
สรุปการจัดกิจกรรมตามตัวช้ีวัดที่ 6 
ระดับความส าเร็จในการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศและการจัดการความรู้ 

ขั้นตอนการจดัท าฐานข้อมลู/การจดัการความรูท้ี่เป็นระบบและการประมวลผล กลั่นกรองความรู้ 
วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 ณ ห้อง MOC 

 
 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ส านักงานรัฐมนตรี จ านวน 34 คน 
 

วัตถุประสงค์การจัดกจิกรรม 
1. เพ่ือชี้แจงรายงานการจัดท าและปรับปรุงฐานข้อมูล ตามตัวชี้วัด 6.1 
2. เพ่ือรับทราบแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) และภารกิจต่อเนื่องของ KM ตาม

ตัวชี้วัดที่ 6.2  
3. เพ่ือติดตามประเมินผลการด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ (ครั้งที่ 1) 

 

สรุปเนื้อหาสาระการจดักิจกรรม 
 

 ตัวชี้วัดที่ 6.1 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ คณะท างานได้ด าเนินการปรับปรุง
เว็บไซด์ ส านักงานรัฐมนตรี (www.moe-news.net) โดยจัดกลุ่มข้อมูลใหม่ ดังนี้  

1. ในหน้าเมนู Homepage สร. ได้ปรับปรุง โดย ลบเมนู Politics ที่ลักษณะข้อมูลซ้ าซ้อนออก 
(จาก 7 เมนู เหลือ 6 เมนู) โดยคงเหลือ NEWS, MINISTER, GALLERY, DATABASE,     
OUR OFFICE, COMPLAIN 

2. ในส่วนของเมนูย่อย DATABASE ได้ปรับปรุงโดยเพ่ิมเติมจาก 4 เมนู เป็น 5 เมนู ได้แก่ 
กฎหมายน่ารู้, กระบวนการหลักและสนับสนุน, กิจกรรม สร., ผลการปฏิบัติราชการระดับ
ส านัก, การจัดการความรู้ 

 การจัดท าและปรับปรุงฐานข้อมูล คณะท างานฯ ได้ประสานแจ้งกลับผลการวิเคราะห์ข้อมูล      
ตามกระบวนการหลักให้หัวหน้ากลุ่ม/งานที่รับผิดชอบ เพ่ือรับทราบข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้ และจัดส่งข้อมูลให้
คณะท างานเพ่ือการปรับปรุงข้อมูลให้ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย ใน 4 กระบวนการหลักของ สร. ได้แก่ 
กระบวนการสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี กระบวนการประสานงานการตอบ   
กระทู ้ชี้แจงญัตติ ร่างพระราชบัญญัติ กระบวนการประสานติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรี 
และกระบวนการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี 
 ตัวช้ีวัดที่ 6.2 ระดับความส าเร็จในการจัดการความรู้ 
 การจัดกิจกรรมส่งเสริมเพ่ิมพูนศักยภาพบุคลากรส านักงานรัฐมนตรี โครงการพัฒนาศักยภาพและ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ส านักงานรัฐมนตรี ศธ. ระหว่างวันที่ 20 – 21 มีนาคม 2558 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
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1. เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะในการประสานงานของบุคลากรส านักงานรัฐมนตรี 
2. สร้างความสัมพันธ์  ส่งเสริมการท างานเป็นทีม (Team work) และเปิดโลกทัศน์ในการท างาน

ร่วมกันอย่างมีคุณภาพ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีเครือข่ายการท างานร่วมกับองค์กรหลัก 
โดยมีกิจกรรมศึกษาดูงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ณ พิพิธภัณฑ์

ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ต าบลแสมสาร อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร สร. ในหัวข้อ “การสร้างทีมงาน และการบริหารงานอย่างมืออาชีพ” ในประเด็นย่อย เรื่อง บุคลิกภาพและ
ความสัมพันธ์ทางสังคม การสื่อสารและทักษะการสื่อสาร การท างานเป็นทีม (Team work) ภาวะผู้น าในองค์การ 
ซึ่งเนื้อหาสาระโดยสังเขปของหัวข้อต่างๆจะปรากฏอยู่ใน เมนูย่อย Database หัวข้อ กิจกรรม สร. (สรุปรายงาน
การด าเนินกิจกรรมส่งเสริมเพ่ิมพูนศักยภาพบุคลากร ส านักงานรัฐมนตรี โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ ปี 2558) 

การจัดกิจกรรม ดังกล่าว นับเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความรู้ ในขั้นตอนการสร้างและแสวงหา
ความรู้ การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ ซึ่งต้องด าเนินการต่อเนื่องในหลายรูปแบบวิธีการ 

สรุปการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ครั้งที่ 1/2558     
(ต.ค. 57 – มี.ค. 58) คณะท างานได้น าเสนอแผนการจัดการความรู้ ตลอดปี 2558 และชี้แจงขั้นตอน            
การด าเนินงานตามแผน ดังนี้ 

ขั้นตอนการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

ด าเนินการ
ต่อเนื่อง 

หลักฐานการ
ด าเนินงาน 

1. การบ่งชี้ความรู้ 
- แต่งตั้งคณะท างาน 

 
 

- ส ารวจประเด็นความรู้ 
- การจัดท าแผนการจัดการความรู้ 

(KM Action Plan) 
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 

- ม อ บ ห ม า ย ผู้ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ร ว บ ร ว ม      
องค์ความรู้  เชิงทฤษฏีจากแหล่งต่างๆ 

- รวบรวมเอกสารข้อมูลจากแหล่ง/
ช่องทางต่างๆ 

3. การจัดเก็บความรู้ให้เป็นระบบ 
จัดเก็บในฐานข้อมูล 

4. การประมวลกลั่นกรองความรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค า สั่ ง  ส า นั ก ง า น
รัฐมนตรี ที่ 6/2558 
ลว. 23 ม.ค. 58 
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ขั้นตอนการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

ด าเนินการ
ต่อเนื่อง 

หลักฐานการ
ด าเนินงาน 

5. การเข้าถึงความรู้ การประชาสัมพันธ์ 
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
7. การเรียนรู้ 

- จัดท าเอกสารถอดบทเรียน 
- การส ารวจการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 

8. การยกย่องชมเชยกลุ่มเป้าหมาย 
9. การเข้าร่วม KM Day ของ สป. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 อภิปรายทั่วไป 

 มีการน าประเด็นการจัดท า วาระงาน/ปฏิทินปฏิบัติงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง
ยังไม่สมบูรณ์ มีปัญหาข้อขัดข้องความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล เห็นสมควรน าเข้า
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพต่อไป 

 จะเชิญวิทยากร/ผู้มีความรู้ ประสบการณ์ มาบรรยาย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการท างาน 
การประสานงานให้ประสบผลส าเร็จ ในช่วง ต้นเดือน พฤษภาคม 2558 

 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อาจจัดเป็นเวทีย่อย เฉพาะกลุ่ม เฉพาะคน เพ่ือหาแนว
ทางการท างานร่วมกัน ในแต่ละส่วนงาน เป็นการพัฒนากระบวนงาน ยกระดับคุณภาพของงาน
ให้มีประสิทธิภาพ 
 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ (นางสาวนงศิลินี  โมสิกะ) 

  ได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ว่าควรเป็นเวทีเปิดใจ ให้บุคลากรของ สร. 
ทุกคนได้มีส่วนร่วม ในการบอกเล่า เสนอความเห็น หรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพ่ือให้เกิดผลการท างานที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี (นางรักขณา  ตัณฑวุฑโฒ) 

 ได้เน้นย้ าให้บุคลากรของ สร. ให้ความส าคัญกับกิจกรรมพัฒนาองค์การ การมีส่วนร่วม การเข้า    
ร่วมกิจกรรม โดยเฉพาะในตัวชี้วัดที่ 6.1 การพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศขอให้ความร่วมมือในการ update 
ข้อมูล การเข้าเยี่ยมชม อ่าน/ศึกษาข้อมูลในเว็ปไซต์ด้วย ขอให้ทุกคนท างานอย่างมีความสุข โดยขอให้แนวทาง
ในการท างานว่า “คนส าราญ งานส าเร็จ” 
     ------------------------------------ 

นายวีระ  ด่านพณิชย์สกุล             บันทึก/พิมพ์ 
ว่าที่ ร.ต. นรินทร์  ก้อนแก้ว         สรุป/รายงาน 
นางสาวศิริรัตน์  ทิวะศิริ               สรุป/รายงาน 


