
ตารางท่ี 2 วิเคราะห์คัดเลือกองค์ความรู้ไปจัดท าแผนจัดการความรู้ 
 

กระบวนการ 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น ต้องใช้

ในการด าเนนิงาน 

องค์ความรู้ที่เลือก  
ไปจัดท า  

แผนการจัดการ
ความรู้ 

เหตุผลที่เลือก 
ตัวช้ีวัดเพื่อวัดผล  
การจัดการความรู้ 

วิธีการสร้าง /  
แสวงหาความรู้ 

ผู้รับผิดชอบ  
ให้ข้อมูล / ด าเนินการ 

1.  การสนับสนุน
ภารกิจของ
รัฐมนตรีในการ
ประชุม
คณะรัฐมนตรี 

1.  การจัดท าบันทึกสรุปเรื่อง 
- การย่อความ การสรุป 

สาระส าคัญ 
- หลักการใช้ภาษา (ไทย) 
- การร่างหนังสือราชการ 

(ภายใน / ภายนอก) 
2.  การคิด วิเคราะห์ 
3.  การประสานงานใน

ภารกิจของรัฐมนตรีใน
การประชุมคณะรัฐมนตรี 

4.  นโยบายด้านการศึกษา 
5.  หลักเกณฑ์และวิธีการ

เสนอเรื่อต่อคณะรัฐมนตรี 

เทคนิคการ
ประสานงานใน
ภารกิจของรัฐมนตรี 

1.  เป็นองค์ความรู้
ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของ
ส านักงาน
รัฐมนตรี 

2.  เป็นองค์ความรู้
ที่เป็นการ
ด าเนินงาน
พ้ืนฐานของ
ส านักงาน
รัฐมนตรี 

มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การถอด
บทเรียน และสรุป
รายงาน 

1. รวบรวมความรู้
เทคนิค การ
ประสานงานใน
ภารกิจของรัฐมนตรี 

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เทคนิคการ
ประสานงานใน
ภารกิจของรัฐมนตรี 

กลุ่มงานสนับสนุน
วิชาการ 



2 
 

กระบวนการ 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น ต้องใช้

ในการด าเนนิงาน 

องค์ความรู้ที่เลือก  
ไปจัดท า  

แผนการจัดการ
ความรู้ 

เหตุผลที่เลือก 
ตัวช้ีวัดเพื่อวัดผล  
การจัดการความรู้ 

วิธีการสร้าง /  
แสวงหาความรู้ 

ผู้รับผิดชอบ  
ให้ข้อมูล / ด าเนินการ 

2. การประสานงาน
การตอบกระทู้  
ชี้แจงญัตติ ร่าง
พระราชบัญญัติ 

1.  การจัดท าบันทึกสรุปเรื่อง 
- การย่อความ การสรุป 

สาระส าคัญ 
- หลักการใช้ภาษา (ไทย) 
- การร่างหนังสือราชการ 

(ภายใน / ภายนอก) 
2.  การคิด วิเคราะห์ 
3.  การประสานงานใน

ภารกิจของรัฐมนตรีใน
การประชุมรัฐสภา การท า
ค าตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ 
ร่าพระราชบัญญัติ 

4.  การแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้า  

5.  การจัดเก็บเรื่องเพ่ือการ
สืบค้น 

6.  ข้อบังคับการประชุม ส.ส. , 
ส.ว. , การประชุมรัฐสภา 

7.  อ านาจหน้าที่ขององค์กร
หลัก / องค์กรในก ากับ 

8.  หลักปฏิบัติและแบบที่
เกี่ยวข้องกับการตอบ
กระทู้ 

- - - - กลุ่มการเมือง 
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กระบวนการ 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น ต้องใช้

ในการด าเนนิงาน 

องค์ความรู้ที่เลือก  
ไปจัดท า  

แผนการจัดการ
ความรู้ 

เหตุผลที่เลือก 
ตัวช้ีวัดเพื่อวัดผล  
การจัดการความรู้ 

วิธีการสร้าง /  
แสวงหาความรู้ 

ผู้รับผิดชอบ  
ให้ข้อมูล / ด าเนินการ 

3. การประสาน 
ติดตาม และ
ประชาสัมพันธ์
นโยบายของ
รัฐมนตรี 

1.  นโยบายรัฐบาล , นโยบาย
ด้านการศึกษา 

2.  เทคนิคและวิธีการเขียน
เพ่ือการประชาสัมพันธ์ 

3.  เทคนิคและวิธีการ
ถ่ายภาพเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ 

4.  พระราชบัญญัติ ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ  
พ.ศ. 2540 

5.  สื่อมวลชนสายการศึกษา 
6.  การประสานงาน 
7.  โปรแกรมการจัดเก็บ

ข้อมูลบนเว็บไซต์ 

- - - - กลุ่มประชาสัมพันธ์ 
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กระบวนการ 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น ต้องใช้

ในการด าเนนิงาน 

องค์ความรู้ที่เลือก  
ไปจัดท า  

แผนการจัดการ
ความรู้ 

เหตุผลที่เลือก 
ตัวช้ีวัดเพื่อวัดผล  
การจัดการความรู้ 

วิธีการสร้าง /  
แสวงหาความรู้ 

ผู้รับผิดชอบ  
ให้ข้อมูล / ด าเนินการ 

4. การรับเรื่องร้อง
ทุกข์ ร้องเรียน  
ร้องขอความ
ช่วยเหลือต่อ
รัฐมนตรี 

1.  การจัดท าบันทึกสรุปเรื่อง 
- การย่อความ การสรุป 

สาระส าคัญ 
- หลักการใช้ภาษา (ไทย) 
- การร่างหนังสือราชการ 

(ภายใน / ภายนอก) 
2.  การคิด วิเคราะห์ 
3.  การประสานงานให้ถึง

ผู้รับผิดชอบ 
4.  การเจรจา ประนีประนอม

กับผู้ร้องเรียน 
5.  เทคนิคการรับฟังเรื่อง 

ร้องทุกข์ ร้องเรียน 
6.  การจัดเก็บเรื่อง เพื่อการ

สืบค้น 
7.  การติดตามผลการ

พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ 
8.  การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

ในการรับเรื่องร้องทุกข์ 
9.  ระเบียบ กฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับการร้องทุกข์ 

เทคนิคการจัดท า
บันทึกสรุปเรื่อง 

1.  เป็นองค์ความรู้
ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของ
ส านักงาน
รัฐมนตรี 

2.  เป็นองค์ความรู้
ที่เป็นการ
ด าเนินงาน
พ้ืนฐานของ
ส านักงาน
รัฐมนตรี 

มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การถอด
บทเรียน และสรุป
รายงาน 

1. รวบรวมความรู้
เทคนิค การ
ประสานงานใน
ภารกิจของรัฐมนตรี 

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เทคนิคการ
ประสานงานใน
ภารกิจของรัฐมนตรี 

กลุ่มรับเรื่องราว     
ร้องทุกข์ 

 


