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คาํนาํ 
 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ดําเนินการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ 
ท่ีมีคุณค่าและจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน ทั้งความรู้ท่ีมีอยู่ชัดแจ้งในรูปของเอกสาร และความรู้ท่ีฝังอยู่ในตัว
คน ซ่ึงได้มาจากประสบการณ์ หรือความเช่ียวชาญเฉพาะบุคคล ให้เป็นระบบระเบียบมากยิ่งข้ึน ทําให้
บุคลากรสามารถเข้าถึงได้สะดวก สามารถนําองค์ความรู้และวิธีการปฏิบัติที่ดีมาใช้ประโยชน์ให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวมท้ังเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง นําไปสู่การ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ซ่ึงการที่บุคลากรมีองค์ความรู้ต่างๆที่จําเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน มีการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุน
เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ได้รับการยอมรับ
จากสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน  

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดทําแผนปฏิบัติ
การการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อเป็นแนวทางในการ 
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้ดําเนินกิจกรรมท่ีกําหนดตามแผนฯเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลสัมฤทธ์ิ 
ของการดําเนินงานปรากฏอยู่ในรายงานฉบับน้ี 

  
 

 
 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
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๑

บทท่ี ๑ 
บทนํา 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีภารกิจในการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการประชุม วิชาการ 
ธุรการแก่วุฒิสภา ตลอดจนสนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การปกครองในระบอบประชาธิปไตย      
การปฏิบัติภารกิจดังกล่าว บุคลากรต้องปฏิบัติงานโดยอาศัยองค์ความรู้ มีความรอบรู้ในงานท่ีปฏิบัติ 
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป็น
ของการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร โดยอาศัยการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) 
ซึ่งสํานักงานฯ ได้ดําเนินการจัดการความรู้นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นมา เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้  
ท่ีมีคุณค่าและจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน ท้ังความรู้ท่ีอยู่ในรูปของเอกสาร เช่น คู่มือปฏิบัติงาน หนังสือ 
ตํารา และความรู้ท่ีอยู่ในตัวบุคลากร ท่ีมาจากประสบการณ์อันมีค่าจากการทํางาน ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไข
ปัญหา การปรับปรุงพัฒนางาน หรือแม้แต่ความรู้ท่ีเกิดจากความผิดพลาด รวมท้ังทักษะความเช่ียวชาญ
เฉพาะบุคคล ประมวลกล่ันกรองให้เป็นระบบระเบียบ บุคลากรสามารถเข้าถึงได้สะดวกผ่านทางเว็บไซต์
การจัดการความรู้ รวมท้ังจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร เพ่ือท่ีบุคลากรจะได้นํา      
องค์ความรู้และวิธีการปฏิบัติท่ีดีมาถ่ายทอดกันภายในองค์กร และนํามาใช้พัฒนาการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น รวมท้ังเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง นําไปสู่การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)  

การดําเนินการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้นั้น จะต้องมีการ 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจัดการความรู้ในทุกส่วนงานของสํานักงานฯ พร้อมท้ังพัฒนาระบบ
สนับสนุนกระบวนการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพอย่างอย่างต่อเนื่องเหมาะสมกับสภาวการณ์
ปัจจุบัน มีองค์ความรู้เป็นฐานในการสนับสนุนต่อความสําเร็จของยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ท่ีมีการปรับเปล่ียนบทบาทและทิศทางการดําเนินงาน สู่การ
เป็นองค์กรธรรมาภิบาลท่ีได้รับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน โดยแนวทางของการ
ดําเนินการจัดการความรู้ในปี ๒๕๕๕ คณะทํางานจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มุ่งเน้น
การมีส่วนร่วมของบุคลกรในการดําเนินการจัดการความรู้ พร้อมท้ังสร้างแรงจูงใจในการจัดการความรู้ 
ตลอดจนส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเก็บรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมีคุณค่า  
และมีความสําคัญต่อการปฏิบัติราชการ ให้บุคลากรภายในองค์กรสามารถเข้าถึง เกิดการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหว่างบุคลากรทุกระดับ สามารถนําองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้พัฒนาการปฏิบัติราชการร่วมกัน  
เพ่ือผลักดันให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของสํานักงานฯ ด้วยผลงานท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ        
ของวุฒิสมาชิกและประชาชน 

การดําเนินการจัดการความรู้ท่ีผ่านมา 

สํานักงานฯ ได้ดําเนินการจัดการความรู้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๓ เพ่ือรวบรวม 
องค์ความรู้ท่ีมีคุณค่าและจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน ท่ีกระจัดกระจายอยู่ท้ังท่ีเป็นความรู้ชัดแจ้ง (Explicit 
Knowledge) ท่ีเขียนอธิบายออกมาเป็นตัวอักษร เช่น คู่มือปฏิบัติงาน หนังสือ ตํารา และความรู้แฝงเร้น 
หรือความรู้แบบฝังลึก (Tacit Knowledge) ซึ่งเป็นความรู้ในตัวบุคคล ท่ีได้มาจากประสบการณ์  
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๒

หรือความเช่ียวชาญเฉพาะบุคคล ให้เป็นระบบระเบียบมากย่ิงขึ้น ทําให้บุคลากรภายในองค์กรสามารถ
เข้าถึง และนําองค์ความรู้และวิธีการปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้  

ท้ังนี้ เอกสารท่ีรวบรวมองค์ความรู้และวิธีปฏิบัติ ซึ่งเป็นผลจากการดําเนินการจัดการความรู้ 
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๓ ท้ังหมดได้ถูกรวบรวมและเผยแพร่ ในเว็บไซต์การจัดการความรู้ของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ( Hhttp://www.senate.go.th/km/knowledge/H) ซึ่งบุคลากรสามารถเข้า
ไปดาวน์โหลดเอกสารองค์ความรู้ท้ังหมดท่ีรวบรวมไว้ได้ โดยรายละเอียดขององค์ความรู้ในแต่ละปีมีดังนี้ 
 

ปี พ.ศ. องค์ความรู ้

๒๕๔๙ 

๑. ศัพท์จากรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจักรไทย (ฉบบัช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
๒. การจัดทําตน้ทุนผลผลิต 
๓. กระบวนการจัดซือ้จัดจ้าง 
๔. วงจรการบริหารงานพัสด ุ
๕. การจัดทําเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
๖. การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําป ี
๗. กระบวนการตราพระราชบัญญตัขิองสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ

๒๕๕๐ 

ความรู้ดา้นการปฏิบัตหิน้าท่ีเลขานกุารในท่ีประชุม 
 - ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบตัิหน้าท่ีเลขานกุารในท่ีประชุม 
 - เทคนิคการเป็นเลขานุการในท่ีประชุมท่ีด ี
 - ความรู้เชิงปฏิบัตกิารในการประชุม 
    - กระบวนการและขัน้ตอนการปฏิบตัิงานดา้นเลขานุการในกรณีท่ีมีการจัดสัมมนา 

๒๕๕๑ 

๑. การจัดทําข้อมูลวิชาการ 
 - ด้านการตราพระราชบัญญตั ิ 
 - ดา้นการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน  
 - ดา้นการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ  
 - ดา้นการต่างประเทศ 
๒. ความรู้เกี่ยวกับระบบลูกค้าสัมพันธ ์
 - ความรู้เบื้องตน้เกี่ยวกับระบบลูกคา้สัมพันธ ์
 - แนวทางในการปรับปรุงการให้บรกิาร 

๒๕๕๒ 
๑. Hการสนบัสนนุการดําเนนิงานด้านการต่างประเทศ 
H๒. การเสรมิสร้างระบบลูกคา้สัมพันธข์องสํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
๓. Hการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบตัิงาน 

๒๕๕๓ 

๑. Hการปฎิบตัิหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีในการเข้ารว่มการศกึษาดงูาน สัมมนา ประชุม ณ ต่างประเทศ  
H๒. การแลกเปล่ียนองค์ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านนติิบัญญตั ิ 
๓. Hแนวทางการเรียนรูก้ารจัดทําหนังสือราชการ 
๔. Hความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเบกิจ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมสัมมนาH

ของสํานักงานเลขาธิการวฒุสิภา 
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๓

ปี พ.ศ. องค์ความรู ้

๒๕๕๔ 

๑. การจัดทําสรุปความเห็นทางกฎหมายกรณีสมาชิกวฒุิสภาปรกึษาหารือก่อนเข้าสู่วาระ
การประชุมวฒุิสภาและการแจ้งขอ้หารือไปยังส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง 
๒. การดําเนินการจัดทําหนังสือเดินทาง/ตรวจลงตราให้แก่สมาชิกวุฒิสภาและข้าราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
๓. การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสํานกังานเลขาธิการวฒุิสภา  

ตารางแสดงองค์ความรู้ท่ีสาํนักงานฯไดด้ําเนินการรวบรวมและเผยแพร่ในเว็บไซต์การจัดการความรู ้
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บทท่ี ๒ 
การดําเนินการตามแผนการจัดการความรู ้

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) เป็นแผนงานท่ีแสดงถึงรายละเอียดการดําเนินงาน
ของกิจกรรมการจัดการความรู้ต่าง ๆ เช่น การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การจัดองค์ความรู้ให้เป็นระบบและ
เข้าถึงง่าย การยกย่องชมเชยและให้รางวัล เป็นต้น เพ่ือให้องค์กรบรรลุผลตามเป้าหมายขององค์ความรู้ 
ท่ีกําหนด และสนับสนุนการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๑. การจัดทําแผนการจัดการความรู้ตามเกณฑ์ PMQA  
การจัดทําแผนการจัดการความรู้ของสํานักงานฯ มีแนวทางการดําเนินการตามเกณฑ์การพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) ในหมวด 
๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ รหัส IT ๗ ซึ่งกําหนดให้ส่วนราชการจัดทําแผนการ
จัดการความรู้ และนําแผนไปปฏิบัติ เพ่ือให้การดําเนินงานการจัดการความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ 
สามารถส่งผลโดยตรงต่อประเด็นยุทธศาสตร์ และตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี  
โดยมีแนวทางดังต่อไปน ี้ 
 ๑) แสดงแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) อย่างน้อย ๓ องค์ความรู้ตามแนวทาง 
ท่ีกําหนด ได้แก่ 

• มีการทบทวนองค์ความรูท่ี้สอดรบักับประเดน็ยุทธศาสตร์ 
• มีรายการองค์ความรู้ท่ีมาจากการรวบรวมถ่ายทอดจากบุคลากรภายใน/ภายนอกองค์กร 
• มีรายการองค์ความรู้เพ่ือสนบัสนุน/ สามารถตอบรบัประเด็นยุทธศาสตร์ครบทุกประเดน็ยุทธศาสตร ์
• มีการจําแนกองค์ความรู้ท่ีจําเป็นต่อการผลักดันตามประเดน็ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
• เลือกองค์ความรู้ท่ีจําเปน็อยา่งน้อย ๓ องค์ความรู้ จาก ๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีแตกต่าง

กัน พร้อมระบุเหตุผลหรือความเหมาะสมในการเลือกองค์ความรู ้
• กําหนดเกณฑ์การวัดผลสําเร็จโดยเลอืกตัวช้ีวัด (KPI) ตามคํารับรองฯ หรือตวัช้ีวดั (KPI)  

อ่ืนๆ ท่ีสามารถสะท้อนผลลัพธ์ของแผนการจัดการความรู ้ 
• มีการจัดทําแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) โดยมีรายละเอียดกิจกรรมการจัดการความรู้

ต่างๆ ตามกระบวนการการจัดการความรู้ (KM Process) ครอบคลุมท้ัง ๗ ขั้นตอน  โดยมีการบูรณการร่วมกัน 
กับกระบวนการบริหารการเปล่ียนแปลง (Change Management Process) ๖ องค์ประกอบ ในท้ัง ๓ แผน 

• มีกิจกรรมยกย่องชมเชย ใหเ้ห็นชัดเจนเปน็รปูธรรม 
• มีการลงนามเหน็ชอบการจําแนกองคค์วามรู้ท่ีจําเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์

จากผู้บรหิารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO) /หรือผู้ท่ีไดร้ับมอบหมายอํานาจฯ และผู้บริหารสูงสุดดา้นการ
จัดการความรู ้(CKO) /หรือผู้ท่ีไดร้ับการมอบอํานาจ ฯ 

• มีการลงนามเหน็ชอบแผนการจัดการความรู้ จากผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ(CEO) /
หรือผู้ท่ีไดร้ับมอบหมายอํานาจฯ และผู้บรหิารสูงสุดด้านการจัดการความรู ้(CKO) /หรือผู้ท่ีไดร้ับการ
มอบอํานาจฯ ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

๒) การดําเนินงานตามแผนโดยดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ได้สําเร็จครบถ้วน   
ทุกกิจกรรม ดังนี้ 

• สามารถดําเนินการได้แล้วเสร็จ ครบถ้วน ทุกกิจกรรมท่ีกําหนดในแผน KM ครบท้ัง ๓ แผน 
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• ทุกกิจกรรมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ มีผลการดําเนินการครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๙๐ ครบท้ัง ๓ แผน 

• มีรายงานผลการติดตามความก้าวหน้าทุกครั้งตามท่ีระบุในกรอบระยะเวลาการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานของกิจกรรมตามแผนฯ ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้งต่อปี โดยมีช่วงห่างของระยะเวลา 
ในการติดตามแต่ละครั้งท่ีเหมาะสม 

๒. รูปแบบกระบวนการจัดการความรู้ (KM Model) เพ่ือการจัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการความรู ้
 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) เป็นแผนงานท่ีแสดงรายละเอียดการดําเนินงาน 
ของกิจกรรมต่างๆ ตามกระบวนการการจัดการความรู้ (KM Process) ครอบคลุมท้ัง ๗ ขั้นตอน โดยมี
การบูรณาการร่วมกันกับ กระบวนการบริหารการเปล่ียนแปลง (Change Management Process)  
๖ องค์ประกอบ ดังนี้  

 (๑) กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process: KMP)  
เป็นกระบวนการแบบหนึ่งท่ีจะช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงขั้นตอนท่ีทําให้เกิดกระบวนการ

จัดการความรู้  หรือพัฒนาการของความรู้ท่ีจะเกิดขึ้นภายในองค์กร  ประกอบด้วย ๗ ขั้นตอน ดังนี้ 
๑) การบ่งช้ีความรู้ เป็นการพิจารณาว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

คืออะไร และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย เราจําเป็นต้องใช้ความรู้อะไร ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ใน
รูปแบบใด และอยู่ท่ีใคร 
       ๒) การสร้างและแสวงหาความรู้ เป็นการรวบรวม/สกัดความรู้ ท้ังความรู้ ชัดแจ้ง 
(Explicit Knowledge) จากเอกสาร หรือ ความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) ท่ีอยู่ในตัวบุคคล  
จากภายในองค์กรและ/หรือภายนอกองค์กร โดยอาศัยเครื่องมือ/วิธีการต่างๆ ในการสร้างและแสวงหา
ความรู้ท่ีเหมาะสม เช่น การรวบรมกฎ ระเบียบ คู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน การถอดความรู้จากตัว
บุคคล เช่นการประชุมระดมสมอง การสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ การถอดบทเรียนหลังการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

๓) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพ่ือเตรียมพร้อมสําหรับ
การเก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต  

๔) การประมวลและกล่ันกรองความรู้ เป็นการปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน 
ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ จากการประชุมพิจารณาร่วมกัน หรือตรวจสอบโดยผู้เช่ียวชาญในองค์ความรู้นั้น 

๕) การเข้าถึงความรู้ เป็นการทําให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ท่ีต้องการได้ง่ายและสะดวก  
เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

๖) การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ มีเครื่องมือหลากหลายประเภทถูกสร้างขึ้นมา 
เพ่ือนําไปใช้ในการถ่ายทอดและแลกเปล่ียนความรู้ ซึ่งอาจแบ่งเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ ๆ คือ  

- กรณีท่ีเปน็ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) อาศยัเครื่องมือท่ีชว่ยในการ 
“เข้าถึง” ความรู้ มักเป็นแบบทางเดียว เช่น เอกสาร ฐานข้อมูลความรู ้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 

-  กรณีท่ีเป็นความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) อาศัยเครื่องมือท่ีช่วยในการ “ถ่ายทอด” 
ความรู้ซึ่งมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นหลัก เช่น ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice: CoP) 
จัดทําเป็นระบบทีมข้ามสายงาน ระบบพ่ีเล้ียง การสับเปล่ียนงาน เวทีแลกเปล่ียนความรู้ เป็นต้น  
      ๗) การเรียนรู้ ควรทําให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เป็นการนําความรู้ท่ีได้จากการ
แลกเปล่ียนไปใช้ประโยชน์ในการทํางานเพ่ือแก้ปัญหา ปรับปรุงหรือพัฒนางานเพ่ือให้ดีขึ้นกว่าเดิม  
เมื่อปฏิบัติตามแล้วมีปัญหาตรงไหน มีจุดท่ีต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไร ผู้ปฏิบัติก็แจ้งข้อมูลป้อนกลับ 
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(Feedback) เพ่ือให้หน่วยงานนําไปพิจารณาปรับปรุงงาน เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่  
และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

 (๒) กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process: CMP)  
เป็นกรอบความคิดแบบหนึ่งเพ่ือให้องค์กรท่ีต้องการจัดการความรู้ภายในองค์กร   

ได้มุ่งเน้นถึงปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กร ท่ีจะมีผลกระทบต่อการจัดการความรู้ โดยกระบวนการบริหาร
การเปล่ียนแปลง สามารถดําเนินการควบคู่ไปพร้อมกับ KMP ท่ีกล่าวมาข้างต้นได้ ซึ่ง CMP 
ประกอบด้วย ๖ องค์ประกอบ ดังนี้ 

๑) การเตรียมการและปรับเปล่ียนพฤติกรรม - เป็นการเตรียมพ้ืนฐานของหน่วยงานให้
เหมาะกับการจัดการความรู้ เช่น การสร้างบรรยากาศท่ีสนับสนุนการจัดการความรู้ การแต่งตั้ง
คณะทํางานครอบคลุมบุคลากรด้านต่าง ๆ ตามภารกิจของหน่วยงาน ทีม/ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ และ
แนวทางการติดตามประเมินผลของกิจกรรมต่างๆ 

๒) การส่ือสาร - เป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนในสํานักงานฯ รู้ว่ากําลังส่งเสริมการ
จัดการความรู้ ทําการจัดการความรู้แล้วมีประโยชน์อย่างไร (ต่อสํานักงานฯ และตัวผู้ปฏิบัติงาน) จะทํา
อะไรกันบ้าง และจะต้องทําอย่างไร ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไร ตัวอย่างการส่ือสาร เช่น  
จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่ความรู้และประเด็นสําคัญเรื่องการจัดการความรู้ เป็นต้น 

๓) กระบวนการและเครื่องมือ  - เป็นการเลือกใช้วิธีการท่ีเหมาะสมเพ่ือช่วยให้การ
ค้นหา เข้าถึง ถ่ายทอด และแลกเปล่ียนความรู้สะดวกรวดเร็วขึ้น โดยการเลือกใช้กระบวนการและ
เครื่องมือ ขึ้นกับชนิดของความรู้, ลักษณะขององค์กร, ลักษณะการทํางาน, วัฒนธรรมองค์กร, ทรัพยากร 
เช่น การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บความรู้ เครื่องมือในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
เช่น ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) การทบทวนหลังการปฏิบัติ (After Action Reviews : AAR) แลกเปล่ียนวิธี
ปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice Exchange) มาใช้ในกระบวนแบ่งปันความรู้ในสํานักงานฯ  

๔) การฝึกอบรมและการเรียนรู้   - เพ่ือสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญ
และหลักการของการจัดการความรู้ โดยการเรียนรู้ต้องพิจารณาถึง เนื้อหา, กลุ่มเป้าหมาย, วิธีการ, การ
ประเมินผลและปรับปรุง เช่น จัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะการถ่ายทอดความรู้  การเป็นวิทยากร            
ในกระบวนการจัดการความรู้ ให้แก่คณะทํางานการจัดการความรู้, จัดไปดูงานองค์กรท่ีประสบ
ความสําเร็จในด้านการจัดการความรู้ เป็นต้น 

๕) การวัดผล  - เป็นการตรวจสอบเพ่ือให้ทราบว่าการดําเนินการได้บรรลุเป้าหมาย
ท่ีตั้งไว้หรือไม่, มีการนําผลของการวัดมาใช้ในการปรับปรุงแผนและการดําเนินการให้ดีขึ้น, มีการนําผล
การวัดมาใช้ในการส่ือสารกับบุคลากรในทุกระดับให้เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้ และการวัดผล
ต้องพิจารณาด้วยว่าจะวัดผลท่ีขั้นตอนไหนได้แก่ วัดระบบ (System), วัดท่ีผลลัพธ์ (Output) หรือวัดท่ี
ประโยชน์ท่ีจะได้รับ (Outcome) ตัวอย่างการวัดผล เช่น-วัดผลสําเร็จในการดําเนินการตามแผนการ
จัดการความรู้ประจําปี รายกิจกรรมและภาพรวมเพ่ือสรุปบทเรียนและหาแนวทางปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการ 

๖) การยกย่องชมเชยและให้รางวัล  - เป็นการกระตุ้น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการจัดการความรู้ของบุคลากร ท้ังในส่วนของคณะทํางานและผู้ปฏิบัติงาน โดยข้อควรพิจารณา
ได้แก่ ค้นหาความต้องการของบุคลากร, แรงจูงใจระยะส้ันและระยะยาว, บูรณาการกับระบบท่ีมีอยู่ 
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ปรับเปล่ียนให้เข้ากับกิจกรรมท่ีทําในแต่ละช่วงเวลา ตัวอย่างการยกย่องชมเชยและให้รางวัล เช่น มอบ
รางวัลโครงการจัดการความรู้ดีเด่นของสํานักงานฯ  

โดยกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) และกระบวนการ
บริหารการเปล่ียนแปลง (Change Management Process) แสดงเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 
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๓. รายละเอียดการดําเนินงาน 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 เลขาธกิารวฒุิสภามีคําส่ังสํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภาท่ี ๒๔๙๑/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตัง้
คณะกรรมการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา ลงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยม ี
นายสมศกัดิ ์มนญุปิจุ เปน็ประธานคณะกรรมการจัดการความรูข้องสํานักงานเลขาธิการวฒุิสภาและ
ผู้อํานวยการสํานักทุกสํานกัเป็นกรรมการ  
 ๒. กําหนดนโยบายการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีดําริให้นัดประชุม
คณะกรรมการจัดการความรู้ฯ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ ในวันพุธท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ 
นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๑๕๐๓ ช้ัน ๑๕ อาคารสุขประพฤติ 
 โดยคณะกรรมการจัดการความรูฯ้ ได้ทบทวนผลการดําเนินจัดการความรู้ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ท่ีผ่านมา และทบทวนการกําหนดขอบเขตการจัดการความรู้สํานักงานเลขาธกิารวฒุิสภา 
(KM Focus Area) และแนวทางการกําหนดองค์ความรู้ท่ีจําเป็นต่อการปฏิบตัิราชการตามประเด็นยุทธศาสตร ์

ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือเปน็แนวทางในการในการจัดทําแผนจัดการความรู้ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  
มีรายละเอียดดังนี้ 

๒.๑ ขอบเขตการจัดการความรู้สาํนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (KM Focus Area)  
ขอบเขตการจัดการความรู้เป็นกรอบในการกําหนดความรู้ท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน และ

สอดคล้องต่อการผลักดันเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ดังนั้นส่ิงสําคัญ   
ท่ีจะต้องพิจารณา เพ่ือกําหนดขอบเขต KM ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์สํานักงาน เลขาธิการวุฒิสภา ฉบับท่ี ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ท่ีมีการปรับเปล่ียนบทบาทและทิศทางการดําเนินงาน จากความเป็นมืออาชีพ
ซึ่งกําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕) สู่การเป็น 
“องค์กรธรรมาภิบาล” ซึ่งบทบาทใหม่ดังกล่าวนําไปสู่การกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็น
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นองค์กรธรรมาภิบาลท่ีได้รับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน 

พันธกิจ (Mission) 
๑. สนับสนนุและส่งเสริมงานด้านนติิบญัญตัิตามหลักธรรมาภิบาล 
๒. พัฒนาฐานขอ้มูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงานด้านนติิบัญญัต ิ
๓. พัฒนาบคุลากรให้มีศกัยภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์หลัก กลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 

พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 

 
 

การบริหารจัดการและการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีด ีบรรลุผลสัมฤทธิ์ 
และเป็นท่ีพึงพอใจของผู้รบับริการ
และผู้มีส่วนไดส่้วนเสีย 

๑.๑ พัฒนาการบริหารจัดการตาม
หลักกิจการบา้นเมืองท่ีด ี
๑.๒ พัฒนาการปฏิบัตงิานตามหลัก
กิจการบ้านเมืองท่ีด ี
๑.๓ พัฒนางานด้านวิชาการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์หลัก กลยุทธ์ 

  
๑.๔ พัฒนากระบวนการเสรมิสร้าง
ความพึงพอใจของผู้รบับรกิาร 
และผู้มีส่วนไดส่้วนเสีย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒  
 พัฒนาฐานข้อมูลและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 ข้อมูลและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเช่ือถือได ้ถูกตอ้ง 
รวดเรว็ เป็นปัจจุบัน ผู้ใช้เข้าถึงได้
ง่าย และเช่ือมโยงกับเครือขา่ยท้ังใน
และต่างประเทศ 

 

๒.๑ พัฒนาฐานข้อมูลท่ีเช่ือถือได ้
ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนัและตรงตาม
ความต้องการของผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๒.๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารให้มี
ประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓  
 พัฒนาบคุลากรเพ่ือสนบัสนนุ
ภารกิจในวงงานนติิบญัญตั ิ

 

 บุคลากรมีศักยภาพและสามารถ
ปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสมาชิกวุฒิสภาและ
ประชาชน 

 

๓.๑ พัฒนาบุคลากรโดยใช้หลัก
สมรรถนะ (Competency Based HR) 
๓.๒ พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
๓.๓ พัฒนาระบบการเรียนรูแ้ละ
การจัดการความรู ้
๓.๔ พัฒนาคุณภาพชีวติและ
เสริมสรา้งแรงจูงใจในการทํางาน 

จากวิสัยทัศน์และพันธกจิของ สํานักงานเลขาธกิารวุฒสิภา จึงได้กาํหนดขอบเขต KM ท่ีมคีวาม
สอดคล้อง และสนับสนนุวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ของสํานกังานฯ ๓ ขอบเขต ดงัต่อไปนี้  

๑. ขอบเขต KM ด้านพัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีด ี
เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการและการปฏิบัตงิานเปน็ไปตามหลักบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีด ี

บรรลุผลสัมฤทธิ ์และเป็นท่ีพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๒. ขอบเขต KM ด้านพัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเช่ือถือได ้ถูกต้อง รวดเร็ว เป็น
ปัจจุบัน ผู้ใช้เข้าถึงไดง้่าย และเช่ือมโยงกบัเครือข่ายท้ังในและต่างประเทศ 

๓. ขอบเขต KM ด้านพัฒนาบุคลากรเพ่ือสนบัสนนุภารกจิในวงงานนิตบิัญญัต ิ
เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับความต้องการของ

สมาชิกวุฒิสภาและประชาชน 

๒.๒ องค์ความรู้ท่ีจําเป็นต่อการผลักดันประเด็นยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
พิจารณาขอบเขตการจัดการความรู้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (KM Focus Area) มาเป็น

กรอบในการกําหนดความรู้ท่ีสอดคล้องต่อการบรรลุเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตามแผนยุทธศาสตร์ 
ของสํานักงานฯ ฉบับท่ี ๓ โดยให้ทุกส่วนงานภายในสํานักงานฯ มีส่วนร่วมในการพิจารณาทบทวนองค์
ความรู้ ท่ี จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับการผลักดันเป้าประสงค์เ ชิงยุทธศาสตร์  
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ท้ังนี้องค์ความรู้ดังกล่าว จะเป็นหัวข้อองค์ความรู้หลักๆ ซึ่งภายใต้องค์ความรู้นั้น อาจจะ
ประกอบด้วยความรู้หัวข้อย่อยต่างๆ ซึ่งส่วนงานต่างๆ จะพิจารณาเลือกองค์ความรู้มาดําเนินการจัดการ
ความรู้ในแต่ละปี  
 การกําหนดองค์ความรู้ท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 การจัดการความรู้ของสํานักงานฯ ได้ดําเนินการตามแนวทางของเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ท่ีกําหนดให้องค์ความรู้ท่ีนํามาจัดการความรู้ สนับสนุนการดําเนินงาน
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพ่ือประสิทธิผล
ขององค์กร กล่าวคือมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการจัดการความรู้ ซึ่งผลสัมฤทธิ์ของการจัดการ
ความรู้ จะแสดงผลในมิติท่ี ๑ คือสนับสนุนต่อการบรรลุเป้าหมายของตัวช้ีวัด ด้านประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
 ดังนั้นองค์ความรู้ท่ีจะนํามาจัดการความรู้ มีประเด็นท่ีจะพิจารณาดังนี้ 

๑) เป็นองค์ความรู้ท่ีจําเป็นต่อการปฏิบตัิราชการ และสนบัสนุนการดําเนินงานตามประเดน็
ยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ 

๒) พิจารณาตัวช้ีวัดด้านการจัดการความรู้ ซึ่งกําหนดไว้ในคํารับรองฯ มิติท่ี ๔ ด้านการ
พัฒนาองค์กร ตัวช้ีวัดท่ี ๘.๒.๖ RM ๔.๒ : ร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ําหนักความสําเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการ
ดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ อย่างน้อย ๓ องค์ความรู้ ท่ีสอดคล้องกับองค์ความรู้ท่ีจําเป็น
เพ่ือให้บรรลุประสิทธิผลในมิติท่ี ๑ 

๓) เป็นองค์ความรู้ท่ีสอดคล้องต่อการบรรลุประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ตามตัวช้ีวัดในมิติ
ท่ี ๑ ของคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๔) มีการกําหนดเจ้าภาพหลักของแต่ละองค์ความรู ้ซึ่งจะเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการตาม
แผนการจัดการความรู ้
 ๓. แต่งตั้งคณะทํางานจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๓.๑ ประธานคณะกรรมการจัดการความรูข้องสํานักงานเลขาธกิารวฒุิสภา มดีําริใหแ้ต่ละ
สํานักและกลุ่มงานตรวจสอบภายใน ในฐานะคณะกรรมการจัดการความรู้ฯ พิจารณาส่งรายช่ือข้าราชการ
ในสํานัก จํานวน ๑ คน เข้าร่วมเป็นคณะทํางานจัดการความรู้ฯ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือร่วมสร้าง 
แสวงหาความรู้ รวบรวมจัดทําและพัฒนาระบบขอ้มูลความรูฯ้ เมื่อวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๕๕  
 ๓.๒ ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้มีคําส่ัง
คณะกรรมการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาท่ี ๑/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางาน
จัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมี นางอุบล 
คุณวุฒิฤทธิรณ เป็นหัวหน้าคณะทํางานจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

การตั้งคณะทํางานจัดการความรูฯ้ ดังกล่าวถือเป็นการเตรียมพ้ืนฐานของสํานกังานฯ  
ให้เอ้ือตอ่การดําเนนิงานการจัดการความรู้ โดยการแต่งตั้งคณะทํางานท่ีครอบคลุมบุคลากรจากสํานัก
ต่างๆ ตามภารกิจของสํานักงานฯ ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการบรหิารการเปล่ียนแปลง (Change 
Management Process: CMP) ในกระบวนการการเตรยีมการและปรับเปล่ียนพฤตกิรรม (KMP๑) 
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๑๑

 ๔. การคัดเลือกองค์ความรู้เพ่ือจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕    
 ๔.๑ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดการความรู้ฯ ได้ดําเนินการส่งบันทึกถึงคณะกรรมการ
จัดการความรู้ฯ เพ่ือให้พิจารณาส่งองค์ความรู้ท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 

 ๑) กําหนดองคค์วามรู้ท่ีจําเปน็ตอ่การปฏิบัตงิานของสํานกังานเลขาธิการวุฒสิภาท่ีสอดคล้อง
กับประเด็นยุทธศาสตรต์ามแผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบบัท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
(รายละเอียดตามภาคผนวก) 

 ๒) เสนอองค์ความรูข้องแตล่ะสํานกัท่ีเหน็สมควรจัดทําเป็นองค์ความรู้ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ พร้อมระบุเหตุผลความจําเป็น 
 ๔.๒ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดการความรูฯ้ รวบรวมองค์ความรู้ท่ีแต่ละสํานกั 
เสนอจัดทําเปน็องค์ความรู้ประจําป ี๒๕๕๕ และนาํผลการสํารวจมาสรุปองค์ความรูท่ี้สอดคล้องในแต่ละ
ประเดน็ยุทธศาสตร์ โดยมีการเสนอองคค์วามรู้จํานวน ๑๓ องค์ความรู ้ซึ่งหัวข้อองค์ความรู ้และสํานกั
เจ้าภาพท่ีเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ มดีังต่อไปนี้ 

ลําดับ ช่ือองค์ความรู้ สํานักเจ้าภาพ 
สอดคล้องกับ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

๑  TRICK ประชุมกรรมาธิการ 
สํานักกรรมาธิการ ๑ 
สํานักกรรมาธิการ ๒ 
สํานักกรรมาธิการ ๓ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 
และ ๓ 

๒ 
เทคนิคการจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณาทางด้านวิชาการ 
ในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ 

สํานักกฎหมาย  
และสํานักวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 

๓ 
กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ 
และการติดตามประเมินผลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

สํานักนโยบาย 
และแผน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 

๔ หลักและข้อควรคํานึงสําหรับการปฏิบัติงานในท่ีประชุมวุฒิสภา สํานักการประชุม ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 

๕ 
คู่มือการรับรองแขกต่างประเทศในการเยือนประเทศไทย 
อย่างเป็นทางการในฐานะแขกของวุฒิสภา กรณี การรับรอง 
ประธานสภาท่ีปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติจีน 

สํานักการต่างประเทศ ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 

๖ การสนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ สํานักภาษาต่างประเทศ ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 

๗ ฐานข้อมูลระบบค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร 
สํานักการคลังและ

งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 

๘ 
กระบวนการตรวจสอบการดําเนินงานสอดคล้องกับประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 

กลุ่มงานตรวจสอบภายใน ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 

๙ กระบวนการการให้บริการข้อมูลข่าวสารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา สํานักบริหารงานกลาง ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 

๑๐ เทคนิคการบริหารโครงการฝึกอบรม 
สํานักพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 

๑๑ กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ 
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๑๒

ลําดับ ช่ือองค์ความรู้ สํานักเจ้าภาพ 
สอดคล้องกับ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

๑๒ ต้นแบบชวเลขจากพ่ีสู่น้อง (Shorthand Model) 
สํานักรายงานการ
ประชุมและชวเลข 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 

๑๓ การจัดทําข้ันตอนและวธิีการปฏิบติังานตามระบบการบรหิารงานคุณภาพ สํานักการพิมพ์ ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 

 ๔.๓ พิจารณาคัดเลือกองค์ความรู้ท่ีสํานักงานฯ จะดําเนินการให้สอดคล้องกับคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ มิติท่ี ๔ ด้านการพัฒนา
องค์กร ตัวช้ีวัดท่ี ๘.๒.๖ RM ๔.๒ : ร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ําหนักความสําเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการดําเนิน
กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ อย่างน้อย ๓ องค์ความรู้ ท่ีสอดคล้องกับองค์ความรู้ท่ีจําเป็นเพ่ือให้
บรรลุประสิทธิผลในมิติท่ี ๑ 
 โดยประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา มีดําริให้นดัประชุม
คณะกรรมการจัดการความรู้ฯ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๔ ในวันพุธท่ี ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุม ๓๐๕ ช้ัน ๓ อาคารรัฐสภา ๒ ซึ่งฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดการความรู้ฯ ได้รวบรวม
และจัดทําสรุปเกี่ยวกับองค์ความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕  
ท่ีแต่ละสํานกัเสนอจัดทําเปน็องคค์วามรูป้ระจําปี ๒๕๕๕ รวม ๑๓ องค์ความรู้ ตามท่ีกล่าวมาในข้อ ๓.๒
และคณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาคัดเลือก ๓ องค์ความรู้ จากอย่างน้อย ๒ ประเด็นยุทธศาสตร์และ
สอดคล้องกับองค์ความรู้ท่ีจําเป็นเพ่ือให้บรรลุมิติท่ี ๑ ซึ่งสอดคล้องกับตัวช้ีวัดท่ี ๘.๒.๖ RM ๔.๒ เพ่ือเป็น
เจ้าภาพหลักในการดําเนินการตามตัวช้ีวัดท่ี ๘.๒.๖ RM ๔.๒ ดังนี ้

๑. องค์ความรู้ท่ี ๑  ช่ือองค์ความรู้ “TRICK ประชุมกรรมาธิการ” 
สํานักเจ้าภาพ  สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒ และ ๓ 
ความสอดคล้องกบัตวัช้ีวัดในมิตท่ีิ ๑ : ตัวช้ีวดัท่ี ๑.๑.๑.๒ ร้อยละการปฏิบตัิตามคูม่อืการ

ปฏิบัตติามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการประชุม สํานกังานเลขาธิการวฒุิสภาในการสนับสนนุ
กระบวนการนติิบัญญัต ิ

๒. องค์ความรู้ท่ี ๒  ช่ือองค์ความรู้ “เทคนิคการจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณา
ทางด้านวิชาการในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัต”ิ 

สํานักเจ้าภาพ  สํานักกฎหมายและสํานักวิชาการ 
ความสอดคล้องกบัตวัช้ีวัดในมิตท่ีิ ๑ : ตวัช้ีวดัท่ี ๑.๑.๒.๒ ร้อยละการปฏิบตัิตามคูม่อื

มาตรฐานความเป็นมืออาชีพด้านวิชาการในการสนับสนุนกระบวนการนติิบัญญัต ิ
๓. องค์ความรู้ท่ี ๓  ช่ือองค์ความรู้ “กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การแปลงแผนสู่

การปฏิบัติและการตดิตามประเมินผลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา” 
สํานักเจ้าภาพ  สํานักนโยบายและแผน 

 ความสอดคล้องกบัตวัช้ีวัดในมิตท่ีิ ๑ : ตวัช้ีวดัท่ี ๒.๒ รอ้ยละความสําเร็จในการบรรลุ
เป้าหมายของโครงการท่ีส่วนราชการกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของส่วนราชการ 
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 ส่วนองค์ความรู้อ่ืนท่ีสํานักได้เสนอจัดทําองค์ความรู้ ซึ่งไม่ได้เป็นเจ้าภาพหลักตามตัวช้ีวัดท่ี 
๘.๒.๖ RM ๔.๒ ขอให้ดําเนินการจัดทําองค์ความรู้ตามท่ีเสนอ โดยจัดทําแผนจัดการความรู้ของ
หน่วยงานเพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงาน เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สํานักต่างๆ นํากระบวนการจัดการ
ความรู้มาใช้ให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน รวมท้ังเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศให้เอ้ือตอ่การนาํการ
จัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน ตลอดจนเป็นการการสร้างเครือข่าย
การจัดการความรู้ภายในสํานักงานฯ  

 ๕. จัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
 คณะทํางานจัดการความรู้ฯ โดยหัวหน้าและฝ่ายเลขาคณะทํางานฯ ประสานงานกับเจ้าภาพหลัก
ผู้รับผิดชอบการจัดทําองค์ความรู้ ประจําปี ๒๕๕๕ ตามตัวช้ีวัดท่ี ๘.๒.๖ RM ๔.๒ เพ่ือดําเนินการจัดทํา
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) โดยมีรายละเอียดกิจกรรมการจัดการความรู้ต่าง ๆ ตาม
กระบวนการการจัดการความรู้ (KM Process) และกระบวนการบริหารการเปล่ียนแปลง (Change 
Management Process) ซึ่งจะต้องดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ ได้สําเร็จครบถ้วนทุกกิจกรรม 
และทุกกิจกรรมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ มีผลการดําเนินการครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
 ฝ่ายเลขานุการคณะทํางานฯ ได้จัดทําร่างแผนการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เสนอเลขาธิการวุฒิสภา เพ่ือให้ความเห็นชอบ และแจ้งเวียนแผนปฏิบัติ
การการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๕  ตามท่ีเลขาธิการวุฒิสภา 
มีดําริเห็นชอบให้เผยแพร่แผนการจัดการความรู้ฯ ให้กับบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ลงวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ 

 ๖. การเสริมสร้างความรู้ด้านการจัดการความรู้  
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลดําเนินการจัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้ กิจกรรมการ

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับทีมงานการจัดการความรู้ (KM Team) ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ หัวข้อ  
“การจัดการความรู้ : จากทฤษฎีสู่ปฏิบัติ (Knowledge Management Implementation)” 
ให้กับคณะทํางานการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จํานวน ๔๐ คน ในวันจันทร์ท่ี ๓๐ 
เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๒๗๐๒ ช้ัน ๒๗ อาคารสุขประพฤติ  
โดยมีวิทยากรท่ีมีประสบการณ์ด้านการจัดการความรู้ ได้แก่ นางพัชรีพร  คุณาวุฒิ ตําแหน่ง วิทยากร
อาวุโส ส่วนคุณภาพและมาตรฐาน ฝ่ายปรึกษาแนะนําด้านการเพ่ิมผลผลิต เป็นวิทยากรในการบรรยาย
และนําฝึกปฏิบัติ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ 
เครื่องมือ วิธีการปฏิบัติการจัดการความรู้ และทัศนคติท่ีดีต่อการจัดการความรู้ เพ่ือให้มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการความรู้ไปในทิศทางเดียวกัน สามารถขับเคล่ือนกระบวนการจัดการความรู้ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับกระบวนการบริหารการเปล่ียนแปลง (Change 
Management Process: CMP) ในกระบวนการการฝึกอบรมและการเรียนรู้ (CMP ๔) 

 ๗. การสื่อสารและประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ 
 คณะทํางานการจัดการความรู้ฯ ได้ดําเนินการส่ือสาร ประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างการรับรู้ด้าน
การจัดการความรู้ของสํานักงานฯ และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมการเรยีนรูข้องบคุลากร  
ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการบริหารการเปล่ียนแปลง (Change Management Process) กระบวนการ
การส่ือสาร (KMP๒) โดยมีการดําเนินการดังนี้ 
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 ๗.๑ จัดทําเอกสารเผยแพรแ่นะนําเครื่องมือในการจัดการความรู ้เพ่ือเป็นแนวทางในการ
จัดการความรูก้ระบวนการตา่งๆ และเปน็การเผยแพรป่ระชาสัมพันธก์ารดําเนินการจัดการความรู ้ซึง่จะ
ช่วยในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการกิจกรรมการจัดการความรู ้โดยดําเนินการแจ้งเวียนและแจก
เอกสารฯ ให้แกค่ณะกรรมการจัดการความรูฯ้ และคณะทํางานจัดการความรู้ฯ เมื่อวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 
๒๕๕๕ และเผยแพร่ในเว็บไซตก์ารจัดการความรูข้องสํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา เพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจนําไป
ปรับใช้ประโยชนต์่อไป  
 ๗.๒ จัดรายการเสียงตามสาย เพ่ือเผยแพร่ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์แก่บุคลากร โดยการ
ดําเนินการในปี ๒๕๕๕ คณะทํางานจัดการความรู้ฯ ได้จัดรายการเสียงตามสาย ณ อาคารสุขประพฤติ
และอาคารรัฐสภา ๒ หัวข้อเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จํานวน ๖ ตอน เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และสร้างความตื่นตัวของข้าราชการในการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ 

๗.๓ จัดมุมความรู้ (KM Corner) ซึ่งเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ณ ห้องโถง
ช้ัน ๑ และบริเวณหน้าห้องสมุด ช้ัน ๒๖ อาคารสุขประพฤติ (โดยมีรายละเอียดเนื้อหาตามภาคผนวก) 

๗.๔ การรวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่องค์ความรู้ 
 คณะทํางานจัดการความรู้ฯ ได้นําองค์ความรู้ท่ีดําเนินการในปี ๒๕๕๕ จํานวน ๑๓ องค์

ความรู้ จัดเก็บลงในระบบฐานข้อมูล และเผยแพร่ในเว็บไซต์การจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ให้บุคลากรนําองค์ความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน รวมท้ังพัฒนาระบบจัดเก็บความรู้ โดย
ปรับปรุงหมวดหมู่องค์ความรู้ ให้ครบถ้วน ครอบคลุม และสะดวกในการสืบค้น 

๗.๕ จัดกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) 
การจัดกจิกรรมวนัแหง่การเรยีนรู ้ KM Day ของสํานกังานเลขาธิการวฒุิสภา ประจําป ี

๒๕๕๕ จัดขึน้ในวันพุธท่ี ๑๙ กนัยายน ๒๕๕๕ ภายใต้รปูแบบการเตรียมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซียน  
โดยมนีางพรทิพย์ โล่ห์วรีะ จันทร์รตันปรดีา รองประธานวฒุิสภา คนท่ี ๒ เปน็ประธานเปดิงาน โดยกิจกรรม 
ในงานประกอบด้วย  

๑) การจัดนิทรรศการเพ่ือนาํเสนอองค์ความรู้ ซึ่งไดร้ับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ 
ภายในสํานักงานฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการเพ่ือนําเสนอผลงานการจัดการความรูข้องหนว่ยงาน 

๒) การบรรยายและแลกเปล่ียนความรู ้เกี่ยวกับการเตรยีมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน โดยวทิยากรท่ีมีความรูแ้ละประสบการณ์ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ดงันี ้

- Mr. Sano Hirokazu พิธีกรรายการ ASEAN Focus โดยให้ความรู้ และแลกเปล่ียน
ประสบการณ์เกี่ยวกับ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียน 

- นายชาญวิทย์ ไกรฤกษ์ รองเลขาธกิาร ก.พ. โดยบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ การเตรียม
ความพรอ้มขา้ราชการสู่ประชาคมอาเซียน  ปี  ๒๕๕๘ 

๓) นายสมศักดิ์ มนุญปิจุ ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา เป็นประธานมอบโล่รางวัล การจัดการความรู้ดีเด่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จากนาง
พรทิพย์ โล่ห์วีระ จันทร์รัตนปรีดา รองประธานวุฒิสภา คนท่ี ๒ ให้แก่หน่วยงานท่ีมีกระบวนการจัดการ
ความรู้ดีเด่น และมอบรางวัลชมเชยให้แก่หน่วยงานท่ีมีส่วนร่วมในการจัดทําองค์ความรู้ประจําปี ๒๕๕๕  
เพ่ือเป็นการเสริมสร้างขวัญกําลังใจในแก่หน่วยงานและผู้ท่ีดําเนินการจัดการความรู้ 
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 ๘. กิจกรรมการยกย่องชมเชย 

 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยคณะทํางานจัดการความรู้ฯ ได้จัดกิจกรรมยกย่องชมเชย
หน่วยงานท่ีดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจําปี ๒๕๕๕ ในกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) 
วันพุธท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ โดยมีการมอบโล่รางวัล การจัดการความรู้ดีเด่น ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ จากนางพรทิพย์ โล่ห์วีระ จันทร์รัตนปรีดา รองประธานวุฒิสภา คนท่ี ๒ ให้แก่หน่วยงานท่ี
มีกระบวนการจัดการความรู้ดีเด่น โดยมีนายสมศักดิ์ มนุญปิจุ ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นประธานมอบโล่รางวัล เพ่ือเป็นการเสริมสร้างขวัญกําลังใจในแก่
หน่วยงานและผู้ท่ีดําเนินการจัดการความรู้ และเป็นแรงจูงใจในการใช้การจัดการองค์ความรู้เพ่ือ
พัฒนาการปฏิบัติงาน โดยมีหน่วยงานท่ีได้รับรางวัล ดังนี้ 

รางวลัการจัดการความรู้ดเีด่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕   
 - สํานักกรรมาธิการ ๑ สํานกักรรมาธกิาร ๒ สํานกักรรมาธิการ ๓ 
 - สํานักกฎหมาย 
 - สํานักนโยบายและแผน 
 - สํานักการประชุม 
 รางวลัชมเชย 
 - สํานักวชิาการ   - สํานักบริหารงานกลาง 

- สํานักการตา่งประเทศ  - สํานักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 
 - สํานักภาษาต่างประเทศ  - สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 - สํานักการคลังและงบประมาณ - สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
 - กลุ่มตรวจสอบภายใน  - สํานักการพิมพ์ 
 ซึ่งการจัดกิจกรรมการยกย่องชมเชยดังกล่าว สอดคล้องกับกระบวนการบริหารการ
เปล่ียนแปลง (Change Management Process) กระบวนการการยกย่องชมเชยและให้รางวัล (KMP๖) 
เพ่ือเป็นการกระตุ้น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการความรู้ของบุคลากร ท้ังในส่วนของ
คณะทํางานฯ และผู้ปฏิบัติงาน  

 ๙. การตดิตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู ้
 การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนจัดการความรู้ ดําเนินการโดยฝ่าย
เลขานุการคณะทํางานฯ ติดตามการดําเนินงานการจัดการความรู้ การดําเนินการตามแผนการจัดการ
ความรู้ของผู้รับผิดชอบการจัดทําองค์ความรู้ ท้ังอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ พร้อมท้ังรายงาน
ผลการดําเนินงานดังกล่าวรายไตรมาส ตามรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ตามตัวช้ีวัดท่ี ๘.๒.๖ RM ๔.๒ ร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ําหนักความสําเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการ
ดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ อย่างน้อย ๓ องค์ความรู้ท่ีสอดคล้องกับองค์ความรู้ท่ีจําเป็น
เพ่ือให้บรรลุประสิทธิผลในมิติท่ี ๑ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๙.๑ การดําเนินการติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน  
 ฝ่ายเลขานุการคณะทํางานฯ มีการติดตามการดําเนินงานการจัดการความรู้ และติดตาม
ให้ผู้รับผิดชอบการจัดทําองค์ความรู้ดําเนินกิจกรรมตามแผน ดังนี้ 
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 ครั้งท่ี ๑ - ติดตามการคัดเลือกองค์ความรู้, การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ และ
รายงานผลการปฏิบัติราชการฯ รอบ ๖ เดือน 
   ครั้งท่ี ๒ - ติดตามการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้ของผู้รับผิดชอบการจัดทําองค์
ความรู้ ในแต่ละกิจกรรมว่ามีความคืบหน้าอย่างไร และรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ รอบ ๙  เดือน  
 ครั้งท่ี ๓ - ติดตามการดําเนินการตามแผนฯ จนถึงเสร็จส้ินกิจกรรมท้ังหมด และรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการความรู้ตามแผนฯ และรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ รอบ ๑๒ เดือน 
 โดยมกีารดําเนนิการตดิตามให้ผู้รบัผิดชอบการจัดทําองคค์วามรูด้าํเนนิกิจกรรมตามแผนดังนี ้
 ๑) ดําเนินการแจ้งเวียนให้สํานักเจ้าภาพหลักท่ีรับผิดชอบองค์ความรู้ จํานวน ๓ องค์
ความรู้ และสํานักอ่ืนๆ ท่ีร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ดําเนินการจัดกิจกรรม
ตามแผนการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อวันท่ี ๒๕ 
พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยให้สํานักดําเนินกิจกรรมการแบ่งปัน แลกเปล่ียนเรียนรู้ (KMP ๖) ตามแผนการ
จัดการความรู้ฯ ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ และดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู้
ตามขั้นตอนการเรียนรู้ (KMP ๗) และให้สรุปบทเรียนท่ีได้รับจากการจัดทําองค์ความรู้ ให้แล้วเสร็จ
ภายในวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕  

๒) ติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ สําหรับองค์ความรู้หลักจํานวน ๓ องค์ความรู้ และสํานัก
อ่ืนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยการประสานงานกับผู้รับผิดชอบการ
จัดทําองค์ความรู้ เพ่ือให้คําปรึกษาการดําเนินงานและติดตามความคืบหน้า และประชุมคณะฯ ทีมย่อย
ร่วมกับหัวหน้าคณะทํางานฯ อย่างไม่เป็นทางการ เป็นระยะเพ่ือติดตามการดําเนินการในภาพรวม 
รวมท้ังวางแผนดําเนินการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น การจัดกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ 

๙.๒ ผลการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู ้ขององค์ความรู้ จํานวน ๑๓ องค์ความรู ้
พบว่า ผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ได้ดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ สําเร็จครบถ้วนทุกกิจกรรม 
ซึ่งรายละเอียดในการดําเนินกิจกรรมปรากฏในภาคผนวก 
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๑๗

บทท่ี ๓ 
ผลสัมฤทธ์ิของการดาํเนินการจัดการความรู ้

 
การวัดผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินการจัดการความรู้ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 การดําเนินการจัดการความรู้ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จะมุ่งเน้นถึงผลสัมฤทธิ์ของการ
ดําเนินการ เพ่ือให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัดด้านการจัดการความรู้ ซึ่งกําหนดไว้ในคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ มิติท่ี ๔ ด้านการพัฒนาองค์กร 
ตัวช้ีวัดท่ี ๘.๒.๖ RM ๔.๒: ร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักความสําเร็จจากผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินกิจกรรม
ตามแผนการจัดการความรู้ อย่างน้อย ๓ องค์ความรู้ ท่ีสอดคล้องกับองค์ความรู้ท่ีจําเป็นเพ่ือให้บรรลุ
ประสิทธิผลในมิติท่ี ๑ ซึ่งเกณฑ์การให้คะแนนจะพิจารณาจาก 

ระดับคะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ร้อยละเฉล่ียถว่งน้าํหนักความสําเร็จจากผลสัมฤทธิ์
ของการดาํเนนิการตามแผนการจัดการความรู ้ 
อย่างน้อย ๓ องคค์วามรู้ ท่ีสอดคล้องกับองค์ความรู้
ท่ีจําเป็นเพ่ือให้บรรลุประสิทธิผลในมิติท่ี ๑ 

๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

 การคดิคะแนนผลสัมฤทธิ์ของการดําเนนิการตามแผนการจัดการความรู้ของแต่ละองค์ความรู ้

จากตวัช้ีวดั RM ๔.๒ ท่ีกล่าวมาข้างต้น ผลสัมฤทธิข์องการจัดการความรู้ พิจารณาจากการนํา
องค์ความรู้ท่ีไปใช้ประโยชน ์เพ่ือสนับสนุนต่อประสิทธิผลการปฏิบตัิราชการ ซึ่งผลสัมฤทธิข์องการ
จัดการความรู้ จะสอดคล้องกับการบรรลุเปา้หมายของตวัช้ีวดัในมิติท่ี ๑ 

ดังนั้น การคิดคะแนนตัวช้ีวัด RM ๔.๒ จะเทียบผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการตามแผนการ
จัดการความรู้แต่ละแผน อย่างน้อย ๓ องค์ความรู้ กับระดับความสําเร็จตามเป้าหมายของตัวช้ีวัดในมิติท่ี 
๑ ในตัวช้ีวัดท่ีสอดคล้องกับองค์ความรู้ท่ีดําเนินการ แล้วนํามาหาผลรวมคะแนนเฉล่ีย เพ่ือเทียบกับ
เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัดท่ี ๘.๒.๖ RM ๔.๒ ตามตารางข้างต้น 

ตารางและสูตรการคํานวณ 

องค์ความรู ้
 

นํ้าหนัก 
 (Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับระดับ
ความสําเร็จตามเป้าหมายของ

ตัวช้ีวดัในมิติท่ี ๑ 
คะแนนท่ีได้ 

 (SMi) 

คะแนนเฉลี่ย 
ถ่วงนํ้าหนัก 
(Wi x SMi) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

องค์ความรู้ท่ี ๑  W๑ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ SM๑ W๑ x SM๑ 
องค์ความรู้ท่ี ๒ W๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ SM๒ W๒ x SM๒ 
องค์ความรู้ท่ี ๓ W๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ SM๓ W๓ x SM๓ 
นํ้าหนักรวม ∑  W๑-๓  ค่าคะแนนของตัวช้ีวดัน้ีเท่ากับ ∑ (W๑-๓ x SM๑-๓) 

 
 



รายงานผลสมัฤทธ์ิการจัดการความรู้ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕   |  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

 

๑๘

ผลรวมคะแนนเฉล่ียถ่วงน้ําหนัก เท่ากับ 
 
 หรือ 

 
 

โดยท่ี  

 W หมายถึง น้ําหนกัความสําคัญท่ีใหก้ับผลสัมฤทธิข์องการดําเนนิการตามแผนการจัดการความรู้
แต่ละองคค์วามรู ้และผลรวมของนํ้าหนักของทุกองค์ความรู ้เท่ากับ ๑ 

 SM หมายถึง คะแนนท่ีได้จากการเปรียบเทียบกับระดับความสําเร็จตามเป้าหมายของตัวช้ีวัดในมิติ
ท่ี ๑ ในตวัช้ีวดัท่ีสอดคล้องกบัองคค์วามรู้ท่ีดําเนินการ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ ∑ (Wi x SMi) = ๑ 

๒ ∑ (Wi x SMi) = ๒ 

๓ ∑ (Wi x SMi) = ๓ 

๔ ∑ (Wi x SMi) = ๔ 

๕ ∑ (Wi x SMi) = ๕ 

 
ท้ังนี้ องค์ความรู้ท่ีสอดคล้องกับองค์ความรู้ท่ีจําเป็น เพ่ือให้บรรลุประสิทธิผลในมิติท่ี ๑  

ท่ีนํามาประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้ตาม RM ๔.๒ โดยวัดผลสัมฤทธิ์
เทียบกับระดับความสําเร็จตามเป้าหมายของตัวช้ีวัดในมิติท่ี ๑ ในตัวช้ีวัดท่ีสอดคล้องกับองค์ความรู้ท่ี
ดําเนินการ มีดังนี้ 

๑. องค์ความรู้ หัวข้อ TRICK ประชุมกรรมาธิการ 
๒. องค์ความรู้ หัวข้อ เทคนิคการจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณาทางด้านวิชาการในการ

สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ 
๓. องค์ความรู้ หัวข้อ กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ และการ

ติดตามประเมินผลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 

โดยตัวช้ีวัด ในมติิท่ี ๑ ตามคํารับรองฯ ท่ีนํามาเปน็เกณฑ์ในการวดัผลสัมฤทธิข์องการดําเนนิการ
ตามแผนการจัดการ มดีังนี ้

 
 
 
 
 

∑ (W๑-๓ x SM๑-๓) 

∑  W๑-๓ 

(W๑ x SM๑) + (W๒ x SM๒) + (W๓ x SM๓)  

W๑ + W๒ + W๓ 
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๑. องค์ความรู้ หัวข้อ TRICK ประชุมกรรมาธิการ 

ตัวช้ีวดั 

 
๒. องค์ความรู้ หัวข้อ เทคนิคการจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณาทางดา้นวชิาการในการ

สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัต ิ

ตัวช้ีวดั 

 
๓. องค์ความรู้ หัวข้อ กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ และ

การตดิตามประเมินผลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ตัวช้ีวดั  

  

 

 

 
  

 ตัวช้ีวดั 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑.๑.๑.๒ ร้อยละการปฏิบตัติามคู่มอืการปฏิบัติ

ตามมาตรฐานการปฏิบตัิงานด้านการ
ประชุม สํานักงานเลขาธกิารวฒุิสภา 
ในการสนับสนนุกระบวนการนิติบญัญัต ิ

๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

 ตัวช้ีวดั 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑.๑.๒.๒ ร้อยละการปฏิบตัติามคูม่ือมาตรฐาน

ความเปน็มืออาชีพด้านวิชาการในการ
สนับสนนุกระบวนการนิตบิญัญตั ิ

๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

 ตัวช้ีวดั 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๒.๒ ร้อยละความสําเร็จในการบรรลุ

เป้าหมายของโครงการท่ีส่วนราชการ
กําหนดไว้ในแผนปฏิบตัิราชการประจําปี 
ของส่วนราชการ 

๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 
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   ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้ ๓ องค์ความรู้ 
 

องค์ความรู้ 
 

น้ําหนัก 
(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ
ระดับความสําเร็จตาม

เป้าหมายของตัวช้ีวัดในมิติที่ ๑
คะแนนที่ได้ 

(SMi) 

คะแนนเฉลี่ย 
ถ่วงน้ําหนัก 
(Wi x SMi) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑. TRICK ประชุมกรรมาธิการ ๐.๓๓ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 
๐.๓๓ x ๑๐๐ 

= ๓๓ 
๒. เทคนิคการจัดทําเอกสาร
ประกอบการพิจารณาทางด้าน
วิชาการในการสนับสนุน
กระบวนการนิติบัญญัติ 

๐.๓๓ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๙๙.๕๘ ๐.๓๓ x ๙๙.๕๘
= ๓๒.๘๖  

๓. กระบวนการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ การแปลงแผน 
สู่การปฏิบัติ และการติดตาม
ประเมินผลของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

๐.๓๔ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๑๐๐ ๐.๓๔ x ๑๐๐ 
= ๓๔  

น้ําหนักรวม ๑.๐๐ ค่าคะแนนของตัวช้ีวัดนี้เท่ากับ ๙๙.๘๖

การให้คะแนนตามตัวช้ีวัด RM ๔.๒ 
ตัวชี้วัด RM ๔.๒ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักความสําเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินกิจกรรมตาม

แผนการจัดการความรู้ อย่างน้อย ๓ องค์ความรู้ ได้กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักความสําเร็จจากผลสัมฤทธิ์
ของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้ 
อย่างน้อย ๓ องค์ความรู้ 

๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

 
สรุปผลระดับคะแนนตามตัวช้ีวัด RM ๔.๒ 
 ร้อยละเฉลี่ยความสําเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้  
๓ องค์ความรู้ ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก เท่ากับร้อยละ ๙๙.๘๖  
เมื่อเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนตามตัวชี้วัด RM ๔.๒ สรุปได้ว่า การดําเนินการตามตัวชี้วัด RM ๔.๒ 
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักความสําเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ 
อย่างน้อย ๓ องค์ความรู้ ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
มีค่าคะแนนอยู่ในระดับที่ ๕ 
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บทท่ี ๔ 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
บทสรุป  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยคณะกรรมการจัดการความรู้ 
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และคณะทํางานการจัดการความรู้ (KM Team) ได้พิจารณาทบทวนผลการ
ดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของสํานักงานฯ ท่ีได้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  
ในภาพรวม ประกอบกับพิจารณาถึงวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ต่างๆ ของแผน
ยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับท่ี ๓  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) เพ่ือนํามาประกอบการ
พิจารณาจัดทําแผนการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยองค์ความรู้ท่ีนํามาจัดการ
ความรู้ตามแผนฯ เป็นองค์ความรู้ท่ีสนับสนุนการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพ่ือประสิทธิผลขององค์กร กล่าวคือมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของ
การดําเนินการจัดการความรู้ ซึ่งผลสัมฤทธิ์ของการจัดการความรู้ จะแสดงผลในมิติท่ี ๑ คือสนับสนุนต่อ
การบรรลุเป้าหมายของตัวช้ีวัด ด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
สํานักงานฯ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกองค์ความรู้ท่ีสอดคล้อง
ต่อการบรรลุประสิทธิผลของค์กร จํานวน ๓ องค์ความรู้ โดยมีผู้รับผิดชอบดําเนินการจาก สํานัก
กรรมาธิการ ๑ ๒ และ ๓ ร่วมกันดําเนินการ ๑ องค์ความรู้ สํานักกฏหมายและสํานักวิชาการ ร่วมกัน
ดําเนินการ ๑ องค์ความรู้ และสํานักนโยบายและแผน ดําเนินการ ๑ องค์ความรู้  ซึ่งกระบวนการจัดทํา
องค์ความรู้ มีการจัดทําแผนการจัดการความรู้ ท่ีมีการดําเนินการอย่างเป็นระบบ โดยใช้แนวคิดในการ
จัดการความรู้ คือ กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) และ
กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง (Change Management Process) ซึ่งช่วยผลักดันให้เกิด
การเปล่ียนแปลงและเสริมสร้างสภาพแวดล้อม ทําให้กระบวนการจัดการความรู้สามารถเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง  
 นอกเหนือจากองค์ความรู้ ๓ องค์ความรู้ดังกล่าวแล้ว การดําเนินการจัดการความรู้ในปีนี้ 
ยังได้รับความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานภายในสํานักงานฯ มากย่ิงขึ้น กล่าวคือ มีสํานัก
และกลุ่มตรวจสอบภายใน ท่ีได้เสนอหัวข้อองค์ความรู้ ท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติงานและสอดคล้อง 
ต่อประเด็นยุทธศาสตร์ของสํานักงาน จํานวน ๑๐ องค์ความรู้ เพ่ือนํามาจัดทําแผนการจัดการความรู้ 
และดําเนินการตามกระบวนการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรสามารถเพ่ิมพูน
ความรู้ มีการส่ือสารแลกเปล่ียนเรียนรู้จากประสบการณ์ในการทํางาน ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ 
ตลอดจนเป็นการส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และการให้ความสําคัญในการดําเนินการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กรมากย่ิงขึ้น โดยในส่วนของคณะทํางานจัดการความรู้ฯ (KM Team) ได้มีการ
สนับสนุนให้การดําเนินการจัดการความรู้มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนการ
จัดการความรู้ โดยมีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ การ
จัดทําและดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้ให้กับผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการดําเนินการ มีการส่ือสาร
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ การจัดเสียงตามสาย การจัดมุมความรู้ (KM Corner) การจัดทํา
เอกสารเผยแพร่ การจัดวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day)  เพ่ือสร้างการรับรู้ด้านการจัดการความรู้ รวมท้ัง
การยกย่องชมเชย เพ่ือเสริมสร้างขวัญกําลังใจในแก่หน่วยงานและผู้ท่ีดําเนินการจัดการความรู้ และเป็น
แรงจูงใจในการใช้การจัดการองค์ความรู้ เ พ่ือพัฒนาการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีการติดตามผล 
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การดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง ท้ังอย่างเป็นทางการและรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองฯ รอบ ๖ และ ๙ เดือน และการติดตามอย่างไม่เป็นทางการโดยการประสานงาน 
ปรึกษาร่วมกับผู้รับผิดชอบองค์ความรู้  
 ผลจากการดําเนินการจัดการความรู้ ของเจ้าภาพหลักในการดําเนินการตามตัวช้ีวัดด้านการ
จัดการความรู้ ๓ องค์ความรู้ พบว่ามีการดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ได้ครบถ้วน 
ทุกกิจกรรม สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุน
ให้สามารถบรรลุความสําเร็จตามเป้าหมายของตัวช้ีวัดในมิติท่ี ๑ คือมีค่าคะแนนอยู่ในระดับท่ี ๕        
ในตัวช้ีวัดท่ีสอดคล้องกับองค์ความรู้ท่ีดําเนินการ ส่วนองค์ความรู้อ่ืนท่ีดําเนินการ ก็ได้รับความร่วมมือ
อย่างดีย่ิง สามารถดําเนินการจัดทําองค์ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ จัดเก็บลงในฐานข้อมูลเป็นความรู้ของค์
กร และเผยแพร่ให้ผู้ท่ีสนใจนําไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการนําไปพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ 
ให้ดีย่ิงขึ้น ท้ังนี้ ในปีต่อไป สํานักงานฯ ยังคงมุ่งมั่นดําเนินการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็น
บรรทัดฐานให้คนในองค์กรร่วมกันจัดการบริหารองค์กรของตนเองให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

ปัญหาและอุปสรรค  
 ๑. บุคลากรบางส่วนยังไม่เห็นประโยชน์โดยตรงท่ีจะเกิดกับตัวเอง ทําให้นําความรู้ท่ีได้จากการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้น้อย และขาดความต่อเนื่องในความมุ่งมั่นท่ีจะให้การ
สนับสนุนและเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการ ท้ังในระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน  ซึง่อาจเกดิ
จากการไม่ใช่งานประจําท่ีมีความผูกพันต้องรับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบมีงานประจําท่ีต้องรับผิดชอบ  
ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดทําและติดตามผล 
 ๒. การสร้างเนื้อหาและรูปแบบการถ่ายทอดไปยังกลุ่มเป้าหมาย จําเป็นต้องมีทีมงานท่ีมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และต้องใช้เวลาในการส่ือสารให้บุคลากรในองค์กร รับรู้และตระหนักถึง
ความสําคัญของการจัดการความรู้ 
 ๓. เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมความรู้ท่ีได้จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน จําเป็นต้องใช้
เทคโนโลยีในการจัดทํา เช่น การจัดทําฐานข้อมูลท่ีใช้ในการรวบรวมความรู้และดึงความรู้ เว็บไซต์
สําหรับการเผยแพร่ความรู้และแลกเปล่ียนความรู้ของบุคลากรในองค์กร เครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ ซึ่ง
ยังมีข้อจํากัด และต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้บุคลากรสามารถใช้ในการค้นหา และแลกเปล่ียนความรู้ได้
สะดวกและมีองค์ความรู้ท่ีครอบคลุมต่อภารกิจ พร้อมในการใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานมากย่ิงขึ้น 
 ๔. ขาดการประเมินและตดิตามผลการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม แม้จะมกีารประเมนิหลังการ
อบรม หรือหลังจากเผยแพรอ่งค์ความรู้ แต่ยังไมไ่ด้เป็นการประเมนิท่ีเช่ือมโยงเข้ากับการปรับปรุงผลการ
ปฏิบัติงานอันเนื่องมาจากการใช้ความรู้ท่ีได้จากการอบรมหรือการเผยแพรอ่งคค์วามรู้ของบุคลากร  
 ๕. บุคลากรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจและทักษะ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้  
เช่น การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ วิธีการในการสร้างและแสวงหาความรู้ เครื่องมือในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ การจัดทําฐานข้อมูลความรู้ เทคนิคในการบันทึกจัดเก็บความรู้ เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการดําเนินการต่อไป 
๑. สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ควรถือเอาเรื่องการจัดการความรู้เป็นวาระ (Agenda) ท่ีสําคัญของ

การทํางานภายในองค์กร โดยมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ให้ความสําคัญต่อกระบวนการสร้างและแสวงหา
ความรู้จากท้ังภายในและภายนอกองค์การ และมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้บุคลากรสนใจ เข้าถึงความรู้และ
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แบ่งปันความรู้ภายในองค์การให้กลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)  
ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรและสนับสนุนการทํางานตามภารกิจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล 
 ๒. ควรมีการแลกเปล่ียนประสบการณ์และการดูงานเกี่ยวกับการจัดการความรู้ขององค์กร 
ท่ีประสบความสําเร็จ ซึ่งในประเทศไทยมีหน่วยงานท่ีเป็นแบบอย่างจํานวนมาก จะเป็นแบบปฏิบัติ 
ท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) เพ่ือนํามาใช้เป็นเกณฑ์เทียบ (Benchmark) กับการดําเนินงานภายในองค์กร 
นับเป็นกิจกรรมท่ีสมควรส่งเสริมให้มีการดําเนินการ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งแก่บุคลากรท่ีรับผิดชอบ 
ด้านการจัดการความรู้ขององค์กร 
 ๓. การสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการ
ทํางานของบุคลากรในสํานักงานฯ โดยส่งเสริมให้มีกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ ท้ังในระดับองค์กร 
(Corporate Level) และการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ในระดับหน่วยงาน (Unit/Work Level)  
โดยในระดับองค์กรได้แก่ กิจกรรมท่ีจัดโดยคณะทํางานจัดการความรู้ฯ ให้แก่บุคลากรท้ังสํานักงานฯ เช่น 
การจัดเสวนา การจัดอภิปราย ซึ่งอาจจะมีการดําเนินการมากกว่า ๑ ครั้งต่อปี เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่อง
และกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ภายในสํานักงานฯ มากขึ้น หรือการพัฒนาเว็บไซต์การ
จัดการความรู้ ให้เป็นเวทีเสมือนในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และส่งเสริมให้คนเข้าถึงความรู้ เป็นต้น 
ส่วนในระดับหน่วยงาน หัวหน้างานและผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละหน่วยงานสามารถดําเนินการได้ด้วย
ตนเอง เช่น การจัดกิจกรรม Morning Talk การจัดประชุมภายในหน่วยงาน การพัฒนา Intranet ของ
สํานักต่างๆ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นกิจกรรมท่ีสอดประสานให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้อย่างกว้างขวางและ
ท่ัวถึงท้ังองค์กร 
 ๔. การผลักดันให้กลไกการจัดการความรู้กลายเป็นส่วนหนึ่งของงานประจําของสํานักงานฯ  
โดยให้มีบุคลากรท่ีรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง นับแต่ ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO: Chief 
Knowledge Officer) และทีมงานด้านการจัดการความรู้ โดยควรเป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์ในการทํางาน
ในปีท่ีผ่านมา และกําหนดกิจกรรม KM ต่างๆ สอดแทรกเข้าไปในงานประจํา เพ่ือให้มีงบประมาณและ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ และสามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ภายในองค์กร 
 ๕. การให้รางวัลและส่ิงจูงใจ สําหรับส่งเสริมการทํากิจกรรมการจัดการความรู้ เพ่ือให้ทีมงาน 
หรือบุคลากรในองค์กร มีความตื่นตัวเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้และยกย่องให้รางวัลแก่ทีมงานท่ีสามารถ 
เป็นแบบอย่างปฏิบัติภายในองค์กร (KM Best Practice) ท้ังนี้ เพ่ือให้เกิดแบบอย่างปฏิบัติและเป็นการ
ให้กําลังใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งควรดําเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยอาจจะมีการพัฒนา
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหน่วยงานท่ีมีการจัดการความรู้ดีเด่น เพ่ือให้เกิดการพัฒนากระบวนการ
จัดการความรู้ของแต่ละหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ตลอดจนควรมีการยกย่องชมเชยในระดับ
บุคคล เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจ แก่ผู้ท่ีนําองค์ความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน บุคลากรในสํานักงานฯ 
เกิดแรงจูงใจในการปรับปรุงกระบวนงาน หรือสร้างนวัตกรรมใหม่ในการปฏิบัติงาน 
  ๖. ควรมีการสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับเจ้าหน้าท่ีในเนื้อหาสาระท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ 
ได้แก่ เทคนิคในการเป็นวิทยากรกระบวนการจัดการความรู้ เช่น การสกัดองค์ความรู้ การจับประเด็น
และจดบันทึก  การบริหารจัดการทีมงานจัดการความรู้ การบริหารจัดการคลังความรู้ ระบบฐานความรู้ 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการสนับสนุนการดําเนินงานจัดการความรู้ของ
สํานักงานฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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ลําดับ ช่ือองค์ความรู้ สํานักเจ้าภาพ 
สอดคล้องกับ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

๑  TRICK ประชุมกรรมาธิการ 
สํานักกรรมาธิการ ๑ 
สํานักกรรมาธิการ ๒ 
สํานักกรรมาธิการ ๓ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
และ ๓ 

๒ เทคนิคการจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณา 
ทางด้านวิชาการในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ 

สํานักกฎหมาย  
และสํานักวิชาการ ยุทธศาสตร์ที่ ๑

๓ กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ 
และการติดตามประเมินผลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

สํานักนโยบาย 
และแผน ยุทธศาสตร์ที่ ๑

๔ หลักและข้อควรคํานึงสําหรับการปฏิบัติงานในที่ประชุมวุฒิสภา สํานักการประชุม ยุทธศาสตร์ที่ ๓

๕ 
คู่มือการรับรองแขกต่างประเทศในการเยือนประเทศไทย 
อย่างเป็นทางการในฐานะแขกของวุฒิสภา กรณี การรับรอง 
ประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติจีน 

สํานักการ
ต่างประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ ๓

๖ การสนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ สํานัก
ภาษาต่างประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ ๑

๗ ฐานข้อมูลระบบค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร สํานักการคลังและ
งบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ ๑

๘ กระบวนการตรวจสอบการดําเนินงานสอดคล้องกับประเด็น 
ยุทธศาสตร์ กลุ่มตรวจสอบภายใน ยุทธศาสตร์ที่ ๑

๙ กระบวนการการให้บริการข้อมูลข่าวสารของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

สํานักบริหารงาน
กลาง ยุทธศาสตร์ที่ ๑

๑๐ เทคนิคการบริหารโครงการฝึกอบรม สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ยุทธศาสตร์ที่ ๓

๑๑ กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
สํานักเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
และการสือ่สาร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

๑๒ ต้นแบบชวเลขจากพี่สู่น้อง (Shorthand Model) สํานักรายงานการ
ประชุมและชวเลข ยุทธศาสตร์ที่ ๓

๑๓ การจัดทําขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานตามระบบการ
บริหารงานคุณภาพ สํานักการพิมพ์ ยุทธศาสตร์ที่ ๑

 



ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
 
 องค์ความรู้ประจําป ีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่เปน็การดําเนินการตามตวัชี้วดัที่ ๘.๒.๖ RM ๔.๒ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักความสําเร็จจากผลสัมฤทธิข์องการ
ดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ อย่างน้อย ๓ องค์ความรูท้ี่สอดคล้องกบัองคค์วามรู้ที่จําเป็นเพื่อใหบ้รรลุประสิทธิผลในมิติที่ ๑ มีดงันี้  
 ๑. องค์ความรู้ที่ ๑  ชื่อองค์ความรู้ “TRICK ประชุมกรรมาธกิาร” 

สํานักเจ้าภาพ  สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒ และ ๓ 
ความสอดคล้องกบัตวัชี้วัดในมิตทิี่ ๑ : ตัวชี้วดัที่ ๑.๑.๑.๒ ร้อยละการปฏิบตัิตามคูม่อืการปฏิบัตติามมาตรฐานการปฏิบตัิงานดา้นการประชุม สํานกังาน

เลขาธกิารวฒุิสภาในการสนบัสนุนกระบวนการนติิบญัญตั ิ
๒. องค์ความรู้ที่ ๒  ชื่อองค์ความรู้ “เทคนิคการจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณาทางดา้นวิชาการในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัต”ิ 

สํานักเจ้าภาพ  สํานักกฎหมายและสํานักวิชาการ 
ความสอดคล้องกบัตวัชี้วัดในมิติที่ ๑ : ตวัชี้วดัที่ ๑.๑.๒.๒ ร้อยละการปฏิบัตติามคูม่ือมาตรฐานความเป็นมืออาชีพดา้นวชิาการในการสนบัสนนุกระบวนการนิตบิัญญตั ิ

๓. องค์ความรู้ที่ ๓  ชื่อองค์ความรู้ “กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การแปลงแผนสูก่ารปฏิบัตแิละการตดิตามประเมินผลของสาํนักงานเลขาธิการวุฒิสภา” 
สํานักเจ้าภาพ  สํานักนโยบายและแผน 

 ความสอดคล้องกบัตวัชี้วัดในมิตทิี่ ๑ : ตวัชี้วดัที่ ๒.๒ รอ้ยละความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายของโครงการที่ส่วนราชการกําหนดไว้ในแผนปฏิบตัิราชการ
ประจําปี ของส่วนราชการ 

 มีรายละเอียดการดําเนินการตามแผนจัดการความรูด้ังนี้ 
  
 
 
 
 
 
 



 
องค์ความรู้ที่ ๑  “TRICK ประชุมกรรมาธกิาร” 
 

ชื่อองค์ความรู้ (K) :   TRICK ประชุมกรรมาธกิาร 

เจ้าภาพผู้รับผิดชอบองค์ความรู ้:  สํานักกรรมาธิการ ๑ ๒ และ ๓ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ :   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ๓ 

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้   :  
 สํานักกรรมาธกิาร ๑ ๒ และ ๓ มีหน้าที่สนับสนุนภารกจิของคณะกรรมาธิการทั้งสามัญและวิสามญั ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมอืง ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง 
ในด้านการประชุม การเดนิทางไปเยือนและศึกษาดูงานต่างประเทศ การเดนิทางไปศึกษาดงูานในประเทศ การจัดสัมมนาระดมความคิดเหน็ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ นี้ สํานักกรรมาธิการ ๑ ๒ และ ๓ พิจารณาเห็นว่า เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงปัญหาและอุปสรรค ด้วยน้ําใจไมตรี  
จากพี่สู่น้องในการปฏิบัติงานด้านการประชุมกรรมาธิการ และตกผลึกเป็นองค์ความรู้ในการพัฒนาตนเองและองค์กร เพื่อรองรับภารกิจในมิติใหม่ของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา จึงกําหนดให้มีการจัดทําองค์ความรู้เรื่อง “TRICK ประชุมกรรมาธิการ” 

ตัวชี้วดัผลสัมฤทธิ์ : ตัวชี้วดัตามคาํรบัรองฯ มติิที่ ๑ มติิดา้นประสิทธิผลการปฏิบตัิราชการ ตวัชี้วดัที่ ๑.๑.๑.๒ ร้อยละการปฏิบัตติามคู่มอืการปฏิบัตติามมาตรฐานการปฏิบตัิงาน
ด้านการประชุม สํานักงานเลขาธกิารวฒุิสภาในการสนับสนุนกระบวนการนติิบญัญตั ิ

 
 
 
 
 
 
 



ผลการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
๑. การบ่งชี้ความรู้ (KMP ๑) 

 
- จํ า น ว น ค ณ ะ ทํ า ง า น
จัดการความรู้ของสํานัก
กรรมาธิการ 
- เอกสารแสดงองค์ความรู้
ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
 

๑ คณะ 
 
 

๑ ฉบับ 
 
 

 ๑. จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานจัดการความรู้ของสํานัก
กรรมาธิการ ๑ ๒ และ ๓ 
 ๒. จัดการประชุมคณะทํางานครั้งที่ ๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
โดยที่ประชุมมีมติ 
 - ให้จัดทําองค์ความรู้เรื่อง TRICK ประชุมกรรมาธิการ 
 - มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยวิธีการไม่เป็นทางการ 
 - การจัดสัมมนาและการเดินทางไปศึกษาดูงาน 
     จะดําเนินการในปีงบประมาณถัดไป  

บรรลุเป้าหมาย 

๒. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
(KMP ๒) 
 

- จํ านวนครั้ ง ในการจัด
กิ จ ก ร รม เ พื่ อ ร ว บ ร ว ม
ความรู้จากตัวบุคคล 
 

๑ ครั้ง 
 
 
 

 ดําเนินการรวบรวมความรู้จากตัวบุคคล โดย จัดการประชุม
ภายในหน่วยงานเพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติ ๓ ครั้ง 
 - ครั้งที่ ๑ ดําเนินการจัดชุมชนนักปฏิบัติโดยมีตัวแทนจาก
ทุกกลุ่มงาน ของสํานักกรรมาธิการ ๑ เข้าร่วมเสวนา
แลกเปลี่ยนความรู้ เทคนิคในการประชุมกรรมาธิการ เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสํานัก  
 - ครั้งที่ ๒ ดําเนินการจัดชุมชนนักปฏิบัติโดย 
มีตัวแทนจากทุกกลุ่มงาน ของสํานักกรรมาธิการ ๒ เข้าร่วม
เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ เทคนิคในการประชุมกรรมาธิการ 
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสํานัก 
 - ครั้งที่ ๓ ดําเนินการจัดชุมชนนักปฏิบัติโดยมีตัวแทนจาก
ทุกกลุ่มงาน ของสํานักกรรมาธิการ ๓ เข้าร่วมเสวนา
แลกเปลี่ยนความรู้ เทคนิคในการประชุมกรรมาธิการ  
เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสํานัก 

บรรลุเป้าหมาย 
 
 
 



ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
๓. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

(KMP ๓) 
 

- เอกสาร หรือสื่อ
สารสนเทศ ที่ได้จากการ
สร้างและแสวงหาความรู้ 

๑ ฉบับ/
ชิ้น 

คณะทํางานฯ ได้ประมวลความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติ และ
จัดทําเป็นเอกสาร เรื่องจับเข่าคุยกับคนกรรมาธิการ  

บรรลุเป้าหมาย 
 

๔. การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู้ (KMP ๔) 
 

 
- การตรวจสอบ 
กลั่นกรองความรู้ 

๑ ครั้ง  คณะทํางานฯ สํานักกรรมาธิการ ๑ ๒ และ ๓ ประชุม
ร่วมกันเพื่อประมวลกลั่นกรองความรู้ที่ได้ โดยตรวจสอบ
เนื้อหา การใช้ภาษา และรายละเอียดขององค์ความรู้ เพื่อให้
มีความครบถ้วนสมบูรณ์ เข้าใจง่าย 

บรรลุเป้าหมาย 
 

๕. การเข้าถึงความรู้ (KMP ๕) 
 

- จํานวนช่องทางในการ
เข้าถึงและประชาสัมพันธ์
ความรู้ 

อย่างน้อย 
๓ ช่องทาง 

 - นําองค์ความรู้ที่ผ่านการประมวลกลั่นกรองจัดทําเป็น
เป็นเอกสาร เรื่องจับเข่าคุยกับคนกรรมาธิการ เพื่อแจกจ่าย 
โดยกําหนดช่องทางในการเข้าถึงความรู้  
และประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายทราบถึงองค์ความรู้ 
ได้แก่ 
   ๑. แจ้งเวียนผ่าน e-office 
   ๒. นําความรู้เข้าสู่ระบบ intranet ของสํานัก  
  ๓. เว็บไซต์การจัดการความรู้ 

บรรลุเป้าหมาย 
 

๖. การแบ่งปัน แลกเปลี่ยน
ความรู้ (KMP ๖) 
 

- จํ านวนครั้ ง ในการจั ด
กิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ ยน
ความรู้ 
- ร้อยละของจํานวนกลุ่ม 
เป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม 

๑ ครั้ง 
 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 

๙๐ 

 ๑. ดําเนินการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ โดยเผยแพร่องค์
ความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่บุคลากรสังกัดสํานัก
กรรมาธิการ ๑ ๒ และ ๓ จํานวนทั้งสิ้น ๓๑๖ คน ผ่านระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) ให้กลุ่มเป้าหมาย ทราบ
ถึงเอกสารองค์ความรู้ พร้อมทั้งแจกจ่ายเอกสาร เรื่องจับเข่า
คุยกับคนกรรมาธิการ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยสามารถดําเนินการ
เผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายได้ ร้อยละ ๑๐๐ 

บรรลุเป้าหมาย 
 



ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
๒ คณะทํางานจัดการความรู้ฯ จากสํานักกรรมาธิการ ๑ ๒ 
และ ๓  บุคลากรที่เป็นตัวแทนของสํานัก ผู้รับผิดชอบจัดซุ้ม
นิทรรศการองค์ความรู้ ได้เข้าร่วมเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ 
และจัดบอร์ดนิทรรศการแสดงองค์ความรู้ และแจกเอกสาร
เผยแพร่ในกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) วันพุธที่ 
๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ ครบถ้วนตามจํานวนที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย 

๗. การเรียนรู้ (KMP ๗) 
 

- รายงานสรุปผลการ
จัดทําองค์ความรู้ 
 

๑ ฉบับ 
 
 

 - จัดทําสรุปบทเรียนการดําเนินการจัดการความรู้ โดยระบุ
ขั้นตอนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ ซึ่งทางคณะทํางานฯ ได้เสนอบทความของ 
ศาสตราจารย์วิจารณ์ พานิช เรื่องทศวิบัติของการจัดการ
ความรู้ในหน่วยราชการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
ดําเนินการจัดการความรู้ของสํานักงานฯ ต่อไป 

 

๘ การยกย่องชมเชย 
 

- มีการจัดกิจกรรมการ 
ยกย่องและชมเชย  

๑ ครั้ง 
 

 คณะทํางานจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ดําเนินการจัดกิจกรรมการยกย่องและชมเชย ในวันแห่งการ
เรียนรู้ (KM Day) วันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ โดย สํานัก
กรรมาธิการ ๑ ๒ และ ๓ ได้รับรางวัลการจัดการความรู้
ดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๕  

 

 
 
 

 



องค์ความรู้ที่ ๒  เทคนิคการจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณาทางดา้นวิชาการในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัต”ิ 
 

ชื่อองค์ความรู้ (K) :   เทคนิคการจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณาทางด้านวชิาการในการสนับสนนุกระบวนการนติิบัญญัต ิ

หน่วยงานผู้รับผดิชอบองค์ความรู ้:  สํานักกฎหมาย และสํานกัวิชาการ 

ประเด็นยุทธศาสตร ์:  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้  :   
สํานักงานเลขาธิการวฒุิสภามีภารกิจหลักประการหนึ่ง คือ การปฏิบตัิงานด้านวิชาการใหแ้กวุ่ฒิสภา ซึง่บุคลากรต้องปฏิบตัิงานโดยใช้องคค์วามรู ้มีความรอบรู ้

ในงานที่ปฏิบัต ิพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ง และสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสนับสนนุกระบวนการนติบิัญญตั ิเช่น การศึกษา ค้นคว้าและการวิเคราะห์เพื่อ
จัดทําเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิจัดทําบทวิเคราะห์ทางวิชาการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สํานักงานเลขาธกิารวฒุิสภา ได้มีการจัดทําคูม่ือ
มาตรฐานงานดา้นวิชาการ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนความเป็นมืออาชีพด้านวชิาการ 

สํานักกฎหมาย และสํานกัวชิาการ ซึ่งเปน็หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบภารกิจในการสนับสนนุงานด้านวิชาการให้แก่สมาชิกวฒุิสภาและคณะกรรมาธิการ  
และดําเนินการตามคู่มือมาตรฐานงานด้านวิชาการ พรอ้มพัฒนางานด้านวชิาการอย่างต่อเนื่อง ดงันัน้ การจัดทําองค์ความรู้ หัวข้อ เทคนคิการจัดทําเอกสารประกอบการ
พิจารณาทางด้านวิชาการในการสนบัสนนุกระบวนการนติิบัญญตัิ จะเป็นส่วนหนึง่ในการทบทวน ปรับปรุง พัฒนางานด้านวิชาการ โดยอาศัยกระบวนการในการจัดการ
ความรู้ ในการระดมความคดิเหน็ ข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนวทางการปฏิบตัิที่ดีของผู้ปฏิบัติงาน ในการจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณาทางด้านวิชาการ และนํามา
ประมวล สรุป พร้อมทั้งถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรูแ้กผู่้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความเข้าใจกระบวนการมาตรฐาน ตลอดจนเทคนิค วิธกีารในการจัดทําเอกสาร
ประกอบการพิจารณาที่มีคณุภาพ ซึ่งสามารถช่วยให้งานด้านวชิาการของสํานกังานเลขาธกิารวฒุิสภามีคุณภาพเป็นที่เชื่อถือ ยอมรับจากสมาชิกวฒุิสภายิ่งขึ้นต่อไป 
ตัวชี้วดัผลสัมฤทธิ์ :  ตวัชี้วดัตามคาํรบัรองฯ มติิที่ ๑ มติดิ้านประสิทธิผลการปฏิบัตริาชการ ตวัชี้วดัที่ ๑.๑.๒.๒ ร้อยละการปฏิบัตติามคู่มือมาตรฐานความเป็นมอือาชีพ 
ด้านวิชาการในการสนับสนนุกระบวนการนติิบญัญตั ิ

 
 



 
ผลการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
๑. การบ่งชี้ความรู้ (KMP ๑) 

 
- จํานวนคณะทํางาน
จัดการความรู้ของสํานัก
กฎหมายและสํานัก
วิชาการ 
- เอกสารแสดงองค์ความรู้
ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
 

สํานักละ 
๑ คณะ 

 
 

๑ ฉบับ 
 
 

๑. แต่งตั้งคณะทํางานจัดการความรู้ของสํานักกฎหมาย 
และสํานักวิชาการ สํานักละ ๑ คณะ 
๒. จัดการประชุมภายในสํานักกฎหมายและสํานักวิชาการ 
เพื่อกําหนดองค์ความรู้ โดยองค์ความรู้ของสํานักฯ ประจําปี 
๒๕๕๕ หัวข้อ เทคนิคการจัดทําเอกสารประกอบการ
พิจารณาทางด้านวิชาการในการสนับสนุนกระบวนการนิติ
บัญญัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสํานัก ได้แก่  
 - สํานักกฎหมาย เทคนิคการจัดทําเอกสารประกอบการ
พิจารณาทางด้านวิชาการในการสนับสนุนกระบวนการนิติ
บัญญัติ เรื่อง เอกสารประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติ  
 - สํานักวิชาการ เทคนิคการจัดทําเอกสารประกอบการ
พิจารณาทางด้านวิชาการในการสนับสนุนกระบวนการนิติ
บัญญัติ เรื่อง การเขียนบทความทางวิชาการ 

บรรลุเป้าหมาย 



ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
๒. การสร้างและแสวงหาความรู้ 

(KMP ๒) 
 

- จํ านวนครั้ ง ในการจัด
กิ จ ก ร รม เ พื่ อ ร ว บ ร ว ม
ความรู้จากตัวบุคคล 
- การรวบรวม ทบทวน
ค ว า ม รู้ จ า ก เ อ ก ส า ร ที่
เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ 

๑ ครั้ง 
 
 

๑ ชิ้น/
ฉบับ 

สํานักกฎหมาย 
 ๑. ดําเนินการรวบรวมความรู้จากตัวบุคคล โดยดําเนิน
กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice : 
CoP) ตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ของสํานักกฎหมาย 
จํานวน ๑ ครั้ง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา 
๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสํานักกฎหมาย โดยได้เชิญ
นางสาวสุพัตรา  วรรณศิริกุล คณะทํางานจัดการความรู้ของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, นางสาววลัยภรณ์  พงษ์วิพันธุ์ 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป, ผู้แทนจากกลุ่มงานกฎหมาย ๑ 
กลุ่มงานกฎหมาย ๒ และกลุ่มงานพัฒนากฎหมาย กลุ่มงาน
ละ ๓ ท่าน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในการนี้ นางอบุล  
คุณวุฒิฤทธิรณ หัวหน้าคณะทํางานจัดการความรู้ของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และนายธงไท  ไชยหิรัญการ 
เลขานุการคณะทํางานฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในฐานะผู้
สังเกตการณ์ด้วย 
 ๒. รวบรวม ทบทวนความรู้จากหนังสือที่เกี่ยวข้องกับองค์
ความรู้ ได้แก่ 
  - หนังสือ “ย่อความกับงานด้านกฎหมายฯ” โดยกาญจน
รัตน์ ลีวิโรจน์ สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
 - หนังสือ “การย่อความ” โดย ไพรถ เลิศพิริยกมล สถาบัน
ราชภัฏธนบุร ี
สํานักวิชาการ 
 ๑. ดําเนินการรวบรวมความรู้จากตัวบุคคล โดย นําผลจาก
การสํารวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ 

บรรลุเป้าหมาย 
 
 
 



ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
ของผู้รับบริการด้านการสนับสนุนด้านวิชาการต่อบทความ
ทางวิชาการ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ของกลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับบริการ ซึ่งได้แก่สมาชิกวุฒิสภา และคณะกรรมาธิการ
ของวุฒิสภา ที่สะท้อนความคิดเห็นและความต้องการที่
จะต้องได้รับการสนับสนุนงานด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง มา
ประมวลผล และระดมความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้บริหาร 
เจ้าหน้าที่ของสํานักวิชาการ และผู้มีส่วนได้เสีย 
(Stakeholders) ภายใต้การผลักดันของคณะกรรมการ
พัฒนาและดําเนินการตามมาตรฐานงานด้านวิชาการของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานงานด้าน
วิชาการ โดยการประเมินทั้งในแง่ผลสําเร็จ และปัญหา
อุปสรรค ระยะเวลาในการดําเนินงาน รวมทั้งเป้าหมายในการ
ดําเนินงาน ซึ่งทําให้ได้แนวทางในการปรับปรุงมาตรฐานทาง
วิชาการของการจัดทําบทความวิชาการเพิ่มขึ้น 
 ๒. รวบรวม ทบทวนความรู้จากหนังสือที่เกี่ยวข้องกับองค์
ความรู้ ได้แก่ รวบรวม ทบทวนความรู้จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับการเขียนบทความวิชาการ ตามหลักเกณฑ์สากลสําหรับ
พิจารณามาตรฐานบทความวิชาการ 

๓. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
(KMP ๓) 
 

- เอกสาร หรือสื่อ
สารสนเทศ ที่ได้จากการ
สร้างและแสวงหาความรู้ 

๑ ฉบับ/
ชิ้น 

คณะทํางานฯ ของแต่ละสํานัก นําข้อมูลที่รวบรวมจากความ
คิดเห็นของผู้ปฏิบัติ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และการศึกษา ค้นคว้าจาก
ตํารา มาวิเคราะห์ ประมวลผล และเรียบเรียงเป็น (ร่าง)
เอกสารคู่มือ ประกอบด้วย เนื้อหาทฤษฎี และกรณีตัวอย่าง  

บรรลุเป้าหมาย 



ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
๔. การประมวลและกลั่นกรอง

ความรู้ (KMP ๔) 
 

- การตรวจสอบ 
กลั่นกรองความรู้ 

๑ ครั้ง สํานักกฎหมาย 
 ผู้อํานวยการสํานัก ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน คณะทํางานฯ 
สํานักกฎหมาย ประชุมร่วมกันเพื่อประมวลกลั่นกรองความรู้
ที่ได้ โดยตรวจสอบเนื้อหา และรายละเอียดขององค์ความรู้ 
เพื่อให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
สํานักวิชาการ 
 คณะกรรมการพัฒนาและดําเนินการตามมาตรฐานงานด้าน
วิชาการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พิจารณากลั่นกรอง
ความรู้ที่ได้ โดยตรวจสอบเนื้อหา และรายละเอียดขององค์
ความรู้ เพื่อให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งทําให้ได้แนวทางใน
การปรับปรุงมาตรฐานทางวิชาการของการจัดทําบทความ
วิชาการเพิ่มขึ้น 

บรรลุเป้าหมาย 

๕. การเข้าถึงความรู้ (KMP ๕) 
 

- จํานวนช่องทางในการ
เข้าถึงและประชาสัมพันธ์
ความรู้ 

อย่างน้อย 
๓ ช่องทาง 

- สํานักกฎหมายและสํานักวิชาการนําองค์ความรู้ที่ผ่านการ
ประมวลกลั่นกรองจัดทําเป็นเอกสารสรุปองค์ความรู้ 
- กําหนดมีช่องทางในการเข้าถึงความรู้ และประชาสัมพันธ์ให้
กลุ่มเป้าหมายทราบถึงองค์ความรู้ ได้แก่ 
  ๑. แจ้งเวียนผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) 
   ๒. นําความรู้เข้าสู่ระบบ intranet ของสํานักกฎหมาย 
 ๓. จัดทําบอร์ดประชาสัมพันธ์  
 ๔. เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์การจัดการความรู้ 

บรรลุเป้าหมาย 

๖. ก า ร แ บ่ ง ปั น  แ ลก เ ป ลี่ ย น
ความรู้ (KMP ๖) 
 

- จํ านวนครั้ ง ในการจั ด
กิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ ยน
ความรู้ 
- ร้อยละของจํานวนกลุ่ม 

๑ ครั้ง 
 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 

ดําเนินการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ โดยเผยแพร่องค์
ความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรของสํานัก
กฎหมายและสํานักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําเอกสาร
วิชาการ จํานวนทั้งสิ้น ๕๓ คน ผ่านระบบสารบรรณ

บรรลุเป้าหมาย 



ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
เป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม ๙๐ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) ให้กลุ่มเป้าหมาย ทราบถึงเอกสาร

องค์ความรู้ พร้อมทั้งแจกจ่ายเอกสารองค์ความรู้เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
โดยสามารถดําเนินการเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้แก่
กลุ่มเป้าหมายได้ ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๒ คณะทํางานจัดการความรู้ฯ จากสํานักกฏหมายและ
วิชาการ บุคลากรที่เป็นตัวแทนของสํานัก ผู้รับผิดชอบจัดซุ้ม
นิทรรศการองค์ความรู้ ได้เข้าร่วมเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ 
และจัดบอร์ดนิทรรศการแสดงองค์ความรู้ และแจกเอกสาร
เผยแพร่ในกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) วันพุธที่ ๑๙ 
กันยายน ๒๕๕๕ ครบถ้วนตามจํานวนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

๗. การเรียนรู้ (KMP ๗) 
 

- รายงานสรุปผลการ
จัดทําองค์ความรู้ 
 

๑ ฉบับ 
 

 

- สํานักกฎหมายและสํานักวิชาการจัดทําสรุปบทเรียนการ
ดําเนินการจัดการความรู้ โดยระบุหลักการและเหตุผล วิธีการ
ดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ เพื่อถอด
บทเรียน ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดทําองค์ความรู้ และเป็น
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาความรู้ในการจัดทําเอกสาร
ประกอบการพิจารณาทางด้านวิชาการในการสนับสนุน
กระบวนการนิติบัญญัติ 

บรรลุเป้าหมาย 

๘ การยกย่องชมเชย 
 

- มีการจัดกิจกรรมการ 
ยกย่องและชมเชย  

๑ ครั้ง 
 

 คณะทํางานจัดการความรู้ ดําเนินการจัดกิจกรรมการยกย่อง
และชมเชย ในวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) วันพุธที่ ๑๙ 
กันยายน ๒๕๕๕โดย สํานักกฎหมาย ได้รับรางวัลการจัดการ
ความรู้ดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๕ และสํานักวิชาการ ได้รับ
รางวัลชมเชย 

บรรลุเป้าหมาย 

 



 
 
องค์ความรู้ที่ ๓  ชื่อองค์ความรู้ “กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การแปลงแผนสูก่ารปฏิบัตแิละการตดิตามประเมินผลของสาํนักงานเลขาธิการวุฒิสภา” 
 

ชื่อองค์ความรู้ (K) : กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การแปลงแผนสู่การปฏิบตัิ และการติดตามประเมนิผลของสํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

หน่วยงานผู้รับผดิชอบองค์ความรู้ : สํานักนโยบายและแผน 

ประเด็นยุทธศาสตร ์: ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบปฏิบัตงิานให้เปน็ไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ด ี

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู ้: สํานักงานเลขาธิการวฒุิสภามีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) เพื่อใช้กําหนดทิศทางและ
แนวทางปฏิบัติให้กับผู้บรหิารและข้าราชการสํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา สนบัสนนุและส่งเสริมงานด้านนติิบญัญัตติามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาฐานข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และพัฒนาบุคลากรให้มศีักยภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกวุฒสิภาและประชาชน และแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัต ิโดยมีการจัดทํา
แผนปฏิบัตริาชการ ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) และแผนปฏิบตัิราชการประจําปี  รวมทั้ง มีการติดตามประเมนิผลเป็นองค์ประกอบที่แสดงถึงความก้าวหนา้หรอืข้อบกพร่อง
หรือข้อจํากดัของแผน เพื่อจะไดป้รบัปรงุแผนให้สามารถนําไปปฏิบตัิได้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงคท์ี่กําหนดไว้  

จากกรอบการประเมนิผลการปฏิบัตริาชการ ตวัชี้วดัที่ ๒.๒ ร้อยละความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายของโครงการที่ส่วนราชการกําหนดไว้ในแผนปฏิบตัิราชการ
ประจําปีของส่วนราชการ เพื่อให้สํานักงานเลขาธิการวฒุิสภามีการบรูณาการและการบรหิารจัดการโครงการของหน่วยงานภายในเกิดความร่วมมือในการปฏิบัตริาชการ 
ช่วยเหลือ สนบัสนนุการดาํเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัตริาชการได้อย่างสมบูรณ์ ดงันัน้ สํานกันโยบายและแผนจึงจัดทําองค์ความรู้ หัวข้อ กระบวนการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์ การแปลงแผนสู่การปฏิบัต ิและการติดตามประเมนิผลของสํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา โดยมีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานและมกีารถ่ายทอดความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การแปลงแผนสู่การปฏิบัต ิและการติดตามประเมนิผลของสํานักงานเลขาธิการวฒุสิภาให้กับสํานักต่าง ๆ และผู้ที่
เกี่ยวขอ้ง สามารถนาํความรูด้ังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตงิาน และสามารถบรรลุผลสําเร็จตามตวัชี้วดั ๒.๒ ร้อยละความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายของโครงการที่
ส่วนราชการกําหนดไว้ในแผนปฏิบตัิราชการประจําปขีองส่วนราชการ 

ตัวชี้วดัผลสัมฤทธิ ์: ตวัชี้วดัตามคาํรบัรองฯ มติิที่ ๑ มติิดา้นประสิทธิผลการปฏิบตัิราชการ ตวัชี้วดัที่ ๒.๒ ร้อยละความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายของโครงการที่ส่วนราชการ
กําหนดไว้ในแผนปฏิบตัิราชการประจําปี ของส่วนราชการ 



 
ผลการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
๑. การบ่งชี้ความรู้ (KMP ๑) 

 
- จํานวนคณะทํางาน
จัดการความรู้ของสํานัก
นโยบายและแผน 
- เอกสารแสดงองค์ความรู้
ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
 

๑ คณะ 
 
 

๑ ฉบับ 
 
 

 ๑. มีการแต่งตั้งคณะทํางานจัดการความรู้ของสํานัก 
นโยบายและแผน ๑ คณะ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ เพื่อ
รับผิดชอบในการสร้าง แสวงหาความรู้  รวบรวมกําหนด
รูปแบบ จัดทําและพัฒนาระบบข้อมูลความรู้ พร้อมทั้งดําเนิน
กิจกรรมการจัดการความรู้ของสํานักฯ ให้บรรลุเป้าหมาย 
 ๒. จัดการประชุมภายในสํานักนโยบายและแผนเพื่อ
กําหนดองค์ความรู้ โดยที่ประชุมมีมติจัดทําองค์ความรู้ 
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ หัวข้อ กระบวนการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ การแปลงแผนสู่การปฏิบตัิ และการตดิตาม
ประเมินผลของสํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา  

บรรลุเป้าหมาย 

๒. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
(KMP ๒) 
 

- จํ านวนครั้ ง ในการจัด
กิ จ ก ร รม เ พื่ อ ร ว บ ร ว ม
ความรู้จากตัวบุคคล 
 

๑ ครั้ง 
 
 
 

 ๑. ดําเนินการรวบรวมความรู้จากตัวบุคคล โดยดําเนินการ
จัดชุมชนนักปฏิบัติ ซึงประกอบด้วย มีตัวแทนจากทุกกลุ่ม
งาน ของสํานักเพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติ เมื่อวัน
อังคารที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
 ๒. ศึกษา คน้คว้า รวบรวมความรู้จากเอกสาร ตาํรา 
และสื่อความรู้ประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ 
ไดแ้ก ่
 - กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
 - การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ 
 - การติดตามประเมินผลโครงการ 

บรรลุเป้าหมาย 
 
 
 



ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
๓. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

(KMP ๓) 
 

- เอกสาร หรือสื่อ
สารสนเทศ ที่ได้จากการ
สร้างและแสวงหาความรู้ 

๑ ฉบับ/
ชิ้น 

คณะทํางานฯ ของสํานัก นําข้อมูลที่รวบรวมจากความ
คิดเห็นของผู้ปฏิบัติ และการศึกษาค้นคว้าจากตํารา มา
วิเคราะห์ ประมวลเนื้อหา เรียบเรียงเป็น (ร่าง) เอกสารคู่มือ 
ประกอบด้วย เนื้อหาทฤษฎี และกรณีตัวอย่าง  

บรรลุเป้าหมาย 
 

๔. การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู้ (KMP ๔) 
 

 
- การตรวจสอบ 
กลั่นกรองความรู้ 

 
๑ ครั้ง 

ผู้อํานวยการสํานัก ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน คณะทํางานฯ 
สํานักนโยบายและแผน ประชุมร่วมกันเพื่อประมวล
กลั่นกรองความรู้ที่ได้ โดยตรวจสอบเนื้อหา การใช้ภาษา 
และรายละเอียดขององค์ความรู้ เพื่อให้มีความครบถ้วน
สมบูรณ์  

บรรลุเป้าหมาย 
 

๕. การเข้าถึงความรู้ (KMP ๕) 
 

- จํานวนช่องทางในการ
เข้าถึงและประชาสัมพันธ์
ความรู้ 

อย่างน้อย 
๓ ช่องทาง 

- นําองค์ความรู้ที่ผ่านการประมวลกลั่นกรองจัดทําเป็นเป็น
เอกสาร เรื่องจับเข่าคุยกับคนกรรมาธิกาคู่มือการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การแปลงสู่
แผนปฏิบัติราชการ และการติดตามประเมินผล เพื่อ
แจกจ่าย โดยกําหนดช่องทางในการเข้าถึงความรู้  และ
ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายทราบถึงองค์ความรู้ ได้แก่ 
   ๑. แจ้งเวียนผา่นระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) 
   ๒. นําความรู้เข้าสู่ระบบ intranet ของสํานัก  
  ๓. เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์การจัดการความรู้ 

บรรลุเป้าหมาย 
 

๖. การแบ่งปัน แลกเปลี่ยน
ความรู้ (KMP ๖) 
 

- จํ านวนครั้ ง ในการจั ด
กิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ ยน
ความรู้ 
- ร้อยละของจํานวนกลุ่ม 
เป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม 

๑ ครั้ง 
 
 

ไม่น้อย
กว่าร้อย

๑. ดําเนินการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ โดยแจ้งเวียนและ
แจกจ่ายคู่มือการปฏิบัติงาน มาตรฐานกระบวนการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร ์การแปลงสู่แผนปฏิบัตริาชการ และการ
ติดตามประเมนิผล ให้แก่บุคลากรของสํานักนโยบายและ
แผน ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ จํานวน ๑๗ คน ทราบถึง

บรรลุเป้าหมาย 
 



ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
ละ ๙๐ มาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่

ช่วยสนับสนุนความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายของ
โครงการที่ส่วนราชการกําหนดไว้ในแผนปฏิบตัิราชการ
ประจําปี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ซึ่งสามารถ
ดําเนินการเผยแพร่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย
ได้ครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๒ คณะทํางานจัดการความรู้ฯ จากสํานักนโยบายและแผน 
บุคลากรที่เป็นตัวแทนของสํานัก ผู้รับผิดชอบจัดซุ้ม
นิทรรศการองค์ความรู้ ได้เข้าร่วมเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ 
และจัดบอร์ดนิทรรศการแสดงองค์ความรู้ และแจกเอกสาร
เผยแพร่ในกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) วันพุธที่ ๑๙ 
กันยายน ๒๕๕๕ ครบถ้วนตามจํานวนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

๗. การเรียนรู้ (KMP ๗) 
 

- รายงานสรุปผลการ
จัดทําองค์ความรู้ 
 

๑ ฉบับ 
 
 

- จัดทําสรุปบทเรียนการดําเนินการจัดการความรู้ โดยระบุ
ขั้นตอนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ  

บรรลุเป้าหมาย 
 

๘ การยกย่องชมเชย 
 

- มีการจัดกิจกรรมการ 
ยกย่องและชมเชย  

๑ ครั้ง 
 

 คณะทํางานจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ดําเนินการจัดกิจกรรมการยกย่องและชมเชย ในวันแห่งการ
เรียนรู้ (KM Day) วันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ โดย สํานัก
นโยบายและแผน ได้รับรางวัลการจัดการความรู้ดีเด่น 
ประจําปี ๒๕๕๕  

บรรลุเป้าหมาย 
 

 

 
 



ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
ของสํานักที่จัดทําองค์ความรู้ ซึ่งไม่ได้เป็นเจ้าภาพหลักตามตัวชี้วดัที่ ๘.๒.๖ RM ๔.๒ 

 
 สํานักที่จัดทําองค์ความรู้ ซึ่งไม่ได้เป็นเจ้าภาพหลักตามตัวชี้วัดที่ ๘.๒.๖ RM ๔.๒ จํานวน ๙ สํานัก ๑ ประกอบด้วย สํานักการประชุม, สํานักบริหารงานกลาง, 
สํานักการต่างประเทศ, สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล, สํานักภาษาต่างประเทศ, สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, สํานักการคลังและงบประมาณ,  
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข, สํานักการพิมพ์ และกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดําเนินการจัดทําองค์ความรู้ โดยจัดทําแผนจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อเป็น
แนวทางในการดําเนินงาน และมีรายละเอียดการดําเนินการตามแผนดังนี้ 
 
ผลการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ 

กิจกรรมการจัดการ
ความรู้ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

๑. การบ่งชี้ความรู้ 
(KMP ๑) 
 

- มีบุคลากรของสํานักฯ เป็น
คณะทํางาน อย่างน้อย ๑ คน 
- มีเอกสารแสดงองค์ความรู้ที่
จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน ๑ ฉบับ 
- มีเอกสารแสดงองค์ความรู้ที่
คัดเลือกมาจัดทําแผนฯ ๑ ฉบับ  
 

๑ คณะ 
 
 

๑ ฉบับ 
 
 

๑. มีการเสนอชื่อบุคลากรของหน่วยงานเป็นคณะทํางานจัดการความรู้ของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาฯ 
๒. มีก่ารระบุองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน และสอดคล้องต่อการ
ผลักดันประเด็นยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ 
๓. มีการจัดการประชุมภายในหน่วยงานเพื่อกําหนดองค์ความรู้ และจัดทํา
แผนการจัดการความรู้ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
เสนอคณะทํางานจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาฯ  
โดยมีการเสนอองค์ความรู้ และสํานักที่รับผิดชอบดังนี้ 
๑. สํานักการประชุม หัวข้อ หลักและข้อควรคํานึงสําหรับการปฏิบัติงานใน
ที่ประชุมวุฒิสภา 
๒. สํานักการต่างประเทศ หัวข้อ มือการรับรองแขกต่างประเทศในการเยือน
ประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของวุฒิสภา กรณี การรับรอง
ประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติจีน 

บรรลุเป้าหมาย 



กิจกรรมการจัดการ
ความรู้ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

๓. สํานักภาษาต่างประเทศ หัวข้อ การสนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ 
๔. สํานักการคลังและงบประมาณ หัวข้อ ฐานข้อมูลระบบค่ารักษาพยาบาล 
ค่าเล่าเรียนบุตร 
๕. กลุ่มงานตรวจสอบภายใน หัวข้อ กระบวนการตรวจสอบการดําเนินงาน
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
๖. สํานักบริหารงานกลาง หัวข้อ กระบวนการการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ๗. สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล หัวข้อ เทคนิคการบริหารโครงการ
ฝึกอบรม 
๘. สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หัวข้อ กระบวนการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 
๙. สํานักรายงานการประชุมและชวเลข หัวข้อ ต้นแบบชวเลขจากพี่สู่น้อง 
(Shorthand Model) 
๑๐. สํานักการพิมพ์ หัวข้อ การจัดทําขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานตาม
ระบบการบริหารงานคุณภาพ 

๒. การสร้างและ
แสวงหาความรู้ 
(KMP ๒) 
 

- จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
เพื่อรวบรวมความรู้จากตัวบุคคล 
 

๑ ครั้ง 
 
 
 

๒.๑ การสร้างและแสวงหาความรู้จากความรู้ที่อยู่ในรูปเอกสาร (Explicit 
Knowledge) โดย ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมความรู้จากเอกสาร ตํารา และสื่อ
ความรู้ประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ 
๒.๒ การสร้างและแสวงหาความรู้จากความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล (Tacit 
Knowledge) โดย การรวบรวมความรู้จากตัวบุคคล ด้วยวิธีการต่างๆ ตาม
ความเหมาะสม ได้แก่ การจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ, การทบทวนหลังการ
การจัดการประชุมภายในหน่วยงานเพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติ ดังนี ้

บรรลุเป้าหมาย 
 
 
 



กิจกรรมการจัดการ
ความรู้ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

๑. สํานักบริหารงานกลาง - วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕  
ณ ห้องประชุมสํานัก 
๒. สํานักการต่างประเทศ - ครั้งที่ ๑  วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕  
ครั้งที่ ๒  วันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสํานัก 
๓. กลุ่มงานตรวจสอบภายใน - วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕  
ณ ห้องประชุมสํานัก 
๔. สํานักรายงานการประชุมและชวเลข - ครั้งที่ ๑  วันศุกร์ที่ ๔ มิถุนายน 
๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒  วันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๓  วันศุกร์ที่ ๑๕ 
มิถุนายน ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๔  วันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
ณ ห้องประชุมสํานัก  
๕. สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล - วันพุธที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
ณ ห้องประชุมสํานัก 
๖. สํานักภาษาต่างประเทศ - วันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ห้อง
ประชุม ๒๗๐๓ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ 
๗. สํานักการประชุม - วันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม 
๒๗๐๓ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ  
๘. สํานักการคลังและงบประมาณ - วันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕  
ณ ห้องประชุมสํานัก 
๙. สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน 
๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสํานัก 
๑๐. สํานักการพิมพ์ - เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสํานัก  
 



กิจกรรมการจัดการ
ความรู้ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

๓. การจัดการความรู้
ให้เป็นระบบ (KMP ๓) 
 

- เอกสาร หรือสื่อสารสนเทศ ที่
ได้จากการสร้างและแสวงหา
ความรู้ 

๑ ฉบับ/
ชิ้น 

คณะทํางานฯ ของแต่ละสํานักที่จัดทําองค์ความรู้ ได้วิเคราะห์ เนื้อหา
ความรู้จากเอกสาร หลักฐานต่างๆ และประมวลความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติ 
และจัดทําเป็นเอกสารความรู้มาจัดทําเป็นเอกสารหลักฐาน เพื่อนําไปใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน 
 

บรรลุเป้าหมาย 
 

๔. การประมวลและ
กลั่นกรองความรู้ 
(KMP ๔) 
 

 
- การตรวจสอบ กลั่นกรองความรู้ 

๑ ครั้ง คณะทํางานฯ ของแต่ละสํานักที่จัดทําองค์ความรู้ และ/หรือร่วมกับ
ผู้อํานวยการสํานักฯ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน ประชุมร่วมกันเพื่อประมวล
กลั่นกรองความรู้ที่ได้ โดยตรวจสอบเนื้อหา การใช้ภาษา และรายละเอียด
ขององค์ความรู้ เพื่อให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 

บรรลุเป้าหมาย 
 

๕. การเข้าถึงความรู้ 
(KMP ๕) 
 

- จํานวนช่องทางในการเข้าถึง
และประชาสัมพันธ์ความรู้ 

อย่างน้อย 
๓ 

ช่องทาง 

- นําองค์ความรู้ ที่ผ่านการประมวลกลั่นกรองจัดทําเป็นเป็นเอกสาร  
โดย กําหนดช่องทางในการ เ ข้า ถึงความรู้  และประชาสัม พันธ์ ให้
กลุ่มเป้าหมายทราบถึงองค์ความรู้ ได้แก่ 
   ๑. แจ้งเวียนผ่าน e-office 
   ๒. นําความรู้เข้าสู่ระบบ intranet ของสํานัก  
  ๓. เผยแพร่องค์ความรู้ผ่านเว็บไซต์การจัดการความรู้ 

บรรลุเป้าหมาย 
 

๖. การแบ่งปัน 
แลกเปลี่ยนความรู้ 
(KMP ๖) 
 

- จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรมเพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู้ 
 

๑ ครั้ง 
 
 

๑. แจ้งเวียนให้บุคลากรของสํานัก ทราบถึงเอกสารองค์ความรู้ และ
แจกจ่ายเอกสารองค์ความรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 ๒. เข้าร่วมเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ ในกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้  
(KM Day) วันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ 
 โดยทุกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีผลการดําเนินการครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ครบทุกองค์ความรู้ 

บรรลุเป้าหมาย 
 



กิจกรรมการจัดการ
ความรู้ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

๗. การเรียนรู้ (KMP ๗) 
 

- รายงานสรุปผลการจัดทําองค์
ความรู้ 
 

๑ ฉบับ 
 
 

- จัดทําสรุปบทเรียนการดําเนินการจัดการความรู้ โดยระบุขั้นตอนการ
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ประโยชน์ที่บุคลากรและหน่วยงานได้รับจาก
การจัดทําองค์ความรู้ และข้อเสนอแนะ 

บรรลุเป้าหมาย 
 

๘. การยกย่องชมเชย 
 

- มีการจัดกิจกรรมการ 
ยกย่องและชมเชย  

๑ ครั้ง 
 

 คณะทํางานจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ดําเนินการจัด
กิจกรรมการยกย่องและชมเชย ในวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) วันพุธที่ ๑๙ 
กันยายน ๒๕๕๕ โดย 

- สํานักการประชุม ได้รับรางวัลการจัดการความรู้ดีเด่น ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕   
 - สํานักบริหารงานกลาง, สํานักการต่างประเทศ, สํานักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล, สํานักภาษาต่างประเทศสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 
สํานักการคลังและงบประมาณ, สํานักรายงานการประชุมและชวเลข, สํานัก
การพิมพ์ และกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้รับรางวัลชมเชย  
 

บรรลุเป้าหมาย 
 

 
 
 

 
 
 
 



  
  
  
  
  
  
  
  

  

องค์ความรู้ที่จําเป็นตอ่การปฏิบัติงานองค์ความรู้ที่จําเป็นตอ่การปฏิบัติงาน  
ของสาํนักงานเลขาธิการวุฒิสภาของสาํนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสาํนักงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสาํนักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา เลขาธิการวุฒิสภา   

ฉบับที่ ฉบับที่ ๓ ๓ ((พพ..ศศ. . ๒๕๕๕ ๒๕๕๕ --  ๒๕๕๙๒๕๕๙))  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



เป้าประสงค์หลัก กลยุทธ์

๑ พัฒนาระบบปฏิบัติงาน ๑) การบริหารจัดการด้านการประชุม     การบริหารจัดการและ ๑.๑ พัฒนาการบริหารจัดการตาม
กิจการบ้านเมืองที่ดี ในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๑.๒ พัฒนาการปฏิบัติงานตามหลัก

๒) การจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณาทางด้านวิชาการ บรรลุผลสัมฤทธิ์ และเป็นที่ กิจการบ้านเมืองที่ดี
ในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ พึงพอใจของผู้รับบริการและ ๑.๓ พัฒนางานด้านวิชาการ

๓) เทคนิคความสําเร็จในการจัดประชุม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๑.๔ พัฒนากระบวนการเสริมสร้าง
๔) การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการสนับสนุนการเดินทาง ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ไปเยือน ศึกษาดูงาน สัมมนา ประชุม ณ ต่างประเทศ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๕) การตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐภายใต้อํานาจหน้าที่

ของสํานักกํากับและตรวจสอบ ตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

๖) การจัดทําคู่มือสู่ความสําเร็จของภารกิจหลักของ
สํานักกํากับและตรวจสอบ

๗) การรับรองแขกต่างประเทศในการเยือนประเทศไทย
อย่างเป็นทางการในฐานะแขกของวุฒิสภา

๘)
๙) การประชาสัมพันธ์เชิงรุก
๑๐) ความรู้และเทคนิคด้านการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์
๑๑) การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิบัติราชการ
๑๒) กระบวนการการให้บริการข้อมูลข่าวสารของสํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา
๑๓) การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

การสนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ค.ศ. ๒๐๑๕

ตารางแสดงองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)

ขอบเขต KM องค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา



เป้าประสงค์หลัก กลยุทธ์ขอบเขต KM องค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๑๔) การบริหารจัดการระบบวัสดุคงคลัง     การบริหารจัดการและ ๑.๑ พัฒนาการบริหารจัดการตาม
การบริหารจัดการระบบค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๑.๒ พัฒนาการปฏิบัติงานตามหลัก

๑๕) การจัดทําขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานตามระบบ บรรลุผลสัมฤทธิ์ และเป็นที่ กิจการบ้านเมืองที่ดี
การบริหารงานคุณภาพ พึงพอใจของผู้รับบริการและ ๑.๓ พัฒนางานด้านวิชาการ

๑๖) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๑.๔ พัฒนากระบวนการเสริมสร้าง
ภายในของสว่นราชการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

๑๗) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕๑

๑๘)

ข้อกําหนด ขั้นตอนปฏิบัติ ทั้งหลายต้องถือปฏิบัติ เช่น
๑๘.๑)  ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก การเก็บรักษาเงิน 

และการนําส่งเงินคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๘.๒)  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ

พ.ศ. ๒๕๓๕

การทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
๑๙) การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
๒๐) การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
๒๑) กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การแปลงแผน

สู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๒๒) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ

กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับผู้ตรวจสอบภายในซึ่งต้องใช้เป็น
เกณฑ์ในการดําเนินการตรวจสอบ(Criteria) ได้แก่ กฎระเบียบ

๑๘.๓)  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธี



เป้าประสงค์หลัก กลยุทธ์ขอบเขต KM องค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๒ พัฒนาฐานข้อมูลและ ๑) การพัฒนาระบบสารสนเทศ     ข้อมูลและระบบเทคโนโลยี ๒.๑ พัฒนาฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้ 
ระบบเทคโนโลยี ๒) การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ สารสนเทศที่เชื่อถือได้ ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและตรงตาม
สารสนเทศ ๓) การบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มี

๔) การจัดทําเว็บไซด์ ผู้ใช้เข้าถึงได้ง่าย และเชื่อมโยง ส่วนได้ส่วนเสีย
๕) ความปลอดภยัของระบบคอมพิวเตอร์ กับเครือข่ายทั้งในและ ๒.๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๖) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่าน Web Board ต่างประเทศ และการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ
๗) การจัดทําและบูรณาการฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ

๓ พัฒนาบุคลากรเพื่อ ๑) การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล     บุคลากรมีศักยภาพและ ๓.๑ พัฒนาบุคลากรโดยใช้หลักสมรรถนะ
สนับสนุนภารกิจ  - เทคนิคการบริหารโครงการฝึกอบรม สามารถปฏิบัติงานได้สอด  (Competency Based HR)
ในวงงานนิติบัญญัติ ๒) ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และระเบียบ คล้องกับความต้องการของ ๓.๒ พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร

ข้อบังคับการประชุมสภา สมาชิกวุฒิสภาและประชาชน และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๓) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคมวิทยา เศรษฐกิจ การเมือง ๓.๓ พัฒนาระบบการเรียนรู้

การปกครอง และการจัดการความรู้
๔) จริยธรรมสําหรับผู้ปฏิบัติงานด้านกระบวนการนิติบัญญัติ ๓.๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง
๕) การดํารงตนและปฏิสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับสมาชิกวุฒิสภา แรงจูงใจในการทํางาน
๖) ต้นแบบชวเลขจากที่สู่น้อง (Shorthand Model)
๗) การจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้
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¡¯ºÑµÃÍÒà«ÕÂ¹

â¤Ã§ÊÃéÒ§¢Í§¡®ºÑµÃÍÒà«ÕÂ¹
  ¡®ºÑµÃÍÒà«ÕÂ¹»ÃÐ¡Íº´éÇÂ ÍÒÃÑÁÀº·áÅÐ¢éÍºÑ§¤Ñº 13 ËÁÇ´ 55 ¢éÍ
ËÁÇ´ 1 ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ìáÅÐËÅÑ¡¡ÒÃ
ËÁÇ´ 2 ÊÀÒ¾ºØ¤¤ÅµÒÁ¡®ËÁÒÂ - ÃÐºØ°Ò¹Ð·Ò§¡®ËÁÒÂ
ËÁÇ´ 3 ÊÁÒªÔ¡ÀÒ¾ - ÊÁÒªÔ¡ ¡ÒÃÃÑºÊÁÑ¤ÃÊÁÒªÔ¡ãËÁè
ËÁÇ´ 4 Í§¤ì¡Ã -Í§¤ì¡ÒÃáÅÐ¡Åä¡¡ÒÃ·Ó§Ò¹ 
ËÁÇ´ 5 Í§¤ì¡Ã·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ì¡ÑºÍÒà«ÕÂ¹
ËÁÇ´ 6 ¤ÇÒÁ¤ØéÁ¡Ñ¹áÅÐàÍ¡ÊÔ·¸Ôì - àÍ¡ÊÔ·¸Ôì·Ò§¡ÒÃ·Ùµ¢Í§ÍÒà«ÕÂ¹
ËÁÇ´ 7 ¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¨ - à¡³±ì¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã̈ ·ÕèÍÂÙèº¹ËÅÑ¡¡ÒÃ
          »ÃÖ¡ÉÒËÒÃ×ÍáÅÐ©Ñ¹·ÒÁµÔ
ËÁÇ´ 8 ¡ÒÃÃÐ§Ñº¢éÍ¾Ô¾Ò· - ÇÔ¸Õ¡ÒÃÃÐ§Ñº¢éÍ¾Ô¾Ò·áÅÐ¤¹¡ÅÒ§ 
          áÅÐãËé·Õè»ÃÐªØÁÊØ´ÂÍ´à»ç¹ªèÍ§·Ò§ÊØ´·éÒÂ
ËÁÇ´ 9 §º»ÃÐÁÒ³áÅÐ¡ÒÃà§Ô¹ - ¡ÒÃ¨Ñ´·Ó§º»ÃÐÁÒ³
          ¢Í§ÊÓ¹Ñ¡àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ

ËÁÇ´ 10 ¡ÒÃºÃÔËÒÃáÅÐ¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ - »ÃÐ¸Ò¹ÍÒà«ÕÂ¹ 
             ¾Ô¸Õ¡ÒÃ·Ò§¡ÒÃ·Ùµ ÀÒÉÒ·Ó§Ò¹
ËÁÇ´ 11 ÍÑµÅÑ¡É³ìáÅÐÊÑÅÑ¡É³ì - ¤Ó¢ÇÑ ¸§ ´Ç§µÃÒ 
             ÇÑ¹áÅÐà¾Å§ÍÒà«ÕÂ¹
ËÁÇ´ 12 ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ìÀÒÂ¹Í¡- á¹Ç·Ò§áÅÐ¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃà¨Ã¨Ò
             ¢Í§ÍÒà«ÕÂ¹¡Ñº¤Ùèà¨Ã¨Ò
ËÁÇ´ 13 º·ºÑÑµÔ·ÑèÇä»áÅÐº·ºÑÑµÔÊØ´·éÒÂ - ¡ÒÃºÑ§¤Ñºãªé
ÀÒ¤¼¹Ç¡ 1 - Í§¤ì¡ÃÃÐ´ÑºÃÑ°Á¹µÃÕÍÒà«ÕÂ¹à©¾ÒÐÊÒ¢Ò

ÀÒ¤¼¹Ç¡ 2 - Í§¤ì¡Ã·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ì¡ÑºÍÒà«ÕÂ¹ - ÃÑ°ÊÀÒ                      
                  Í§¤ì¡ÃÀÒ¤¸ØÃ¡Ô¨ Ê¶ÒºÑ¹ÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐ
                  Í§¤ì¡ÒÃÀÒ¤»ÐªÒÊÑ§¤Á
ÀÒ¤¼¹Ç¡ 3 - ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢Í§¸§ÍÒà«ÕÂ¹
ÀÒ¤¼¹Ç¡ 4 -ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢Í§´Ç§µÃÒÍÒà«ÕÂ¹

'

'

'

'

¡ÒÃ»ÃÐªØÁÊØ´ÂÍ´ÍÒà«ÕÂ¹ ¤ÃÑé§·Õè 11 
¾.È. 2548 ³ ¡ÃØ§¡ÑÇÅÒÅÑÁà»ÍÃì 
ÁÒàÅà«ÕÂ ÁÕ»®ÔÒ¨Ñ´·Ó
¡®ºÑµÃÍÒà«ÕÂ¹ 
¡ÒÃ»ÃÐªØÁÊØ´ÂÍ´ÍÒà«ÕÂ¹ ¤ÃÑé§·Õè 13 
¾.È. 2550 ³ ÊÔ§¤â»Ãì ¼Ùé¹Ó»ÃÐà·È
ÊÁÒªÔ¡Å§¹ÒÁã¹¡®ºÑµÃÍÒà«ÕÂ¹ 
ÇÑ¹·Õè 15 ¾ÄÉ¨Ô¡ÒÂ¹  ¾.È. 2551 
ªÒµÔÊÁÒªÔ¡ÍÒà«ÕÂ¹ä´éãËéÊÑµÂÒºÑ¹ 
¡®ºÑµÃ¤Ãº·Ñé§ 10 »ÃÐà·È
ÇÑ¹·Õè 15 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á  ¾.È. 2551 
¡®ºÑµÃÁÕ¼ÅºÑ§¤ÑºãªéáÅÐÃÑ°Á¹µÃÕ
µèÒ§»ÃÐà·È¢Í§ÊÁÒªÔ¡ÍÒà«ÕÂ¹
»ÃÐ¡ÒÈãªéÍÂèÒ§à»ç¹·Ò§¡ÒÃ

        à»ÃÕÂºàÊÁ×Í¹ ¸ÃÃÁ¹Ù·ÕèÇÒ§¡ÃÍº
·Ò§¡®ËÁÒÂ ¡ÓË¹´Ë¹éÒ·Õè ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº â¤Ã§ÊÃéÒ§Í§¤ì¡ÃáÅÐ
¡ÒÃ·Ó§Ò¹¢Í§ÍÒà«ÕÂ¹ 

   ã¹¡ÒÃ¨Ñ´·Óä´é»ÃÐÁÇÅÊÔè§·Õè¶×Íà»ç¹¤èÒ¹ÔÂÁ ËÅÑ¡¡ÒÃáÅÐ
á¹Ç»¯ÔºÑµÔã¹Í´Õµ¢Í§ÍÒà«ÕÂ¹ÁÒ»ÃÐ¡Íºà»ç¹¢éÍ»¯ÔºÑµÔÍÂèÒ§à»ç¹
·Ò§¡ÒÃ áÅÐ»ÃÑº»ÃØ§á¡éä¢áÅÐÊÃéÒ§¡Åä¡ãËÁè ¾ÃéÍÁ¡ÓË¹´ 
¢Íºà¢µË¹éÒ·ÕèáÅÐ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº¢Í§Í§¤ì¡ÃÊÓ¤Ñã¹ÍÒà«ÕÂ¹ 
¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ìã¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ¢Í§Í§¤ì¡ÒÃàËÅèÒ¹Õé à¾×èÍãËéÊÍ´¤ÅéÍ§
¡Ñº¤ÇÒÁà»ÅÕèÂ¹á»Å§ã¹âÅ¡»Ñ¨¨ØºÑ¹
           ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ì¢Í§¡®ºÑµÃ à¾×èÍ·ÓãËéÍÒà«ÕÂ¹à»ç¹Í§¤ì¡Ã·ÕèÁÕ
»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ ÁÕ»ÃÐªÒª¹à»ç¹ÈÙ¹Âì¡ÅÒ§ áÅÐà¤ÒÃ¾¡¯¡µÔ¡Òã¹¡ÒÃ
·Ó§Ò¹ÁÒ¡¢Öé¹ à¾×èÍà¾ÔèÁ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¢Í§ÍÒà«ÕÂ¹ã¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹
µÒÁÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ìáÅÐà»éÒËÁÒÂ ÃÇÁ·Ñé§ÃÍ§ÃÑº¡ÒÃà»ç¹»ÃÐªÒ¤ÁÍÒà«ÕÂ¹
µÒÁ·Õèä´éµ¡Å§¡Ñ¹äÇé  

ä´é¡ÓË¹´Ê¶Ò¹Ð·Ò§¡®ËÁÒÂãËé
ÍÒà«ÕÂ¹ÁÕÊ¶Ò¹Ðà»ç¹¹ÔµÔºØ¤¤Åã¹°Ò¹ÐÍ§¤ì¡ÃÃÐËÇèÒ§ÃÑ°ºÒÅ 
(Intergovernmental organization)

   ¡®ºÑµÃÍÒà«ÕÂ¹

         
        ¡®ºÑµÃÍÒà«ÕÂ¹ 

·ÕèÁÒ : www.asean.org
         www.aseansec.org
         www.mfa.go.th/asean
         www.iseas.edu.sg/aseanstudiescentre/asean_about.html



»ÃÐªÒ¤ÁÍÒà«ÕÂ¹ ASEAN Community

·ÕèÁÒ : www.asean.org
         www.aseansec.org
         www.mfa.go.th/asean
         www.iseas.edu.sg/aseanstudiescentre/asean_about.html

ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹ìÍÒà«ÕÂ¹ 2020
       ÍÒà«ÕÂ¹ÁÍ§ÇèÒâÅ¡¡ÓÅÑ§¡éÒÇÊÙèÈµÇÃÃÉ·Õè 21 ÍÒà«ÕÂ¹¤ÇÃ·Õè
¨Ð¡ÓË¹´ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹ìº¹¾×é¹°Ò¹¢Í§¤ÇÒÁà»ç¹¨ÃÔ§ã¹»Ñ¨¨ØºÑ¹áÅÐ
á¹Çâ¹éÁã¹·ÈÇÃÃÉµèÍä»
      à¾×èÍÇÒ§á¼¹¤ÇÒÁÃèÇÁÁ×ÍÃÐËÇèÒ§ÊÁÒªÔ¡ãËéÁÕ¤ÇÒÁÁÑè¹¤§
á¹è¹á¿é¹ÁÒ¡¢Öé¹áÅÐä´é¡ÓË¹´à»éÒËÁÒÂÇèÒ ...
  ÀÒÂã¹»Õ ¾.È. 2563 (¤.È. 2020) ÍÒà«ÕÂ¹¨Ðà»ç¹...       
1. Ç§ÊÁÒ¹©Ñ¹·ìáËè§àÍàªÕÂµÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§ãµé (A Concert of 
      Southeast Asian Nations)

2. ËØé¹ÊèÇ¹à¾×èÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍÂèÒ§ÁÕ¾ÅÇÑµ (A Partnership in Dynamic  
      Development)

3. ªØÁª¹áËè§ÊÑ§¤Á·ÕèàÍ×éÍÍÒ·Ã (A Community of Caring Societies)

4. ÁØè§»¯ÔÊÑÁ¾Ñ¹¸ì¡Ñº»ÃÐà·ÈÀÒÂ¹Í¡ (An Outward-Looking ASEAN)

¨Ò¡...ºÃÔº··Ò§¡ÒÃàÁ×Í§ àÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐÊÑ§¤ÁÃÇÁ·Ñé§¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ì

ÃÐËÇèÒ§»ÃÐà·Èä´éà»ÅÕèÂ¹ä»à»ç¹ÍÂèÒ§ÁÒ¡ ·ÓãËéÍÒà«ÕÂ¹µéÍ§à¼ªÔ
¡ÑºÊÔè§·éÒ·ÒÂãËÁèæ ÍÒ·Ô âÃ¤ÃÐºÒ´ ¡ÒÃ¡èÍ¡ÒÃÃéÒÂ ÂÒàÊ¾µÔ´ 
¡ÒÃ¤éÒÁ¹ØÉÂì ÊÔè§áÇ´ÅéÍÁ ÀÑÂ¾ÔºÑµÔ ÍÕ¡·Ñé§ÂÑ§ÁÕ¤ÇÒÁ¨Óà»ç¹µéÍ§
ÃÇÁµÑÇ¡Ñ¹à¾×èÍà¾ÔèÁÍÓ¹Ò¨ã¹¡ÒÃµèÍÃÍ§áÅÐ¢Õ´¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶
·Ò§¡ÒÃá¢è§¢Ñ¹¡Ñº»ÃÐà·Èã¹ÀÙÁÔÀÒ¤ã¡Åéà¤ÕÂ§áÅÐã¹àÇ·Õ
ÃÐËÇèÒ§»ÃÐà·È¨Ö§»ÃÐ¡ÒÈ...“»¯ÔÒÇèÒ´éÇÂ¤ÇÒÁÃèÇÁÁ×Í
ã¹ÍÒà«ÕÂ¹©ºÑº·Õè 2  ËÃ×Í »¯ÔÒºÒËÅÕ 2 “ «Öè§¡ÓË¹´ãËéÁÕ
¡ÒÃÊÃéÒ§...»ÃÐªÒ¤ÁÍÒà«ÕÂ¹ (ASEAN Community) ÀÒÂã¹
»Õ ¾.È. 2563 (¤.È. 2020) ÊÍ´¤ÅéÍ§¡ÑºÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹ìÍÒà«ÕÂ¹
«Öè§»ÃÐ¡Íº´éÇÂ 3 àÊÒËÅÑ¡
1. »ÃÐªÒ¤Á¡ÒÃàÁ×Í§áÅÐ¤ÇÒÁÁÑè¹¤§ÍÒà«ÕÂ¹ (ASEAN   
    Political-Security Community-ASC) 
2. »ÃÐªÒ¤ÁàÈÃÉ°¡Ô¨¤§ÍÒà«ÕÂ¹ (ASEAN Economic 
    Community-AEC) 
3. »ÃÐªÒ¤ÁÊÑ§¤Á-ÇÑ²¹¸ÃÃÁÍÒà«ÕÂ¹ (ASEAN Socio-
    Cultural Community-ASCC) 

¤ÇÒÁÃèÇÁÁ×Íã¹ÍÒà«ÕÂ¹¡èÍ¹ÁÕ¡ÒÃ¡ÓË¹´...
ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹ìÍÒà«ÕÂ¹
    ÊÁÒªÔ¡ÍÒà«ÕÂ¹ÁÕ¤ÇÒÁÃèÇÁÁ×ÍµèÒ§æ ÃèÇÁ¡Ñ¹µÑé§áµè¡èÍµÑé§ 
»¯ÔÒ Ê¹¸ÔÊÑÒÁÔµÃÀÒ¾áÅÐ¤ÇÒÁÃèÇÁÁ×Í
¤ÇÒÁµ¡Å§ Í¹ØÊÑÒ á¶Å§¡ÒÃ³ìÃèÇÁ á¼¹»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ 
áÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ·Ò§¡ÒÃ·Ùµ «Öè§à»ç¹·ÕèÃÙé¨Ñ¡¡Ñ¹ã¹¹ÒÁ
ÇÔ¶ÕÍÒà«ÕÂ¹ (ASEAN Way)

»ÃÐªÒ¤ÁÍÒà«ÕÂ¹ 
(ASEAN Community) ¤×Í ... 
    ¡ÒÃÃÇÁ¡ÅØèÁ¢Í§»ÃÐà·ÈÊÁÒªÔ¡ÍÒà«ÕÂ¹ãËéà»ç¹
ªØÁª¹·ÕèÁÕ¤ÇÒÁá¢ç§á¡Ãè§ÊÒÁÒÃ¶ÊÃéÒ§âÍ¡ÒÊáÅÐ
ÃÑºÁ×Í¡ÑºÊÔè§·éÒ·ÒÂ ·Ñé§´éÒ¹¡ÒÃàÁ×Í§¤ÇÒÁÁÑè¹¤§ 
àÈÃÉ°¡Ô¨ áÅÐÀÑÂ¤Ø¡¤ÒÁÃÙ»áººãËÁè â´ÂÊÁÒªÔ¡
ã¹ªØÁª¹ÁÕÊÀÒ¾¤ÇÒÁà»ç¹ÍÂÙè·Õè´Õ ÊÒÁÒÃ¶»ÃÐ¡Íº
¡Ô¨¡ÃÃÁ·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨ä´éÍÂèÒ§ÊÐ´Ç¡ÁÒ¡¢Öé¹ 
áÅÐÊÁÒªÔ¡ã¹ªØÁª¹ÁÕ¤ÇÒÁÃÙéÊÖ¡à»ç¹ÍÑ¹Ë¹Öè§
ÍÑ¹à´ÕÂÇ¡Ñ¹ "One Vision, 

One Identity, 

One Community"



  
  
  
  

กิจกรรมกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้วันแห่งการเรียนรู้  
((KKMM  DDaayy))  

 



กิจกรรมกิจกรรมการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ในในวันแห่งการเรียนรู้ วันแห่งการเรียนรู้ ((KKMM  DDaayy))  

  
นางพรทพิย์ โล่ห์วีระ จนัทรร์ัตนปรีดา นางพรทพิย์ โล่ห์วีระ จนัทรร์ัตนปรีดา   

((รองประธานวุฒิสภาคนที่ รองประธานวุฒิสภาคนที่ ๒๒))  
ประธานในพิธกีล่าวเปิดงานประธานในพิธกีล่าวเปิดงาน 

   

    

  

  
  
  



กิจกรรมกิจกรรมการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ในในวันแห่งการเรียนรู้ วันแห่งการเรียนรู้ ((KKMM  DDaayy))  

  
บรรยากาศการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมบรรยากาศการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 

    

    

ผู้บริหารของสาํนักงานเลขาธิการวุฒสิภาให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมผู้บริหารของสาํนักงานเลขาธิการวุฒสิภาให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม  

    

    

  
  
  



  
  

การบรรยายการบรรยายเรือ่ง เรือ่ง ““วิถีชีวิตเพื่อนบา้นอาเซียนวิถีชีวิตเพื่อนบา้นอาเซียน””  
วิทยากรโดย วิทยากรโดย MMrr..SSaannoo HHiirrookkaazzuu พิธีกรรายการ พิธีกรรายการ AASSEEAANN FFOOCCUUSS  

  

  
  

  

  

    

การบรรยายการบรรยายเรือ่ง เรือ่ง ““การเตรีการเตรียมความพร้อมข้าราชการเพือ่เข้าสู่ประชาคมอาเซียนยมความพร้อมข้าราชการเพือ่เข้าสู่ประชาคมอาเซียน””  
วิทยากรโดย วิทยากรโดย นายชาญวิทย ์ ไกรฤกษ์ นายชาญวิทย ์ ไกรฤกษ์ ((รองเลขาธิการ กรองเลขาธิการ ก..พพ.).)  

  

  

  

  

  

  
  

  



  
องค์ความรู้ท่ีได้รับรางวลักองค์ความรู้ท่ีได้รับรางวลักระบวนการจัดการความรู้ดีเด่น ระบวนการจัดการความรู้ดีเด่น   

ประจําปี พประจําปี พ..ศศ. . ๒๕๕๕๒๕๕๕ 
    

  
องค์ความรู้ที่ องค์ความรู้ที่ ๑๑  

  
““TTRRIICCKK  ประชุมกรรมาธิการประชุมกรรมาธิการ””  

  
สํานักกรรมาธกิาร สํานักกรรมาธกิาร ๑๑--๓๓  

  

    
องค์ความรู้ที่ องค์ความรู้ที่ ๒๒  

  
““เทคนิคการจดัทําเอกสารประกอบการพิจารณาเทคนิคการจดัทําเอกสารประกอบการพิจารณา  

ทางด้านวิชาการในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติทางด้านวิชาการในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ””  
  

สํานักกฎหมายและสาํนักวิชาการสํานักกฎหมายและสาํนักวิชาการ  

    
องค์ความรู้ที่ องค์ความรู้ที่ ๓๓  

  
““กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์   

การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมนิผลการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมนิผล  
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒสิภาของสํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา””  

  
สํานักนโยบายและแผนสํานักนโยบายและแผน  

    
องค์ความรู้ที่ องค์ความรู้ที่ ๔๔  

  
““หลักและข้อควรคาํนึงสําหรับการปฏิบัติงานหลักและข้อควรคาํนึงสําหรับการปฏิบัติงาน  

ในที่ประชุมวฒุิสภาในที่ประชุมวฒุิสภา””  
  

สํานักการประชุมสํานักการประชุม 

  
  



ซุ้มซุ้มนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้นิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้  
  

กิจกรรมกิจกรรมซุ้มความรู้สําหรับองค์ความรู้ที่ ซุ้มความรู้สําหรับองค์ความรู้ที่ ๑๑  
““TTRRIICCKK  ประชุมกรรมาธิการประชุมกรรมาธิการ””  
โดยโดย......สํานักกรรมาธิการ สํานักกรรมาธิการ ๑๑--๓๓ 

  

    
  

  

  
  

  
มุมความรู้สํานกักรรมาธิการ มุมความรู้สํานกักรรมาธิการ ๑ ๑ --  ๓๓  

  

  
มอบรางวัลมอบรางวัล 

  
  
  
  
  
  
  



กิจกรรมกิจกรรมซุ้มความรู้สําหรับองค์ความรู้ที่ ซุ้มความรู้สําหรับองค์ความรู้ที่ ๒๒  
““เทคนิคการจดัทําเอกสารประกอบการพิจารณาทางด้านวิชาการในการสนับสนนุกระบวนการนิติบัญญติัเทคนิคการจดัทําเอกสารประกอบการพิจารณาทางด้านวิชาการในการสนับสนนุกระบวนการนิติบัญญติั””  

โดยโดย......สํานักกฎหมายและสาํนักวิชาการสํานักกฎหมายและสาํนักวิชาการ 
  

  
มุมคมุมความรู้สํานกักฎหมายวามรู้สํานกักฎหมาย  

  

  
ท่านรองประธาน ฯ คนที่ ท่านรองประธาน ฯ คนที่ ๒ ๒   

ให้ความสนใจให้ความสนใจเข้าชมมุมความรู้ของสํานักกฎหมายเข้าชมมุมความรู้ของสํานักกฎหมาย 
  

  
กิจกรรมภายในซุ้ม และแจกหนังสือกฎหมายกิจกรรมภายในซุ้ม และแจกหนังสือกฎหมาย  

  

  
มอบรางวัลมอบรางวัล  

สํานักวิชาการสํานักวิชาการ 
  

  
มุมความรู้สํานกัวิชาการมุมความรู้สํานกัวิชาการ  

  

  
คณะทํางานช่วยกันตกแต่งซุ้มกิจกรรมคณะทํางานช่วยกันตกแต่งซุ้มกิจกรรม 

          กิจกรรมภายในซุ้มกิจกรรมภายในซุ้มของสาํของสาํนักวิชาการนักวิชาการ 

  
  
  



กิจกรรมกิจกรรมซุ้ซุ้มความรู้สําหรับองค์ความรู้ที่ มความรู้สําหรับองค์ความรู้ที่ ๓๓  
““กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ   
และการติดตามประเมนิผลของสํานักงานเลขาธิการวุฒสิภาและการติดตามประเมนิผลของสํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา””  

โดยโดย......สํานักนโยบายและแผนสํานักนโยบายและแผน 
  

  
มุมความรู้สํานกันโยบายและแผนมุมความรู้สํานกันโยบายและแผน  

  

  
ผู้อําผู้อํานวยการสํานักนโยบายนวยการสํานักนโยบายฯ ฯ เข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรม 

     
ซุ้มกิจกรรมของสํานักนโยบายและแผนซุ้มกิจกรรมของสํานักนโยบายและแผน 

                                      
         มอบรางวัลมอบรางวัล 

  
  
  
  
  
  
  



องค์ความรู้ที่ องค์ความรู้ที่ ๔๔  
““หลักและข้อควรคาํนึงสําหรับการปฏิบัติงานในทีป่ระชมุวุฒิสภาหลักและข้อควรคาํนึงสําหรับการปฏิบัติงานในทีป่ระชมุวุฒิสภา””  

โดยโดย......สํานักการประชุมสํานักการประชุม 
  

  
มอบรางวัลมอบรางวัล 

กิจกรรมกิจกรรมซุ้มความรู้สําหรับซุ้มความรู้สําหรับองค์ความรู้ที่ องค์ความรู้ที่ ๕๕  
““คู่มือการรับรองแขกต่างประเทศในการเยอืนประเทศไทยอย่างเป็นทางการคู่มือการรับรองแขกต่างประเทศในการเยอืนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ  

ในฐานะแขกของวุฒิสภา กรณี การรับรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติจีนในฐานะแขกของวุฒิสภา กรณี การรับรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติจีน””  
โดยโดย......สํานักการต่างประเทศสํานักการต่างประเทศ 

    

 
ท่านรองประธานวุฒิสภาคนที่ ท่านรองประธานวุฒิสภาคนที่ ๒ ๒ ให้ให้ความสนใจความสนใจเข้าชมซุ้มกิจกรรมเข้าชมซุ้มกิจกรรม  

มุมความรู้สํานกัการต่างประเทศมุมความรู้สํานกัการต่างประเทศ  
  

มอบรางวัลมอบรางวัล  
  

  
  
  
  



  
กิจกรรมกิจกรรมซุ้มความรู้สําหรับองค์ความรู้ที่ ซุ้มความรู้สําหรับองค์ความรู้ที่ ๗๗  

““การสนบัสนนุการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี คการสนบัสนนุการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ค..ศศ. . ๒๐๑๕๒๐๑๕””  
โดยโดย......สํานักภาษาต่างประเทศสํานักภาษาต่างประเทศ 

  

  
ท่าท่านรองประธานวุฒิสภาคนที่ นรองประธานวุฒิสภาคนที่ ๒ ๒   
ให้ความสนใจเข้าให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกิจกรรม 

  

  
มุมความรู้สํานกัภาษาต่างประเทศมุมความรู้สํานกัภาษาต่างประเทศ  

  

  

  

  
กิจกรรมกิจกรรมภายในซุ้มภายในซุ้ม  

 
การจัดการความรู้ของการจัดการความรู้ของสํานักภาษสํานักภาษาาต่างประเทศ  ต่างประเทศ  ((25 25 มิมิ..ยย..5555))  

  
มอบรางวัลมอบรางวัล  

  
  



  
กิจกรรมกิจกรรมซุ้มความรู้สําหรับองค์ความรู้ที่ ซุ้มความรู้สําหรับองค์ความรู้ที่ ๘๘  

““ฐานข้อมูลระบบคา่รักษาพยาบาล คา่เล่าเรียนบุตรฐานข้อมูลระบบคา่รักษาพยาบาล คา่เล่าเรียนบุตร””  
โดยโดย......สํานักการคลังและงบประมาณสํานักการคลังและงบประมาณ 

  

  
ท่านรองประธานวุฒิสภาคนที่ ท่านรองประธานวุฒิสภาคนที่ ๒ ๒ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม  

  

 

  

  
กิจกรรมภายในซุ้มของสํานักการคลังและงบประมาณกิจกรรมภายในซุ้มของสํานักการคลังและงบประมาณ 

  

  
มอบรางวัลมอบรางวัล 

  
  
  
  
  



  
องค์ความรู้ที่ องค์ความรู้ที่ ๙๙  

““กระบวนการตรวจสอบการดําเนนิงานสอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร์กระบวนการตรวจสอบการดําเนนิงานสอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร์””  
โดยโดย......กลุ่มตรวจสอบภายในกลุ่มตรวจสอบภายใน 

  

  
มอบรางวัลมอบรางวัล  

องค์ความรู้ที่ องค์ความรู้ที่ ๑๐๑๐  
““กระบวนการการให้บริการข้อมูลข่าวสารของสํานักงานเลขาธิการวุฒสิภากระบวนการการให้บริการข้อมูลข่าวสารของสํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา””  

โดยโดย......สํานักบริหารงานกลางสํานักบริหารงานกลาง 
  

  
มอบรางวัลมอบรางวัล 

  
  

  
  

  
  
  
  



  กิจกรรมกิจกรรมซุ้มคซุ้มความรู้สําหรับองค์ความรู้ที่ วามรู้สําหรับองค์ความรู้ที่ ๑๑๑๑  
““เทคนคิการบริหารโครงการฝึกอบรมเทคนคิการบริหารโครงการฝึกอบรม””  
โดยโดย......สํานักพฒันาทรพัยากรบุคคลสํานักพฒันาทรพัยากรบุคคล 

  

  
ท่านรองประธานวุฒิสภาคนที่ ท่านรองประธานวุฒิสภาคนที่ ๒ ๒ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม  

  

  
ท่านไพโรจน์  โพธิไสย ท่านไพโรจน์  โพธิไสย ((รองเลขาธิการวุฒิสภารองเลขาธิการวุฒิสภา) ) 

ให้คให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมวามสนใจเข้าร่วมกิจกรรม 

  

คณะทํางานสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลคณะทํางานสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

  

  
สร้างความบันเทิงภายในซุ้มกิจกรรมสร้างความบันเทิงภายในซุ้มกิจกรรม 

  

มอบรางวัลมอบรางวัล  

  
  
  
  

  
  
  



กิจกรรมกิจกรรมซุ้ซุ้มความรู้สําหรับองค์ความรู้ที่ มความรู้สําหรับองค์ความรู้ที่ ๑๒๑๒  
““กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ””  

โดยโดย......สํานักเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสํานักเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารสาร 
  

  

  

  
ท่านจิตติเทวี ท่านจิตติเทวี   ตติยรัตน์ ตติยรัตน์ ((รองเลขาธิการวุฒิสภารองเลขาธิการวุฒิสภา)) ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม  

  

        

  

  
    คณะทํางานช่วยกันตกแต่งซุ้มกิจกรรมคณะทํางานช่วยกันตกแต่งซุ้มกิจกรรม 

กิจกรรมภายในซุ้มกิจกรรมภายในซุ้ม มอบรางวัลมอบรางวัล  

  
  
  
  
  

  
  
  



องค์ความรู้ที่ องค์ความรู้ที่ ๑๓๑๓  
““ต้นแบบชวเลขจากพี่สูน่้อง ต้นแบบชวเลขจากพี่สูน่้อง ((SShhoorrtthhaanndd  MMooddeell))””  

โดยโดย......สํานักรายงานการประชุมสํานักรายงานการประชุมและชวเลขและชวเลข 
  

  
  

มอบรางวัลมอบรางวัล 
องค์ความรู้ที่ องค์ความรู้ที่ ๑๔๑๔  

““การจัดทําขัน้ตอนและวิธกีารปฏิบัติงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพการจัดทําขัน้ตอนและวิธกีารปฏิบัติงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ””  
โดยโดย......สํานักการพิมพ์สํานักการพิมพ ์

  

  
มอบรางวัลมอบรางวัล 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
คณะทํางานจัดการความรู้ คณะทํางานจัดการความรู้ ((KKMM  TTeeaamm))  

  

  
  



  
  

คคณะกรรมการจัดการความรู้ณะกรรมการจัดการความรู้  
ของสํานักงานเลขาธิของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาการวุฒิสภา  

และและ  
คคณะณะทํางานทํางานจดัการความรู้จดัการความรู้  

ของสํานักงานเลขาธิของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาการวุฒิสภา  
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