
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๒๕๕๔ แผนปฏบิัติการการจัดการความรู้ (KM Action plan) ประจําปี พ.ศ. 



 
KM Action Plan 
 

 
 
 
 
 

          
 

แผนปฏิบตัิการการจดัการความรู้  
(KM Action Plan) ของสํานักงานเลขาธกิารวุฒสิภา 

ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

 

 
 
 
 



 
คํานํา 

 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ดําเนินการจัดการความรู้ภายในหน่วยงานนับตั้งแต่ปี  

พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่มีคุณค่าและจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน ทั้งความรู้ที่มีอยู่ชัด
แจ้งในรูปของเอกสาร และความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน ซึ่งได้มาจากประสบการณ์ หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล ให้เป็นระบบระเบียบมากย่ิงขึ้น ทําให้บุคลากรสามารถเข้าถึงได้สะดวก 
สามารถนําองค์ความรู้และวิธีการปฏิบัติที่ดีมาใช้ประโยชน์ให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น รวมทั้งเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง นําไปสู่การเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ (Learning Organization) ซึ่งการที่บุคลากรมีองค์ความรู้ต่างๆที่จําเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน มีการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์อันจะช่วยผลักดันและขับเคลื่อนเป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ เพื่อบรรลุ
วสิัยทัศน์ที่วางไว้ได้ 

 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดทํา
แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดปี ๒๕๕๔ และหวังเป็นอย่างยิ่ง 
ว่าจะเป็นคู่มือช่วยให้การจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดต่อบุคลากรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
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สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
 



 
 
 
 

สารบัญ 
เรื่อง                            หน้า 

ส่วนที่ ๑ บทนํา                   ๑ - ๓ 
ส่วนที่ ๒ แนวทางการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา                       ๔ - ๑๗   
ส่วนที่ ๓ การดําเนินการจัดการความรู้ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔                             ๑๘ - ๒๘ 
ส่วนที่ ๔ แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ 
 แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ องค์ความรู้ที่ ๑                                ๒๙ - ๓๙ 
 แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ องค์ความรู้ที่ ๒                               ๔๐ - ๕๐ 
 แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ องค์ความรู้ที่ ๓                               ๕๑ - ๖๑ 
  

 



สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา | แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔  

 

๑ 

ส่วนที่ ๑ 
บทนํา 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ . ๒๕๔๖๑  
หมวดที่ ๓ การบริหารราชการเพื่อให้ เ กิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  มาตรา ๑๑ ได้กล่าวว่า  
ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ ในส่วนราชการ เพื่อให้ มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
อย่างสม่ําเสมอ โดยต้องรับข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนํามาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้อง
กับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

จากความข้างต้น ส่วนราชการต้องมีหน้าที่ในการพัฒนาความรู้เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้อย่างสมํ่าเสมอ  โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ ๒

๑. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสาร ได้อย่างกว้างขวาง  
๒. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง

ถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป  
๓. ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ

ข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลา  
มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมีคุณธรรม  

๔. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน  
เพื่อการนํามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ โดยเจ้าหน้าที่ทุกระดับจะต้องตอบ
คําถามได้ว่าผลงานในแต่ละวันของตนนั้น สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างไร และเรียนรู้ที่จะ
ทํางานร่วมกันเป็นทีมระหว่างผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 

แนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นการพัฒนาองค์กรโดยเน้นการเรียนรู้
ร่วมกัน ของคนในองค์กรเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะร่วมกัน 
ควบคู่ไปกับการรับความรู้จากภายนอก นํามาต่อยอดและสร้างสรรค์ซึ่งนําไปสู่แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด  
(Best Practices) และเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร โดยนักวิชาการผู้ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ Peter M. Senge กล่าวไว้ว่าองค์กรแห่งการเรียนรู้คือ 
“องค์กรที่ซึ่งบุคลากรสามารถเพิ่มพูนความรู้ความสามารถได้อย่างต่อเนื่องและสามารถสร้างผลงานได้ตาม
ความปารถนาอีกทั้งเป็นแหล่งสร้างความคิดทางปัญญาโดยการเรียนรู้ที่จะเรียนรู้ร่วมกัน” ทั้งนี้ การที่องค์กร

                                                        
๑

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒

 คู่มือคําอธิบายและแนวทางปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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๒ 

จะพัฒนาตนเองให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สิ่งที่ มีความสําคัญ คือจะต้องบริหารจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) โดยการแสวงหาและสร้างสรรค์องค์ความรู้อยู่เสมอ และมีระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กรที่บุคลากรสามารถเข้าสู่ระบบได้โดยง่าย มีระบบการถ่ายโอนและนํา
องค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ มีการพัฒนากลยุทธ์และกลไกในการแบ่งปันความรู้ทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้นั้นจะต้องไม่หยุดพัฒนา องค์กรต้องมีการปรับปรุง
กระบวนงาน และสร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างสมํ่าเสมอและไม่หยุดนิ่ง

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เห็นความสําคัญในการสร้างสํานักงานฯ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
โดยได้มีการดําเนินการในการจัดการความรู้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา 
(ก.ร.) โดยคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการของรัฐสภา (อ.ก.ร.)  
ได้จัดจ้างบริษัท พี เอ แอสโซซิเอทส์ คอนซัลติ้ง จํากัด เพื่อทําหน้าที่ที่ปรึกษาในโครงการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้มี
ตัวชี้วัดระดับการพัฒนาระบบข้อมูลและความรู้ จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มีการจัดจ้างสถาบันส่งเสริม
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อทําหน้าที่ที่ปรึกษาในโครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา ต่อเนื่องมาจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ตัวชี้วัดระดับการพัฒนาระบบข้อมูลและความรู้  
ก็ยังคงเป็นตัวชี้วัดที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงมาจนถึงปัจจุบัน โดยได้นําไปผนวกรวมกับตัวชี้วัดเรื่องการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวดที่ ๑-๗ (ตัวชี้วัดที่ ๑๐) โดยการพัฒนาระบบข้อมูลและ
ความรู้อยู่ใน หมวดที่ ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ และที่ปรึกษาโครงการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ประเมินระดับความสําเร็จของของผลลัพธ์
การดําเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ในหมวดที่ ๗ ซึ่งเป็นหมวดที่
สะท้อนผลลัพธ์ของการปรับปรุงองค์กรทั้งหมด (ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๒) โดยใช้แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ 
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นแนวทางในการประเมิน  

การดําเนินการจัดการความรู้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๓ ทําให้สํานักงานฯ มีการรวบรวม 
องค์ความรู้ที่มีคุณค่าและจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน ที่กระจัดกระจายอยู่ทั้งที่เป็นความรู้ชัดแจ้ง (Explicit 
Knowledge) ซึ่งเขียนอธิบายออกมาเป็นตัวอักษร เช่น คู่มือปฏิบัติงาน หนังสือ ตํารา และความรู้แฝงเร้น 
หรือความรู้แบบฝังลึก (Tacit Knowledge) ซึ่งเป็นความรู้ซึ่งฝังอยู่ในตัวคน ที่ได้มาจากประสบการณ์ หรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล ให้เป็นระบบระเบียบมากย่ิงขึ้น ทําให้บุคลากรภายในองค์กรสามารถเข้าถึง 
และนําองค์ความรู้และวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้  

ทั้งนี้ เอกสารที่รวบรวมองค์ความรู้และวิธีปฏิบัติ ซึ่งเป็นผลจากการดําเนินการจัดการความรู้ ตั้งแต่ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๓ ทั้งหมดได้ถูกรวบรวมและเผยแพร่ ในเว็บไซต์การจัดการความรู้ของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา (http://www.senate.go.th/km/knowledge/) ซึ่งบุคลากรสามารถเข้าไปดาวน์โหลด
เอกสารองค์ความรู้ทั้งหมดที่รวบรวมไว้ได้ โดยรายละเอียดขององค์ความรู้ในแต่ละปีมีดังนี้ 

 
 

http://www.senate.go.th/km/knowledge/


ปี พ.ศ. องค์ความรู้

๒๕๔๙ 

๑. ศัพท์จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
๒. การจัดทําต้นทุนผลผลิต 
๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
๔. วงจรการบริหารงานพัสดุ 
๕. การจัดทําเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
๖. การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
๗. กระบวนการตราพระราชบัญญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

๒๕๕๐ 

ความรู้ด้านการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม
 - ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม
 - เทคนิคการเป็นเลขานุการในที่ประชุมที่ดี
 - ความรู้เชิงปฏิบัติการในการประชุม
    - กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านเลขานุการในกรณีที่มีการจัดสัมมนา

๒๕๕๑ 

๑. การจัดทําข้อมูลวิชาการ 
 - ด้านการตราพระราชบัญญัติ  
 - ด้านการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน  
 - ด้านการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ  
 - ด้านการต่างประเทศ 
๒. ความรู้เกี่ยวกับระบบลูกค้าสัมพันธ์
 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบลูกค้าสัมพันธ์ 
 - แนวทางในการปรับปรุงการให้บริการ 

๒๕๕๒ 
๑. การสนับสนุนการดําเนินงานด้านการต่างประเทศ
๒. การเสริมสร้างระบบลูกค้าสัมพันธ์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๓. การพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน

๒๕๕๓ 

๑. การปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการเข้าร่วมการศึกษาดูงาน สัมมนา ประชุม ณ ต่างประเทศ 
๒. การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติ 
๓. แนวทางการเรียนรู้การจัดทําหนังสือราชการ
๔. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมสัมมนา
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ตารางแสดงองค์ความรู้ที่สํานักงานฯได้ดําเนินการรวบรวมและเผยแพร่ในเว็บไซต์การจัดการความรู้ 
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http://www.senate.go.th/km/knowledge/course/view.php?id=5
http://www.senate.go.th/km/knowledge/course/view.php?id=6
http://www.senate.go.th/km/knowledge/course/view.php?id=7
http://www.senate.go.th/km/knowledge/course/view.php?id=12
http://www.senate.go.th/km/knowledge/course/view.php?id=13
http://www.senate.go.th/km/knowledge/course/view.php?id=14
http://www.senate.go.th/km/knowledge/course/view.php?id=15
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๔ 

ส่วนที่ ๒ 
แนวทางการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 
การจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้นําแนวทางในการจัดการความรู้จากสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ตามคู่มือการจัดทําแผนการ
จัดการความรู้ ๓ มาเป็นกรอบในการจัดทําแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) เพื่อนําไปสู่สัมฤทธิผล
ในการดําเนินงานด้านการจัดการความรู้ของสํานักงานฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีแนวทางในการ
ดําเนินงานดังนี้ 

๑. พิจารณาภาพรวมขององค์กรจาก วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร์ และกระบวนงาน 
เพื่อนํามากําหนดขอบเขตขององค์ความรู้ (KM Focus Area) ที่มีความสําคัญ มีความจําเป็นต่อการสนับสนุน  
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ พัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนงานต่างๆ หรือปัญหาที่ประสบอยู่และสามารถ
นํา KM มาช่วยได้ เพื่อเป้าหมายในการบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร 

๒. พิจารณาขอบเขตการจัดการความรู้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (KM Focus Area) มาเป็น
กรอบในการกําหนดความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อนําหัวข้อเรื่อง
ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานนั้นมาพิจารณาคัดเลือกเป็นเป้าหมาย KM (Desired State) ที่สํานักงานฯ
จะต้องดําเนินการ 

 ๓. เมื่อได้องค์ความรู้ที่เป็นเป้าหมาย หรือ “โจทย์ KM” ที่ชัดเจนแล้วให้นําหัวข้อเป้าหมาย KM  
ที่องค์กรต้องทํามาจัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ซึ่งเป็นแผนงานที่แสดงถึง
รายละเอียดการดําเนินงานขององค์ความรู้ที่คัดเลือกมาดําเนินการจัดการความรู้ โดยนํารูปแบบการจัดการ
ความรู้ (KM Model) ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) และ
กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) มาเป็นกรอบในการจัดทํา
แผนการจัดการความรู้  
 

                                                        
๓ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, คู่มือการจัดทําแผนการจัดการความรู้, ๒๕๔๙ 
 



 
แผนภาพแสดงกระบวนการในการจัดการความรู้ 

  
โดยรายละเอียดของขั้นตอนในการดําเนินการด้านการจัดการความรู้ มีดังนี้ 

๒.๑ การกําหนดขอบเขต KM (KM Focus Areas) 
ก่อนที่การดําเนินการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) จะต้องมีการกําหนดขอบเขต  

KM (KM  Focus  Areas) และเป้าหมาย KM (Desired State) โดยขอบเขต KM เป็นประเด็นกว้าง ๆ ของ
ความรู้ที่จําเป็นและสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร ซึ่งต้องการจะนํามากําหนดเป้าหมาย KM 
ซึ่งแต่ละองค์กรสามารถใช้แนวทาง ในการกําหนดขอบเขตและเป้าหมาย KM เพื่อจัดทําแผนการจัดการ

ความรู้ขององค์กร ได้ ๔ แนวทาง
๔

คือ  
แนวทางที่ ๑ เป็นความรู้ที่จําเป็นและสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร  
แนวทางที่ ๒ เป็นความรู้ที่สําคัญต่อองค์กร เช่น ความรู้เก่ียวกับลูกค้า ประสบการณค์วามรู้ที่สั่งสมมา  
แนวทางที่ ๓ เป็นปัญหาที่องค์กรประสบอยู่ และสามารถนํา KM มาช่วยได้  
แนวทางที่ ๔ เป็นแนวทางผสมกันระหว่างแนวทางที่ ๑ , ๒ หรือ ๓ หรือจะเป็นแนวทางอื่น 

ที่องค์กรเห็นว่าเหมาะสม 

                                                        
๔

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, คู่มือการจัดทําแผนการจัดการความรู้, หน้า ๙ 
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๕ 
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๖ 

การตัดสินใจเลือกขอบเขต KM อาจใช้แนวทางต่อไปนี้ มาช่วยในการตัดสินใจว่า ขอบเขต KM  
ใดที่องค์กรจะคัดเลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู้ขององค์กร เช่น  

• ความสอดคล้องกับทิศทางและประเด็นยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ 
• ทําให้เกิดการปรับปรุงที่เห็นได้ชัดเจน หรือเป็นรูปธรรม  
• มีโอกาสทําได้สําเร็จสูง (โดยพิจารณาจากความพร้อมด้านคน งบประมาณ เทคโนโลยี 

วัฒนธรรมองค์กร ระยะเวลาดําเนินงาน ฯลฯ)  
• เป็นเรื่องที่ต้องทํา คนส่วนใหญ่ในองค์กรต้องการให้ทํา  
• เป็นเรื่องที่ผู้บริหารให้การสนับสนุน  
• เป็นความรู้ที่ต้องนํามาจัดการอย่างเร่งด่วน  
• แนวทางอื่น ๆ ที่องค์กรเห็นว่าเหมาะสม  

ดังนั้น สิ่ งสําคัญที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะต้องพิจารณาเพื่อกําหนดขอบเขต  KM  
(KM Focus Area) ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕)  

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นองค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพ ในการสนับสนุนการดําเนินงานด้าน
นิติบัญญัติของชาติ 

พันธกิจ (Mission) 
๑) ให้บริการและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติ เพื่อประโยชน์สาธารณะของชาติ 
๒) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่การดําเนินงานด้านนิติบัญญัติแก่ 

สาธารณชน 

เป้าหมายสูงสุด (Ultimate Outcome) 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
 ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
สาธารณะและเป็นหนึ่งในสถาบันหลักในการพัฒนางานด้านนิติบัญญัติของชาติ 

ค่านิยมหลัก (Core Values) 
๑) ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
๒) มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
๓) จิตบริการ 
๔) โปร่งใส สุจริต 
๕) การทํางานเป็นทีม 
๖) ไม่เลือกปฏิบัติ 
 



สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา | แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔  

 

๗ 

สมรรถนะหลักของบุคลากร (Core Competencies) 
๑) การทํางานเชิงรุก (Forward - looking) 
๒) พร้อมรับการตรวจสอบ ทัศนคติเชิงบวกในการทํางาน (Accountability / Attitude) 
๓) จิตบริการ ค้นหาใฝ่รู้ตลอดเวลา (Service Mind / Seek) 
๔) การทํางานเป็นทีม (Teamwork) 
๕) ความเป็นผู้ไว้วางใจได้ ความโปร่งใส (Trustworthy / Transparency) 
๖) ประสิทธิภาพ ความอดทนอดกลั้น (Efficiency / Endurance) 
๗) ความเอื้ออาทร ใฝ่สัมฤทธิ์ (Amity / Achievement motive) 
๘) ความมีคุณธรรม เกียรติอยู่ที่ผลงานและความสามารถ (Morality / Meritocracy) 

ยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
เพื่อเป็นการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ขององค์กรได้จัดทํายุทธศาสตร์ของ 
องค์กรไว้ ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านงานประชุม 

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการกําหนดระเบียบวิธีและมาตรฐานการปฏิบัติ (Procedures & 
Standardization) 

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการนําระบบลูกค้าสัมพันธ์มาประยุกต์ใช้ (CRM - Customers Relation 
Management) 

กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาระบบสํานักงานยุคไร้กระดาษ 
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมหรือโครงการพัฒนาใหม่เพื่อการพัฒนาองค์กร 
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาเทคโนโลยีด้านการประชุมเพื่อประสิทธิภาพในการจัดการประชุม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ความเป็นมืออาชีพในการสนับสนุนด้านวิชาการ องค์ความรู้ 
ข้อมูลและระบบสารสนเทศ 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบข้อมูลด้านนิติบัญญัติแห่งชาติ 
กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างระบบป้องกันความลับของผู้แจ้งข้อมูล 
กลยุทธ์ที่ ๓ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการออกกฎหมายที่มีผลกระทบต่อประชาชน  
กลยุทธ์ที่ ๔ ปรับปรุงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ ๕ สนับสนุนการเพิ่มจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
กลยุทธ์ที่ ๖ สนับสนุนการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
กลยุทธ์ที่ ๗  พัฒนาระบบเครือข่ายทั้งภายใน (Intranet) และภายนอกองค์กร (Internet) 
กลยุทธ์ที่ ๘ พัฒนาระบบสนับสนุนข้อมูลสําหรับผู้บริหารสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ตลอดจนเครือข่ายเพื่อ

สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกันทั้งภายในและภายนอก 
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๘ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบปฏิบัติงาน การบริการในระดับมาตรฐานสากลและมีความ
เป็นองค์กรธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ที่ ๑ สนับสนุนการนําระบบมาตรฐานสากลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาองค์กรโดยนําหลักการของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  มาประยุกต์ใช้ 
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาเอกสารระเบียบการปฏิบัติ  คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ในทุกๆ ขั้นตอนของการ

ปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนามาตรฐานพฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ (ESB - Excellence Service 

Behaviors) 
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรใสสะอาด 
กลยุทธ์ที่ ๖ การประหยัดพลังงานขององค์กร 
กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนาการดําเนินการด้านการต่างประเทศ 
กลยุทธ์ที่ ๘ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ที่ ๙ สนับสนุนให้มีแผนบริหารมีการดําเนินการในการจัดการความเสี่ยงต่อการดําเนินงาน

ขององค์กรและมีการประเมินผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การให้ความรู้ การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ และการสร้าง 
ภาพลักษณ์ขององค์กรนิติบัญญัติแห่งชาติ 

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ใหม่โดยการใช้ทีมงานมืออาชีพ (Re - branding) 
กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแก่บุคคลภายในและ

ภายนอกองค์กร 
กลยุทธ์ที่ ๓ การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร “FAST TEAM” 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารการปฏิบัติงาน (Performance Management) 
กลยุทธ์ที่ ๒ พฒันาระบบการจัดการความเก่งของคนในองค์กร (Talent Management) 
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ/บันไดชีวิตในการทํางาน  (Career Path) 
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ  (Competency Based HRD) 
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมบุคลากรด้านการศึกษา ฝึกอบรมและดูงาน 
กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระบบสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล  (HR Scorecards) 
กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนาระบบการเรียนรู้  (E-Learning) 
กลยุทธ์ที่ ๘ ส่งเสริมการจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรฝ่ายนิติบัญญัติ 



 
แผนภาพแสดงทิศทางการพัฒนาสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๒.๒ ขอบเขตการจัดการความรู้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (KM Focus Area) 
จากวิสัยทัศน์และพันธกิจของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ เน้น  “ความเป็นมืออาชีพ 

(Professionalism)” ไม่ว่าจะเป็นด้านงานการประชุม, ด้านงานวิชาการ, ด้านการบริการ, ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ ด้านการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร และการปรับเปลี่ยนบทบาทของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาให้เป็น “หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partner)” ของสมาชิกวุฒิสภา ประกอบกับ
กระบวนงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึงได้กําหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) ที่มีความ
สอดคล้อง และสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ของสํานักงานฯ ได้ ๕ ขอบเขต ดังต่อไปนี้  

๑. ขอบเขต KM ด้านงานประชุม ด้านระเบียบวิธี และมาตรฐานการปฏิบัติ 
  เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการประชุมให้การจัดการประชุมเป็นไปอย่างเรียบร้อยและถูกต้อง 

๒. ขอบเขต KM ด้านวิชาการ องค์ความรู้ ข้อมูลและระบบสารสนเทศ  
เพื่อพัฒนาศักยภาพในการสนับสนุนด้านวิชาการ องค์ความรู้ ข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อให้งาน

ด้านนิติบัญญัติเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ   
๓. ขอบเขต KM ด้านระบบการปฏิบัติงาน การบริการในระดับมาตรฐานสากลและเป็นองค์กรธรรมาภิบาล  
เพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นสากลและมีระบบการบริหารแบบธรรมาภิบาล 
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๙ 
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๑๐ 

๔. ขอบเขต KM ด้านการให้ความรู้ การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์  
เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ การมีภาพลักษณ์ที่ดีทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้ง

เสริมสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และการดําเนินงานของวุฒิสภาให้แก่สาธารณชน 
๕. ขอบเขต KM ด้านการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร  
เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายขององค์กร 

รวมทั้งพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายขององค์กร รวมทั้งพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

๒.๓ องค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 คณะทํางานจัดการความรู้ของสํานักงานฯ ได้พิจารณาขอบเขตการจัดการความรู้สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา (KM Focus Area) มาเป็นกรอบในการกําหนดความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้มีการพิจารณาทบทวนองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และมีความจําเป็นต่อการสนับสนุนและเสริมสร้าง
การปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อนําหัวข้อเรื่องความรู้ 
ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานนั้นมาพิจารณาคัดเลือกเป็นเป้าหมาย KM (Desired State) ที่สํานักงานฯ จะต้อง
ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

โดยความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีรายละเอียดตามที่ปรากฏ 
ในตารางดังนี้ 

 
 

ขอบเขต KM ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๑.๑ กฎหมาย รัฐธรรมนูญ ระเบียบและข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประชุมสภา 

๑.๒ ความรู้ทางกฎหมาย เทคนิคและกระบวนการทางกฎหมายที่
เกี่ยวกับการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติและการอนุมัติพระราชกําหนด 

๑.๓ ความรู้ด้านการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม 
๑.๔ ระบบลูกค้าสัมพันธ์ (CRM-Customers Relation 

Management) 

๑ ด้านงานประชุม ด้านระเบียบ
วิธีและมาตรฐานการปฏิบัติ 

๑.๕ กระบวนการเลือกหรือการให้ความเห็นชอบให้บุคคลดํารง
ตําแหน่งตามบทบัญญัติของกฎหมาย 
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๑๑ 

ขอบเขต KM ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๒.๑ ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ที่นํามาใช้
ในสํานักงานฯ 

๒.๒ ความรู้เกี่ยวกับการจัดทําข้อมูลวิชาการ (๔ ด้าน) 
 โดยแบ่งออกเป็น ๓ ประเด็น ดังนี้ 
 ๒.๒.๑ การจัดฐานข้อมูล 
 ๒.๒.๒ การนําเสนอและการจัดทําเอกสารทางวิชาการที่

เกี่ยวข้อง 
 ๒.๒.๓ เทคนิคสู่ความสําเร็จในการดําเนินการ 
๒.๓ การคิดวิเคราะห์/การคิดเชิงระบบ 
๒.๔ การจัดการองค์ความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

๒ ด้านวิชาการ องค์ความรู้ 
ข้อมูลและระบบสารสนเทศ 

๒.๕ องค์ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ข้อบังคับการประชุมสภา 
กฎหมาย ระเบียบ และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงงานรัฐสภา 

๓.๑ การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
 ๓.๑.๑ PMQA 
 ๓.๑.๒ RBM 
๓.๒ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
๓.๓ การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
๓.๔ ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการและสนับสนุนการทํางานของ

ประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา และสมาชิกวุฒิสภา 
๓.๕ การให้บริการของสํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
๓.๖ แนวทางการเรียนรู้การจัดทําหนังสือราชการ 

๓ 
  

ด้านระบบการปฏิบัติงาน การ
บริการในระดับมาตรฐานสากล 
และเป็นองค์กรธรรมาภิบาล 

๓.๗ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
และฝึกอบรมสัมมนาของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๔.๑ ความรู้และเทคนิคด้านการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ 
๔.๒ ความรู้ด้านการสร้างภาพลักษณ์ 
๔.๓ ระบบลูกค้าสัมพันธ์ (CRM-Customers Relation 

Management) 
๔.๔ ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
๔.๕ รอบรู้เรื่องต่างประเทศ 

๔ 
  

ด้านการให้ความรู้ การสื่อสาร 
การประชาสัมพันธ์ สร้าง
ภาพลักษณ์ 

๔.๖ การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการสนับสนุนการเดินทาง 
ไปเยือน ศึกษาดูงาน สัมมนา ประชุม ณ ต่างประเทศ 
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๑๒ 

ขอบเขต KM ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๕.๑ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(Human Resource Management and Development) 

๕.๒ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๕.๓ การจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 ๕.๓.๑ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 ๕.๓.๒ การติดตามสถานการณ์ต่างประเทศ “คุยข่าวรอบโลก” 
๕.๔ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติ 

๕ ด้านการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากร 

๕.๕ การแลกเปลี่ยนความรู้ผ่าน Web Board 

ตารางแสดงองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

๒.๔ รูปแบบการจัดการความรู้ (KM Model) เพ่ือการจัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ 

เมื่อสํานักงานฯ ได้กําหนดขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus Area) ที่เป็นกรอบในการกําหนด
ความรู้ที่ จํ า เป็นต่อการปฏิบัติ งานแล้ว ขั้นต่อไปสํานักงานฯ  โดยคณะกรรมการจัดการความรู้  
และคณะทํางาน จะพิจารณาหัวข้อเรื่องความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานนั้นเพื่อคัดเลือกเป็นเป้าหมาย KM 
(Desired State) กล่าวคือเป็นการคัดเลือกองค์ความรู้เพื่อมาจัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้  
ที่สํานักงานฯ จะต้องดําเนินการ ซึ่งแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM Action Plan) เป็นแผนงาน 
ที่แสดงถึงรายละเอียดการดําเนินงานของกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้องค์กรบรรลุผลตามเป้าหมาย KM (Desired State) 
หรือความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานที่ได้พิจารณาเพื่อนํามาดําเนินการจัดการความรู้ โดยแนวทางในการจัดการ
ความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาศัยกรอบแนวคิดจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
และดําเนินการตามคู่มือการดําเนินงานตามตัวชี้วัดการจัดการความรู้โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ๕ มีรายละเอียดดังนี้ 

รูปแบบการจัดการความรู้ (KM Model) 
ประกอบด้วย ๒ กระบวนการ คือ  
(๑) กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) 
(๒) กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)  

โดยมีรายละเอียดของกระบวนการดังนี้ 

 

 
                                                        
๕ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, คู่มือการจัดทําแผนการจัดการความรู้, หน้า ๕ - ๗ 
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๑๓ 

(๑) กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)  
เป็นกระบวนการแบบหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงขั้นตอนที่ทําให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้  

หรือพัฒนาการของความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร  ประกอบด้วย ๗ ขั้นตอน ดังนี้ 

๑. การบ่งชี้ความรู้ – เช่นพิจารณาว่า วิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ เป้าหมาย คืออะไร และเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย เราจําเป็นต้องรู้อะไร, ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง, อยู่ในรูปแบบใด, อยู่ที่ใคร 

สํานักงานฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ KM และคณะทํางาน KM เพื่อดําเนินการพิจารณาภาพรวม
ขององค์กรจาก วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร์ และกระบวนงาน แล้วนํามากําหนดขอบเขตของ
องค์ความรู้ (KM Focus Area) ที่มีความสําคัญ มีความจําเป็นต่อการสนับสนุน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
พัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนงานต่างๆ ซึ่งจะต้องพิจารณาว่าจากขอบเขตขององค์ความรู้ดังกล่าว เราต้อง
มี ความรู้อะไรที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานของสํานักงานฯ และพิจารณาว่าความรู้ใดมีอยู่แล้ว และความรู้ใด
ยังไม่มี โดยความรู้ที่มีอยู่แล้ว เป็นความรู้ของหน่วยงานหรือของบุคคล เป็นความรู้เรื่องอะไร อยู่ที่ไหน 
(สถานที่/บุคคล) อยู่ในรูปแบบใด (เป็น Explicit Knowledge ในรูปเอกสาร/หนังสือ หรือ ไฟล์คอมพิวเตอร์ 
หรือเป็น Tacit Knowledge ซึ่งฝังอยู่ในตัวบุคคล) เนื้อหาครบถ้วน  ตรงประเด็น สามารถนําไปใช้งานได้
หรือไม่  ซึ่งก็คือ “การคัดเลือกหรือบ่งชี้ ความรู้” หรือเป็นองค์ความรู้ที่ทําให้ บรรลุพันธกิจ วิสัยทัศน์ของ
หน่วยงาน เป็นการวิเคราะห์รูปแบบและแหล่งความรู้ที่มีอยู่ “เราต้องมีความรู้เรื่องอะไร เรามีความรู้เรื่อง
นั้นหรือยัง” 

๒. การสร้างและแสวงหาความรู้ – เช่นการสร้างความรู้ใหม่, แสวงหาความรู้จากภายนอก, รักษา
ความรู้เก่า, กําจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว 

เป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องจากการบ่งชี้ความรู้ ว่าเราจะต้องแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ ที่ใดบ้างถ้า
เป็นความรู้ที่สามารถสร้างได้เองก็วางแผนการสร้างความรู้ และจัดทําเป็นแผนปฏิบัติการประจําปี  อย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี โดยเครื่องมือ/วิธีการต่างๆที่เหมาะสม  เช่น การจัดเก็บวิธีปฏิบัติในรูปของเอกสาร 
(Practice Inventory), กําหนดแนวทางการจัดชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practices: CoPs)  
ถ้าเป็นความรู้ที่ต้องแสวงหาจากภายนอก ก็มีการวางแผนการแสวงหาความรู้ และกําหนดเครื่องมือ/วิธีการได้มาซึ่ง
ความรู้นั้นให้ชัดเจน เช่น การไปศึกษาดูงานวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice Exchange) เป็นต้น  
ซึ่งเป็นขั้นตอนการดําเนินงานที่ระบุว่า “ความรู้อยู่ที่ใครอยู่ในรูปแบบอะไร จะเอามาเก็บรวมกันได้อย่างไร”  

๓. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ - เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการเก็บ
ความรู้ อย่างเป็นระบบในอนาคต  
 เป็นการรวบรวมความรู้ที่มีอยู่ในรูปแบบต่างๆเช่น เอกสาร/หนังสือ  ไฟล์ คอมพิวเตอร์ เสียง/ 
ภาพเคลื่อนไหว  มาแยกประเภท จัดที่เก็บให้เป็นหมวดหมู่  “จะแบ่งประเภทหัวข้อหรือวางโครงสร้าง 
(Knowledge Structure) ของความรู้นั้นอย่างไร” 
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๑๔ 

๔. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ – เช่นปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน, ใช้ภาษา
เดียวกัน, ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ 

หลังจากแบ่งประเภท/หัวข้อ หรือโครงสร้างความรู้ที่เราต้องใช้งาน ให้สะดวกต่อผู้ใช้งานแล้ว เพื่อให้
ความรู้ที่พร้อมใช้งานนี้มีความถูกต้อง ต้องมีการกําหนดกระบวนการกลั่นกรององค์ความรู้  
ซึ่งอาจดําเนินการโดยจัดผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ มาตรวจสอบวิเคราะห์ว่าความรู้ที่มีอยู่มีความถูกต้อง 
ทันสมัยหรือไม่ ก่อนที่จะนําไปเผยแพร่ให้ใช้ความรู้นั้น เป็นการ “จะทําให้เข้าใจง่าย และสมบูรณ์อย่างไร” 

๕. การเข้าถึงความรู้ – เป็นการทําให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), Web board, บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

เป็นการพิจารณาช่องทางที่ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ซึ่งควรมีการนํา 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย หรือบุคลากรเข้าถึงความรู้ดังกล่าวได้
ง่ายด้วยตนเอง “เรานําความรู้นั้น มาใช้งานได้ง่ายหรือไม่”  

๖. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ – ทําได้หลายวิธีการ โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge อาจ
จัดทําเป็น เอกสาร, ฐานความรู้, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge อาจจัดทําเป็น
ระบบ ทีมข้ามสายงาน, กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม, ชุมชนแห่งการเรียนรู้, ระบบพี่เลี้ยง, การ
สับเปลี่ยนงาน, การยืมตัว, เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น 

เป็นการนําความรู้ เทคนิคในการทํางาน เทคนิคการแก้ไขปัญหา ที่ได้จากการปฏิบัติงานแล้วมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งทําได้หลากหลายวิธีการ  ตัวอย่างเช่น วัน KM Day เวทีความรู้ 
(Knowledge Forum) การประชุมทางวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนความรู้วิธีปฏิบัติ 
ที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice หรือ CoP) เป็นต้น 
กรณีเป็น Explicit Knowledge อาจจัดทําเป็นเอกสาร, ฐานความรู้, เทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีเป็น Tacit 
Knowledge อาจจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice หรือ CoP), เวทีความรู้ 
(Knowledge Forum) การประชุมทางวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนความรู้วิธีปฏิบัติ 
ที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) แล้วสกัดองค์ความรู้จากกิจกรรมมาจัดทําเป็น Explicit Knowledge 
เพื่อนําไปใช้งานต่อไป “มีการแบ่งปันให้ความรู้กันหรือไม่” 

๗. การเรียนรู้ – ควรทําให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่นเกิดระบบการเรียนรู้จาก สร้างองค์
ความรู้>นําความรู้ไปใช้>เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

เป็นการนําความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนไปใช้ประโยชน์ในการทํางานเพื่อแก้ปัญหา พัฒนาองค์กร
หรือเพื่อปรับปรุงงานให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยการให้ผู้ได้รับความรู้ นําความรู้ไปปฏิบัติจริง  เมื่อปฏิบัติตามแล้ว 

มีปัญหาตรงไหน มีจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไร ผู้ปฏิบัติก็แจ้งข้อมูลป้อนกลับ(Feedback) เพื่อให้
หน่วยงานนําไปพิจารณาปรับปรุงงาน “ความรู้นั้นทําให้เกิดประโยชน์กับองค์การหรือไม่ทําให้องค์กร 
ดีข้ึนหรือไม่” 

โดยกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) แสดงเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 
 



 
 
 
 
กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) 
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๑๕ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนภาพตัวแบบการจัดการความรู้ (KM Model): กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

(๒) กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)  
เป็นกรอบความคิดแบบหนึ่งเพื่อให้องค์กรที่ต้องการจัดการความรู้ภายในองค์กร   ได้มุ่งเน้นถึงปัจจัย
แวดล้อมภายในองค์กร ที่จะมีผลกระทบต่อการจัดการความรู้ ประกอบด้วย ๖ องค์ประกอบ ดังนี้ 

๑. การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม -   เช่น กิจกรรมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจาก
ผู้บริหาร (ที่ทุกคนมองเห็น), โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร, ทีม/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ, มีระบบการติดตาม
และประเมินผล, กําหนดปัจจัยแห่งความสําเร็จชัดเจน 

การสร้างและแสวงหาความรู้ 
(Knowledge Creation and Acquisition) 

การจัดความรู้ให้เปน็ระบบ 
(Knowledge Organization) 

การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
(Knowledge Codification and Refinement) 

การเข้าถึงความรู้ 
(Knowledge Access) 

การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู ้
(Knowledge Sharing) 

การเรียนรู ้
(Learning) 

เราต้องมีความรู้เรือ่งอะไร 
เรามีความรู้ในเรือ่งนั้นหรอืยัง 

ความรู้อยู่ที่ใครอยู่ในรูปแบบอะไร 
จะเอามาเก็บรวมกันได้อย่างไร 

จะแบ่งประเภทหัวข้ออย่างไร 

จะทําให้เข้าใจง่ายและสมบูรณ์อย่างไร 

เรานําความรู้มาใช้งานได้ง่ายหรือไม่ 

มีการแบ่งปันความรู้ให้กันหรือไม่ 

ความรู้นั้นทําให้เกิดประโยชน์กับองคก์ารหรือไม่ 
ทําให้องค์การดีขึ้นหรือไม่ 

การบ่งชี้ความรู้ 
(Knowledge Identification) 
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๑๖ 

เป็นการเตรียมพื้นฐานของหน่วยงานให้เหมาะกับการจัดการความรู้ เช่น การสร้างบรรยากาศที่
สนับสนุนการจัดการความรู้ การแต่งตั้งคณะทํางานครอบคลุมบุคลากรด้านต่าง ๆ ตามภารกิจของหน่วยงาน 
และแนวทางการติดตามประเมินผลของกิจกรรมต่างๆ 

๒. การสื่อสาร - เช่น กิจกรรมที่ทําให้ทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่องค์กรจะทํา, ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทุก
คน, แต่ละคนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร 

เป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนในสํานักงานฯ รู้ว่ากําลังส่งเสริมการจัดการความรู้  ทําการจัดการ
ความรู้แล้วมีประโยชน์อย่างไร (ต่อสํานักงานฯ และตัวผู้ปฏิบัติงาน) จะทําอะไรกันบ้าง และจะต้องทํา
อย่างไร ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไร ตัวอย่างการสื่อสาร เช่น จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่
ความรู้และประเด็นสําคัญเรื่องการจัดการความรู้ เป็นต้น 

๓. กระบวนการและเครื่องมือ  - ช่วยให้การค้นหา เข้าถึง ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้สะดวก
รวดเร็วขึ้น โดยการเลือกใช้กระบวนการและเครื่องมือ ขึ้นกับชนิดของความรู้, ลักษณะขององค์กร (ขนาด, 
สถานที่ตั้ง ฯลฯ), ลักษณะการทํางาน, วัฒนธรรมองค์กร, ทรัพยากร 

เป็นการเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมในการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ตัวอย่างกระบวนการและ
เครื่องมือ เช่น การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาใช้ในการจัดเก็บความรู้ และเป็นเครื่องมือช่วยให้
การเข้าถึงความรู้สะดวก สามารถดึงความรู้ออกมาใช้งานได้รวดเร็ว, คณะทํางานฯ พิจารณาร่วมกับเจ้าภาพ
หลักในการจัดทําองค์ความรู้ นําเครื่องมือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) การทบทวน
หลังการปฏิบัติ (After Action Reviews : AAR) การสรุปบทเรียน (Lessons Learned) แลกเปลี่ยนวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice Exchang) มาใช้ในการแบ่งปันความรู้ในสํานักงานฯ   

๔. การเรียนรู้   - เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญและหลักการของการจัดการ
ความรู้ โดยการเรียนรู้ต้องพิจารณาถึง เนื้อหา, กลุ่มเป้าหมาย, วิธีการ, การประเมินผลและปรับปรุง 
 เป็นการทําให้บุคลากรในสํานักงานฯ ใช้กระบวนการและเครื่องมือตามที่ เลือกไว้ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด ตัวอย่างการฝึกอบรมและการเรียนรู้ เช่น จัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะ
การถ่ายทอดความรู้ การเป็นวิทยากรในกระบวนการจัดการความรู้ ให้แก่คณะทํางานการจัดการความรู้,  
จัดไปดูงานองค์กรที่ประสบความสําเร็จในด้านการจัดการความรู้ เป็นต้น 

๕. การวัดผล  - เป็นการตรวจสอบเพื่อให้ทราบว่าการดําเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่,  
มีการนําผลของการวัดมาใช้ในการปรับปรุงแผนและการดําเนินการให้ดีขึ้น, มีการนําผลการวัดมาใช้ในการ
สื่อสารกับบุคลากรในทุกระดับให้เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้ และการวัดผลต้องพิจารณาด้วยว่า 
จะวัดผลที่ขั้นตอนไหนได้แก่ วัดระบบ (System), วัดที่ผลลัพธ์ (Output) หรือวัดที่ประโยชน์ที่จะได้รับ  
(Outcome) ตัวอย่างการวัดผล เช่น-วัดผลสําเร็จในการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้ประจําปี  
รายกิจกรรมและภาพรวมเพื่อสรุปบทเรียนและหาแนวทางปรับปรุงพัฒนากระบวนการ 

 
 
 



๖. การยกย่องชมเชยและให้รางวัล  - เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับ  

เป็นการกระตุ้น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการความรู้ของบุคลากร ทั้งในส่วนของ
คณะทํางานและผู้ปฏิบัติงาน โดยข้อควรพิจารณาได้แก่ ค้นหาความต้องการของบุคลากร, แรงจูงใจระยะสั้น
และระยะยาว, บูรณาการกับระบบที่มีอยู่, ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมที่ทําในแต่ละช่วงเวลา ตัวอย่างการยก
ย่องชมเชยและให้รางวัล เช่น มอบรางวัลโครงการจัดการความรู้ดีเด่นของสํานักงานฯ 

โดยกระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) แสดงเป็น
แผนภาพได้ดังนี้ 
 

กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 

การฝึกอบรมและเรียนรู้ 
(Training and Learning) 
 

กระบวนการและเครื่องมือ 
(Process and Tools) 

 

การวัดผล 
(Measurement) 

 

การยกย่องชมเชยและให้รางวัล 
(Recognition and Reward) 

 

การสื่อสาร 
(Communication) 

 

การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
(Transition and Behavior 

Management) 

เป้าหมาย KM 
(Desired State) 

 

แผนภาพตัวแบบการจัดการความรู้ (KM Model): กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change management Process) 
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๑๗ 
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๑๘ 

ส่วนที่ ๓  
การดําเนินการจัดการความรู้ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
๓.๑ แนวทางการดําเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

คํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔  
ได้กําหนดให้ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เป็นตัวชี้วัดบังคับ
ในมิติที่ ๔ ด้านการพัฒนาองค์กร โดยการวัดผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการจัดการความรู้ ได้มีการกําหนดไว้ใน 
ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๒ ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จของผลลัพธ์
การดําเนินการของส่วนราชการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด ๗) ตัวชี้วัดย่อย 
RM ๔.๒ : ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักความสําเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการ
ความรู้ อย่างน้อย ๓ องค์ความรู้  ทั้งนี้ การพิจารณาดําเนินการตาม RM ๔.๒ ให้ยึดตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) หมวด ๔ ( IT ๗ ) ซึ่งกําหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทํา
แผนการจัดการความรู้ และนําแผนไปปฏิบัติ มาประกอบการพิจารณาดําเนินการ 

โดยคู่มือคําอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๔๖ ได้อธิบายตัวชี้วัดย่อย RM ๔.๒ ไว้ว่า การดําเนินการด้านการจัดการความรู้สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ สํานักงานฯ จะต้องคัดเลือกองค์ความรู้ที่จําเป็นอย่างน้อย ๓ องค์ความรู้ 
(ประเด็นยุทธศาสตร์ละ ๑ องค์ความรู้) มาจัดทําแผนการจัดการความรู้ ประจําปี ๒๕๕๔ โดยมี รายละเอียด
กิจกรรมการจัดการความรู้ต่าง ๆ พร้อมระบุตัวชี้วัด และเป้าหมายของแต่ละกิจกรรม ตลอดจนระบุ
ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ และนําแผนการจัดการความรู้ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ ให้บรรลุผลสําเร็จต่อไป 
รวมทั้งจะต้องมีการวัดผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินกิจกรรมตามแผน ซึ่งหมายถึง งานบริการหรือกิจกรรมที่เกิด
จากการทํางานได้ผลผลิต (outputs) ตามเป้าหมาย และเกิดผลลัพธ์ (outcome) ตรงตามวัตถุประสงค์ของการ
จัดการความรู้ ทําให้องค์ความรู้ที่กําหนดสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงในการผลักดันเป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ ซึ่งผลสัมฤทธิ์จะแสดงผลในมิติที่ ๑ ด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการหรือ มิติที่ ๒ มิติด้านคุณภาพ
การให้บริการของคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

จากแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๔ ในส่วนตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการจัดการความรู้ที่กล่าวมา การคัดเลือกองค์
ความรู้ ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๔ ต้องคํานึงถึงผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินด้านการจัดการความรู้ โดยพิจารณาองค์
ความรู้ที่มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร ซึ่งแสดงให้เห็นได้จากประสิทธิผล
ในการปฏิบัติราชการ ที่องค์กรจะต้องดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ รวมทั้งการ
ให้บริการต้องมีคุณภาพสามารถอํานวยความสะดวกตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ 

                                                        
๖

 คู่มือคําอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔,๑๑๓ 



ดังนั้น ในการพิจารณาคัดเลือกองค์ความรู้ เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ประจําปี  
พ.ศ.๒๕๕๔ นอกจากพิจารณาองค์ความรู้ที่สนับสนุนต่อการผลักดันเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สอดคล้องกับ
มิติประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ หรือมิติด้านคุณภาพการให้บริการของคํารับรองการปฏิบัติราชการ แล้ว
นั้น สํานักงานจึงได้พิจารณาประเด็นอื่นๆ ที่มีความสําคัญประกอบในการคัดเลือกองค์ความรู้ ดังต่อไปนี้ 

๑. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ  
๒. ปรับปรุงแล้วเห็นได้ชัดเจน (เป็นรูปธรรม) 
๓. มีโอกาสทําได้สําเร็จสูง 
๔. ต้องทําคนส่วนใหญ่ในองค์กรต้องการ 
๕. ผู้บริหารให้การสนับสนุน 
๖. เป็นความรู้ที่ต้องจัดการอย่างเร่งด่วน 
๗. เป็นเรื่องที่ทันสมัย 
๘. เป็นนโยบายที่ต้องทํา 
๙. เป็นความรู้ที่บุคลากรในสํานักงานฯเชี่ยวชาญ 
๑๐. เป็นปัญหาที่ทํา KM แล้วสามารถแก้ไขได้ 
 
แนวทางการดําเนินการจัดการความรู้สามารถแสดงได้ตามแผนภาพดังนี้ 
 

 

แผนภาพวงจรการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
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๑๙ 
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๒๐ 

๓.๒ ข้ันตอนการดําเนินงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑. สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
เพื่อดําเนินการพัฒนาระบบข้อมูลและเพื่อให้การดําเนินการในการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนการจัดการความรู้ อันจะส่งผลให้การ
จัดการความรู้สําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 

 ๒. คณะกรรมการจัดการความรู้ฯ พิจารณาทบทวนการกําหนดองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาตามบัญชีองค์ความรู้ที่ จํ าเป็นต่อการปฏิบัติ งาน  ซึ่ งหากสํานัก 
ที่เกี่ยวข้อง ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมองค์ความรู้ให้มีความสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน สามารถแก้ไขเพิ่มเติม
และจะนําเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาต่อไป 

 ๓ . คณะกรรมการจัดการความรู้ฯ มอบหมายให้แต่ละสํานักพิจารณาส่งรายชื่อข้าราชการ 
ในสํานัก จํานวน ๑ คน เข้าร่วมเป็นคณะทํางานจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี 
พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อทําหน้าที่ในการสร้าง แสวงหาความรู้ที่มีอยู่ในแหล่งต่างๆ รวบรวมกําหนดรูปแบบ จัดทํา
และพัฒนาระบบข้อมูลความรู้ เพื่อให้บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาสามารถนํามาใช้ประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้คณะทํางานจัดการความรู้ฯ รายงานผลการดําเนินงานต่อ
คณะกรรมการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๔. คณะกรรมการจัดการความรู้ฯ ประชุมพิจาณาทบทวนการกําหนดองค์ความรู้และกําหนด
แนวทางในการคัดเลือกองค์ความรู้จํานวน ๓ องค์ความรู้ ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔  

๕. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดการความรู้ฯ ประสานให้แต่ละสํานักแสดงความประสงค์ในการ
เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพหลัก พร้อมทั้งนําเสนอองค์ความรู้ที่สํานักเห็นว่าควรนํามาจัดทําเป็นองค์ความรู้ของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยคํานึงถึงการนําไปใช้ประโยชน์และช่วยผลักดัน
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ให้สามารถปฏิบัติงานตอบสนองต่อภารกิจและยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ หรือ
เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการได้ 

๖.  คณะกรรมการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พิจารณาคัดเลือกองค์ความรู้ที่
จําเป็นต่อการปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จํานวน ๓ องค์ความรู้ และ
เจ้าภาพหลักที่รับผิดชอบในการดําเนินการ 

๗. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดการความรู้ฯ จัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจําปี 
พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยกําหนดรายละเอียดกิจกรรมการจัดการความรู้ ๗ ขั้นตอน ตามกระบวนการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management Process) บูรณาการกับกระบวนการบริหารจัดการ 
การเปลี่ยนแปลง ๖ ขั้นตอน 

 



 ๘) ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ๙) ติดตามผลและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ๑๐) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
ต่อประธานและคณะกรรมการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบ 

โดยขั้นตอนในการปฏิบัติงานการจัดการความรู้ สามารถแสดงเป็นแผนผังกระบวนการได้ดังนี้ 

 

 

พิจารณาคัดเลือก
องค์ความรู้

เริ่ม 

จัดทําแผน 
ปฏิบัติการ KM ประจาํปี 

ติดตามผลการดําเนินงาน

รายงานผล/
ปัญหาอุปสรรค 

ดําเนินการตามแผน 

แต่งตั้งคณะกรรมการ KM 

ทบทวนการกําหนดองค์ความรู ้
ท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน

แต่งตั้งคณะทาํงาน KM

แต่ละสํานักเสนอองคค์วามรู ้
และแจ้งความประสงค์ในการเป็น 

เจ้าภาพหลักในการจัดทําองค์ความรู้

เลือก 

ปรับปรงุ/แก้ไข 

แผนภาพขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ประจําปี ๒๕๕๔ 
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๒๑ 
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๒๒ 

๓.๓ องค์ความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๔ 

 คณะกรรมการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้พิจารณาคัดเลือกองค์ความรู้ 
จํานวน ๓ องค์ความรู้ เพื่อนํามาจัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้ 

องค์ความรู้ที่ ๑ ความรู้เก่ียวกับการให้บริการและสนับสนุนการทํางานของประธานวุฒิสภา 
รองประธานวุฒิสภา และสมาชิกวุฒิสภา 

หัวข้อ การจัดทําสรุปความเห็นทางกฎหมายกรณีสมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือก่อนเข้าสู่วาระ
การประชุมวุฒิสภาและการแจ้งข้อหารือไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

สํานักเจ้าภาพหลัก สํานักงานประธานวุฒิสภา  

องค์ความรู้ที่ ๒ การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการสนับสนุนการเดินทางไปเยือน ศึกษาดูงาน 
สัมมนา ประชุม ณ ต่างประเทศ 

หัวข้อ การดําเนินการจัดทําหนังสือเดินทาง/ตรวจลงตราให้แก่สมาชิกวุฒิสภาและข้าราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

สํานักเจ้าภาพหลัก สํานักการต่างประเทศ 

องค์ความรู้ที่ ๓ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management 
and Development) 

หัวข้อ การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
สํานักเจ้าภาพหลัก สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ในการดําเนินการจัดทําองค์ความรู้ดังกล่าวข้างต้นนั้น สํานักเจ้าภาพหลักได้มีการหารือและประสาน
กับสํานักเจ้าภาพหลักในการกําหนดกิจกรรมเพื่อจัดทําองค์ความรู้ ซึ่งรายละเอียดในการดําเนินกิจกรรม 
จะปรากฏในแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ต่อไป 

ขอบเขตการจดัการความรู ้ องค์ความรู้ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ สํานักเจ้าภาพหลัก 
องค์ความรู้ที่ ๑ ด้านระบบการปฏิบัติงาน 
การบริการในระดับมาตรฐานสากล 
และเป็นองค์กรธรรมาภิบาล 

ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการและสนับสนนุ
การทํางานของประธานวุฒิสภา รอง
ประธานวุฒิสภา และสมาชกิวุฒิสภา 

สํานักงานประธานวุฒิสภา 

องค์ความรู้ที่ ๒ ด้านการใหค้วามรู้  
การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์  
สร้างภาพลักษณ์ 

การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการ
สนับสนุนการเดินทางไปเยือน  
ศึกษาดูงาน สัมมนา ประชุม  
ณ ต่างประเทศ 

 
สํานักการต่างประเทศ 

 

องค์ความรู้ที่ ๓ ด้านการพัฒนา 
สมรรถนะของบุคลากร 

การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(Human Resource Management and 
Development) 

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ตารางสรุปองค์ความรู้ที่จะนํามาจัดทําในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และสํานักเจ้าภาพหลักที่รับผิดชอบในการดําเนินการ 



การกําหนดองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประเดน็ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์
(Objective) 

ขอบเขตการจดัการ
ความรู ้

(KM Focus Area) 

องค์ความรู้ที่จาํเปน็ต่อการ
ปฏิบัติราชการตามประเดน็

ยุทธศาสตร ์
๑. การพัฒนาระบบ
ปฏิบัติงานการบริการ 
ในระดับมาตรฐานสากล 
และมีความเป็นองค์กร 
ธรรมาภิบาล 

เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความ
เป็นสากลและมีระบบการ
บริหารงานแบบธรรมาภิบาล 

ด้านระบบการปฏิบัติงาน 
การบริการในระดับ
มาตรฐานสากลและเป็น
องค์กรธรรมาภิบาล 

 ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการ
และสนับสนุนการทํางานของ
ประธานวุฒิสภา รองประธาน
วุฒิสภา และสมาชิกวุฒิสภา 

 หัวข้อ การจัดทําสรุป
ความเห็นทางกฎหมายกรณี
สมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือก่อน
เข้าสู่วาระการประชุมวุฒิสภา
และการแจ้งขอ้หารือไปยังส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง 

๒. การให้ความรู้ การสื่อสาร 
การประชาสัมพันธ์ และการ
สร้างภาพลักษณ์ขององค์กร
นิติบัญญัติแห่งชาติ 

เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ 
เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่
ผลงานของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติและการพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตย 

ด้านการให้ความรู้  
การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ 
สร้างภาพลักษณ์  

 

 การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ในการเข้าร่วมการศึกษาดูงาน 
สัมมนา ประชุม ณ ต่างประเทศ 

 หัวข้อ การดําเนินการจัดทํา
หนังสือเดินทาง/ตรวจลงตราให้แก่
สมาชิกวุฒิสภาและข้าราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๓. การพัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากร “FAST 
TEAM” 

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้
สามารถปฏิบัติการได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพและบรรลุ
เป้าหมายขององค์กร รวมทัง้
พัฒนาองค์กรไปสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
บุคลากรให้สามารปฏิบัติการ
ได้อย่างมีประสทิธิภาพและ
บรรลุเป้าหมายขององค์กร 
รวมทั้งพฒันาองค์กรไปสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู ้

ด้านการพัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากร 

 การบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล (Human 
Resource Management and 
Development) 

 หัวข้อ การส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมในสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

ตารางจําแนกองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 

 

 

สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา | แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔  

 

๒๓ 



สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา | แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔  

 

๒๔ 

ความจําเปน็ขององค์ความรูท้ี่เลือกมาจัดทาํแผนการจัดการความรู้ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

แผนการจัดการ 
ความรู้แผนที่ ๑ 
- การจัดทําสรปุ
ความเห็นทางกฎหมาย
กรณีสมาชิกวุฒิสภา
ปรึกษาหารือก่อนเข้า
สู่วาระการประชุม
วุฒิสภาและการแจ้ง
ข้อหารือไปยังส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง 

เหตุผลทีเ่ลือกองค์ความรู้   :  
 สืบเนื่องจากประธานวุฒิสภาได้มีดําริกําหนดให้สมาชิกวุฒิสภาได้ปรึกษาหารือ  
ในเรื่องที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน และประโยชน์สาธารณะอื่น ๆ ก่อนเข้าสู่
วาระการประชุมวุฒิสภา เพื่อประธานวุฒิสภาพิจารณาและแจ้งข้อหารือไปยังส่วนราชการ 
ที่เกี่ยวข้อง พิจารณาดําเนินการต่อไป ซึ่งการดําเนินการดังกล่าว ถือเป็นอํานาจหน้าที่ใหม่
ของประธานวุฒิสภาที่ยังมิได้มีการกําหนดไว้โดยชัดแจ้งในข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา 
สํานักงานประธานวุฒิสภา  
    สํานักงานประธานวุฒิสภาซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของประธาน
วุฒิสภา ได้อนุวัติการตามดําริประธานวุฒิสภาดังกล่าว โดยได้กําหนดให้นิติกร วิทยากร  
ในสังกัดกลุ่มงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ และกลุ่มงานนโยบายและข้อมูล ทําหน้าที่จัดทาํสรุป
ความเห็นทางกฎหมาย กรณสีมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือก่อนเข้าสู่วาระการประชุม
วุฒิสภา และการแจ้งข้อหารือไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแจ้งผลการดําเนินการ
ตามข้อหารือไปยังสมาชิกวุฒิสภาผู้หารือ ซึง่ถือได้ว่าเป็นภารกิจใหม่ทีม่ิได้กําหนดไว้ใน
โครงสร้างอํานาจหน้าที่ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงาน
ดังกล่าวมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น จึงเห็นควรจัดทําองค์ความรู้
เกี่ยวกับการดําเนินการดังกล่าว เป็นองค์ความรู้ ประจําปี ๒๕๕๔ 

แผนการจัดการ 
ความรู้แผนที่ ๒ 
- การดําเนินการ
จัดทําหนังสือเดินทาง/
ตรวจลงตราให้แก่
สมาชิกวุฒิสภาและ
ข้าราชการสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

เหตุผลทีเ่ลือกองค์ความรู้   :  
 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีอํานาจหน้าที่ประการหนึ่งในการศึกษา ค้นคว้า 
วิเคราะห์และวิจัย รวมทั้งการเปรียบเทียบข้อมูลของนานาอารยประเทศ ทั้งนี้เพื่อเป็น
ข้อมูลสําหรับสนับสนุนการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับวงงานรัฐสภาต่างประเทศของวุฒิสภา 
เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการต่างประเทศและส่งเสริมความร่วมมือรวมถงึกระชับ
ความสัมพันธ์ของวุฒิสภาไทยกับรัฐสภาของประเทศต่างๆในสังคมโลก 
 ทั้งนี้ สํานักการต่างประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ที่มีอํานาจหน้าที่สําคัญประการหนึ่ง คือ การดําเนินการเกี่ยวกับการประสานงานการ 
ขอหนังสือเดินทาง และหนังสือนําตรวจลงตราเข้าประเทศในการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศให้กับสมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ และข้าราชการของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา รวมทั้งอํานวยความสะดวกให้กับคณะเดินทางของวุฒิสภาและ
คณะกรรมาธิการ ดังนั้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ในวงกว้างให้แก่สมาชิกวุฒิสภาและ
ข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้รับทราบขั้นตอนการดําเนินการจัดทําหนังสือ
เดินทางและการตรวจลงตรา อีกทั้งเป็นการลดขั้นตอนในการทํางานเพื่อความสะดวก
รวดเร็วในการให้บริการ รวมถึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการ และ
ผู้รับบริการ สํานักการต่างประเทศ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึงดําเนินกิจกรรมการ
จัดการความรู้ ในหัวข้อ “การดําเนินการจัดทําหนังสือเดินทาง/ ตรวจลงตราให้แก่สมาชิก
วุฒิสภาและข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา” ขึ้น 



สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา | แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔  

 

๒๕ 

 

ความจําเปน็ขององค์ความรูท้ี่เลือกมาจัดทาํแผนการจัดการความรู้ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

แผนการจัดการ 
ความรู้แผนที่ ๓ 
- การส่งเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรมในสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

เหตุผลทีเ่ลือกองค์ความรู้   :  
 การปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อตอบสนองความต้องการของ
สมาชิกวุฒิสภาและประชาชนผู้เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น นอกจากจะต้องอาศัย
บุคลากร 
ผู้มีความรู้และสมรรถนะในการปฏิบัติงานแล้ว จําเป็นจะต้องเป็นผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรม ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ได้แก่ มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน มีการทาํงานเป็นทีม รักษาความลับของทางราชการ 
ซื่อสัตย์ สุจริต กล้ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นมืออาชีพ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ เป็น
กลางทางการเมือง ไม่ยึดระบบอุปถัมภ์ และความใกล้ชิดสว่นตัวในการให้บริการ เน้นการ
มีกลไกให้ประชาชนตรวจสอบได้ เคารพซึ่งกันและกัน รู้รกัสามัคค ีให้เกยีรติและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น พัฒนาตนเองอยู่เสมอ  
 ดังนั้น หากบุคลากรสามารถปฏิบัติตนได้ตามมาตรฐานคณุธรรมและจรยิธรรม 
ย่อมทําให้องค์กรสามารถดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันจะนําไปสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลท่ีได้รับการ
ยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบในการพัฒนาความรู้และทกัษะในการปฏิบัติงาน รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมใหแ้ก่บุคลากรของสํานักงานฯ จึงจําเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ ที่จะเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรได้อย่างมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึ้น 
อันจะช่วยส่งเสริมให้บุคลากรมีการปฏิบัติตนได้ตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่
กําหนดไว้ได้ 

ตารางแสดงความจําเป็นขององค์ความรู้ที่เลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู้ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓.๔ การวัดผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการจัดการความรู้ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 การดําเนินการจัดการความรู้ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จะมุ่งเน้นถึงผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการ 
เพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดด้านการจัดการความรู้ ซึ่งกําหนดไว้ในคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ มิติที่ ๔ ด้านการพัฒนาองค์กร ตัวชี้วัดย่อย RM ๔.๒:  
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักความสําเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้  
อย่างน้อย ๓ องค์ความรู้ ดังนั้นเพื่อประเมินผลระดับผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการจัดการความรู้ ประจําปี 
พ.ศ. ๒๕๕๔ สํานักงานฯ จึงได้กําหนดตัวชี้วัดวัดผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการจัดการความรู้ ดังนี้ 

แผนการจัดการความรู้แผนที่ ๑  

องค์ความรู ้ ผลสัมฤทธิ์ขององค์
ความรู้ 

เป้าหมายของ
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด ผู้รับบริการ 

ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการ
และสนับสนุนการทํางานของ
ประธานวุฒิสภา รองประธาน
วุฒิสภา และสมาชิกวุฒิสภา 
 หัวข้อ การจัดทําสรุป
ความเห็นทางกฎหมายกรณี
สมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือ
ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม
วุฒิสภาและการแจ้งข้อหารือไป
ยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
นําองค์ความรู้ไปใช้
ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 
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๒๖ 

ร้อยละความสาํเร็จจากผลสมัฤทธิ์ของการดําเนนิการ
ตามแผนการจัดการความรู ้

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้รับบริการมีระดับ
ความพึงพอใจอยู่  
ในระดับมากขึ้นไป 
 

 
- ประธาน
วุฒิสภา 
- สมาชิก
วุฒิสภาผู้หารือ 

ร้อยละของผู้รับบริการที่มีระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากขึ้นไป ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๗๕ ๘๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการความรู้แผนที่ ๒ 
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๒๗ 

ร้อยละความสาํเร็จจากผลสมัฤทธิ์ของการดําเนนิการ
ตามแผนการจัดการความรู ้

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

ร้อยละของผู้รับบริการที่มีระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากขึ้นไป ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 

 
แผนการจัดการความรู้แผนที่ ๓ 

ร้อยละความสาํเร็จจากผลสมัฤทธิ์ของการดําเนนิการ
ตามแผนการจัดการความรู ้

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มพีฤติกรรมหรือปฏิบัติได้
ตามมาตรการ/แนวทางฯ ที่กําหนดไว้ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 

ผลสัมฤทธิ์ขององค์
ความรู ้ ตัวชี้วัด เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด องค์ความรู ้ ผู้รับบริการ 

การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ในการเข้าร่วมการศึกษาดูงาน 
สัมมนา ประชมุ ณ 
ต่างประเทศ 
 หัวข้อ การดําเนินการจัดทํา
หนังสือเดินทาง/ตรวจลงตรา
ให้แก่สมาชิกวุฒิสภาและ
ข้าราชการสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
นําองค์ความรู้ไปใช้
ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 
 

ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้รับบริการมีระดับ
ความพึงพอใจต่ออยู่ 
ในระดับมากขึ้นไป 
 
 

 
- สมาชิกวุฒิสภา 
 
- ผู้ปฏิบัติงาน 
ที่ใช้บริการ
ข้อมูลจากองค์
ความรู้นี้ 

 

องค์ความรู ้ ผลสัมฤทธิ์ขององค์
ความรู ้ ตัวชี้วัด เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย 

การบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล (Human 
Resource Management and 
Development) 
 หัวข้อ การส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมในสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

บุคลากรของ
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาสามารถนํา
องค์ความรู้เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานคุณธรรม
และจริยธรรมได้ 

ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมาย 
ที่มีพฤติกรรม
หรือปฏิบัติได้ 
ตามมาตรการ/
แนวทางฯ  
ที่กําหนดไว้ 

ร้อยละ ๘๐  
ของกลุ่มเป้าหมาย 
มีพฤติกรรมหรือ
ปฏิบัติได้ตาม
มาตรการ/แนวทางฯ 
ที่กําหนดไว้ 

บุคลากรของ
สํานักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา 
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๒๘ 

การให้คะแนนตามตัวชี้วัด RM ๔.๒ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักความสําเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการ
ดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ อย่างน้อย ๓ องค์ความรู้  

เมื่อได้ค่าร้อยละความสําเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้ ในแต่ละ
องค์ความรู้แล้ว ให้นํามาหาค่าเฉล่ียของความสําเร็จจากผลสัมฤทธิ์ ว่ามีความสําเร็จร้อยละเท่าใด แล้วนําไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนตามตัวชี้วัด RM ๔.๒ ซึ่งในระดับคะแนนที่ ๕ จะต้องมีร้อยละเฉลี่ย
ความสําเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้ร้อยละ ๙๐ ดังตารางนี้ 
 

ระดับคะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักความสําเร็จจากผลสัมฤทธิ์
ของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้  
อย่างน้อย ๓ องค์ความรู้ 

๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

 

ทั้งนี้ สามารถแสดงรายละเอียดของแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ๓ แผน ดังนี้ 
 



 

 
 

แผนแผนแผนปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติการการการการจัดการความรู้การจัดการความรู้การจัดการความรู้   
สําหรัสําหรับองค์ความรู้ที่ บองค์ความรู้ที่ ๑๑   

      
 
 
 

การจัดทําสรุปความเหน็ทางกฎหมาย กรณี สมาชกิวฒุิสภาการจัดทําสรุปความเหน็ทางกฎหมาย กรณี สมาชกิวฒุิสภาการจัดทําสรุปความเหน็ทางกฎหมาย กรณี สมาชกิวฒุิสภา
ปรึกษาหารือกอ่นเข้าสู่วาระการประชมุวุฒิสภาและการแจ้งปรึกษาหารือกอ่นเข้าสู่วาระการประชมุวุฒิสภาและการแจ้งปรึกษาหารือกอ่นเข้าสู่วาระการประชมุวุฒิสภาและการแจ้ง
ข้อหารอืไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้องข้อหารอืไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้องข้อหารอืไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
                           

                   
 
  

สํานักงานประธานวุฒิสภา 
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๑

ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ KM และ คณะทํางาน KM

 - จัดทําคําสั่งสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อแต่งตั้ง  - คณะกรรมการ KM จํานวน ๑ คณะ  -  - คณะทํางานฯ

คณะกรรมการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

 - จัดทําคําสั่งคณะกรรมการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  - คณะทํางาน KM จํานวน ๑ คณะ  -  - คณะทํางานฯ

เพื่อแต่งตั้งคณะทํางานจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ดําเนินการระบุองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน

 - ระบุปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานเกี่ยวกับ KM ปี พ.ศ. ๒๕๕๓  - เอกสารรายงานปัญหา อุปสรรค และ  -  - คณะทํางานฯ

และข้อเสนอแนะเพื่อจัดทํา KM ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อเสนอแนะในการดําเนินการจัดการความรู้

ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จํานวน ๑ ฉบับ

 - ทบทวนแผนปฏิบัติการ KM ปี พ.ศ. ๒๕๕๓  - เอกสารแสดงองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการ

การปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 - พิจารณาคัดเลือกองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานของสํานักงาน  - เอกสารการคัดเลือกองค์ความรู้ที่จะจัดทําใน  -  - คณะทํางานฯ

เลขาธิการวุฒิสภา ที่จะนํามาจัดทําในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ อย่างน้อย ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ พร้อมสํานักเจ้าภาพหลัก

จํานวน ๓ องค์ความรู้ พร้อมสํานักเจ้าภาพหลักที่ต้องดําเนินการจัดทํา ในการดําเนินการจัดทําองค์ความรู้

องค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานของสาํนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ 

 - จัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  - แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ของสํานักงาน  -  - คณะทํางานฯ

ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เจ้าภาพหลัก

จํานวน ๑ ฉบับ

 - รายงานเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อทราบแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้  - หนังสือรายงานเลขาธิการวุฒิสภาและ  -  - คณะทํางานฯ

ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ หนังสือแจ้งเวียนให้บุคลากรของสํานักงาน

 - แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ เลขาธิการวุฒิสภารับทราบร่วมกัน 

ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จํานวน ๑ ฉบับ

แผนการดําเนินงานสําหรับองค์ความรู้ที่ ๑ 

ลําดับ กิจกรรม
ระยะเวลา

ตัวชี้วัด เครื่องมือและอุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุพ.ศ. ๒๕๕๓ พ.ศ. ๒๕๕๔

กระบวนการจัดการความรู้ (KM Management Process)

การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification)

๓๐

การจัดทําสรุปความเห็นทางกฎหมาย กรณีสมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือก่อนเข้าสู่วาระการประชุมวุฒิสภาและการแจ้งข้อหารือไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง : สํานักงานประธานวุฒิสภา
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๒

ดําเนินกิจกรรมสร้างและแสวงหาความรู้

๑ การจัดชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice : CoPs)  - กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ  -  - คณะทํางานฯ

สํานักงานประธานวุฒิสภา สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และ (Communities of Practice : CoPs) ส.ประธานฯ

สํานักงานประธานวุฒิสภา สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร อย่างน้อย จํานวน ๑ ครั้ง

  - กําหนดหัวข้อความรู้

 - กําหนดประเด็นพูดคุย

 - กําหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการจัดกิจกรรม CoPs

 - กําหนดบทบาทของผู้เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ

๑. คุณเอี้อ (Sponsor)

๒. คุณอํานวย (Facilitator)

๓. คุณกิจ (Member)

๔. คุณลิขิต (Note Taker)

 - ร่วมทํากิจกรรม CoPs ระหว่างสํานักเจ้าภาพหลักและคุณกิจ 

(Member of CoPs) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 - บันทึกองค์ความรู้ที่ได้รับจากการทํากิจกรรม

 - นําองค์ความรู้เผยแพร่ผ่านทาง Website KM หรือ ช่องทางอื่น ๆ

๒ การจัดทําเอกสารเผยแพร่ (Leaflet)  - เอกสารเผยแพร่ (Leaflet)  -  - คณะทํางานฯ

 - จัดทําเป็นเอกสารเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ อย่างน้อย จํานวน ๑ เรื่อง ส.ประธานฯ

 - นําองค์ความรู้เผยแพร่ทาง Website KM

ลําดับ กิจกรรม
ระยะเวลา

ตัวชี้วัด เครื่องมือและอุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุพ.ศ. ๒๕๕๓ พ.ศ. ๒๕๕๔

กระบวนการจัดการความรู้ (KM Management Process)

การสร้าง-แสวงหาความรู้ (Knowledge Creation & Acquisition)

๓๑



งบประมาณ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  (บาท)

๓

ดําเนินการกําหนดประเด็นความรู้
 - ระดมความเห็นระหว่างบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดหมวดหมู่ความรู้  - เอกสารแสดงหมวดหมู่ขององค์ความรู้ที่  -  - คณะทํางานฯ

หลังจากที่ดําเนินกิจกรรมสร้างและแสวงหาความรู้ ผ่านกิจกรรมการสร้างและแสวงหา ส.ประธานฯ
๑. การจัดชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice : CoPs) จํานวน ๑ ฉบับ
๒. การจัดทําเอกสารเผยแพร่ (Leaflet)

 - สร้างหมวดหมู่ความรู้เพื่อจัดทําความรู้ให้เป็นระบบและง่ายต่อค้นหา

ดําเนินการจัดเตรียมระบบจัดเก็บความรู้
 - ระบบเอกสาร เช่น แฟ้ม / ตู้เอกสาร  - ระบบเอกสาร อย่างน้อย จํานวน ๑ ระบบ  -  - ส.ประธานฯ
 - ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น CD-Rom / Database  - ระบบอิเล็กทรอนิกส์ อย่างน้อย จํานวน ๑ ระบบ  -  - คณะทํางานฯ

(ส. เทคโน)

ลําดับ กิจกรรม
ระยะเวลา

ตัวชี้วัด เครื่องมือและอุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุพ.ศ. ๒๕๕๓ พ.ศ. ๒๕๕๔

กระบวนการจัดการความรู้ (KM Management Process)

การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization)

๓๒



งบประมาณ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  (บาท)

๔

ดําเนินการจัดทําองค์ความรู้ที่เป็นเชิงเทคนิค (Practical K)

๑ การจัดชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice : CoPs)  - เอกสารแสดงองค์ความรู้ที่เป็นเชิงเทคนิค  -  - ส. ประธานฯ

 - กําหนดตัวบุคคลที่จะมาร่วมแบ่งปัน/แลกเปลี่ยนเทคนิค/ประสบการณ์ (Practical K) อย่างน้อย จํานวน ๑ ฉบับ

ในชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice : CoPs)

 - ดําเนินการจัดทําองค์ความรู้ที่เป็นเชิงเทคนิค (Practical K)

 - กําหนดกลุ่มเป้าหมายที่มีความจําเป็นในการใช้องค์ความรู้ดังกล่าว

เพื่อทดสอบ Validity

๒ การจัดทําเอกสารเผยแพร่ (Leaflet) เอกสารแสดงองค์ความรู้ที่เป็นเชิงเทคนิค  -  - ส. ประธานฯ

 - ดาํเนินการรวบรวมเอกสารเพื่อจัดทําเป็นเอกสารเผยแพร่ (Practical K) อย่างน้อย จํานวน ๑ ฉบับ

 - ดําเนินการจัดทําองค์ความรู้ที่เป็นเชิงเทคนิค (Practical K)

ลําดับ กิจกรรม
ระยะเวลา

ตัวชี้วัด เครื่องมือและอุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุพ.ศ. ๒๕๕๓ พ.ศ. ๒๕๕๔

กระบวนการจัดการความรู้ (KM Management Process)

การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ (K Codification & Refinement)

๓๓



งบประมาณ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  (บาท)

๕

ดําเนินการสร้างระบบจัดเก็บความรู้

๑ ระบบเอกสาร  (KM Corner)  - เอกสารที่รวบรวมองค์ความรู้ที่เป็น  -  - คณะทํางานฯ

 - องค์ความรู้ที่เป็นเชิงเทคนิค (Practical K) ที่ได้จากการแบ่งปัน เชิงเทคนิค (Practical K) ใน KM Corner ส. ประธานฯ

และแลกเปลี่ยนในชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) อย่างน้อย จํานวน ๑ ฉบับ

 - องค์ความรู้ที่เป็นเชิงเทคนิค (Practical K) ที่ได้จากการรวบรวม

เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ (Leaflet)

๒ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Web page)  - เอกสารที่รวบรวมองค์ความรู้ที่เป็น  -  - คณะทํางานฯ

 - องค์ความรู้ที่เป็นเชิงเทคนิค (Practical K) ที่ได้จากการแบ่งปัน เชิงเทคนิค (Practical K) ใน KM Corner (ส. เทคโนฯ)

และแลกเปลี่ยนในชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) อย่างน้อย จํานวน ๑ ฉบับ ส. ประธานฯ

 - องค์ความรู้ที่เป็นเชิงเทคนิค (Practical K) ที่ได้จากการรวบรวม และปรากฎอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ต

เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ (Leaflet)

ลําดับ กิจกรรม
ระยะเวลา

ตัวชี้วัด เครื่องมือและอุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุพ.ศ. ๒๕๕๓ พ.ศ. ๒๕๕๔

กระบวนการจัดการความรู้ (KM Management Process)

การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)

๓๔



งบประมาณ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  (บาท)

๖

กําหนดช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

๑ ช่องทางแบบทางเดียว (One way channel)

 - องค์ความรู้ที่เป็นเทคนิค (Tips)  - เอกสารที่รวบรวมองค์ความรู้ที่เป็น  -  - ส. ประธานฯ

เชิงเทคนิค (Practical K) 

อย่างน้อย จํานวน ๑ เรื่อง

 - เอกสารเผยแพร่ (Leaflet)  - เอกสารเผยแพร่ (Leaflet)  -  - ส. ประธานฯ

อย่างน้อย จํานวน ๑  ฉบับ

 - บอร์ดประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ (PR Board)  - บอร์ดประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้  -  - คณะทํางานฯ

(PR Board) อย่างน้อย จํานวน ๑ บอร์ด

 - มุมความรู้ (KM Corner)  - เอกสารที่รวบรวมองค์ความรู้ที่เป็น  -  - คณะทํางานฯ

เชิงเทคนิค (Practical K) ใน KM Corner

อย่างน้อย จํานวน ๑ เรื่อง

๒ ช่องทางแบบสองทาง (Two way channel)

 - จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ (KM Day)  - กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ใน  -  - คณะทํางานฯ

เวที KM Day อย่างน้อย จํานวน ๑ ครั้ง ส. ประธานฯ

ลําดับ กิจกรรม
ระยะเวลา

ตัวชี้วัด เครื่องมือและอุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุพ.ศ. ๒๕๕๓ พ.ศ. ๒๕๕๔

กระบวนการจัดการความรู้ (KM Management Process)

การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing)

๓๕



งบประมาณ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  (บาท)

๗

จัดกิจกรรม KM Day

๑ เวทีจากพี่ใหญ่ถึงน้องเล็ก (Farewell)  - กิจกรรมบนเวทีจากพี่ใหญ่ถึงน้องเล็ก  -  - คณะทํางานฯ

(Farewell) จํานวน ๑ ครั้ง

๒ การประมวลองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔  - กิจกรรมร่วมแบ่งปันองค์ความรู้จากตัวแทน  -  - เจ้าภาพหลัก

 - การจัดทําสรุปความเห็นทางกฎหมาย กรณีสมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือ สํานักที่จัดทําองค์ความรู้ 

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมวุฒิสภาและการแจ้งข้อหารือไปยังส่วนราชการ อย่างน้อย ๓ องค์ความรู้

ที่เกี่ยวข้อง จํานวน ๑ ครั้ง

 - การดําเนินการจัดทําหนังสือเดินทาง/ตรวจลงตราให้แก่สมาชิกวุฒิสภา

และข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

 - การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ลําดับ กิจกรรม
ระยะเวลา

ตัวชี้วัด เครื่องมือและอุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุพ.ศ. ๒๕๕๓ พ.ศ. ๒๕๕๔

กระบวนการจัดการความรู้ (KM Management Process)

การเรียนรู้ (Learning)

๓๖



งบประมาณ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  (บาท)

๘

 - จัดพิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณสํานักเจ้าภาพหลักที่ดําเนินการ  - ดําเนินการจัดพิธีมอบรางวัลในงาน KM Day  -  - คณะทํางานฯ

จัดการความรู้ดีเด่น และทีมงานที่ได้รับคัดเลือกเป็นผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น จํานวน ๑ ครั้ง

ประจําปี ๒๕๕๔ ในงาน KM Day

กระบวนการจัดการความรู้ (KM Management Process)

การยกย่องชมเชยและให้รางวัล

๓๗

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุพ.ศ. ๒๕๕๓ พ.ศ. ๒๕๕๔กิจกรรม
ระยะเวลา

ตัวชี้วัด เครื่องมือและอุปกรณ์ลําดับ



งบประมาณ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  (บาท)

 - คณะทํางานจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดเตรียม
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ รอบ ๖ เดือน

 - หัวหน้าคณะทํางานจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  - รายงานผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  -  - คณะทํางานฯ
รายงานผลต่อประธานกรรมการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการ การจัดการความรู้ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔
วุฒิสภาและคณะกรรมการจัดการความรู้ฯ รอบ ๖ เดือน จํานวน ๑ ฉบับ

 - คณะทํางานจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาส่ง
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ รอบ ๖ เดือน เพื่อรายงานแก่ที่ปรึกษาฯ

รอบ ๙ เดือน
 - คณะทํางานจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดเตรียม

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ รอบ ๙ เดือน  - รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  -  - คณะทํางานฯ

 - หัวหน้าคณะทํางานจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา การจัดการความรู้ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔
รายงานผลต่อประธานกรรมการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการ รอบ ๙ เดือน จํานวน ๑ ฉบับ
วุฒิสภาและคณะกรรมการจัดการความรู้ฯ

 - คณะทํางานจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาส่ง
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ รอบ ๙ เดือน เพื่อรายงานแก่ที่ปรึกษาฯ

ลําดับ กิจกรรม
ระยะเวลา

ตัวชี้วัด เครื่องมือและอุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุพ.ศ. ๒๕๕๓ พ.ศ. ๒๕๕๔

การติดตามและประเมินผล

กิจกรรมหลัก
รอบ ๖ เดือน

กิจกรรมหลัก

๓๘



งบประมาณ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  (บาท)

 - คณะทํางานจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดเตรียม
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ รอบ ๑๒ เดือน

 - หัวหน้าคณะทํางานจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  - รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  -  - คณะทํางานฯ
รายงานผลต่อประธานกรรมการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการ การจัดการความรู้ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔
วุฒิสภาและคณะกรรมการจัดการความรู้ฯ รอบ ๑๒ เดือน จํานวน ๑ ฉบับ

 - คณะทํางานจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาส่ง
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ รอบ ๑๒ เดือน เพื่อรายงานแก่ที่ปรึกษาฯ

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุกิจกรรม
ระยะเวลา

ตัวชี้วัด เครื่องมือและอุปกรณ์

รอบ ๑๒ เดือน

๓๙

พ.ศ. ๒๕๕๓ พ.ศ. ๒๕๕๔

การติดตามและประเมินผล

กิจกรรมหลัก

ลําดับ



 

 
 

แผนแผนแผนปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติการการการการจัดการความรู้การจัดการความรู้การจัดการความรู้   
สําหรับองค์ความรู้ที่สําหรับองค์ความรู้ที่  ๒๒   

      
 
 
 

   

การดําเนินการจัดทําหนังสือเดินทางการดําเนินการจัดทําหนังสือเดินทางการดําเนินการจัดทําหนังสือเดินทาง///ตรวจลงตราในแก่ตรวจลงตราในแก่ตรวจลงตราในแก่
สมาชิกวุฒิสภาและข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวฒุิสภาสมาชิกวุฒิสภาและข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวฒุิสภาสมาชิกวุฒิสภาและข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

 
 
 
 
 
 
                                           
 
  

สํานักการต่างประเทศ 

                                       สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา | แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๔๐ 



งบประมาณ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  (บาท)

๑

ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ KM และ คณะทํางาน KM

 - จัดทําคําสั่งสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อแต่งตั้ง  - คณะกรรมการ KM จํานวน ๑ คณะ  -  - คณะทํางานฯ

คณะกรรมการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

 - จัดทําคําสั่งคณะกรรมการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  - คณะทํางาน KM จํานวน ๑ คณะ  -  - คณะทํางานฯ

เพื่อแต่งตั้งคณะทํางานจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ดําเนินการระบุองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน

 - ระบุปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานเกี่ยวกับ KM ปี พ.ศ. ๒๕๕๓  - เอกสารรายงานปัญหา อุปสรรค และ  -  - คณะทํางานฯ

และข้อเสนอแนะเพื่อจัดทํา KM ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อเสนอแนะในการดําเนินการจัดการความรู้

ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จํานวน ๑ ฉบับ

 - ทบทวนแผนปฏิบัติการ KM ปี พ.ศ. ๒๕๕๓  - เอกสารแสดงองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการ

การปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 - พิจารณาคัดเลือกองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานของสํานักงาน  - เอกสารการคัดเลือกองค์ความรู้ที่จะจัดทําใน  -  - คณะทํางานฯ

เลขาธิการวุฒิสภา ที่จะนํามาจัดทําในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ อย่างน้อย ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ พร้อมสํานักเจ้าภาพหลัก

จํานวน ๓ องค์ความรู้ พร้อมสํานักเจ้าภาพหลักที่ต้องดําเนินการจัดทํา ในการดําเนินการจัดทําองค์ความรู้

องค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานของสาํนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ 

 - จัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  - แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ของสํานักงาน  -  - คณะทํางานฯ

ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เจ้าภาพหลัก

จํานวน ๑ ฉบับ

 - รายงานเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อทราบแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้  - หนังสือรายงานเลขาธิการวุฒิสภาและ  -  - คณะทํางานฯ

ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ หนังสือแจ้งเวียนให้บุคลากรของสํานักงาน

 - แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ เลขาธิการวุฒิสภารับทราบร่วมกัน 

ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จํานวน ๑ ฉบับ

แผนการดําเนินงานสําหรับองค์ความรู้ที่ ๒ 

ลําดับ กิจกรรม
ระยะเวลา

ตัวชี้วัด เครื่องมือและอุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุพ.ศ. ๒๕๕๓ พ.ศ. ๒๕๕๔

กระบวนการจัดการความรู้ (KM Management Process)

การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification)

๔๑

การดําเนินการจัดทําหนังสือเดินทาง/ตรวจลงตราให้แก่สมาชิกวุฒิสภาและข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา : สํานักการต่างประเทศ



งบประมาณ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  (บาท)

๒

ดําเนินกิจกรรมสร้างและแสวงหาความรู้

๑ การใช้เทคนิคการเล่าเรื่องด้วยการบอกเล่าผ่าน VDO Camera  - กิจกรรมการเล่าเรื่องผ่าน VDO Camera  -  - คณะทํางานฯ

(Clip Story telling) (Clip Story telling) ส.การต่างฯ

 - กําหนดประเด็นที่จะสร้างและแสวงหาความรู้ อย่างน้อย จํานวน ๑ Clip

  - กําหนดแหล่งที่มาของความรู้

 - กําหนดบุคลากรที่จะมาถ่ายทอดความรู้

 - บันทึกองค์ความรู้ที่กําหนดด้วย VDO Camera

 - นําเรื่องเล่าผ่าน VDO เผยแพร่ผ่านทาง Website KM

๒ การจัดทําเอกสารเผยแพร่ (Leaflet)  - เอกสารเผยแพร่ (Leaflet)  -  - คณะทํางานฯ

 - จัดทําเป็นเอกสารเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ อย่างน้อย จํานวน ๑ เรื่อง ส.การต่างฯ

 - นําองค์ความรู้เผยแพร่ทาง Website KM

ลําดับ กิจกรรม
ระยะเวลา

ตัวชี้วัด เครื่องมือและอุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุพ.ศ. ๒๕๕๓ พ.ศ. ๒๕๕๔

กระบวนการจัดการความรู้ (KM Management Process)

การสร้าง-แสวงหาความรู้ (Knowledge Creation & Acquisition)

๔๒



งบประมาณ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  (บาท)

๓

ดําเนินการกําหนดประเด็นความรู้
 - ระดมความเห็นระหว่างบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดหมวดหมู่ความรู้  - เอกสารแสดงหมวดหมู่ขององค์ความรู้ที่  -  - คณะทํางานฯ

หลังจากที่ดําเนินกิจกรรมสร้างและแสวงหาความรู้ ผ่านกิจกรรมการสร้างและแสวงหา ส.การต่างฯ
๑. การใช้เทคนิคการเล่าเรื่องด้วยการบอกเล่าผ่าน VDO Camera จํานวน ๑ ฉบับ
    (Clip Story telling)
๒. การจัดทําเอกสารเผยแพร่ (Leaflet)

 - สร้างหมวดหมู่ความรู้เพื่อจัดทําความรู้ให้เป็นระบบและง่ายต่อค้นหา

ดําเนินการจัดเตรียมระบบจัดเก็บความรู้
 - ระบบเอกสาร เช่น แฟ้ม / ตู้เอกสาร  - ระบบเอกสาร อย่างน้อย จํานวน ๑ ระบบ  -  - ส.การต่างฯ
 - ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น CD-Rom / Database  - ระบบอิเล็กทรอนิกส์ อย่างน้อย จํานวน ๑ ระบบ  -  - คณะทํางานฯ

(ส. เทคโน)

ลําดับ กิจกรรม
ระยะเวลา

ตัวชี้วัด เครื่องมือและอุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุพ.ศ. ๒๕๕๓ พ.ศ. ๒๕๕๔

กระบวนการจัดการความรู้ (KM Management Process)

การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization)

๔๓



งบประมาณ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  (บาท)

๔

ดําเนินการจัดทําองค์ความรู้ที่เป็นเชิงเทคนิค (Practical K)

๑ การใช้เทคนิคการเล่าเรื่องด้วยการบอกเล่าผ่าน VDO Camera  - เอกสารแสดงองค์ความรู้ที่เป็นเชิงเทคนิค  -  - ส.การต่างฯ

(Clip Story telling) (Practical K) อย่างน้อย จํานวน ๑ ฉบับ

 - กําหนดตัวบุคคลที่สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง

ด้วยการบอกเล่าผ่าน VDO Camera(Clip Story Telling)

 - ดําเนินการจัดทําองค์ความรู้ที่เป็นเชิงเทคนิค (Practical K)

 - กําหนดกลุ่มเป้าหมายที่มีความจําเป็นในการใช้องค์ความรู้ดังกล่าว

เพื่อทดสอบ Validity

๒ การจัดทําเอกสารเผยแพร่ (Leaflet) เอกสารแสดงองค์ความรู้ที่เป็นเชิงเทคนิค  -  - ส.การตา่งฯ

 - ดําเนินการรวบรวมเอกสารเพื่อจัดทําเป็นเอกสารเผยแพร่ (Practical K) อย่างน้อย จํานวน ๑ ฉบับ

 - ดําเนินการจัดทําองค์ความรู้ที่เป็นเชิงเทคนิค (Practical K)

ลําดับ กิจกรรม
ระยะเวลา

ตัวชี้วัด เครื่องมือและอุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุพ.ศ. ๒๕๕๓ พ.ศ. ๒๕๕๔

กระบวนการจัดการความรู้ (KM Management Process)

การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ (K Codification & Refinement)

๔๔



งบประมาณ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  (บาท)

๕

ดําเนินการสร้างระบบจัดเก็บความรู้

๑ ระบบเอกสาร  (KM Corner)  - เอกสารที่รวบรวมองค์ความรู้ที่เป็น  -  - คณะทํางานฯ

 - องค์ความรู้ที่เป็นเชิงเทคนิค (Practical K) ที่ได้จากผู้สะสมความรู้ เชิงเทคนิค (Practical K) ใน KM Corner ส.การต่างฯ

และถ่ายทอดผ่าน VDO Camera อย่างน้อย จํานวน ๑ ฉบับ

 - องค์ความรู้ที่เป็นเชิงเทคนิค (Practical K) ที่ได้จากการรวบรวม

เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ (Leaflet)

๒ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Web page)  - เอกสารที่รวบรวมองค์ความรู้ที่เป็น  -  - คณะทํางานฯ

 - องค์ความรู้ที่เป็นเชิงเทคนิค (Practical K) ที่ได้จากผู้สะสมความรู้ เชิงเทคนิค (Practical K) ใน KM Corner (ส. เทคโนฯ)

และถ่ายทอดผ่าน VDO Camera อย่างน้อย จํานวน ๑ ฉบับ ส.การต่างฯ

 - องค์ความรู้ที่เป็นเชิงเทคนิค (Practical K) ที่ได้จากการรวบรวม และปรากฎอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ต

เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ (Leaflet)

ลําดับ กิจกรรม
ระยะเวลา

ตัวชี้วัด เครื่องมือและอุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุพ.ศ. ๒๕๕๓ พ.ศ. ๒๕๕๔

กระบวนการจัดการความรู้ (KM Management Process)

การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)

๔๕



งบประมาณ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  (บาท)

๖

กําหนดช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

๑ ช่องทางแบบทางเดียว (One way channel)

 - องค์ความรู้ที่เป็นเทคนิค (Tips)  - เอกสารที่รวบรวมองค์ความรู้ที่เป็น  -  - ส.การต่างฯ

เชิงเทคนิค (Practical K) 

อย่างน้อย จํานวน ๑ เรื่อง

 - เอกสารเผยแพร่ (Leaflet)  - เอกสารเผยแพร่ (Leaflet)  -  - ส.การต่างฯ

อย่างน้อย จํานวน ๑  ฉบับ

 - บอร์ดประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ (PR Board)  - บอร์ดประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้  -  - คณะทํางานฯ

(PR Board) อย่างน้อย จํานวน ๑ บอร์ด

 - มุมความรู้ (KM Corner)  - เอกสารที่รวบรวมองค์ความรู้ที่เป็น  -  - คณะทํางานฯ

เชิงเทคนิค (Practical K) ใน KM Corner

อย่างน้อย จํานวน ๑ เรื่อง

๒ ช่องทางแบบสองทาง (Two way channel)

 - จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ (KM Day)  - กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ใน  -  - คณะทํางานฯ

เวที KM Day อย่างน้อย จํานวน ๑ ครั้ง ส.การต่างฯ

ลําดับ กิจกรรม
ระยะเวลา

ตัวชี้วัด เครื่องมือและอุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุพ.ศ. ๒๕๕๓ พ.ศ. ๒๕๕๔

กระบวนการจัดการความรู้ (KM Management Process)

การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing)

๔๖



งบประมาณ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  (บาท)

๗

จัดกิจกรรม KM Day

๑ เวทีจากพี่ใหญ่ถึงน้องเล็ก (Farewell)  - กิจกรรมบนเวทีจากพี่ใหญ่ถึงน้องเล็ก  -  - คณะทํางานฯ

(Farewell) จํานวน ๑ ครั้ง

๒ การประมวลองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔  - กิจกรรมร่วมแบ่งปันองค์ความรู้จากตัวแทน  -  - เจ้าภาพหลัก

 - การจัดทําสรุปความเห็นทางกฎหมาย กรณีสมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือ สํานักที่จัดทําองค์ความรู้ 

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมวุฒิสภาและการแจ้งข้อหารือไปยังส่วนราชการ อย่างน้อย ๓ องค์ความรู้

ที่เกี่ยวข้อง จํานวน ๑ ครั้ง

 - การดําเนินการจัดทําหนังสือเดินทาง/ตรวจลงตราให้แก่สมาชิกวุฒิสภาและ

ข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

 - การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ลําดับ กิจกรรม
ระยะเวลา

ตัวชี้วัด เครื่องมือและอุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุพ.ศ. ๒๕๕๓ พ.ศ. ๒๕๕๔

กระบวนการจัดการความรู้ (KM Management Process)

การเรียนรู้ (Learning)

๔๗



งบประมาณ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  (บาท)

๘

 - จัดพิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณสํานักเจ้าภาพหลักที่ดําเนินการ  - ดําเนินการจัดพิธีมอบรางวัลในงาน KM Day  -  - คณะทํางานฯ

จัดการความรู้ดีเด่น และทีมงานที่ได้รับคัดเลือกเป็นผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น จํานวน ๑ ครั้ง

ประจําปี ๒๕๕๔ ในงาน KM Day

กระบวนการจัดการความรู้ (KM Management Process)

การยกย่องชมเชยและให้รางวัล

๔๘

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุพ.ศ. ๒๕๕๓ พ.ศ. ๒๕๕๔กิจกรรม
ระยะเวลา

ตัวชี้วัด เครื่องมือและอุปกรณ์ลําดับ



งบประมาณ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  (บาท)

 - คณะทํางานจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดเตรียม
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ รอบ ๖ เดือน

 - หัวหน้าคณะทํางานจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  - รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  -  - คณะทํางานฯ
รายงานผลต่อประธานกรรมการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการ การจัดการความรู้ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔
วุฒิสภาและคณะกรรมการจัดการความรู้ฯ รอบ ๖ เดือน จํานวน ๑ ฉบับ

 - คณะทํางานจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาส่ง
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ รอบ ๖ เดือน เพื่อรายงานแก่ที่ปรึกษาฯ

รอบ ๙ เดือน
 - คณะทํางานจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดเตรียม

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ รอบ ๙ เดือน  - รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  -  - คณะทํางานฯ

 - หัวหน้าคณะทํางานจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา การจัดการความรู้ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔
รายงานผลต่อประธานกรรมการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการ รอบ ๙ เดือน จํานวน ๑ ฉบับ
วุฒิสภาและคณะกรรมการจัดการความรู้ฯ

 - คณะทํางานจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาส่ง
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ รอบ ๙ เดือน เพื่อรายงานแก่ที่ปรึกษาฯ

ลําดับ กิจกรรม
ระยะเวลา

ตัวชี้วัด เครื่องมือและอุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุพ.ศ. ๒๕๕๓ พ.ศ. ๒๕๕๔

การติดตามและประเมินผล

กิจกรรมหลัก
รอบ ๖ เดือน

กิจกรรมหลัก

๔๙



งบประมาณ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  (บาท)

 - คณะทํางานจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดเตรียม
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ รอบ ๑๒ เดือน

 - หัวหน้าคณะทํางานจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  - รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  -  - คณะทํางานฯ
รายงานผลต่อประธานกรรมการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการ การจัดการความรู้ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔
วุฒิสภาและคณะกรรมการจัดการความรู้ฯ รอบ ๑๒ เดือน จํานวน ๑ ฉบับ

 - คณะทํางานจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาส่ง
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ รอบ ๑๒ เดือน เพื่อรายงานแก่ที่ปรึกษาฯ

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุกิจกรรม
ระยะเวลา

ตัวชี้วัด เครื่องมือและอุปกรณ์

รอบ ๑๒ เดือน

๕๐

พ.ศ. ๒๕๕๓ พ.ศ. ๒๕๕๔

การติดตามและประเมินผล

กิจกรรมหลัก

ลําดับ



 

 
 

แผนแผนแผนปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติการการการการจัดการความรู้การจัดการความรู้การจัดการความรู้   
สําหรับองค์ความรู้ที่สําหรับองค์ความรู้ที่  ๓๓   

      
 
 
 

   

การการการสง่เสริมคุณธรรมและจริยธรรมสง่เสริมคุณธรรมและจริยธรรมสง่เสริมคุณธรรมและจริยธรรม   
ในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 
 
 
 
 
 
                                           
 
  

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

                                       สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา | แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๕๑ 



งบประมาณ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  (บาท)

๑

ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ KM และ คณะทํางาน KM

 - จัดทําคําสั่งสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อแต่งตั้ง  - คณะกรรมการ KM จํานวน ๑ คณะ  -  - คณะทํางานฯ

คณะกรรมการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

 - จัดทําคําสั่งคณะกรรมการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  - คณะทํางาน KM จํานวน ๑ คณะ  -  - คณะทํางานฯ

เพื่อแต่งตั้งคณะทํางานจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ดําเนินการระบุองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน

 - ระบุปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานเกี่ยวกับ KM ปี พ.ศ. ๒๕๕๓  - เอกสารรายงานปัญหา อุปสรรค และ  -  - คณะทํางานฯ

และข้อเสนอแนะเพื่อจัดทํา KM ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อเสนอแนะในการดําเนินการจัดการความรู้

ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จํานวน ๑ ฉบับ

 - ทบทวนแผนปฏิบัติการ KM ปี พ.ศ. ๒๕๕๓  - เอกสารแสดงองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการ

การปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 - พิจารณาคัดเลือกองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานของสํานักงาน  - เอกสารการคัดเลือกองค์ความรู้ที่จะจัดทําใน  -  - คณะทํางานฯ

เลขาธิการวุฒิสภา ที่จะนํามาจัดทําในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ อย่างน้อย ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ พร้อมสํานักเจ้าภาพหลัก

จํานวน ๓ องค์ความรู้ พร้อมสํานักเจ้าภาพหลักที่ต้องดําเนินการจัดทํา ในการดําเนินการจัดทําองค์ความรู้

องค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานของสาํนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ 

 - จัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  - แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ของสํานักงาน  -  - คณะทํางานฯ

ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เจ้าภาพหลัก

จํานวน ๑ ฉบับ

 - รายงานเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อทราบแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้  - หนังสือรายงานเลขาธิการวุฒิสภาและ  -  - คณะทํางานฯ

ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ หนังสือแจ้งเวียนให้บุคลากรของสํานักงาน

 - แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ เลขาธิการวุฒิสภารับทราบร่วมกัน 

ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จํานวน ๑ ฉบับ

แผนการดําเนินงานสําหรับองค์ความรู้ที่ ๓ 

ลําดับ กิจกรรม
ระยะเวลา

ตัวชี้วัด เครื่องมือและอุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุพ.ศ. ๒๕๕๓ พ.ศ. ๒๕๕๔

กระบวนการจัดการความรู้ (KM Management Process)

การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification)

๕๒

การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา : สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล



งบประมาณ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  (บาท)

๒

ดําเนินกิจกรรมสร้างและแสวงหาความรู้

๑ การจัดชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice : CoPs)  - กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ  -  - คณะทํางานฯ

 - กําหนดหัวข้อความรู้ (Communities of Practice : CoPs) ส.พัฒนาฯ

 - กําหนดประเด็นพูดคุย อย่างน้อย จํานวน ๑ ครั้ง

  - กําหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการจัดกิจกรรม CoPs

 - กําหนดบทบาทของผู้เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ

๑. คุณเอี้อ (Sponsor)

๒. คุณอํานวย (Facilitator)

๓. คุณกิจ (Member)

๔. คุณลิขิต (Note Taker)

 - ร่วมทํากิจกรรม CoPs ระหว่างสํานักเจ้าภาพหลักและคุณกิจ 

(Member of CoPs) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 - บันทึกองค์ความรู้ที่ได้รับจากการทํากิจกรรม

 - นําองค์ความรู้เผยแพร่ผ่านทาง Website KM หรือ ช่องทางอื่น ๆ

๒ การจัดทําเอกสารเผยแพร่ (Leaflet)  - เอกสารเผยแพร่ (Leaflet)  -  - คณะทํางานฯ

(A4 Story Telling) อย่างน้อย จํานวน ๑ เรื่อง ส.พัฒนาฯ

 - จัดทําเป็นเอกสารเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้

 - นําองค์ความรู้เผยแพร่ทาง Website KM

ลําดับ กิจกรรม
ระยะเวลา

ตัวชี้วัด เครื่องมือและอุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุพ.ศ. ๒๕๕๓ พ.ศ. ๒๕๕๔

กระบวนการจัดการความรู้ (KM Management Process)

การสร้าง-แสวงหาความรู้ (Knowledge Creation & Acquisition)

๕๓



งบประมาณ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  (บาท)

๓

ดําเนินการกําหนดประเด็นความรู้
 - ระดมความเห็นระหว่างบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดหมวดหมู่ความรู้  - เอกสารแสดงหมวดหมู่ขององค์ความรู้ที่  -  - คณะทํางานฯ

หลังจากที่ดําเนินกิจกรรมสร้างและแสวงหาความรู้ ผ่านกิจกรรมการสร้างและแสวงหา ส.พัฒนาฯ
๑. การจัดชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice : CoPs) จํานวน ๑ ฉบับ
๒. การจัดทําเอกสารเผยแพร่ (Leaflet)

 - สร้างหมวดหมู่ความรู้เพื่อจัดทําความรู้ให้เป็นระบบและง่ายต่อค้นหา
ดําเนินการจัดเตรียมระบบจัดเก็บความรู้

 - ระบบเอกสาร เช่น แฟ้ม / ตู้เอกสาร  - ระบบเอกสาร อย่างน้อย จํานวน ๑ ระบบ  -  - ส.พัฒนาฯ
 - ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น CD-Rom / Database  - ระบบอิเล็กทรอนิกส์ อย่างน้อย จํานวน ๑ ระบบ  -  - คณะทํางานฯ

(ส. เทคโน)

ลําดับ กิจกรรม
ระยะเวลา

ตัวชี้วัด เครื่องมือและอุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุพ.ศ. ๒๕๕๓ พ.ศ. ๒๕๕๔

กระบวนการจัดการความรู้ (KM Management Process)

การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization)

๕๔



งบประมาณ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  (บาท)

๔

ดําเนินการจัดทําองค์ความรู้ที่เป็นเชิงเทคนิค (Practical K)

๑ การจัดชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice : CoPs)  - เอกสารแสดงองค์ความรู้ที่เป็นเชิงเทคนิค  -  - ส.พัฒนาฯ

 - กําหนดตัวบุคคลที่จะมาร่วมแบ่งปัน/แลกเปลี่ยนเทคนิค/ประสบการณ์ (Practical K) อย่างน้อย จํานวน ๑ ฉบับ

ในชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice : CoPs)

 - ดําเนินการจัดทําองค์ความรู้ที่เป็นเชิงเทคนิค (Practical K)

 - กําหนดกลุ่มเป้าหมายที่มีความจําเป็นในการใช้องค์ความรู้ดังกล่าว

เพื่อทดสอบ Validity

๒ การจัดทําเอกสารเผยแพร่ (Leaflet) เอกสารแสดงองค์ความรู้ที่เป็นเชิงเทคนิค  -  - ส.พัฒนาฯ

 - ดําเนินการรวบรวมเอกสารเพื่อจัดทําเป็นเอกสารเผยแพร่ (Practical K) อย่างน้อย จํานวน ๑ ฉบับ

 - ดําเนินการจัดทําองค์ความรู้ที่เป็นเชิงเทคนิค (Practical K)

ลําดับ กิจกรรม
ระยะเวลา

ตัวชี้วัด เครื่องมือและอุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุพ.ศ. ๒๕๕๓ พ.ศ. ๒๕๕๔

กระบวนการจัดการความรู้ (KM Management Process)

การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ (K Codification & Refinement)

๕๕



งบประมาณ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  (บาท)

๕

ดําเนินการสร้างระบบจัดเก็บความรู้

๑ ระบบเอกสาร  (KM Corner)  - เอกสารที่รวบรวมองค์ความรู้ที่เป็น  -  - คณะทํางานฯ

 - องค์ความรู้ที่เป็นเชิงเทคนิค (Practical K) ที่ได้จากการแบ่งปัน เชิงเทคนิค (Practical K) ใน KM Corner ส.พัฒนาฯ

และแลกเปลี่ยนในชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) อย่างน้อย จํานวน ๑ ฉบับ

 - องค์ความรู้ที่เป็นเชิงเทคนิค (Practical K) ที่ได้จากการรวบรวม

เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ (Leaflet)

๒ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Web page)  - เอกสารที่รวบรวมองค์ความรู้ที่เป็น  -  - คณะทํางานฯ

 - องค์ความรู้ที่เป็นเชิงเทคนิค (Practical K) ที่ได้จากการแบ่งปัน เชิงเทคนิค (Practical K) ใน KM Corner (ส. เทคโนฯ)

และแลกเปลี่ยนในชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) อย่างน้อย จํานวน ๑ ฉบับ ส.พัฒนาฯ

 - องค์ความรู้ที่เป็นเชิงเทคนิค (Practical K) ที่ได้จากการรวบรวม และปรากฎอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ต

เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ (Leaflet)

ลําดับ กิจกรรม
ระยะเวลา

ตัวชี้วัด เครื่องมือและอุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุพ.ศ. ๒๕๕๓ พ.ศ. ๒๕๕๔

กระบวนการจัดการความรู้ (KM Management Process)

การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)

๕๖



งบประมาณ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  (บาท)

๖

กําหนดช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

๑ ช่องทางแบบทางเดียว (One way channel)

 - องค์ความรู้ที่เป็นเทคนิค (Tips)  - เอกสารที่รวบรวมองค์ความรู้ที่เป็น  -  - ส.พัฒนาฯ

เชิงเทคนิค (Practical K) 

อย่างน้อย จํานวน ๑ เรื่อง

 - เอกสารเผยแพร่ (Leaflet)  - เอกสารเผยแพร่ (Leaflet)  -  - ส.พัฒนาฯ

อย่างน้อย จํานวน ๑  ฉบับ

 - บอร์ดประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ (PR Board)  - บอร์ดประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้  -  - คณะทํางานฯ

(PR Board) อย่างน้อย จํานวน ๑ บอร์ด

 - มุมความรู้ (KM Corner)  - เอกสารที่รวบรวมองค์ความรู้ที่เป็น  -  - คณะทํางานฯ

เชิงเทคนิค (Practical K) ใน KM Corner

อย่างน้อย จํานวน ๑ เรื่อง

๒ ช่องทางแบบสองทาง (Two way channel)

 - จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ (KM Day)  - กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ใน  -  - คณะทํางานฯ

เวที KM Day อย่างน้อย จํานวน ๑ ครั้ง ส.พัฒนาฯ

ลําดับ กิจกรรม
ระยะเวลา

ตัวชี้วัด เครื่องมือและอุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุพ.ศ. ๒๕๕๓ พ.ศ. ๒๕๕๔

กระบวนการจัดการความรู้ (KM Management Process)

การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing)

๕๗



งบประมาณ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  (บาท)

๗

จัดกิจกรรม KM Day

๑ เวทีจากพี่ใหญ่ถึงน้องเล็ก (Farewell)  - กิจกรรมบนเวทีจากพี่ใหญ่ถึงน้องเล็ก  -  - คณะทํางานฯ

(Farewell) จํานวน ๑ ครั้ง

๒ การประมวลองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔  - กิจกรรมร่วมแบ่งปันองค์ความรู้จากตัวแทน  -  - เจ้าภาพหลัก

 - การจัดทําสรุปความเห็นทางกฎหมาย กรณีสมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือ สํานักที่จัดทําองค์ความรู้ 

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมวุฒิสภาและการแจ้งข้อหารือไปยังส่วนราชการ อย่างน้อย ๓ องค์ความรู้

ที่เกี่ยวข้อง จํานวน ๑ ครั้ง

 - การดําเนินการจัดทําหนังสือเดินทาง/ตรวจลงตราให้แก่สมาชิกวุฒิสภาและ

ข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

 - การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ลําดับ กิจกรรม
ระยะเวลา

ตัวชี้วัด เครื่องมือและอุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุพ.ศ. ๒๕๕๓ พ.ศ. ๒๕๕๔

กระบวนการจัดการความรู้ (KM Management Process)

การเรียนรู้ (Learning)

๕๘



งบประมาณ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  (บาท)

๘

 - จัดพิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณสํานักเจ้าภาพหลักที่ดําเนินการ  - ดําเนินการจัดพิธีมอบรางวัลในงาน KM Day  -  - คณะทํางานฯ

จัดการความรู้ดีเด่น และทีมงานที่ได้รับคัดเลือกเป็นผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น จํานวน ๑ ครั้ง

ประจําปี ๒๕๕๔ ในงาน KM Day

กระบวนการจัดการความรู้ (KM Management Process)

การยกย่องชมเชยและให้รางวัล

๕๙

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุพ.ศ. ๒๕๕๓ พ.ศ. ๒๕๕๔กิจกรรม
ระยะเวลา

ตัวชี้วัด เครื่องมือและอุปกรณ์ลําดับ



งบประมาณ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  (บาท)

 - คณะทํางานจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดเตรียม
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ รอบ ๖ เดือน

 - หัวหน้าคณะทํางานจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  - รายงานผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  -  - คณะทํางานฯ
รายงานผลต่อประธานกรรมการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการ การจัดการความรู้ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔
วุฒิสภาและคณะกรรมการจัดการความรู้ฯ รอบ ๖ เดือน จํานวน ๑ ฉบับ

 - คณะทํางานจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาส่ง
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ รอบ ๖ เดือน เพื่อรายงานแก่ที่ปรึกษาฯ

รอบ ๙ เดือน
 - คณะทํางานจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดเตรียม
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