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สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา



 ๒

คํานําคํานํา  
ตามที่แผนยุทธศาสตรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕) ไดกําหนดวิสัยทัศนของ

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ใหเปนองคกรที่มีความเปนมืออาชีพ ในการสนับสนุนการดําเนินงานดานนิติบัญญัติของชาติ 
และเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนดังกลาว กลยุทธท่ีสําคัญประการหนึ่ง คือ การเปนมืออาชีพในการสนับสนุนดานวิชาการ  
องคความรู ขอมูล และระบบสารสนเทศ จึงเปนเหตุใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดมีการดําเนินการดานการจัดการ
ความรู (KM: Knowledge Management) ขึ้น ซึ่งเปนโครงการเพื่อพัฒนาสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาใหเปนองคกรแหง
การเรียนรู (LO: Learning Organization) และจัดต้ังศูนยการเรียนรู (LC: Learning Center) ตลอดจนเครือขาย 
(Networking) เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู (LS: Learning Society) รวมกันท้ังภายในและภายนอกสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา เพ่ือตอบสนองวิสัยทัศนของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตามที่แผนยุทธศาสตรสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕) ไดกําหนดทิศทางการพัฒนาองคกรไว 

ดวยสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา กําลังดําเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๒  

(พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕) เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) ขึ้น ในการน้ี 

ฝายเลขานุการคณะกรรมการจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึงดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการ
ความรู (KM Action Plan) ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ ขึ้น โดยยังคงยึดโยงกับแผน
ยุทธศาสตรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕) ท้ังน้ี เพื่อความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตร
และแผนการจัดการความรู โดยมีจุดเนนในเรื่องของการมีสวนรวมของเจาภาพหลักท่ีดําเนินการในการจัดทําองคความรู
และบุคลากรผูสนใจ รวมทั้ง การขยายผลใหครอบคลุมถึงเรื่องของการนําองคความรูไปใช โดยมุงหวังใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

สําหรับในป พ.ศ. ๒๕๕๓ น้ี นับเปนปท่ี ๕ ในการดําเนินการจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฝาย
จัดทําแผนฯ จึงหวังเปนอยางยิ่งวา แผนปฏิบัติการการจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําป พ.ศ. 

๒๕๕๓ ท่ีจัดทําขึ้นน้ี จะเปนคูมือเพื่อชวยในการจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 

และเกิดประโยชนสูงสุดตอบุคลากร และสงเสริมใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเปนองคกรแหงการเรียนรูตอไป 
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        สิงหาคม ๒๕๕๓ 



 ๓

สารบัญสารบัญ  
 

หัวขอ หนา
คํานํา ๒
สารบัญ ๓
สวนท่ี ๑ ทิศทางการพัฒนาสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ๖
 วิสัยทัศน (Vision) ๖ 
 พันธกิจ (Mission) ๖ 
 เปาหมายสูงสุด (Ultimate Outcome) ๖ 
 คานิยมหลัก (Core Values) ๖
 สมรรถนะหลักของบุคลากร (Core Competencies) ๗
 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues) ๗
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑  

การพัฒนาความเปนมืออาชีพดานการประชุม 

๗

  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  

ความเปนมืออาชีพในการสนับสนุนดานวิชาการ องคความรู ขอมูลและระบบสารสนเทศ 

๗

  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓  

การพัฒนาระบบปฏิบัติงานการบริการในระดับมาตรฐานสากลและมีความเปนองคกรธรรมาภิบาล 
๘

  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔  

การใหความรู การสื่อสาร การประชาสัมพันธ และการสรางภาพลักษณขององคกรนิติบัญญัติแหงชาติ 
๘

  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕  

การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร “FAST TEAM” 
๙

สวนท่ี ๒ กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการความรู ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ ๑๐
 ขอบเขตการจัดการความรูสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (KM Focus Area) ๑๔
 การกําหนดองคความรูสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ๑๕
 
 
 
 



 ๔

สารบัญสารบัญ  ((ตอตอ))  
 

หัวขอ หนา
สวนท่ี ๓ แผนการดําเนินงาน ๑๙
 แผนการดําเนินงานสําหรับองคความรูท่ี ๑ 

การปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีในการเขารวมการศึกษาดูงาน สัมมนา ประชุม ณ ตางประเทศ 

๒๑

 แผนการดําเนินงานสําหรับองคความรูท่ี ๒ 

การแลกเปลี่ยนองคความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานดานนิติบัญญัติ 

๓๑

 แผนการดําเนินงานสําหรับองคความรูท่ี ๓ 

แนวทางการเรียนรูการจัดทําหนังสือราชการ 
๔๑

 แผนการดําเนินงานสําหรับองคความรูท่ี ๔ 

ความรูเกี่ยวกบัระเบียบการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการและการฝกอบรมสัมมนา 
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๕๑

 ภาคผนวก ๖๑



 ๕

สารบัญตารางสารบัญตาราง  
 หนา
ตารางที่ ๒.๑ ตารางแสดงองคความรูเพิ่มเติมของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในป พ.ศ. ๒๕๕๓ ๑๕ 
ตารางที่ ๒.๒ ตารางแสดงองคความรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ๑๖ 
ตารางที่ ๒.๒ ตารางแสดงองคความรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (ตอ) ๑๗ 
ตารางที่ ๒.๓ ตารางสรุปองคความรูท่ีจะนํามาจัดทําในป พ.ศ. ๒๕๕๓ 

พรอมสํานักเจาภาพหลักท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการ 
๑๘ 

 
สารบัญแผนภาพสารบัญแผนภาพ  

 หนา
แผนภาพที่ ๑.๑ แผนภาพแสดงทิศทางการพัฒนาสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ๙ 
แผนภาพที่ ๒.๑ ตัวแบบการจัดการความรู (KM Model): 

กระบวนการจัดการความรู (KM Process) 

๑๒ 

แผนภาพที่ ๒.๒ ตัวแบบการจัดการความรู (KM Model): 

กระบวนการบรหิารการเปลี่ยนแปลง (Change management Process) 
๑๓ 

แผนภาพที่ ๒.๓ แนวทางการกําหนดขอบเขตและเปาหมาย Knowledge Management ๑๓ 

 

 

 

 

 

 



 ๖

สวนสวนที่ ที่ ๑๑  
ทิศทางการพัฒนาสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทิศทางการพัฒนาสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 จากที่มาของแผนยุทธศาสตรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕) สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภามีพันธกิจ หนาท่ี ความรับผิดชอบที่สลับซับซอนมากข้ึน ตามสถานการณภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 
ดังน้ัน จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงและพัฒนาสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาใหสามารถปฏิบัติ
หนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและตั้งรับตอการเปลี่ยนแปลง ท้ังยุทธศาสตร (Strategy) โครงสราง (Structure) ระบบการ
ทํางาน (System) รวมถึงสมรรถนะ (Competency) และทัศนคติ (Attribute) ของบุคลากรใหเตรียมพรอมเพื่อท่ีจะ
รองรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยเริ่มตนจากการปรับบทบาทสู “ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)” จากเดิม
ท่ีเปน “การทํางานธุรการหรือเลขานุการ” ท่ีใหความสําคัญกับการจัดการเชิงกระบวนการ โดยเปลี่ยนมาสูบทบาท “หุนสวน
ทางยุทธศาสตร (Strategic Partner)” ซึ่งบทบาทของการเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรประกอบดวย (๑) การเปนหุนสวน
ทางยุทธศาสตร (Strategic Partner) (๒) การเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงในการดําเนินการแบบเชิงรุก (Change Agent) 

(๓) มีภาวะผูนําในการบริการ การจัดการกับปญหา (Service Leadership) (๔) การเปนผูเชี่ยวชาญในงานนิติบัญญัติของชาติ 
(Parliamentary Business Expert) และจากบทบาทใหมดังกลาว จึงนําไปสูการปรับปรุงวิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ 
(Mission) เปาหมายสูงสุด (Ultimate Outcome) คานิยมหลัก (Core Values) สมรรถนะหลักของบุคลากร (Core 

Competencies) และ ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue) ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อเปนทิศทางใหมท่ีจะ
นํามาองคกรใหอยูรอดและปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

วิสัยทัศน (Vision) 

 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเปนองคกรที่มีความเปนมืออาชีพ ในการสนับสนุนการดําเนินงานดานนิติบัญญัติของชาติ 

พันธกิจ (Mission) 

๑. ใหบริการและสนับสนุนการปฏิบัติงานดานนิติบัญญัติ เพื่อประโยชนสาธารณะของชาติ 
๒. การเสริมสรางความรู ความเขาใจ ในบทบาทหนาท่ีการดําเนินงานดานนิติบัญญัติแกสาธารณชน 

เปาหมายสูงสุด (Ultimate Outcome) 
 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาสามารถปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสาธารณะ และเปนหน่ึงในสถาบันหลักใน 

การพัฒนางานดานนิติบัญญัติของชาติ 



 ๗

คานิยมหลัก (Core Values) 

๑. ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง 
๒. มุงผลสัมฤทธิ์ 
๓. จิตบริการ 
๔. โปรงใส สุจริต 
๕. การทํางานเปนทีม 

๖. ไมเลือกปฏิบัติ 

สมรรถนะหลักของบุคลากร (Core Competencies): FAST TEAM 

๑. การทํางานเชิงรุก (Forward - Looking) 

๒. พรอมรับการตรวจสอบ ทัศนคติเชิงบวกในการทํางาน (Accountability / Attitude) 

๓. จิตบริการ คนหาใฝรูตลอดเวลา (Service Mind / Seek) 

๔. การทํางานเปนทีม (Teamwork) 
๕. ความเปนผูไววางใจได ความโปรงใส (Trustworthy / Transparency) 

๖. ประสิทธิภาพ ความอดทนอดกลั้น (Efficiency / Endurance) 

๗. ความเอื้ออาทร ใฝสัมฤทธิ์ (Amity / Achievement Motive) 

๘. ความมีคุณธรรม เกียรติอยูท่ีผลงานและความสามารถ (Morality / Meritocracy) 

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues) 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑   การพัฒนาความเปนมืออาชีพดานการประชุม 
 

เปาประสงค เพ่ือใหการดําเนินการจัดการประชุมเปนไปอยางเรียบรอยถูกตองทุกฝายมีความพึงพอใจ 

กลยุทธท่ี ๑  สงเสริมการกําหนดระเบียบวิธีและมาตรฐานการปฏิบัติ (Procedures & Standardization) 

กลยุทธท่ี ๒  สงเสริมการนําระบบลูกคาสัมพันธมาประยุกตใช (CRM - Customers Relation Management) 

กลยุทธท่ี ๓  การพัฒนาระบบสํานักงานยุคไรกระดาษ 
กลยุทธท่ี ๔  สงเสริมพัฒนานวัตกรรมหรือโครงการพัฒนาใหมเพื่อการพัฒนาองคกร 
กลยุทธท่ี ๕  พัฒนาเทคโนโลยีดานการประชุมเพื่อประสิทธิภาพในการจัดการประชุม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒   ความเปนมืออาชีพในการสนับสนุนดานวิชาการ องคความรู ขอมูลและระบบสารสนเทศ 

 

เปาประสงค เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการสนับสนุนดานวิชาการ องคความรู ขอมูล ระบบสารสนเทศ  
เพ่ือใหงานนิติบัญญัติของชาติเปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะ 



 ๘

กลยุทธท่ี ๑  พัฒนาระบบขอมูลดานนิติบัญญัติแหงชาติ 
กลยุทธท่ี ๒ เสริมสรางระบบปองกันความลับของผูแจงขอมูล 
กลยุทธท่ี ๓  การมีสวนรวมของประชาชนในการออกกฎหมายที่มีผลกระทบตอประชาชน  

กลยุทธท่ี ๔  ปรับปรุงแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาใหสอดคลองกับ 

สภาพการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธท่ี ๕  สนับสนุนการเพิ่มจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง 
กลยุทธท่ี ๖  สนับสนุนการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง 
กลยุทธท่ี ๗  พัฒนาระบบเครือขายท้ังภายใน (Intranet) และภายนอกองคกร (Internet) 

กลยุทธท่ี ๘  พัฒนาระบบสนับสนุนขอมูลสําหรับผูบริหารสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธท่ี ๙  พัฒนาใหเปนองคกรแหงการเรียนรูและจัดต้ังศูนยการเรียนรู ตลอดจนเครือขายเพื่อ 

สรางสังคมแหงการเรียนรูรวมกันท้ังภายในและภายนอก 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓   การพัฒนาระบบปฏิบัติงานการบริการในระดับมาตรฐานสากลและมีความเปนองคกรธรรมาภิบาล 
 

เปาประสงค เพ่ือพัฒนาองคกรใหมีความเปนสากลและมีระบบการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล 
กลยุทธท่ี ๑  สนับสนุนการนําระบบมาตรฐานสากลมาใชในการบริหารจัดการองคกร 
กลยุทธท่ี ๒  พัฒนาองคกรโดยนําหลักการของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

พ.ศ. 2546  มาประยุกตใช 
กลยุทธท่ี ๓  พัฒนาเอกสารระเบียบการปฏิบัติ  คูมือการปฏิบัติหนาท่ีในทุกๆ ขั้นตอนของการปฏิบัติงาน 

กลยุทธท่ี ๔  พัฒนามาตรฐาน  พฤติกรรมการบริการที่เปนเลิศ (ESB - Excellence Service Behaviors) 

กลยุทธท่ี ๕  พัฒนาองคกรไปสูการเปนองคกรใสสะอาด 

กลยุทธท่ี ๖  การประหยัดพลังงานขององคกร 
กลยุทธท่ี ๗  พัฒนาการดําเนินการดานการตางประเทศ 

กลยุทธท่ี ๘  ทบทวนแผนยุทธศาสตร 
กลยุทธท่ี ๙  สนับสนุนใหมีแผนบริหาร  มีการดําเนินการในการจัดการความเสี่ยงตอการดําเนินงานขององคกร  

และมีการประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเน่ือง 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔   การใหความรู การสื่อสาร การประชาสัมพันธ และการสรางภาพลักษณขององคกรนิติบัญญัติแหงชาติ 
 

เปาประสงค       เพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดีท้ังภายในและภายนอกประเทศ เปนศูนยกลางในการเผยแพรผลงาน
ของสภานิติบัญญัติแหงชาติและการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย 

 



 ๙

กลยุทธท่ี ๑  สงเสริมการสรางภาพลักษณใหมโดยการใชทีมงานมืออาชีพ (Re - branding) 

กลยุทธท่ี ๒  การพัฒนาความรูเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแกบุคคลภายในและภายนอกองคกร 
กลยุทธท่ี ๓  การประชาสัมพันธเชิงรุก 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕   การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร “FAST TEAM” 
 

เปาประสงค  เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 
 เพ่ือรองรับบทบาทใหมและการดําเนินการตามยุทธศาสตร  

กลยุทธท่ี ๑  พัฒนาระบบบริหารการปฏิบัติงาน (Performance Management) 

กลยุทธท่ี ๒  พัฒนาระบบการจัดการความเกงของคนในองคกร (Talent Management) 

กลยุทธท่ี ๓  พัฒนาความกาวหนาในสายอาชีพ/บันไดชีวิตในการทํางาน  (Career Path) 

กลยุทธท่ี ๔  พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ  (Competency Based HRD) 

กลยุทธท่ี ๕  สงเสริมบุคลากรดานการศึกษา ฝกอบรมและดูงาน 
กลยุทธท่ี ๖  พัฒนาระบบสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล  (HR Scorecards) 

กลยุทธท่ี ๗  พัฒนาระบบการเรียนรู  (E-Learning) 

กลยุทธท่ี ๘  สงเสรมิการจัดต้ังสถาบันพัฒนาบุคลากรฝายนิติบัญญัติ 
 

 

แผนภาพที่ ๑.๑ แผนภาพแสดงทิศทางการพัฒนาสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา



 ๑๐

สวนสวนที่ ที่ ๒๒  
กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนปฏิบัติกรอบแนวคิดในการจัดทําแผนปฏิบัติการการการการจัดการความรูจัดการความรู  
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ประจําป พประจําป พ..ศศ. . ๒๕๕๓๒๕๕๓  

เน่ืองจากพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
1
 หมวดที่ ๓  

การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มาตรา ๑๑ สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการ 
เพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ โดยตองรับขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดาน
ตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งตอง
สงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน ท้ังน้ี เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหาร
ราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกาน้ี 

จากความขางตน สวนราชการตองมีหนาท่ีในการพัฒนาความรูเพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยาง
สมํ่าเสมอ  โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

2 

๑. ตองสรางระบบใหสามารถรับรูขาวสาร ไดอยางกวางขวาง  
๒. ตองสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง 

รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป  

๓. ตองมีการสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถสรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการ 
เพื่อใหขาราชการทุกคนเปนผูมีความรูความสามารถในวิชาการสมัยใหมตลอดเวลา มีความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมีคุณธรรม  

๔. ตองมีการสรางความมีสวนรวมในหมูขาราชการใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน เพื่อการนํามา
พัฒนาใชในการปฏิบัติราชการรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ โดยเจาหนาท่ีทุกระดับจะตองตอบคําถามไดวาผลงานใน              

แตละวันของตนนั้น สนับสนุนการบรรลุเปาหมายขององคกรอยางไร และเรียนรูท่ีจะทํางานรวมกันเปนทีมระหวาง
ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชาเพื่อไปสูเปาหมายเดียวกัน 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไดมีดําเนินการในการจัดการความรู ต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๔๙ เน่ืองจาก ทาง
คณะกรรมการขาราชการฝายรัฐสภา (ก.ร.) โดยคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ
                                                        
1    พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

2    คูมือคําอธิบายและแนวทางปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 



 ๑๑

ของรัฐสภา (อ.ก.ร.) ไดจัดจางบริษัท พี เอ แอสโซซิเอทส คอนซัลต้ิง จํากัด เพื่อทําหนาท่ีท่ีปรึกษาในโครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของสวนราชการของสวนราชการสังกัดรัฐสภา ในป พ.ศ. ๒๕๔๙ และ ๒๕๕๐ โดยริเริ่มใหมีตัวชี้วัด
ระดับการพัฒนาระบบขอมูลและความรูนับแตน้ันเปนตนมา จนกระทั่งในป พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดมีการจัดจางสถาบันสงเสริม
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อทําหนาท่ีท่ีปรึกษาในโครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการสังกัด
รัฐสภา ตอเน่ืองมาจนถึงป พ.ศ. ๒๕๕๓ ตัวชี้วัดระดับการพัฒนาระบบขอมูลและความรู ก็ยังคงเปนตัวชี้วัดท่ีตอเน่ือง
เชื่อมโยงมาจนถึงปจจุบัน โดยไดนําไปผนวกรวมกับตัวชี้วัดเรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

หมวดที่ ๑-๗ (ตัวชี้วัดที่ ๑๐) โดยการพัฒนาระบบขอมูลและความรูอยูใน หมวดที่ ๔ การวัด การวิเคราะห และ 
การจัดการความรู และที่ปรึกษาโครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการสังกัดรัฐสภา ป พ.ศ. ๒๕๕๓ จะได
ประเมินระดับความสําเร็จของของผลลัพธการดําเนินการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ใน
หมวดที่ ๗ ซึ่งเปนหมวดที่สะทอนผลลัพธของการปรับปรุงองคกรทั้งหมด (ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๒) โดยใชแผนปฏิบัติการการ
จัดการความรู ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ น้ี เปนแนวทางในการประเมิน 

ท้ังน้ี ในการจัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการความรู ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ น้ัน สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภายังคง
ดํ า เ นินตามแนวทางการจัด ทํ าแผนปฏิ บั ติก ารการจัดการความรู  ประจํ าป  พ .ศ .  ๒๕๕๒  ซึ่ งยึ ด โยงกับ 

แผนยุทธศาสตรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕) และแผนปฏิบัติการการบริหารความรูของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๒) เน่ืองจาก สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภายังอยูระหวางการทบทวน 

แผนยุทธศาสตรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕) เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) ขึ้น คณะผูจัดทํา จึงดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการความรู 
(KM Action Plan) ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ ขึ้น โดยยังคงยึดโยงกับแผนยุทธศาสตรและ
แผนบริหารความรูฉบับเดิม ดังที่กลาวในขางตน และจะดําเนินการจัดทําแผนการจัดการความรู ระยะ ๕ ป (KM 

Roadmap) (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) หลังจากที่ไดมีการประกาศใชแผนยุทธศาสตรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ 

(พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) เรียบรอยแลว จากนั้นจึงจะไดจัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการความรู ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๔ ท้ังน้ี 

เพื่อใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางแผนปฏิบัติการการจัดการความรู ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๔ แผนการจัดการความรู ๕ ป 
(KM Roadmap) (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) และแผนยุทธศาสตรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๔-

๒๕๕๘) เพื่อใหการจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดตอบสนองวสิัยทัศนและทิศทางการพัฒนาองคกรตอไป 

อยางไรก็ตามความแตกตางที่เห็นไดอยางชัดเจนระหวางการยกรางแผนปฏิบัติการการจัดการความรู ประจําป 
พ.ศ. ๒๕๕๑ และ พ.ศ. ๒๕๕๒ คือในป พ.ศ. ๒๕๕๒ เนนท่ีการมีสวนรวมของสํานักเจาภาพหลักในการนําเสนอความคิด
ในการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรูตามกระบวนการการจัดการความรูท้ัง ๗ ขั้นตอน ท้ังน้ี เพื่อใหการดําเนินการ
จัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคท่ีไดต้ังไว สําหรับในป 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ไดเพ่ิมเติม โดยมีการขยายผลไปถึงประเด็นในเรื่องของการนําองคความรูไปใช โดยกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 



 ๑๒

สําหรับการดําเนินการดานการจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาในป พ.ศ. ๒๕๕๓ ยังคงอาศัยกรอบ
แนวคิดจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และดําเนินการตามคูมือการดําเนินงานตามตัวชี้วัดการ
จัดการความรูโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ โดยมี รูปแบบ
การจัดการความรู (KM Model) อันประกอบไปดวย (๑) กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management 

Process) และ (๒) กระบวนการการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) ดังแผนภาพดังตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๒.๑ ตัวแบบการจัดการความรู (KM Model): กระบวนการจัดการความรู (KM Process) 
 
 
 
 

กระบวนการจัดการความรู กระบวนการจัดการความรู ((KKnnoowwlleeddggee MMaannaaggeemmeenntt PPrroocceessss))  

การสรางและแสวงหาความรู 
(Knowledge Creation and Acquisition) 

การจัดความรูใหเปนระบบ 

(Knowledge Organization) 

การประมวลและกลั่นกรองความรู 
(Knowledge Codification and Refinement) 

การเขาถึงความรู 
(Knowledge Access) 

การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 
(Knowledge Sharing) 

การเรียนรู 
(Learning) 

เราตองมีความรูเรื่องอะไร 
เรามีความรูในเร่ืองนั้นหรือยัง 

ความรูอยูท่ีใครอยูในรูปแบบอะไร 
จะเอามาเก็บรวมกันไดอยางไร 

จะแบงประเภทหัวขออยางไร 

จะทําใหเขาใจงายและสมบูรณอยางไร 

เรานําความรูมาใชงานไดงายหรือไม 

มีการแบงปนความรูใหกันหรือไม 

ความรูน้ันทําใหเกิดประโยชนกับองคการหรือไม 
ทําใหองคการดีข้ึนหรือไม 

การบงชี้ความรู 
(Knowledge Identification) 



 ๑๓

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

แผนภาพที่ ๒.๒ ตัวแบบการจัดการความรู (KM Model): กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change management Process) 

หลังจากมีตัวแบบการจัดการความรู (KM Model) ซึ่งอาศัยแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) และสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติตาม ๒ กระบวนการดังกลาวแลวน้ัน ทางสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได
มีการกําหนดขอบเขตและเปาหมาย Knowledge Management ตามแนวทาง ดังแผนภาพดานลางน้ี 
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แผนภาพที่ ๒.๓ แนวทางการกําหนดขอบเขตและเปาหมาย Knowledge Management 

กระบวนการกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงบริหารการเปลี่ยนแปลง ((CChhaannggee MMaannaaggeemmeenntt  PPrroocceessss))  

การฝกอบรมและเรียนรู 
(Training and Learning) 

กระบวนการและเครื่องมือ 
(Process and Tools) 

การวัดผล
(Measurement) 

การยกยองชมเชยและใหรางวัล 
(Recognition and Reward) 

การสื่อสาร
(Communication) 

การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

(Transition and Behavior Management) 

เปาหมาย KM 

(Desired State)

แนวทางการกําหนดขอบเขตและเปาหมายแนวทางการกําหนดขอบเขตและเปาหมาย KKnnoowwlleeddggee MMaannaaggeemmeenntt  

วิสัยทัศน (Vision) / พันธกิจ (Mission)

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue) / กลยุทธ (Strategy)

กระบวนงาน (Work Process)

ขอบเขต KM (KM Focus Area)

เปาหมาย KM (Desired State of KM Focus Area)

PPrroobblleemm

แผนการจัดการความรู 
(knowledge Management Action Plans) 

กระบวนการจัดการความรู  
(Knowledge Management Process) 

กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
(Change Management Process) 



 ๑๔

จากแนวทางการกําหนดขอบเขตและเปาหมาย KM ขางตน (แผนภาพที่ ๒.๓ แนวทางการกําหนดขอบเขตและ
เปาหมาย Knowledge Management) สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฝายเลขานุการคณะกรรมการจัดการความรูฯ ได
พิจารณาวิสัยทัศนและพันธกิจของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เนน “ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)” ไมวาจะ
เปนดานงานการประชุม, ดานงานวิชาการ, ดานการบริการ, ดานการประชาสัมพันธ ดานการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 
และการปรับเปลี่ยนบทบาทของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาใหเปน “หุนสวนทางยุทธศาสตร (Strategic Partner)” ของ
สมาชิกวุฒิสภา ประกอบกับกระบวนงานของสํานักงานเลขาธิการแลวจึงไดกําหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และ
เปาหมาย KM (Desired State of KM Focus Area) ตามประเด็นยุทธศาสตรท้ัง ๕ ประเด็น ดังตอไปนี้ คือ 

ขอบเขตการจัดการความรูสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (KM Focus Area) 

ขอบเขตการจัดการความรูสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ท่ีไดนํามาพิจารณาคัดเลือกเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ 
การจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีดังตอไปนี้ 

๑.  ขอบเขต KM ดานงานประชุม ดานระเบียบวิธี และมาตรฐานการปฏิบัติ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพดานการประชุมใหการจัดการประชุมเปนไปอยางเรียบรอยและถูกตอง 
๒.  ขอบเขต KM ดานวิชาการ องคความรู ขอมูลและระบบสารสนเทศ  

เพื่อพัฒนาศักยภาพในการสนับสนุนดานวิชาการ องคความรู ขอมูลและระบบสารสนเทศเพื่อให 
งานดานนิติบัญญัติเปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะ   

๓.  ขอบเขต KM ดานระบบการปฏิบัติงาน การบริการในระดับมาตรฐานสากลและเปนองคกรธรรมาภิบาล  
  เพื่อพัฒนาองคกรใหเปนสากลและมีระบบการบริหารแบบธรรมาภิบาล 

๔.  ขอบเขต KM ดานการใหความรู การสื่อสาร การประชาสัมพันธ สรางภาพลักษณ  
เพื่อพัฒนาความรู ความเขาใจ การมีภาพลักษณท่ีดีท้ังภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งเสริมสราง

ความเขาใจในบทบาทหนาท่ีและการดําเนินงานของวุฒิสภาใหแกสาธารณชน 

๕.  ขอบเขต KM ดานการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร  
เพื่อพัฒนาบุคลากรใหสามารถปฏิบัติการไดอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุเปาหมายขององคกร รวมทั้ง

พัฒนาองคกรไปสูองคกรแหงการเรียนรู 

 

 

 

 



 ๑๕

การกําหนดองคความรูสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 เม่ือไดขอบเขตการจัดการความรูสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (KM Focus Area) เรียบรอยแลว จึงไดนํามา
กําหนดเปนกรอบในการพิจารณาความรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๓  

ไดมีการพิจารณาทบทวน ความรูเพิ่มเติมท่ีจะนํามาจัดทําเพื่อสนับสนุนและเสริมสรางการปฏิบัติงานของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จํานวน ๔ องคความรู ดังตาราง คือ 
  

ขอบเขต KM ความรูท่ีเพ่ิมเติมในป พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ขอบเขต KM ดานที่ ๒ 
ดานวิชาการ องคความรู ขอมูล และระบบสารสนเทศ ๑ องคความรูเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ขอบังคับการประชุมสภา กฎหมาย ระเบียบ

และประกาศตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับวงงานรัฐสภา 
หมายเหตุ ขอเพ่ิมโดยสํานักกฎหมาย

ขอบเขต KM ดานที่ ๓ 
ดานระบบการปฏิบัติงาน การบริการในระดับมาตรฐานสากล 
และเปนองคกรธรรมาภิบาล  

๒ แนวทางการเรียนรูการจัดทําหนังสือราชการ 

หมายเหตุ ขอเพ่ิมโดยสํานักบริหารงานกลาง
 ๓ ความรูเกี่ยวกับระเบียบการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

และการฝกอบรมสัมมนาของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
หมายเหตุ ขอเพ่ิมโดยสํานักการคลังและงบประมาณ

ขอบเขต KM ดานที่ ๔ 
ดานการใหความรู การสื่อสาร การประชาสัมพันธ สรางภาพลักษณ ๔ การประชุมรัฐสภาระหวางประเทศ

หมายเหตุ ขอเพ่ิมโดยสํานักภาษาตางประเทศ

ตารางที่ ๒.๑ ตารางแสดงองคความรูเพ่ิมเติมของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในป พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 เม่ือคณะกรรมการจัดการความรูฯ ไดพิจารณาองคความรูเพิ่มเติม สําหรับป พ.ศ. ๒๕๕๓ ฝายเลขานุการ
คณะกรรมการจัดการความรูฯ จึงไดนําท้ัง ๔ องคความรูดังกลาวมาจัดรวบรวมเปนองคความรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ดังตารางหนาถัดไป เพื่อท่ีจะนํามาพิจารณาคัดเลือกองคความรูท่ีจะมาจัดทําในป พ.ศ. 

๒๕๕๓ อยางนอย จํานวน ๓ องคความรู ตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖

ขอบเขต KM ความรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
๑ ดานงานประชุม ดานระเบียบวิธี  

และมาตรฐานการปฏิบัติ 
๑.๑ กฎหมาย รัฐธรรมนูญ ระเบียบและขอบังคับ ท่ีเกี่ยวของกับการประชุมสภา 
๑.๒ ความรูทางกฎหมาย เทคนิคและกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับ 

การพิจารณารางพระราชบัญญัติและการอนุมัติพระราชกําหนด 
๑.๓ ความรูดานการปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการในที่ประชุม
๑.๔ ระบบลูกคาสัมพันธ (CRM- Customers Relation Management) 

๑.๕ กระบวนการเลือกหรือการใหความเห็นชอบใหบุคคลดํารงตําแหนงตามบทบัญญัติของกฎหมาย
๒ ดานวิชาการ องคความรู ขอมูล 

และระบบสารสนเทศ 
๒.๑ ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอรท่ีนํามาใชในสํานักงานฯ 
๒.๒ ความรูเกี่ยวกับการจัดทําขอมูลวิชาการ (๔ ดาน)

 โดยแบงออกเปน ๓ ประเด็น ดังน้ี
 ๒.๒.๑ การจัดการฐานขอมูล
 ๒.๒.๒ การนําเสนอและการจัดทําเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวของ 
 ๒.๒.๓ เทคนิคสูความสําเร็จในการดําเนินการ

๒.๓ การคิดวิเคราะห/การคิดเชิงระบบ
๒.๔ การจัดการความรูและองคกรแหงการเรียนรู
๒.๕ องคความรูเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ขอบังคับการประชุมสภา กฎหมาย ระเบียบ 

และประกาศตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับวงงานรัฐสภา 
๓ ดานระบบการปฏิบัติงาน การบริการ 

ในระดับมาตรฐานสากล 
และเปนองคกรธรรมาภิบาล 

๓.๑ การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม 
 ๓.๑.๑ PMQA

 ๓.๑.๒ RBM

๓.๒ การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
๓.๓ การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ
๓.๔ ความรูเกี่ยวกับการใหบริการและการสนับสนุนการทํางานของสมาชิกวุฒิสภา 
๓.๕ ความรูเกี่ยวกับการใหบริการและสนับสนุนการทํางานของประธานวุฒิสภา 

และรองประธานวุฒิสภา 
๓.๖ การใหบริการของสํานักรายงานการประชุมและชวเลข
๓.๗ แนวทางการเรียนรูการจัดทําหนังสือราชการ
๓.๘ ความรูเกี่ยวกับระเบียบการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

และการฝกอบรมสัมมนาของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
๔ ดานการใหความรู การส่ือสาร  

การประชาสัมพันธ สรางภาพลักษณ 
๔.๑ ความรูและเทคนิคดานการสื่อสาร และประชาสัมพันธ
๔.๒ ความรูดานการสรางภาพลักษณ
๔.๓ ระบบลูกคาสัมพันธ (CRM- Customers Relation Management) 

๔.๔ ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม
๔.๕ รอบรูเรื่องตางประเทศ
๔.๖ การประชุมรัฐสภาระหวางประเทศ

 
ตารางที่ ๒.๒ ตารางแสดงองคความรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 
 



 ๑๗

ขอบเขต KM ความรูท่ีจําเปนตอความรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
๕ ดานการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ๕.๑ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

(Human Resource Management and Development) 
๕.๒ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
๕.๓ การจัดการความรูและองคกรแหงการเรียนรู

 ๕.๓.๑ เครื่องราชอิสริยาภรณ
 ๕.๓.๒ การจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 ๕.๓.๓ การติดตามสถานการณตางประเทศ “คุยขาวรอบโลก” 

๕.๔ การแลกเปลี่ยนประสบการณในการปฏิบัติงานดานนิติบัญญัติ 

๕.๕ การแลกเปลี่ยนความรูผาน Web Board

ตารางที่ ๒.๒ ตารางแสดงองคความรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (ตอ) 

ท้ังน้ี ในการพิจารณาคัดเลือกองคความรู ท่ีจะมาจัดทําในป พ.ศ. ๒๕๕๓ อยางนอย ๓ องคความรู น้ัน 

คณะกรรมการจัดการความรูฯ ไดพิจารณาระบุและคัดเลือกองคความรู โดยใชเกณฑท่ีนํามาตัดสินคัดเลือกท้ังหมด ๑๐ 

เกณฑ ดังน้ี คือ  
 
๑. สอดคลองกับทิศทางและยุทธศาสตร
๒. ปรับปรุงแลวเห็นไดชัดเจน (เปนรูปธรรม)

๓. มีโอกาสทําไดสําเร็จสูง 
๔. ตองทํา คนสวนใหญในองคกรตองการ
๕. ผูบริหารใหการสนับสนุน 

๖. เปนความรูท่ีตองจัดการอยางเรงดวน
๗. เปนเรื่องที่ทันสมัย 
๘. เปนนโยบายที่ตองทํา 
๙. เปนความรูท่ีบุคลากรในสํานักงานฯเชี่ยวชาญ
๑๐. เปนปญหาที่ทํา KM แลวสามารถแกไขได

สําหรับองคความรูท่ีสํานักตาง ๆ ไดเสนอมาน้ัน ทางฝายเลขานุการคณะกรรมการจัดการความรูฯ ไดรวบรวมและ
นํามาคัดเลือก โดยประกอบกับเกณฑการระบุและคัดเลือกองคความรู จํานวน ๑๐ เกณฑดังกลาวขางตน เพื่อใหไดองค
ความรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ อยางนอย ๓ องคความรู ดังน้ัน 

ฝายเลขานุการคณะกรรมการจัดการความรูฯ ไดคัดเลือกและแจงสํานักท่ีเปนเจาภาพหลักในการจัดทําองคความรูท้ัง ๔ 

เพื่อดําเนินการจัดทําองคความรูใหสําเร็จลุลวง 

 



 ๑๘

ฝายเลขานุการคณะกรรมการจัดการความรูฯ ขอสรุปองคความรูท่ีตองดําเนินการจัดทําในป พ.ศ. ๒๕๕๓ จํานวน 

๔ องคความรู ไดแก 
องคความรูท่ี ๑   การปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีในการเขารวม 

การศึกษาดูงาน สัมมนา ประชุม ณ ตางประเทศ 

องคความรูท่ี ๒   การแลกเปลี่ยนองคความรูและประสบการณ 
ในการปฏิบัติงานดานนิติบัญญัติ 

องคความรูท่ี ๓   แนวทางการเรียนรูการจัดทําหนังสือราชการ 
องคความรูท่ี ๔   ความรูเกี่ยวกับระเบียบการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

และการฝกอบรมสัมมนาของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ท้ังน้ี ในการดําเนินการจัดทําองคความรูดังกลาวขางตนน้ัน สํานักเจาภาพหลักท่ีรับไปดําเนินการดังกลาว ไดมี 

การหารือและตกลงแนวทางดําเนินการในเบื้องตนในที่ประชุมคณะกรรมการจัดการความรูฯ และทางฝายเลขานุการ
คณะกรรมการจัดการความรูฯ ไดใหจัดทําแบบฟอรม (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก) เพื่อใหสํานักเจาภาพหลัก
กําหนดกิจกรรมเพื่อจัดทําองคความรูเปนท่ีเรียบรอยแลว ดังรายละเอียด  

 
องคความรูประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ สํานกัเจาภาพหลัก 

K1 การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ในการเขารวม 
การศึกษาดูงาน สัมมนา ประชุม ณ ตางประเทศ 

• สํานักภาษาตางประเทศ 

• สํานักการตางประเทศ 

K2 การแลกเปลี่ยนองคความรูและประสบการณ 
ในการปฏิบัติงานดานนิติบัญญัติ 

• สํานักการประชุม 

• สํานักกฎหมาย 
K3 แนวทางการเรียนรูการจัดทําหนังสือราชการ • สํานักบริหารงานกลาง 
K4 ความรูเก่ียวกับระเบียบการเบิกคาใชจาย 

ในการเดินทางไปราชการและการฝกอบรมสัมมนา 
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

• สํานักการคลังและงบประมาณ 

ตารางที่ ๒.๓ ตารางสรุปองคความรูท่ีจะนํามาจัดทําในป พ.ศ. ๒๕๕๓ พรอมสํานักเจาภาพหลักท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการ 

 และเพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการจัดทําแผนการจัดการความรู ระยะ ๕ ป (KM Roadmap) (พ.ศ. 

๒๕๕๔-๒๕๕๘) หลังจากที่ไดมีการประกาศใชแผนยุทธศาสตรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๔-

๒๕๕๘) เรียบรอยแลว ทางฝายเลขานุการคณะกรรมการจัดการความรูฯ จึงไดจัดทําตารางสรุปองคความรูในแตละ
ขอบเขตพื้นท่ีความรู (KM Area) ต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๓ ในภาพรวม พรอมท้ัง ฉบับที่จําแนกตามปท่ีจัดทําองค
ความรู และจําแนกตามเจาภาพหลักท่ีจัดทําองคความรู เพื่อเปนขอมูลพ้ืนฐานในการประกอบการจัดทําแผนการจัดการ
ความรู ระยะ ๕ ป (KM Roadmap) (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) ตอไป (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก) 



 ๑๙

สวนสวนที่ ที่ ๓๓  
แผนการดําเนินงานแผนการดําเนินงาน  

 แผนการดําเนินงานตามกรอบแนวคิดในการจัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการความรู ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่ง
ประกอบดวยองคความรู จํานวน ๔ องคความรู และมีแผนการดําเนินงานเฉพาะแตละองคความรูท่ีมีความสอดคลองกับ
ประเด็นยุทธศาสตรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตามที่ไดกลาวไปแลวในสวนที่ ๑ และ ๒ โดยสํานักเจาภาพหลักท่ี
รับผิดชอบในการดําเนินการแตละองคความรู มีรายละเอียด ดังน้ี 
 

องคความรูท่ี ๑ 
การปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีในการเขารวมการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีในการเขารวม  

การศึกษาดูงาน สัมมนา ประชุม ณ ตางประเทศการศึกษาดูงาน สัมมนา ประชุม ณ ตางประเทศ 

เจาภาพที่รับผิดชอบ ไดแก  
• สํานักภาษาตางประเทศ 

• สํานักการตางประเทศ 

 

องคความรูท่ี ๒ 
การแลกเปลี่ยนองคความรูและประสบการณการแลกเปลี่ยนองคความรูและประสบการณ  

ในการปฏิบัติงานดานนิติบัญญัติในการปฏิบัติงานดานนิติบัญญัติ  

เจาภาพที่รับผิดชอบ ไดแก  
• สํานักการประชุม 

• สํานักกฎหมาย 
 

องคความรูท่ี ๓ 
แนวทางการเรียนรูการจัดทําหนงัสือราชการแนวทางการเรียนรูการจัดทําหนงัสือราชการ  

เจาภาพที่รับผิดชอบ ไดแก  
• สํานักงานบริหารงานกลาง 

 



 ๒๐

องคความรูท่ี ๔ 
ความรูเกีย่วกับระเบียบการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการความรูเกีย่วกับระเบียบการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ

และการฝกอบรมสัและการฝกอบรมสัมมนาของสํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภามมนาของสํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา  

เจาภาพที่รับผิดชอบ ไดแก  
• สํานักการคลังและงบประมาณ 

 

 ท้ังน้ี สามารถแสดงรายละเอียดของแผนการดําเนินงานโดยแบงออกเปน ๔ แผนการดําเนินงาน ดังน้ี 

  
  
  
  



 ๑

 
 

แผนดําเนนิงานแผนดําเนนิงานแผนดําเนนิงานสําหรัสําหรับองคความรูที่ บองคความรูที่ ๑๑   
การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ในการเขารวมการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ในการเขารวมการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ในการเขารวม   

การศึกษาดูงานการศึกษาดูงานการศึกษาดูงาน   สัมมนา ประชุม ณสัมมนา ประชุม ณสัมมนา ประชุม ณ   ตางประเทศ ตางประเทศ ตางประเทศ    

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

สํานักภาษาตางประเทศสํานักภาษาตางประเทศ  
สํานักการตางประเทศสํานักการตางประเทศ  

๒๑
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ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ KM และ คณะทํางาน KM

 - จัดทําคําสั่งสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อแตงตั้ง  - คณะกรรมการ KM จํานวน ๑ คณะ  -  - คณะทํางานฯ
คณะกรรมการจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

 - จัดทําแบบกําหนดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ KM  - แบบกําหนดความรับผิดชอบสําหรับ  -  - คณะทํางานฯ
คณะกรรมการ KM จํานวน ๑ ฉบับ

 - จัดทําคําสั่งคณะกรรมการจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  - คณะทํางาน KM จํานวน ๑ คณะ  -  - คณะทํางานฯ
เพื่อแตงตั้งคณะทํางานจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

 - จดัทําแบบกําหนดความรับผิดชอบของคณะทํางาน KM  - แบบกําหนดความรับผิดชอบสําหรับ  -  - คณะทํางานฯ
คณะทํางาน KM จํานวน ๑ ฉบับ

แผนการดําเนินงานสําหรับองคความรูที่ ๑ การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ในการเขารวมการศึกษาดูงาน สัมมนา ประชุม ณ ตางประเทศ: สํานักภาษาตางประเทศและสํานักการตางประเทศ

ลําดับ พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๓
ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ หมายเหตุกิจกรรม ตัวชี้วัด เครื่องมือและอุปกรณ

กระบวนการจัดการความรู (KM Management Process)

การบงชี้ความรู (Knowledge Identification)

คณะทางาน KM จานวน ๑ ฉบบ
ดําเนินการระบุองคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน

 - ระบุปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานเกี่ยวกับ KM ป พ.ศ. ๒๕๕๒  - เอกสารรายงานปญหา อุปสรรค และ  -  - คณะทํางานฯ
และขอเสนอแนะเพื่อจัดทํา KM ป พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอเสนอแนะในการดําเนินการจัดการความรู

 - ทบทวนแผนปฏิบัติการ KM ป พ.ศ. ๒๕๕๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒ จํานวน ๑ ฉบับ
 - พิจารณาคัดเลือกองคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติงานของสํานักงาน  - เอกสารรายงานองคความรูที่จะจัดทําใน  -  - คณะทํางานฯ

เลขาธิการวุฒิสภา ที่จะนํามาจัดทําในป พ.ศ. ๒๕๕๓ ป พ.ศ. ๒๕๕๓ พรอมสํานักเจาภาพหลัก
อยางนอย จํานวน ๓ องคความรู ในการดําเนินการจัดทําองคความรู

 - พิจารณาคัดเลือกสํานักเจาภาพหลักที่ตองดําเนินการจัดทํา
องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการความรู 

 - จัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  - แผนปฏิบัติการการจัดการความรูของสํานักงาน  -  - คณะทํางานฯ
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ เลขาธิการวุฒิสภา ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ เจาภาพหลัก

 - รายงานเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อทราบแผนปฏิบัติการการจัดการความรู จํานวน ๑ ฉบับ
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓  - หนังสือรายงานเลขาธิการวุฒิสภาและ  -  - คณะทํางานฯ

 - แจงเวียนใหบุคลากรทราบแผนปฏิบัติการการจัดการความรู หนังสือแจงเวียนใหบุคลากรของสํานักงาน
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ เลขาธิการวุฒิสภารับทราบรวมกัน 

จํานวน ๑ ฉบับจานวน ๑ ฉบบ
๒๒
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ดําเนินกิจกรรมสรางและแสวงหาความรู
1 เวทีสําหรับแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Forum)

สํานักภาษาตางประเทศและสํานักการตางประเทศ  - กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู  -  - คณะทํางานฯ
 - กําหนดประเด็นที่จะสรางและแสวงหาความรู (Knowledge Forum) ส. ภาษาตปท.

 - กําหนดแหลงที่มาของความรู อยางนอย จํานวน ๑ ครั้ง ส. การตปท.

 - กําหนดบุคลากรที่จะมาถายทอดความรู
 - จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูสําหรับองความรูที่กําหนด
2 การใชเทคนิคการเลาเรื่องดวยการเขียนลงกระดาษ A4  - กิจกรรมการเลาเรื่องผานกระดาษ A4  -  - คณะทํางานฯ

(A4 Story Telling) (A4 Story Telling) ส. ภาษาตปท.

เครื่องมือและอุปกรณ ผูรับผิดชอบ

กระบวนการจัดการความรู (KM Management Process)

การสราง-แสวงหาความรู (Knowledge Creation & Acquisition)

ลําดับ กิจกรรม พ.ศ. ๒๕๕๒ หมายเหตุพ.ศ. ๒๕๕๓
ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

(A4 Story Telling) (A4 Story Telling) ส. ภาษาตปท.

 - กําหนดประเด็นที่จะสรางและแสวงหาความรู อยางนอย จํานวน ๑ เรื่อง ส. การตปท.

 - กําหนดแหลงที่มาของความรู
 - กําหนดบุคลากรที่จะมาถายทอดความรู
 - บันทึกองคความรูที่กําหนดดวยการสัมภาษณ
 - นําองคความรูเผยแพรทาง Website KM

3 การถอดบทเรียน (AAR: After Action Review)  - กิจกรรมถอดบทเรียน  -  - คณะทํางานฯ
 - กําหนดประเด็นที่จะสรางและแสวงหาความรู (AAR: After Action Review) ส. ภาษาตปท.

 - กําหนดบุคลากรที่จะมารวมถอดบทเรียนและผูจดบันทึก อยางนอย จํานวน ๑ ครั้ง ส. การตปท.

 - รวมถอดบทเรียนและบันทึกเปนองคความรูในเชิงปฏิบัติ
 - นําบทเรียนเผยแพรผานทาง Website KM

๒๓
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ดําเนินการกําหนดประเด็นความรู
 - ระดมความเห็นระหวางบุคลากรที่เกี่ยวของในการจัดหมวดหมูความรู  - เอกสารแสดงหมวดหมูขององคความรูที่  -  - คณะทํางานฯ

หลังจากที่ดําเนินกิจกรรมสรางและแสวงหาความรู ผานกิจกรรมการสรางและแสวงหา ส. ภาษาตปท.

๑. เวทีสําหรับแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Forum) จํานวน ๑ ฉบับ ส. การตปท.

๒. การใชเทคนิคการเลาเรื่องดวยการเขียนลงกระดาษ A4

(A4 Story Telling)

๓. การถอดบทเรียน (AAR: After Action Review)

 - สรางหมวดหมูความรูเพื่อจัดทําความรูใหเปนระบบและงายตอคนหา

ลําดับ ผูรับผิดชอบกิจกรรม

กระบวนการจัดการความรู (KM Management Process)

การจัดความรูใหเปนระบบ (Knowledge Organization)

หมายเหตุพ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๓
ระยะเวลา

ตัวชี้วัด เครื่องมือและอุปกรณ

ดําเนินการจัดเตรียมระบบจัดเก็บความรู
 - ระบบเอกสาร เชน แฟม / ตูเอกสาร  - ระบบเอกสาร อยางนอย จํานวน ๑ ระบบ  -  - ส. ภาษาตปท.

 - ระบบอิเล็กทรอนิกส เชน CD-Rom / Database  - ระบบอิเล็กทรอนิกส อยางนอย จํานวน ๑ ระบบ  -  - ส. การตปท.

คณะทํางานฯ
(ส. เทคโน)

๒๔
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ดําเนินการจัดทําองคความรูที่เปนเชิงเทคนิค (Practical K)

1 เวทีสําหรับแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Forum)  - เอกสารแสดงองคความรูที่เปนเชิงเทคนิค  -  - ส. ภาษาตปท.

 - กําหนดตัวบุคคลที่จะมาแลกเปลี่ยนในเวทีสําหรับแลกเปลี่ยนความรู (Practical K) อยางนอย จํานวน ๑ ฉบับ ส. การตปท.

 - ดําเนินการจัดทําองคความรูที่เปนเชิงเทคนิค (Practical K)

 - กําหนดกลุมเปาหมายที่มีความจําเปนในการใชองคความรูดังกลาว
เพื่อทดสอบ validity

2 การใชเทคนิคการเลาเรื่องดวยการเขียนลงกระดาษ A4  - เอกสารแสดงองคความรูที่เปนเชิงเทคนิค  -  - ส. ภาษาตปท.

(A4 Story Telling) (Practical K) อยางนอย จํานวน ๑ ฉบับ ส. การตปท.

- กําหนดตัวบคคลที่สรปองคความรที่ไดจากการใชเทคนิคการเลาเรื่อง

การประมวลผลและกลั่นกรองความรู (K Codification & Refinement)

ตัวชี้วัด เครื่องมือและอุปกรณ หมายเหตุพ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๓

กระบวนการจัดการความรู (KM Management Process)

ลําดับ กิจกรรม
ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

 - กาหนดตวบุคคลทสรุปองคความรูทไดจากการใชเทคนคการเลาเรอง
ดวยการบอกเลาผานกระดาษ A4

 - ดําเนินการจัดทําองคความรูที่เปนเชิงเทคนิค (Practical K)

 - กําหนดกลุมเปาหมายที่มีความจําเปนในการใชองคความรูดังกลาว
เพื่อทดสอบ Validity

3 การถอดบทเรียน (AAR: After Action Review)  - เอกสารแสดงองคความรูที่เปนเชิงเทคนิค  -  - ส. ภาษาตปท.

 - กําหนดตัวบุคคลที่จะมาแลกเปลี่ยนในการถอดบทเรียน (Practical K) อยางนอย จํานวน ๑ ฉบับ ส. การตปท.

 - ดําเนินการจัดทําองคความรูที่เปนเชิงเทคนิค (Practical K)

 - กําหนดกลุมเปาหมายที่มีความจําเปนในการใชองคความรูดังกลาว
เพื่อทดสอบ validity

๒๕
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ดําเนินการสรางระบบจัดเก็บความรู
1 ระบบเอกสาร  (KM Corner)  - เอกสารที่รวบรวมองคความรูที่เปน  -  - คณะทํางานฯ
 - องคความรูที่เปนเชิงเทคนิค (Practical K) ที่ไดจากผูสะสมความรู เชิงเทคนิค (Practical K) ใน KM Corner ส. ภาษาตปท.

และถายทอดผาน Forum อยางนอย จํานวน ๓ ฉบับ ส. การตปท.

 - องคความรูที่เปนเชิงเทคนิค (Practical K) ที่ไดจากผูสะสมความรู
และถายทอดผานกระดาษ A4

 - องคความรูที่เปนเชิงเทคนิค (Practical K) ที่ไดจากผูรวมถอดบทเรียน

2 ระบบอเิล็กทรอนิกส (Web page)  - เอกสารที่รวบรวมองคความรที่เปน - - คณะทํางานฯ

เครื่องมือและอุปกรณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

การเขาถึงความรู (Knowledge Access)

กิจกรรม
ระยะเวลา

กระบวนการจัดการความรู (KM Management Process)

พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตัวชี้วัดลําดับ

2 ระบบอเลกทรอนกส (Web page)   เอกสารทรวบรวมองคความรูทเปน   คณะทางานฯ
 - องคความรูที่เปนเชิงเทคนิค (Practical K) ที่ไดจากผูสะสมความรู เชิงเทคนิค (Practical K) ใน KM Corner (ส. เทคโนฯ)

และถายทอดผาน Forum อยางนอย จํานวน ๓ ฉบับ ส. ภาษาตปท.

 - องคความรูที่เปนเชิงเทคนิค (Practical K) ที่ไดจากผูสะสมความรู และปรากฎอยูในระบบอินเทอรเน็ต ส. การตปท.

และถายทอดผานกระดาษ A4

 - องคความรูที่เปนเชิงเทคนิค (Practical K) ที่ไดจากผูรวมถอดบทเรียน

๒๖
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กําหนดชองทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู
1 ชองทางแบบทางเดียว (One way channel)

 - องคความรูที่เปนเทคนิค (Tips)  - เอกสารที่รวบรวมองคความรูที่เปน  -  - ส. ภาษาตปท.

เชิงเทคนิค (Practical K) ส. การตปท.

อยางนอย จํานวน ๓ เรื่อง
 - เอกสารเผยแพร (Leaflet)  - เอกสารเผยแพร (Leaflet)  -  - คณะทํางานฯ

อยางนอย จํานวน ๑  ฉบับ
 - บอรดประชาสัมพันธเพื่อเผยแพรความรู (PR Board)  - บอรดประชาสัมพันธเพื่อเผยแพรความรู  -  - คณะทํางานฯ

(PR Board) อยางนอย จํานวน ๑ บอรด

ผูรับผิดชอบ หมายเหตุพ.ศ. ๒๕๕๒กิจกรรม
ระยะเวลา

ตัวชี้วัด เครื่องมือและอุปกรณพ.ศ. ๒๕๕๓

การแบงปนและแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Sharing)

กระบวนการจัดการความรู (KM Management Process)

ลําดับ

(PR Board) อยางนอย จานวน ๑ บอรด
 - มุมความรู (KM Corner)  - เอกสารที่รวบรวมองคความรูที่เปน  -  - คณะทํางานฯ

เชิงเทคนิค (Practical K) ใน KM Corner

อยางนอย จํานวน ๓ เรื่อง
2 ชองทางแบบสองทาง (Two way channel)

 - จัดเวทีอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Forum)  - กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรูใน  -  - คณะทํางานฯ
เวทีอภิปราย อยางนอย จํานวน ๑ ครั้ง ส. ภาษาตปท.

ส. การตปท.

๒๗
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จัดกิจกรรม KM Day

1 เวทีจากพี่ใหญถึงนองเล็ก (Farewell)  - กิจกรรมบนเวทีจากพี่ใหญถึงนองเล็ก  -  - คณะทํางานฯ
 - เลขาธิการวุฒิสภา (นางสุวิมล ภูมิสิงหราช) (Farewell) จํานวน ๑ ครั้ง
 - ที่ปรึกษาดานตางประเทศ (นายพิเชษฐ กิติสิน)

2 การประมวลองคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติงานประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓  - กิจกรรมรวมแบงปนองคความรูจากตัวแทน  -  - เจาภาพหลัก
 - การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ในการเขารวมการศึกษาดูงาน สํานักที่จัดทําองคความรู 

สัมมนา ประชุม ณ ตางประเทศ อยางนอย ๔ องคความรู
 - การแลกเปลี่ยนองคความรูและประสบการณในการปฏิบัติงาน จํานวน ๑ ครั้ง

ดานนิติบัญญัติ

เครื่องมือและอุปกรณพ.ศ. ๒๕๕๓กิจกรรม
ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

การเรียนรู (Learning)

กระบวนการจัดการความรู (KM Management Process)

ลําดับ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุพ.ศ. ๒๕๕๒

ดานนตบญญต
 - แนวทางการเรียนรูการจัดทําหนังสือราชการ
 - ความรูเกี่ยวกับระเบียบการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ

และการฝกอบรมสัมมนาของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
3 เวทีเรื่องเลาเคลาประสบการณของผูปฏิบัติหนาที่  - เวทีเรื่องเลา จํานวน ๑ ครั้ง  -  - คณะทํางานฯ

เปนเลขานุการคณะเดินทางตางประเทศ 

 - ระดับหัวหนาคณะเปนประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา
 - ระดับหัวหนาคณะเปนสมาชิกวุฒิสภา
 - ระดับหัวหนาคณะเปนผูบริหารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
4 เวทีเรื่องเลาเคลาประสบการณของผูปฏิบัติหนาที่  - เวทีเรื่องเลา จํานวน ๑ ครั้ง  -  - คณะทํางานฯ

เปนลามคณะเดินทางตางประเทศ 

 - ระดับหัวหนาคณะเปนประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา
 - ระดับหัวหนาคณะเปนสมาชิกวุฒิสภา
 - ระดับหัวหนาคณะเปนผูบริหารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๒๘
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 - คณะทํางานจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดเตรียม
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ รอบ ๖ เดือน

 - หัวหนาคณะทํางานจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  - รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  -  - คณะทํางานฯ
รายงานผลตอประธานกรรมการจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการ การจัดการความรู ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓
วุฒิสภาและคณะกรรมการจัดการความรูฯ รอบ ๖ เดือน จํานวน ๑ ฉบับ

 - คณะทํางานจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาสง
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการการจัดการความร

ลําดับ กิจกรรม
ระยะเวลา

ตัวชี้วัด เครื่องมือและอุปกรณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุพ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๓

การติดตามและประเมินผล
กิจกรรมหลัก
รอบ ๖ เดือน

รายงานผลการดาเนนงานตามแผนปฏบตการการจดการความรู
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ รอบ ๖ เดือน แกสํานักนโยบายและแผน
เพื่อรายงานแกที่ปรึกษาฯ

รอบ ๙ เดือน
 - คณะทํางานจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดเตรียม

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ รอบ ๙ เดือน  - รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  -  - คณะทํางานฯ

 - หัวหนาคณะทํางานจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา การจัดการความรู ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓
รายงานผลตอประธานกรรมการจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการ รอบ ๙ เดือน จํานวน ๑ ฉบับ
วุฒิสภาและคณะกรรมการจัดการความรูฯ

 - คณะทํางานจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาสง
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ รอบ ๙ เดือน แกสํานักนโยบายและแผน
เพื่อรายงานแกที่ปรึกษาฯ

กิจกรรมหลัก

๒๙
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 - คณะทํางานจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดเตรียม
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ รอบ ๑๒ เดือน

 - หัวหนาคณะทํางานจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  - รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  -  - คณะทํางานฯ
รายงานผลตอประธานกรรมการจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการ การจัดการความรู ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓
วุฒิสภาและคณะกรรมการจัดการความรูฯ รอบ ๑๒ เดือน จํานวน ๑ ฉบับ

 - คณะทํางานจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาสง
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการการจัดการความร

การติดตามและประเมินผล
กิจกรรมหลัก
รอบ ๑๒ เดือน

ลําดับ กิจกรรม หมายเหตุตัวชี้วัด เครื่องมือและอุปกรณ ผูรับผิดชอบ
ระยะเวลา

พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๓

รายงานผลการดาเนนงานตามแผนปฏบตการการจดการความรู
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ รอบ ๑๒ เดือน แกสํานักนโยบายและแผน
เพื่อรายงานแกที่ปรึกษาฯ

๓๐



 ๒

 
 

แผนดําเนนิงานแผนดําเนนิงานแผนดําเนนิงานสําหรัสําหรับองคความรูที่ บองคความรูที่ ๒๒   
การแลกเปลี่ยนองคความรูและประสบการณการแลกเปลี่ยนองคความรูและประสบการณการแลกเปลี่ยนองคความรูและประสบการณ   

ในการปฏิบัติงานดานนิติบัญญัติในการปฏิบัติงานดานนิติบัญญัติในการปฏิบัติงานดานนิติบัญญัติ   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

สํานักการประชุมสํานักการประชุม  
สํานักกฎหมายสํานักกฎหมาย  

๓๑
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ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ KM และ คณะทํางาน KM

 - จัดทําคําสั่งสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อแตงตั้ง  - คณะกรรมการ KM จํานวน ๑ คณะ  -  - คณะทํางานฯ
คณะกรรมการจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

 - จัดทําแบบกําหนดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ KM  - แบบกําหนดความรับผิดชอบสําหรับ  -  - คณะทํางานฯ
คณะกรรมการ KM จํานวน ๑ ฉบับ

 - จัดทําคําสั่งคณะกรรมการจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  - คณะทํางาน KM จํานวน ๑ คณะ  -  - คณะทํางานฯ
เพื่อแตงตั้งคณะทํางานจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

 - จดัทําแบบกําหนดความรับผิดชอบของคณะทํางาน KM  - แบบกําหนดความรับผิดชอบสําหรับ  -  - คณะทํางานฯ
คณะทํางาน KM จํานวน ๑ ฉบับ

กิจกรรม ตัวชี้วัด เครื่องมือและอุปกรณ

กระบวนการจัดการความรู (KM Management Process)

การบงชี้ความรู (Knowledge Identification)

แผนการดําเนินงานสําหรับองคความรูที่ ๒ การแลกเปลี่ยนองคความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานดานนิติบัญญัติ: สํานักการประชุมและสํานักกฎหมาย

ลําดับ พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๓
ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

คณะทางาน KM จานวน ๑ ฉบบ
ดําเนินการระบุองคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน

 - ระบุปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานเกี่ยวกับ KM ป พ.ศ. ๒๕๕๒  - เอกสารรายงานปญหา อุปสรรค และ  -  - คณะทํางานฯ
และขอเสนอแนะเพื่อจัดทํา KM ป พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอเสนอแนะในการดําเนินการจัดการความรู

 - ทบทวนแผนปฏิบัติการ KM ป พ.ศ. ๒๕๕๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒ จํานวน ๑ ฉบับ
 - พิจารณาคัดเลือกองคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติงานของสํานักงาน  - เอกสารรายงานองคความรูที่จะจัดทําใน  -  - คณะทํางานฯ

เลขาธิการวุฒิสภา ที่จะนํามาจัดทําในป พ.ศ. ๒๕๕๓ ป พ.ศ. ๒๕๕๓ พรอมสํานักเจาภาพหลัก
อยางนอย จํานวน ๓ องคความรู ในการดําเนินการจัดทําองคความรู

 - พิจารณาคัดเลือกสํานักเจาภาพหลักที่ตองดําเนินการจัดทํา
องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการความรู 

 - จัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  - แผนปฏิบัติการการจัดการความรูของสํานักงาน  -  - คณะทํางานฯ
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ เลขาธิการวุฒิสภา ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ เจาภาพหลัก

 - รายงานเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อทราบแผนปฏิบัติการการจัดการความรู จํานวน ๑ ฉบับ
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓  - หนังสือรายงานเลขาธิการวุฒิสภาและ  -  - คณะทํางานฯ

 - แจงเวียนใหบุคลากรทราบแผนปฏิบัติการการจัดการความรู หนังสือแจงเวียนใหบุคลากรของสํานักงาน
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ เลขาธิการวุฒิสภารับทราบรวมกัน 

จํานวน ๑ ฉบับจานวน ๑ ฉบบ
๓๒
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ดําเนินกิจกรรมสรางและแสวงหาความรู
1 การใชเทคนิคการเลาเรื่องดวยการบอกเลาผาน VDO Camera  - กิจกรรมการเลาเรื่องผาน VDO Camera  -  - คณะทํางานฯ

(Clip Story Telling) (Clip Story telling) ส. การประชุม
 - กําหนดประเด็นที่จะสรางและแสวงหาความรู อยางนอย จํานวน ๑ Clip ส. กฎหมาย
 - กําหนดแหลงที่มาของความรู
 - กําหนดบุคลากรที่จะมาถายทอดความรู
 - บันทึกองคความรูที่กําหนดดวย VDO Camera

 - นําเรื่องเลาผาน VDO เผยแพรผานทาง Website KM

2 การใชเทคนิคการเลาเรื่องดวยการเขียนลงกระดาษ A4  - กิจกรรมการเลาเรื่องผานกระดาษ A4 - - คณะทํางานฯ

หมายเหตุพ.ศ. ๒๕๕๓
ระยะเวลา

ตัวชี้วัดพ.ศ. ๒๕๕๒ เครื่องมือและอุปกรณ ผูรับผิดชอบ

กระบวนการจัดการความรู (KM Management Process)

การสราง-แสวงหาความรู (Knowledge Creation & Acquisition)

ลําดับ กิจกรรม

2 การใชเทคนคการเลาเรองดวยการเขยนลงกระดาษ A4  กจกรรมการเลาเรองผานกระดาษ A4   คณะทางานฯ
(A4 Story Telling) (A4 Story Telling) ส. การประชุม

 - กําหนดประเด็นที่จะสรางและแสวงหาความรู อยางนอย จํานวน ๑ เรื่อง ส. กฎหมาย
 - กําหนดแหลงที่มาของความรู
 - กําหนดบุคลากรที่จะมาถายทอดความรู
 - บันทึกองคความรูที่กําหนดดวยการเขียนเลาเรื่องลงในกระดาษ A4

 - นําเรื่องเลาผานกระดาษ A4 เผยแพรผานทาง Website KM

3 เวทีสําหรับแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Forum)

สํานักการประชุมและสํานักกฎหมาย  - กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู  -  - คณะทํางานฯ
 - กําหนดประเด็นที่จะสรางและแสวงหาความรู (Knowledge Forum) ส. การประชุม
 - กําหนดแหลงที่มาของความรู อยางนอย จํานวน ๒ ครั้ง ส. กฎหมาย
 - กําหนดบุคลากรที่จะมาถายทอดความรู
 - จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูสําหรับองความรูที่กําหนด
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ดําเนินการกําหนดประเด็นความรู
 - ระดมความเห็นระหวางบุคลากรที่เกี่ยวของในการจัดหมวดหมูความรู  - เอกสารแสดงหมวดหมูขององคความรูที่  -  - คณะทํางานฯ

หลังจากที่ดําเนินกิจกรรมสรางและแสวงหาความรู ผานกิจกรรมการสรางและแสวงหา ส. การประชุม
๑. การใชเทคนิคการเลาเรื่องดวยการบอกเลาผาน VDO Camera จํานวน ๑ ฉบับ ส. กฎหมาย
(Clip Story Telling)

๒. การใชเทคนิคการเลาเรื่องดวยการเขียนลงกระดาษ A4

(A4 Story Telling)

๓. เวทีสําหรับแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Forum)

- สรางหมวดหมความรเพื่อจัดทําความรใหเปนระบบและงายตอคนหา

กระบวนการจัดการความรู (KM Management Process)

การจัดความรูใหเปนระบบ (Knowledge Organization)

หมายเหตุพ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๓
ระยะเวลา

ตัวชี้วัด เครื่องมือและอุปกรณ ผูรับผิดชอบกิจกรรมลําดับ

 - สรางหมวดหมูความรูเพอจดทาความรูใหเปนระบบและงายตอคนหา

ดําเนินการจัดเตรียมระบบจัดเก็บความรู
 - ระบบเอกสาร เชน แฟม / ตูเอกสาร  - ระบบเอกสาร อยางนอย จํานวน ๑ ระบบ  -  - ส. การประชุม
 - ระบบอิเล็กทรอนิกส เชน CD-Rom / Database  - ระบบอิเล็กทรอนิกส อยางนอย จํานวน ๑ ระบบ  -  - ส. กฎหมาย

คณะทํางานฯ
(ส. เทคโน)
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ดําเนินการจัดทําองคความรูที่เปนเชิงเทคนิค (Practical K)

1 การใชเทคนิคการเลาเรื่องดวยการบอกเลาผาน VDO Camera  - เอกสารแสดงองคความรูที่เปนเชิงเทคนิค  -  - ส. การประชุม
(Clip Story Telling) (Practical K) อยางนอย จํานวน ๑ ฉบับ ส. กฎหมาย

 - กําหนดตัวบุคคลที่สรุปองคความรูที่ไดจากการใชเทคนิคการเลาเรื่อง
ดวยการบอกเลาผาน VDO Camera (Clip Story Telling)

 - ดําเนินการจัดทําองคความรูที่เปนเชิงเทคนิค (Practical K)

 - กําหนดกลุมเปาหมายที่มีความจําเปนในการใชองคความรูดังกลาว
เพื่อทดสอบ Validity

2 การใชเทคนิคการเลาเรื่องดวยการเขียนลงกระดาษ A4  - เอกสารแสดงองคความรที่เปนเชิงเทคนิค - - ส. การประชม

กระบวนการจัดการความรู (KM Management Process)

ลําดับ กิจกรรม
ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

การประมวลผลและกลั่นกรองความรู (K Codification & Refinement)

ตัวชี้วัด เครื่องมือและอุปกรณ หมายเหตุพ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๓

2 การใชเทคนคการเลาเรองดวยการเขยนลงกระดาษ A4   เอกสารแสดงองคความรูทเปนเชงเทคนค   ส. การประชุม
(A4 Story Telling) (Practical K) อยางนอย จํานวน ๑ ฉบับ ส. กฎหมาย

 - กําหนดตัวบุคคลที่สรุปองคความรูที่ไดจากการใชเทคนิคการเลาเรื่อง
ดวยการบอกเลาผานกระดาษ A4

 - ดําเนินการจัดทําองคความรูที่เปนเชิงเทคนิค (Practical K)

 - กําหนดกลุมเปาหมายที่มีความจําเปนในการใชองคความรูดังกลาว
เพื่อทดสอบ Validity

3 เวทีสําหรับแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Forum)  - เอกสารแสดงองคความรูที่เปนเชิงเทคนิค  -  - ส. การประชุม
 - กําหนดตัวบุคคลที่จะมาแลกเปลี่ยนในเวทีสําหรับแลกเปลี่ยนความรู (Practical K) อยางนอย จํานวน ๒ ฉบับ ส. กฎหมาย
 - ดําเนินการจัดทําองคความรูที่เปนเชิงเทคนิค (Practical K)

 - กําหนดกลุมเปาหมายที่มีความจําเปนในการใชองคความรูดังกลาว
เพื่อทดสอบ validity
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ดําเนินการสรางระบบจัดเก็บความรู
1 ระบบเอกสาร  (KM Corner)  - เอกสารที่รวบรวมองคความรูที่เปน  -  - คณะทํางานฯ
 - องคความรูที่เปนเชิงเทคนิค (Practical K) ที่ไดจากผูสะสมความรู เชิงเทคนิค (Practical K) ใน KM Corner ส. การประชุม

และถายทอดผาน VDO Camera อยางนอย จํานวน ๔ ฉบับ ส. กฎหมาย
 - องคความรูที่เปนเชิงเทคนิค (Practical K) ที่ไดจากผูสะสมความรู

และถายทอดผานกระดาษ A4

 - องคความรูที่เปนเชิงเทคนิค (Practical K) ที่ไดจากผูสะสมความรู
และถายทอดผาน Forum

พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตัวชี้วัดลําดับ

กระบวนการจัดการความรู (KM Management Process)

เครื่องมือและอุปกรณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

การเขาถึงความรู (Knowledge Access)

กิจกรรม
ระยะเวลา

2 ระบบอิเล็กทรอนิกส (Web page)  - เอกสารที่รวบรวมองคความรูที่เปน  -  - คณะทํางานฯ
 - องคความรูที่เปนเชิงเทคนิค (Practical K) ที่ไดจากผูสะสมความรู เชิงเทคนิค (Practical K) ใน KM Corner (ส. เทคโนฯ)

และถายทอดผาน VDO Camera อยางนอย จํานวน ๔ ฉบับ ส. การประชุม
 - องคความรูที่เปนเชิงเทคนิค (Practical K) ที่ไดจากผูสะสมความรู และปรากฎอยูในระบบอินเทอรเน็ต ส. กฎหมาย

และถายทอดผานกระดาษ A4

 - องคความรูที่เปนเชิงเทคนิค (Practical K) ที่ไดจากผูสะสมความรู
และถายทอดผาน Forum
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กําหนดชองทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู
1 ชองทางแบบทางเดียว (One way channel)

 - องคความรูที่เปนเทคนิค (Tips)  - เอกสารที่รวบรวมองคความรูที่เปน  -  - ส. การประชุม
เชิงเทคนิค (Practical K) ส. กฎหมาย
อยางนอย จํานวน ๔ เรื่อง

 - เอกสารเผยแพร (Leaflet)  - เอกสารเผยแพร (Leaflet)  -  - คณะทํางานฯ
อยางนอย จํานวน ๑  ฉบับ

 - บอรดประชาสัมพันธเพื่อเผยแพรความรู (PR Board)  - บอรดประชาสัมพันธเพื่อเผยแพรความรู  -  - คณะทํางานฯ
(PR Board) อยางนอย จํานวน ๑ บอรด

การแบงปนและแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Sharing)

กระบวนการจัดการความรู (KM Management Process)

ลําดับ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุพ.ศ. ๒๕๕๒กิจกรรม
ระยะเวลา

ตัวชี้วัด เครื่องมือและอุปกรณพ.ศ. ๒๕๕๓

(PR Board) อยางนอย จานวน ๑ บอรด
 - มุมความรู (KM Corner)  - เอกสารที่รวบรวมองคความรูที่เปน  -  - คณะทํางานฯ

เชิงเทคนิค (Practical K) ใน KM Corner

อยางนอย จํานวน ๔ เรื่อง
2 ชองทางแบบสองทาง (Two way channel)

 - จัดเวทีอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Forum)  - กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรูใน  -  - คณะทํางานฯ
เวทีอภิปราย อยางนอย จํานวน ๑ ครั้ง ส. การประชุม

ส. กฎหมาย

๓๗
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จัดกิจกรรม KM Day

1 เวทีจากพี่ใหญถึงนองเล็ก (Farewell)  - กิจกรรมบนเวทีจากพี่ใหญถึงนองเล็ก  -  - คณะทํางานฯ
 - เลขาธิการวุฒิสภา (นางสุวิมล ภูมิสิงหราช) (Farewell) จํานวน ๑ ครั้ง
 - ที่ปรึกษาดานตางประเทศ (นายพิเชษฐ กิติสิน)

2 การประมวลองคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติงานประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓  - กิจกรรมรวมแบงปนองคความรูจากตัวแทน  -  - เจาภาพหลัก
 - การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ในการเขารวมการศึกษาดูงาน สํานักที่จัดทําองคความรู 

สัมมนา ประชุม ณ ตางประเทศ อยางนอย ๔ องคความรู
 - การแลกเปลี่ยนองคความรูและประสบการณในการปฏิบัติงาน จํานวน ๑ ครั้ง

ดานนิติบัญญัติ

ลําดับ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุพ.ศ. ๒๕๕๒ ตัวชี้วัด

การเรียนรู (Learning)

กระบวนการจัดการความรู (KM Management Process)

ระยะเวลา
เครื่องมือและอุปกรณพ.ศ. ๒๕๕๓กิจกรรม

ดานนตบญญต
 - แนวทางการเรียนรูการจัดทําหนังสือราชการ
 - ความรูเกี่ยวกับระเบียบการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ

และการฝกอบรมสัมมนาของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
3 เวทีเรื่องเลาเคลาประสบการณของผูปฏิบัติหนาที่  - เวทีเรื่องเลา จํานวน ๑ ครั้ง  -  - คณะทํางานฯ

เปนเลขานุการคณะเดินทางตางประเทศ 

 - ระดับหัวหนาคณะเปนประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา
 - ระดับหัวหนาคณะเปนสมาชิกวุฒิสภา
 - ระดับหัวหนาคณะเปนผูบริหารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
4 เวทีเรื่องเลาเคลาประสบการณของผูปฏิบัติหนาที่  - เวทีเรื่องเลา จํานวน ๑ ครั้ง  -  - คณะทํางานฯ

เปนลามคณะเดินทางตางประเทศ 

 - ระดับหัวหนาคณะเปนประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา
 - ระดับหัวหนาคณะเปนสมาชิกวุฒิสภา
 - ระดับหัวหนาคณะเปนผูบริหารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๓๘



งบประมาณ
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 - คณะทํางานจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดเตรียม
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ รอบ ๖ เดือน

 - หัวหนาคณะทํางานจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  - รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  -  - คณะทํางานฯ
รายงานผลตอประธานกรรมการจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการ การจัดการความรู ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓
วุฒิสภาและคณะกรรมการจัดการความรูฯ รอบ ๖ เดือน จํานวน ๑ ฉบับ

 - คณะทํางานจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาสง
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการการจัดการความร

รอบ ๖ เดือน

การติดตามและประเมินผล
กิจกรรมหลัก

ลําดับ กิจกรรม
ระยะเวลา

ตัวชี้วัด เครื่องมือและอุปกรณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุพ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๓

รายงานผลการดาเนนงานตามแผนปฏบตการการจดการความรู
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ รอบ ๖ เดือน แกสํานักนโยบายและแผน
เพื่อรายงานแกที่ปรึกษาฯ

รอบ ๙ เดือน
 - คณะทํางานจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดเตรียม

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ รอบ ๙ เดือน  - รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  -  - คณะทํางานฯ

 - หัวหนาคณะทํางานจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา การจัดการความรู ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓
รายงานผลตอประธานกรรมการจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการ รอบ ๙ เดือน จํานวน ๑ ฉบับ
วุฒิสภาและคณะกรรมการจัดการความรูฯ

 - คณะทํางานจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาสง
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ รอบ ๙ เดือน แกสํานักนโยบายและแผน
เพื่อรายงานแกที่ปรึกษาฯ

กิจกรรมหลัก

๓๙
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 - คณะทํางานจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดเตรียม
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ รอบ ๑๒ เดือน

 - หัวหนาคณะทํางานจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  - รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  -  - คณะทํางานฯ
รายงานผลตอประธานกรรมการจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการ การจัดการความรู ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓
วุฒิสภาและคณะกรรมการจัดการความรูฯ รอบ ๑๒ เดือน จํานวน ๑ ฉบับ

 - คณะทํางานจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาสง
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการการจัดการความร

หมายเหตุตัวชี้วัด เครื่องมือและอุปกรณ ผูรับผิดชอบ
ระยะเวลา

พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๓

การติดตามและประเมินผล
กิจกรรมหลัก
รอบ ๑๒ เดือน

ลําดับ กิจกรรม

รายงานผลการดาเนนงานตามแผนปฏบตการการจดการความรู
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ รอบ ๑๒ เดือน แกสํานักนโยบายและแผน
เพื่อรายงานแกที่ปรึกษาฯ

๔๐



 ๓

 
 

แผนดําเนนิงานแผนดําเนนิงานแผนดําเนนิงานสําหรัสําหรับองคความรูที่ บองคความรูที่ ๓๓   
   

แนวทางการเรียนรูการจัดทําหนังสือราชการแนวทางการเรียนรูการจัดทําหนังสือราชการแนวทางการเรียนรูการจัดทําหนังสือราชการ   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

สํานักบริหารงานกลางสํานักบริหารงานกลาง  

๔๑
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ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ KM และ คณะทํางาน KM

 - จัดทําคําสั่งสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อแตงตั้ง  - คณะกรรมการ KM จํานวน ๑ คณะ  -  - คณะทํางานฯ
คณะกรรมการจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

 - จัดทําแบบกําหนดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ KM  - แบบกําหนดความรับผิดชอบสําหรับ  -  - คณะทํางานฯ
คณะกรรมการ KM จํานวน ๑ ฉบับ

 - จัดทําคําสั่งคณะกรรมการจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  - คณะทํางาน KM จํานวน ๑ คณะ  -  - คณะทํางานฯ
เพื่อแตงตั้งคณะทํางานจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

 - จดัทําแบบกําหนดความรับผิดชอบของคณะทํางาน KM  - แบบกําหนดความรับผิดชอบสําหรับ  -  - คณะทํางานฯ
คณะทํางาน KM จํานวน ๑ ฉบับ

แผนการดําเนินงานสําหรับองคความรูที่ ๓ แนวทางการเรียนรูการจัดทําหนังสือราชการ: สํานักบริหารงานกลาง

ลําดับ พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๓
ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ หมายเหตุกิจกรรม ตัวชี้วัด เครื่องมือและอุปกรณ

กระบวนการจัดการความรู (KM Management Process)

การบงชี้ความรู (Knowledge Identification)

คณะทางาน KM จานวน ๑ ฉบบ
ดําเนินการระบุองคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน

 - ระบุปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานเกี่ยวกับ KM ป พ.ศ. ๒๕๕๒  - เอกสารรายงานปญหา อุปสรรค และ  -  - คณะทํางานฯ
และขอเสนอแนะเพื่อจัดทํา KM ป พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอเสนอแนะในการดําเนินการจัดการความรู

 - ทบทวนแผนปฏิบัติการ KM ป พ.ศ. ๒๕๕๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒ จํานวน ๑ ฉบับ
 - พิจารณาคัดเลือกองคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติงานของสํานักงาน  - เอกสารรายงานองคความรูที่จะจัดทําใน  -  - คณะทํางานฯ

เลขาธิการวุฒิสภา ที่จะนํามาจัดทําในป พ.ศ. ๒๕๕๓ ป พ.ศ. ๒๕๕๓ พรอมสํานักเจาภาพหลัก
อยางนอย จํานวน ๓ องคความรู ในการดําเนินการจัดทําองคความรู

 - พิจารณาคัดเลือกสํานักเจาภาพหลักที่ตองดําเนินการจัดทํา
องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการความรู 

 - จัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  - แผนปฏิบัติการการจัดการความรูของสํานักงาน  -  - คณะทํางานฯ
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ เลขาธิการวุฒิสภา ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ เจาภาพหลัก

 - รายงานเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อทราบแผนปฏิบัติการการจัดการความรู จํานวน ๑ ฉบับ
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓  - หนังสือรายงานเลขาธิการวุฒิสภาและ  -  - คณะทํางานฯ

 - แจงเวียนใหบุคลากรทราบแผนปฏิบัติการการจัดการความรู หนังสือแจงเวียนใหบุคลากรของสํานักงาน
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ เลขาธิการวุฒิสภารับทราบรวมกัน 

จํานวน ๑ ฉบับจานวน ๑ ฉบบ
๔๒
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ดําเนินกิจกรรมสรางและแสวงหาความรู
1 การจัดเก็บวิธีปฏิบัติในรูปของเอกสาร (Practice Inventory)  - กิจกรรมการจัดเก็บวิธีปฏิบัติในรูปของเอกสาร  -  - ส. บริหาร
 - กําหนดประเด็นที่จะสรางและแสวงหาความรู (Practice Inventory) งานกลาง
 - กําหนดแหลงที่มาของความรู อยางนอย จํานวน ๑ ครั้ง
 - กําหนดบุคลากรที่จะมารวมถายทอดความรูและจัดทําเอกสาร
 - บันทึกองคความรูเปนวิธีปฏิบัติ/คูมือ
 - นําวิธีปฏิบัติเผยแพรผานทาง Website KM หรือ ชองทางอื่น ๆ
2 การจัดชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practices: CoPs)  - กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ  -  - คณะทํางานฯ
 - กําหนดหัวขอความรู (Community of Practices: CoPs) ส. บริหาร

เครื่องมือและอุปกรณ ผูรับผิดชอบ

กระบวนการจัดการความรู (KM Management Process)

การสราง-แสวงหาความรู (Knowledge Creation & Acquisition)

ลําดับ กิจกรรม พ.ศ. ๒๕๕๒ หมายเหตุพ.ศ. ๒๕๕๓
ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

  กาหนดหวขอความรู (Community of Practices: CoPs) ส. บรหาร
 - กําหนดประเด็นพูดคุย อยางนอย จํานวน ๑ ครั้ง งานกลาง
 - กําหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการจัดกิจกรรม CoPs

 - กําหนดบทบาทของผูเขารวมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ
๑. คุณเอื้อ (Sponsor)

๒. คุณอํานวย (Facilitator)

๓. คุณกิจ (Member)

๔. คุณลิขิต (Note taker)

 - ประกาศเชิญชวนเพื่อทํากิจกรรมกระตุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
โดยรับสมัคร "คุณกิจ (Member of CoPs)"

 - รวมทํากิจกรรม CoPs ระหวางสํานักเจาภาพหลักและ
คุณกิจ (Member of CoPs) จากสํานักอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
และประสงคจะเขารวมกิจกรรม

 - บันทึกองคความรูที่ไดจากการทํากิจกรรม
 - นําองคความรู เผยแพรผานทาง Website KM หรือ ชองทางอื่น ๆ

๔๓
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ดําเนินการกําหนดประเด็นความรู
 - ระดมความเห็นระหวางบุคลากรที่เกี่ยวของในการจัดหมวดหมูความรู  - เอกสารแสดงหมวดหมูขององคความรูที่  -  - คณะทํางานฯ

หลังจากที่ดําเนินกิจกรรมสรางและแสวงหาความรู ผานกิจกรรมการสรางและแสวงหา ส. บริหาร
๑. การจัดเก็บวิธีปฏิบัติในรูปของเอกสาร (Practice Inventory) จํานวน ๑ ฉบับ งานกลาง
๒. ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practices: CoPs)

 - สรางหมวดหมูความรูเพื่อจัดทําความรูใหเปนระบบและงายตอคนหา

ดําเนินการจัดเตรียมระบบจัดเก็บความรู
- ระบบเอกสาร เชน แฟม / ตเอกสาร - ระบบเอกสาร อยางนอย จํานวน ๑ ระบบ - - ส บริหาร

ลําดับ ผูรับผิดชอบกิจกรรม

กระบวนการจัดการความรู (KM Management Process)

การจัดความรูใหเปนระบบ (Knowledge Organization)

หมายเหตุพ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๓
ระยะเวลา

ตัวชี้วัด เครื่องมือและอุปกรณ

 - ระบบเอกสาร เชน แฟม / ตูเอกสาร  - ระบบเอกสาร อยางนอย จานวน ๑ ระบบ - - ส. บรหาร
 - ระบบอิเล็กทรอนิกส เชน CD-Rom / Database  - ระบบอิเล็กทรอนิกส อยางนอย จํานวน ๑ ระบบ  -  - งานกลาง

คณะทํางานฯ
(ส. เทคโน)

๔๔
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ดําเนินการจัดทําองคความรูที่เปนเชิงเทคนิค (Practical K)

1 การจัดเก็บวิธีปฏิบัติในรูปของเอกสาร (Practice Inventory)  - เอกสารแสดงองคความรูที่เปนเชิงเทคนิค  -  - ส. บริหาร
 - กําหนดตัวบุคคลที่รวบรวมและจัดเก็บวิธีปฏิบัติในรูปแบบของเอกสาร (Practical K) อยางนอย จํานวน ๑ ฉบับ งานกลาง

เพื่อการเผยแพร
 - ดําเนินการจัดทําองคความรูที่เปนเชิงเทคนิค (Practical K)

 - กําหนดกลุมเปาหมายที่มีความจําเปนในการใชองคความรูดังกลาว
เพื่อทดสอบ Validity

2 การจัดชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practices: CoPs)  - เอกสารแสดงองคความรูที่เปนเชิงเทคนิค  -  - คณะทํางานฯ
- กําหนดตัวบคคลที่จะมารวมแบงปน/แลกเปลี่ยนเทคนิค/ประสบการณ (Practical K) อยางนอย จํานวน ๑ ฉบับ ส บริหาร

การประมวลผลและกลั่นกรองความรู (K Codification & Refinement)

ตัวชี้วัด เครื่องมือและอุปกรณ หมายเหตุพ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๓

กระบวนการจัดการความรู (KM Management Process)

ลําดับ กิจกรรม
ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

 - กาหนดตวบุคคลทจะมารวมแบงปน/แลกเปลยนเทคนค/ประสบการณ (Practical K) อยางนอย จานวน ๑ ฉบบ ส. บรหาร
ในชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practices: CoPs) งานกลาง

 - ดําเนินการจัดทําองคความรูที่เปนเชิงเทคนิค (Practical K)

 - กําหนดกลุมเปาหมายที่มีความจําเปนในการใชองคความรูดังกลาว
เพื่อทดสอบ validity

๔๕



งบประมาณ
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ดําเนินการสรางระบบจัดเก็บความรู
1 ระบบเอกสาร  (KM Corner)  - เอกสารที่รวบรวมองคความรูที่เปนวิธีปฏิบัติและ  -  - คณะทํางานฯ
 - องคความรูที่เปนวิธีปฏิบัติที่ถูกตองที่ไดจากผูเก็บรวบรวมที่มีหนาที่ เชิงเทคนิค (Practical K) ใน KM Corner ส. บริหาร

ที่เกี่ยวของโดยตรง อยางนอย จํานวน ๒ ฉบับ งานกลาง
 - องคความรูที่เปนเชิงเทคนิค (Practical K) ที่ไดจากการแบงปน

และแลกเปลี่ยนในชุมชนนักปฏิบัติ

2 ระบบอิเล็กทรอนิกส (Web page)  - เอกสารที่รวบรวมองคความรูที่เปนวิธปีฏิบัติและ  -  - คณะทํางานฯ
- องคความรที่เปนวิธีปฏิบัติที่ถกตองที่ไดจากผเก็บรวบรวมที่มีหนาที่ เชิงเทคนิค (Practical K) ใน KM Corner (ส เทคโนฯ)

เครื่องมือและอุปกรณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

การเขาถึงความรู (Knowledge Access)

กิจกรรม
ระยะเวลา

กระบวนการจัดการความรู (KM Management Process)

พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตัวชี้วัดลําดับ

 - องคความรูทเปนวธปฏบตทถูกตองทไดจากผูเกบรวบรวมทมหนาท เชงเทคนค (Practical K) ใน KM Corner (ส. เทคโนฯ)
ที่เกี่ยวของโดยตรง อยางนอย จํานวน ๒ ฉบับ ส. บริหาร

 - องคความรูที่เปนเชิงเทคนิค (Practical K) ที่ไดจากการแบงปน และปรากฎอยูในระบบอินเทอรเน็ต งานกลาง
และแลกเปลี่ยนในชุมชนนักปฏิบัติ

๔๖
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กําหนดชองทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู
1 ชองทางแบบทางเดียว (One way channel)

 - องคความรูที่เปนเทคนิค (Tips)  - เอกสารที่รวบรวมองคความรูที่เปน  -  - ส. บริหาร
เชิงเทคนิค (Practical K) งานกลาง
อยางนอย จํานวน ๒ เรื่อง

 - เอกสารเผยแพร (Leaflet)  - เอกสารเผยแพร (Leaflet)  -  - คณะทํางานฯ
อยางนอย จํานวน ๑  ฉบับ

 - บอรดประชาสัมพันธเพื่อเผยแพรความรู (PR Board)  - บอรดประชาสัมพันธเพื่อเผยแพรความรู  -  - คณะทํางานฯ
(PR Board) อยางนอย จํานวน ๑ บอรด

ผูรับผิดชอบ หมายเหตุพ.ศ. ๒๕๕๒กิจกรรม
ระยะเวลา

ตัวชี้วัด เครื่องมือและอุปกรณพ.ศ. ๒๕๕๓

การแบงปนและแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Sharing)

กระบวนการจัดการความรู (KM Management Process)

ลําดับ

(PR Board) อยางนอย จานวน ๑  บอรด
 - มุมความรู (KM Corner)  - เอกสารที่รวบรวมองคความรูที่เปน  -  - คณะทํางานฯ

เชิงเทคนิค (Practical K) ใน KM Corner

อยางนอย จํานวน ๒ เรื่อง
2 ชองทางแบบสองทาง (Two way channel)

 - จัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practices: CoPs)  - กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ  -  - คณะทํางานฯ
(Community of Practices: CoPs) ส. บริหาร
อยางนอย จํานวน ๑ ครั้ง งานกลาง

๔๗
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จัดกิจกรรม KM Day

1 เวทีจากพี่ใหญถึงนองเล็ก (Farewell)  - กิจกรรมบนเวทีจากพี่ใหญถึงนองเล็ก  -  - คณะทํางานฯ
 - เลขาธิการวุฒิสภา (นางสุวิมล ภูมิสิงหราช) (Farewell) จํานวน ๑ ครั้ง
 - ที่ปรึกษาดานตางประเทศ (นายพิเชษฐ กิติสิน)

2 การประมวลองคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติงานประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓  - กิจกรรมรวมแบงปนองคความรูจากตัวแทน  -  - เจาภาพหลัก
 - การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ในการเขารวมการศึกษาดูงาน สํานักที่จัดทําองคความรู 

สัมมนา ประชุม ณ ตางประเทศ อยางนอย ๔ องคความรู
 - การแลกเปลี่ยนองคความรูและประสบการณในการปฏิบัติงาน จํานวน ๑ ครั้ง

ดานนิติบัญญัติ

เครื่องมือและอุปกรณพ.ศ. ๒๕๕๓กิจกรรม
ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

การเรียนรู (Learning)

กระบวนการจัดการความรู (KM Management Process)

ลําดับ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุพ.ศ. ๒๕๕๒

ดานนตบญญต
 - แนวทางการเรียนรูการจัดทําหนังสือราชการ
 - ความรูเกี่ยวกับระเบียบการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ

และการฝกอบรมสัมมนาของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
3 เวทีเรื่องเลาเคลาประสบการณของผูปฏิบัติหนาที่  - เวทีเรื่องเลา จํานวน ๑ ครั้ง  -  - คณะทํางานฯ

เปนเลขานุการคณะเดินทางตางประเทศ 

 - ระดับหัวหนาคณะเปนประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา
 - ระดับหัวหนาคณะเปนสมาชิกวุฒิสภา
 - ระดับหัวหนาคณะเปนผูบริหารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
4 เวทีเรื่องเลาเคลาประสบการณของผูปฏิบัติหนาที่  - เวทีเรื่องเลา จํานวน ๑ ครั้ง  -  - คณะทํางานฯ

เปนลามคณะเดินทางตางประเทศ 

 - ระดับหัวหนาคณะเปนประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา
 - ระดับหัวหนาคณะเปนสมาชิกวุฒิสภา
 - ระดับหัวหนาคณะเปนผูบริหารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๔๘



งบประมาณ
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 - คณะทํางานจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดเตรียม
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ รอบ ๖ เดือน

 - หัวหนาคณะทํางานจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  - รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  -  - คณะทํางานฯ
รายงานผลตอประธานกรรมการจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการ การจัดการความรู ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓
วุฒิสภาและคณะกรรมการจัดการความรูฯ รอบ ๖ เดือน จํานวน ๑ ฉบับ

 - คณะทํางานจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาสง
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการการจัดการความร

ลําดับ กิจกรรม
ระยะเวลา

ตัวชี้วัด เครื่องมือและอุปกรณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุพ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๓

การติดตามและประเมินผล
กิจกรรมหลัก
รอบ ๖ เดือน

รายงานผลการดาเนนงานตามแผนปฏบตการการจดการความรู
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ รอบ ๖ เดือน แกสํานักนโยบายและแผน
เพื่อรายงานแกที่ปรึกษาฯ

รอบ ๙ เดือน
 - คณะทํางานจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดเตรียม

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ รอบ ๙ เดือน  - รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  -  - คณะทํางานฯ

 - หัวหนาคณะทํางานจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา การจัดการความรู ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓
รายงานผลตอประธานกรรมการจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการ รอบ ๙ เดือน จํานวน ๑ ฉบับ
วุฒิสภาและคณะกรรมการจัดการความรูฯ

 - คณะทํางานจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาสง
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ รอบ ๙ เดือน แกสํานักนโยบายและแผน
เพื่อรายงานแกที่ปรึกษาฯ

กิจกรรมหลัก

๔๙
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 - คณะทํางานจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดเตรียม
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ รอบ ๑๒ เดือน

 - หัวหนาคณะทํางานจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  - รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  -  - คณะทํางานฯ
รายงานผลตอประธานกรรมการจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการ การจัดการความรู ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓
วุฒิสภาและคณะกรรมการจัดการความรูฯ รอบ ๑๒ เดือน จํานวน ๑ ฉบับ

 - คณะทํางานจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาสง
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการการจัดการความร

การติดตามและประเมินผล
กิจกรรมหลัก
รอบ ๑๒ เดือน

ลําดับ กิจกรรม หมายเหตุตัวชี้วัด เครื่องมือและอุปกรณ ผูรับผิดชอบ
ระยะเวลา

พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๓

รายงานผลการดาเนนงานตามแผนปฏบตการการจดการความรู
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ รอบ ๑๒ เดือน แกสํานักนโยบายและแผน
เพื่อรายงานแกที่ปรึกษาฯ

๕๐



 ๔

 

 

แผนดําเนนิงานแผนดําเนนิงานแผนดําเนนิงานสําหรัสําหรับองคความรูที่ บองคความรูที่ ๔๔   
ความรูเกี่ยวกับระเบียบการเบิกคาใชจายความรูเกี่ยวกับระเบียบการเบิกคาใชจาย  

ในการเดินทางไปราชการและการฝกอบรมสัมมนาในการเดินทางไปราชการและการฝกอบรมสัมมนา  
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

สํานักการคลังและงบประมาณสํานักการคลังและงบประมาณ  

๕๑
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ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ KM และ คณะทํางาน KM

 - จัดทําคําสั่งสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อแตงตั้ง  - คณะกรรมการ KM จํานวน ๑ คณะ  -  - คณะทํางานฯ
คณะกรรมการจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

 - จัดทําแบบกําหนดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ KM  - แบบกําหนดความรับผิดชอบสําหรับ  -  - คณะทํางานฯ
คณะกรรมการ KM จํานวน ๑ ฉบับ

 - จัดทําคําสั่งคณะกรรมการจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  - คณะทํางาน KM จํานวน ๑ คณะ  -  - คณะทํางานฯ
เพื่อแตงตั้งคณะทํางานจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

 - จดัทําแบบกําหนดความรับผิดชอบของคณะทํางาน KM  - แบบกําหนดความรับผิดชอบสําหรับ  -  - คณะทํางานฯ
คณะทํางาน KM จํานวน ๑ ฉบับ

แผนการดําเนินงานสําหรับองคความรูที่ ๔ ความรูเกี่ยวกับระเบียบการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการและการฝกอบรมสัมมนาของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา: สํานักการคลังและงบประมาณ

ลําดับ พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๓
ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ หมายเหตุกิจกรรม ตัวชี้วัด เครื่องมือและอุปกรณ

กระบวนการจัดการความรู (KM Management Process)

การบงชี้ความรู (Knowledge Identification)

คณะทางาน KM จานวน ๑ ฉบบ
ดําเนินการระบุองคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน

 - ระบุปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานเกี่ยวกับ KM ป พ.ศ. ๒๕๕๒  - เอกสารรายงานปญหา อุปสรรค และ  -  - คณะทํางานฯ
และขอเสนอแนะเพื่อจัดทํา KM ป พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอเสนอแนะในการดําเนินการจัดการความรู

 - ทบทวนแผนปฏิบัติการ KM ป พ.ศ. ๒๕๕๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒ จํานวน ๑ ฉบับ
 - พิจารณาคัดเลือกองคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติงานของสํานักงาน  - เอกสารรายงานองคความรูที่จะจัดทําใน  -  - คณะทํางานฯ

เลขาธิการวุฒิสภา ที่จะนํามาจัดทําในป พ.ศ. ๒๕๕๓ ป พ.ศ. ๒๕๕๓ พรอมสํานักเจาภาพหลัก
อยางนอย จํานวน ๓ องคความรู ในการดําเนินการจัดทําองคความรู

 - พิจารณาคัดเลือกสํานักเจาภาพหลักที่ตองดําเนินการจัดทํา
องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการความรู 

 - จัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  - แผนปฏิบัติการการจัดการความรูของสํานักงาน  -  - คณะทํางานฯ
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ เลขาธิการวุฒิสภา ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ เจาภาพหลัก

 - รายงานเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อทราบแผนปฏิบัติการการจัดการความรู จํานวน ๑ ฉบับ
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓  - หนังสือรายงานเลขาธิการวุฒิสภาและ  -  - คณะทํางานฯ

 - แจงเวียนใหบุคลากรทราบแผนปฏิบัติการการจัดการความรู หนังสือแจงเวียนใหบุคลากรของสํานักงาน
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ เลขาธิการวุฒิสภารับทราบรวมกัน 

จํานวน ๑ ฉบับจานวน ๑ ฉบบ
๕๒



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)

2

ดําเนินกิจกรรมสรางและแสวงหาความรู
1 เวทีสําหรับแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Forum)  - กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู  -  - คณะทํางานฯ

สํานักการคลังและงบประมาณและสํานักที่เกี่ยวของ (Knowledge Forum) ส. การคลัง
 - กําหนดประเด็นที่จะสรางและแสวงหาความรู อยางนอย จํานวน ๑ ครั้ง
 - กําหนดแหลงที่มาของความรู
 - กําหนดบุคลากรที่จะมาถายทอดความรู
 - จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูสําหรับองความรูที่กําหนด
2 การจัดชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practices: CoPs)  - กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ  -  - คณะทํางานฯ
 - กําหนดหัวขอความรู (Community of Practices: CoPs) ส. การคลัง

เครื่องมือและอุปกรณ ผูรับผิดชอบ

กระบวนการจัดการความรู (KM Management Process)

การสราง-แสวงหาความรู (Knowledge Creation & Acquisition)

ลําดับ กิจกรรม พ.ศ. ๒๕๕๒ หมายเหตุพ.ศ. ๒๕๕๓
ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

  กาหนดหวขอความรู (Community of Practices: CoPs) ส. การคลง
 - กําหนดประเด็นพูดคุย อยางนอย จํานวน ๑ ครั้ง
 - กําหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการจัดกิจกรรม CoPs

 - กําหนดบทบาทของผูเขารวมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ
๑. คุณเอื้อ (Sponsor)

๒. คุณอํานวย (Facilitator)

๓. คุณกิจ (Member)

๔. คุณลิขิต (Note taker)

 - ประกาศเชิญชวนเพื่อทํากิจกรรมกระตุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
โดยรับสมัคร "คุณกิจ (Member of CoPs)"

 - รวมทํากิจกรรม CoPs ระหวางสํานักเจาภาพหลักและ
คุณกิจ (Member of CoPs) จากสํานักอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
และประสงคจะเขารวมกิจกรรม

 - บันทึกองคความรูที่ไดจากการทํากิจกรรม
 - นําองคความรู เผยแพรผานทาง Website KM

๕๓



งบประมาณ
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ดําเนินการกําหนดประเด็นความรู
 - ระดมความเห็นระหวางบุคลากรที่เกี่ยวของในการจัดหมวดหมูความรู  - เอกสารแสดงหมวดหมูขององคความรูที่  -  - คณะทํางานฯ

หลังจากที่ดําเนินกิจกรรมสรางและแสวงหาความรู ผานกิจกรรมการสรางและแสวงหา ส. การคลัง
๑. เวทีสําหรับแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Forum) จํานวน ๑ ฉบับ
๒. การจัดชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practices: CoPs)

 - สรางหมวดหมูความรูเพื่อจัดทําความรูใหเปนระบบและงายตอคนหา

ดําเนินการจัดเตรียมระบบจัดเก็บความรู
- ระบบเอกสาร เชน แฟม / ตเอกสาร - ระบบเอกสาร อยางนอย จํานวน ๑ ระบบ - - ส การคลัง

ลําดับ ผูรับผิดชอบกิจกรรม

กระบวนการจัดการความรู (KM Management Process)

การจัดความรูใหเปนระบบ (Knowledge Organization)

หมายเหตุพ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๓
ระยะเวลา

ตัวชี้วัด เครื่องมือและอุปกรณ

 - ระบบเอกสาร เชน แฟม / ตูเอกสาร  - ระบบเอกสาร อยางนอย จานวน ๑ ระบบ - - ส. การคลง
 - ระบบอิเล็กทรอนิกส เชน CD-Rom / Database  - ระบบอิเล็กทรอนิกส อยางนอย จํานวน ๑ ระบบ  -  - คณะทํางานฯ

(ส. เทคโน)

๕๔
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ดําเนินการจัดทําองคความรูที่เปนเชิงเทคนิค (Practical K)

1 เวทีสําหรับแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Forum)  - เอกสารแสดงองคความรูที่เปนเชิงเทคนิค  -  - คณะทํางานฯ
 - กําหนดตัวบุคคลที่จะมาแลกเปลี่ยนในเวทีสําหรับแลกเปลี่ยนความรู (Practical K) อยางนอย จํานวน ๑ ฉบับ ส. การคลัง
 - ดําเนินการจัดทําองคความรูที่เปนเชิงเทคนิค (Practical K)

 - กําหนดกลุมเปาหมายที่มีความจําเปนในการใชองคความรูดังกลาว
เพื่อทดสอบ validity

2 การจัดชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practices: CoPs)  - เอกสารแสดงองคความรูที่เปนเชิงเทคนิค  -  - คณะทํางานฯ
- กําหนดตัวบคคลที่จะมารวมแบงปนและแลกเปลี่ยนในชมชนนักปฏิบัติ (Practical K) อยางนอย จํานวน ๑ ฉบับ ส การคลัง

การประมวลผลและกลั่นกรองความรู (K Codification & Refinement)

ตัวชี้วัด เครื่องมือและอุปกรณ หมายเหตุพ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๓

กระบวนการจัดการความรู (KM Management Process)

ลําดับ กิจกรรม
ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

 - กาหนดตวบุคคลทจะมารวมแบงปนและแลกเปลยนในชุมชนนกปฏบต (Practical K) อยางนอย จานวน ๑ ฉบบ ส. การคลง
(Community of Practices: CoPs)

 - ดําเนินการจัดทําองคความรูที่เปนเชิงเทคนิค (Practical K)

 - กําหนดกลุมเปาหมายที่มีความจําเปนในการใชองคความรูดังกลาว
เพื่อทดสอบ validity

๕๕
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ดําเนินการสรางระบบจัดเก็บความรู
1 ระบบเอกสาร  (KM Corner)  - เอกสารที่รวบรวมองคความรูที่เปนวิธีปฏิบัติและ  -  - คณะทํางานฯ
 - องคความรูที่เปนเชิงเทคนิค (Practical K) ที่ไดจากผูสะสมความรู เชิงเทคนิค (Practical K) ใน KM Corner ส. การคลัง

และถายทอดผาน Forum อยางนอย จํานวน ๒ ฉบับ
 - องคความรูที่เปนเชิงเทคนิค (Practical K) ที่ไดจากการแบงปน

และแลกเปลี่ยนในชุมชนนักปฏิบัติ

2 ระบบอิเล็กทรอนิกส (Web page)  - เอกสารที่รวบรวมองคความรูที่เปนวิธีปฏิบัติและ  -  - คณะทํางานฯ
- องคความรที่เปนเชิงเทคนิค (Practical K) ที่ไดจากผสะสมความร เชิงเทคนิค (Practical K) ใน KM Corner (ส เทคโนฯ)

เครื่องมือและอุปกรณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

การเขาถึงความรู (Knowledge Access)

กิจกรรม
ระยะเวลา

กระบวนการจัดการความรู (KM Management Process)

พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตัวชี้วัดลําดับ

 - องคความรูทเปนเชงเทคนค (Practical K) ทไดจากผูสะสมความรู เชงเทคนค (Practical K) ใน KM Corner (ส. เทคโนฯ)
และถายทอดผาน Forum อยางนอย จํานวน ๒ ฉบับ ส. การคลัง

 - องคความรูที่เปนเชิงเทคนิค (Practical K) ที่ไดจากการแบงปน และปรากฎอยูในระบบอินเทอรเน็ต
และแลกเปลี่ยนในชุมชนนักปฏิบัติ

๕๖
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กําหนดชองทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู
1 ชองทางแบบทางเดียว (One way channel)

 - องคความรูที่เปนเทคนิค (Tips)  - เอกสารที่รวบรวมองคความรูที่เปน  -  - ส. การคลัง
เชิงเทคนิค (Practical K) 

อยางนอย จํานวน ๒ เรื่อง
 - เอกสารเผยแพร (Leaflet)  - เอกสารเผยแพร (Leaflet)  -  - คณะทํางานฯ

อยางนอย จํานวน ๑  ฉบับ
 - บอรดประชาสัมพันธเพื่อเผยแพรความรู (PR Board)  - บอรดประชาสัมพันธเพื่อเผยแพรความรู  -  - คณะทํางานฯ

(PR Board) อยางนอย จํานวน ๑ บอรด

ผูรับผิดชอบ หมายเหตุพ.ศ. ๒๕๕๒กิจกรรม
ระยะเวลา

ตัวชี้วัด เครื่องมือและอุปกรณพ.ศ. ๒๕๕๓

การแบงปนและแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Sharing)

กระบวนการจัดการความรู (KM Management Process)

ลําดับ

(PR Board) อยางนอย จานวน ๑ บอรด
 - มุมความรู (KM Corner)  - เอกสารที่รวบรวมองคความรูที่เปน  -  - คณะทํางานฯ

เชิงเทคนิค (Practical K) ใน KM Corner

อยางนอย จํานวน ๒ เรื่อง
2 ชองทางแบบสองทาง (Two way channel)

 - จัดเวทีอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Forum)  - กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรูใน  -  - คณะทํางานฯ
เวทีอภิปราย อยางนอย จํานวน ๑ ครั้ง ส. การคลัง

 - จัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practices: CoPs)  - กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ  -  - คณะทํางานฯ
(Community of Practices: CoPs) ส. การคลัง
อยางนอย จํานวน ๑ ครั้ง

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)

7

จัดกิจกรรม KM Day

1 เวทีจากพี่ใหญถึงนองเล็ก (Farewell)  - กิจกรรมบนเวทีจากพี่ใหญถึงนองเล็ก  -  - คณะทํางานฯ
 - เลขาธิการวุฒิสภา (นางสุวิมล ภูมิสิงหราช) (Farewell) จํานวน ๑ ครั้ง
 - ที่ปรึกษาดานตางประเทศ (นายพิเชษฐ กิติสิน)

2 การประมวลองคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติงานประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓  - กิจกรรมรวมแบงปนองคความรูจากตัวแทน  -  - เจาภาพหลัก
 - การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ในการเขารวมการศึกษาดูงาน สํานักที่จัดทําองคความรู 

สัมมนา ประชุม ณ ตางประเทศ อยางนอย ๔ องคความรู
 - การแลกเปลี่ยนองคความรูและประสบการณในการปฏิบัติงาน จํานวน ๑ ครั้ง

ดานนิติบัญญัติ

เครื่องมือและอุปกรณพ.ศ. ๒๕๕๓กิจกรรม
ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

การเรียนรู (Learning)

กระบวนการจัดการความรู (KM Management Process)

ลําดับ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุพ.ศ. ๒๕๕๒

ดานนตบญญต
 - แนวทางการเรียนรูการจัดทําหนังสือราชการ
 - ความรูเกี่ยวกับระเบียบการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ

และการฝกอบรมสัมมนาของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
3 เวทีเรื่องเลาเคลาประสบการณของผูปฏิบัติหนาที่  - เวทีเรื่องเลา จํานวน ๑ ครั้ง  -  - คณะทํางานฯ

เปนเลขานุการคณะเดินทางตางประเทศ 

 - ระดับหัวหนาคณะเปนประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา
 - ระดับหัวหนาคณะเปนสมาชิกวุฒิสภา
 - ระดับหัวหนาคณะเปนผูบริหารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
4 เวทีเรื่องเลาเคลาประสบการณของผูปฏิบัติหนาที่  - เวทีเรื่องเลา จํานวน ๑ ครั้ง  -  - คณะทํางานฯ

เปนลามคณะเดินทางตางประเทศ 

 - ระดับหัวหนาคณะเปนประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา
 - ระดับหัวหนาคณะเปนสมาชิกวุฒิสภา
 - ระดับหัวหนาคณะเปนผูบริหารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๕๘



งบประมาณ
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 - คณะทํางานจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดเตรียม
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ รอบ ๖ เดือน

 - หัวหนาคณะทํางานจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  - รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  -  - คณะทํางานฯ
รายงานผลตอประธานกรรมการจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการ การจัดการความรู ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓
วุฒิสภาและคณะกรรมการจัดการความรูฯ รอบ ๖ เดือน จํานวน ๑ ฉบับ

 - คณะทํางานจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาสง
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการการจัดการความร

ลําดับ กิจกรรม
ระยะเวลา

ตัวชี้วัด เครื่องมือและอุปกรณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุพ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๓

การติดตามและประเมินผล
กิจกรรมหลัก
รอบ ๖ เดือน

รายงานผลการดาเนนงานตามแผนปฏบตการการจดการความรู
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ รอบ ๖ เดือน แกสํานักนโยบายและแผน
เพื่อรายงานแกที่ปรึกษาฯ

รอบ ๙ เดือน
 - คณะทํางานจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดเตรียม

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ รอบ ๙ เดือน  - รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  -  - คณะทํางานฯ

 - หัวหนาคณะทํางานจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา การจัดการความรู ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓
รายงานผลตอประธานกรรมการจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการ รอบ ๙ เดือน จํานวน ๑ ฉบับ
วุฒิสภาและคณะกรรมการจัดการความรูฯ

 - คณะทํางานจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาสง
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ รอบ ๙ เดือน แกสํานักนโยบายและแผน
เพื่อรายงานแกที่ปรึกษาฯ

กิจกรรมหลัก

๕๙



งบประมาณ
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 - คณะทํางานจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดเตรียม
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ รอบ ๑๒ เดือน

 - หัวหนาคณะทํางานจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  - รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  -  - คณะทํางานฯ
รายงานผลตอประธานกรรมการจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการ การจัดการความรู ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓
วุฒิสภาและคณะกรรมการจัดการความรูฯ รอบ ๑๒ เดือน จํานวน ๑ ฉบับ

 - คณะทํางานจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาสง
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการการจัดการความร

การติดตามและประเมินผล
กิจกรรมหลัก
รอบ ๑๒ เดือน

ลําดับ กิจกรรม หมายเหตุตัวชี้วัด เครื่องมือและอุปกรณ ผูรับผิดชอบ
ระยะเวลา

พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๓

รายงานผลการดาเนนงานตามแผนปฏบตการการจดการความรู
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ รอบ ๑๒ เดือน แกสํานักนโยบายและแผน
เพื่อรายงานแกที่ปรึกษาฯ

๖๐



 ๒๑

  
  

ภาคผนวกภาคผนวก  
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ที่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง/หนาที่ความรับผิดชอบ ตําแหนงที่ไดรับมอบหมาย
1 นายสมศักดิ์  มนุญปจุ รองเลขาธิการวุฒิสภา ประธานคณะกรรมการจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
2 นางละเอียด  จุลตามระ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล รองประธานคณะกรรมการจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
3 นายพงศกิตติ์   อรุณภักดีสกุล ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รองประธานคณะกรรมการจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
4 นางสาวนภาภรณ   ใจสัจจะ ผูอํานวยการสํานักงานประธานวุฒิสภา กรรมการและที่ปรึกษาของคณะทํางานจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
5 นางสาวจิตติเทวี  ตติยรัตน ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธ กรรมการและที่ปรึกษาของคณะทํางานจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
6 นางนิภาพร  ศรีสุวรรณ ผูอํานวยการสํานักบริหารงานกลาง กรรมการและที่ปรึกษาของคณะทํางานจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
7 นางรัตนา  ศรีสิยวรรณ ผูอํานวยการสํานักการคลังและงบประมาณ กรรมการและที่ปรึกษาของคณะทํางานจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
8 นางละออ   ดุลยพิทักษ ผูอํานวยการสํานักการตางประเทศ กรรมการและที่ปรึกษาของคณะทํางานจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
9 นายไพโรจน  โพธิไสย ผูอํานวยการสํานักวิชาการ กรรมการและที่ปรึกษาของคณะทํางานจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
10 นางสาวศิริพงษ  อาศนะเสน ผูอํานวยการสํานักการประชุม กรรมการและที่ปรึกษาของคณะทํางานจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
11 นางสาวสุภางคจิตต ไตรเพทพิสัย ผูอํานวยการสํานักกํากับและตรวจสอบ กรรมการและที่ปรึกษาของคณะทํางานจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
12 นายฉัตรไชย รอดประเสริฐ ผอํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๑ กรรมการและที่ปรึกษาของคณะทํางานจัดการความรของสํานักงานเลขาธิการวฒิสภา

คณะกรรมการจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

12 นายฉตรไชย  รอดประเสรฐ ผูอานวยการสานกกรรมาธการ ๑ กรรมการและทปรกษาของคณะทางานจดการความรูของสานกงานเลขาธการวุฒสภา
13 นางจิราภา ทรัพยสาร ผูอํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๒ กรรมการและที่ปรึกษาของคณะทํางานจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
14 นายนัฑ  ผาสุข ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย กรรมการและที่ปรึกษาของคณะทํางานจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
15 นางสาวอุตรา  อมรฉัตร ผูอํานวยการสํานักภาษาตางประเทศ กรรมการและที่ปรึกษาของคณะทํางานจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
16 นางพนมพร จันทรกระจาง ผูอํานวยการสํานักรายงานการประชุมและชวเลข กรรมการและที่ปรึกษาของคณะทํางานจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
17 นางสาวศศิธร  ศรีสุจริต ผูอํานวยการสํานักการพิมพ กรรมการและที่ปรึกษาของคณะทํางานจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
18 นางสาววราภรณ  มีเปรมปรีดิ์ ผูอํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๓ กรรมการและที่ปรึกษาของคณะทํางานจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
19 นางวิอร สวัสดิ์แกว ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน กรรมการและที่ปรึกษาของคณะทํางานจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
20 นางกอบแกว  แสงทอง เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน ๙ ชช กรรมการและที่ปรึกษาของคณะทํางานจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
21 นางอุบล คุณวุฒิฤทธิรณ วิทยากร ๘ว กลุมชวยอํานวยการนักบริหาร กรรมการและที่ปรึกษาของคณะทาํงานจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
22 นางสาวแกวเกศร ถาวรพันธ ผูอํานวยการกลุมงานวิชาการและการพัฒนา สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรรมการและเลขานุการ และคณะทํางานจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
23 นางทุติยาพร ทวนทอง ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการและเลขานุการ และคณะทํางานจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา







ที่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง สํานัก ตําแหนงที่ไดรับมอบหมาย ดานที่รับผิดชอบ
1 นางอุบล คุณวุฒิฤทธิรณ วิทยากร ๘ว กลุมชวยอํานวยการนักบริหาร หัวหนาคณะทํางาน
2 นายธานินทร บุพกิจสิริโรจน ผูอํานวยการกลุมงาน ๘ว กลุมงานคณะกรรมาธิการการงบประมาณ คณะทํางาน ดานการดําเนินงานและกิจกรรม
3 นางสาวบงกช วงษไทย วิทยากร ๗ว กลุมงานติดตามผลการดําเนินงาน สํานักกํากับและตรวจสอบ คณะทํางาน ดานการดําเนินงานและกิจกรรม
4 นางสาวแสงเดือน ผองพุฒ บรรณารักษ ๕ กลุมงานหองสมุดและพิพิธภัณฑ สํานักวิชาการ คณะทํางาน ดานการดําเนินงานและกิจกรรม
5 นางสาวแกวเกศร ถาวรพันธ ผูอํานวยการกลุมงาน ๗ว กลุมงานวิชาการและการพัฒนา สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะทํางาน ดานการดําเนินงานและกิจกรรม
6 นางทุติยาพร ทวนทอง ผูอํานวยการกลุมงาน ๖ กลุมงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะทํางาน ดานจัดทําระบบ (หัวหนาทีม)

7 นายพรชัย นอยบานโงง เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ ๔ กลุมงานภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส และภาษาอื่น สํานักภาษาตางประเทศ คณะทํางาน ดานการดําเนินงานและกิจกรรม
8 นางสาวสุดารัตน ใจอุดม นักวิชาการคอมพิวเตอร ๕ กลุมงานวิทยาการคอมพิวเตอร สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะทํางาน ดานประสานงานวิชาการ (หัวหนาทีม)

9 นายไกรฤกษ ตวนภูษา นักวิชาการคอมพิวเตอร ๔ กลุมงานวิทยาการคอมพิวเตอร สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะทํางาน ดานประสานงานวิชาการ
10 นายสุกรี สุหลง นักวิชาการคอมพิวเตอร ๓ กลุมงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะทํางาน ดานจัดทําระบบ
11 นายพิชชา พุมชูศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร ๓ กลุมงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร สาํนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะทํางาน ดานจัดทําระบบ
12 นางสาวสพัตรา เกตทิม นักพัฒนาทรัพยากรบคคล ๕ กลมงานวิชาการและการพัฒนา สํานักพัฒนาทรัพยากรบคคล เลขานการคณะทํางาน ดานการดําเนินงานและกิจกรรม

คณะทํางานจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

12 นางสาวสุพตรา เกตุทม นกพฒนาทรพยากรบุคคล ๕ กลุมงานวชาการและการพฒนา สานกพฒนาทรพยากรบุคคล เลขานุการคณะทางาน ดานการดาเนนงานและกจกรรม
13 นางสาวน้ําเพชร ศรีวิจิตรโชค นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๕ กลุมงานวิชาการและการพัฒนา สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล เลขานุการคณะทํางาน ดานการดําเนินงานและกิจกรรม
14 นางหฤทัย มิตรประถัมภ เจาหนาที่ธุรการ ๓ กลุมงานวิชาการและการพัฒนา สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน ดานประสานงานทั่วไป
15 นางอัญธิกา ทองประสม ผูอํานวยการกลุมงาน กลุมงานความสัมพันธระหวางประเทศ ผูประสานองคความรูที่ ๑
16 นางวรวิมล รัตนมาลี ผูอํานวยการกลุมงาน กลุมงานภาษาฝรั่งเศส รัสเซีย และอิตาลี ผูประสานองคความรูที่ ๑
17 นายสราวุธ สุธราพันธ ผูอํานวยการกลุมงาน กลุมงานญัตติ ผูประสานองคความรูที่ ๒
18 นางภาณุมาศ วราหะไพฑูรย ผูอํานวยการกลุมงาน กลุมงานพัฒนากฎหมาย ผูประสานองคความรูที่ ๒
19 นางสาวพิชญา บุญนาม ผูอํานวยการกลุมงาน กลุมงานทะเบียนประวัติและสถิติ ผูประสานองคความรูที่ ๓
20 นายธวัช ตุนคํา นักวิชาการเงินและบัญชี 5 กลุมงานงบประมาณ ผูประสานองคความรูที่ ๔



1 สํานัก ...................................................................................................

ผูประสาน KM: ชื่อ-นามสกุล................................................................ ตําแหนง................................................... กลุมงาน.......................................................................

2 มีความประสงคในการเปนเจาภาพหลักในการจัดทําองคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําป พ.ศ. 2553

ประสงค

ไมประสงค
3 องคความรูที่ตองการจัดทํา / รวมจัดทํา .............................................................................................................. (กรุณาระบุชื่อองคความรู)
4 กิจกรรมในการจัดกิจกรรมเพื่อสกัด สราง และแสวงหาความรู ..................................................................................................................................................  (สามารถเลิอกไดมากกวา 1 กิจกรรม)

ขอมูลประกอบเพื่อพิจารณาเลือกกิจกรรมการจัดการความรู

แนวทางการระบุกิจกรรมดานการจัดการความรู

กระบวนการจัดการความรู (KM Process)

1 ตัวอยางกิจกรรมเพื่อสราง-แสวงหาความรู 
   Best practice inventory (การจัดเก็บความรูและวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศในรูปเอกสาร)

2    A4 Story telling (การใชเทคนิคการเลาเรื่องดวยการเขียนลงกระดาษ A๔)

   Clip Story telling (การใชเทคนิคการเลาเรื่องดวยการบอกเลาผาน VDO Camera)

3    Web Directory (การจัดหมวดหมูองคความรูเพื่อใหสามารถคนหาไดโดยงาย)
   Yellow pages (สมุดหนาเหลือง)

4    Knowledge base (ฐานความรู)
   Communities of practice (ชุมชนนักปฎิบัติ)

5    Knowledge forum (เวทีสําหรับแลกเปลี่ยนความรู)
   Knowledge corner (มุมความรู)

6    Leaflet (เอกสารเผยแพร)
   PR Board (บอรดประชาสัมพันธ)

7    AAR: After Action Review (การถอดบทเรียน)การเรียนรู (Learning)

การบงชี้ความรู (Knowledge Identification)

การสราง-แสวงหาความรู (Knowledge Creation & Acqu

การจัดความรูใหเปนระบบ (Knowledge Organization)

การประมวลผลและกลั่นกรองความรู (K Codification & R

การเขาถึงความรู (Knowledge Access)

การแบงปนและแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Sharing

   Web Board (การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผานกระดานขาว)



2549 ผูรับผิดชอบ 2550 ผูรับผิดชอบ 2551 ผูรับผิดชอบ 2552 ผูรับผิดชอบ 2553 ผูรับผิดชอบ

1.1 กฎหมาย รัฐธรรมนูญ ระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของกับการประชุมสภา
1.2 ความรูทางกฎหมาย เทคนิคและกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับ

การพิจารณารางพระราชบัญญัติและการอนุมัติพระราชกําหนด
1.3 ความรูดานการปฏิบัติหนาที่เลขานุการในที่ประชุม คณะกรรมการ KM (ภาพรวม)

1.3.1 การสนับสนุนที่ประชุมวุฒิสภาในการออกเสียงลงคะแนนลับ ส.การประชุม
1.4 การเสริมสรางระบบลูกคาสัมพนัธของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ส.กรรมาธิการ 1

(ศูนยประสานงานขอมูลดานกรรมาธิการ) ส.กรรมาธิการ 2
ส.กรรมาธิการ 3

1.5 กระบวนการเลือกหรือการใหความเห็นชอบใหบุคคลดํารงตําแหนงตามบทบัญญัติของกฎหมาย
2.1 ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอรที่นํามาใชในสํานักงานฯ
2.2 ความรูเกี่ยวกับการจัดทําขอมูลวิชาการ ส.กํากับและตรวจสอบ / 51

2.2.1 ดานการตราพระราชบัญญัติ ส.การประชุม
2.2.2 ดานการควบคุมการบริหารราชการแผนดิน ส.กรรมาธิการ 1

ส.กรรมาธิการ 2
ส.วิชาการ

2.2.3 ดานการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ ส.กํากับและตรวจสอบ
2.2.4 ดานการตางประเทศ ส.ภาษาตางประเทศ

2.3 การคิดวิเคราะห/การคิดเชิงระบบ
2.4 การจัดการความรูและองคกรแหงการเรียนรู
2.5 ส.กฎหมาย / 51

ส.กฎหมาย / 53
3.1 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม ส.การพิมพ / 51

3.1.1 PMQA ส.การพิมพ / 53
3.1.2 RBM

3.2 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ
3.4 ความรูเกี่ยวกับการใหบริการและการสนับสนุนการทาํงานของสมาชิกวุฒิสภา

3.4.1 การใหบริการและสนับสนุนการทํางานของประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา ส.งานประธานวุฒิสภา ส.งานประธานวุฒิสภา / 52
3.6 การใหบริการของสํานักรายงานการประชุมและชวเลข ส.รายงานการประชุมและชวเลข ส.ชวเลขฯ / 52
3.7 แนวทางการเรียนรูการจัดทําหนังสือราชการ ส.บริหารงานกลาง ส.บริหารงานกลาง / 53
3.8 ความรูเกี่ยวกับระเบียบการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการและการฝกอบรมสัมมนา ส.การคลังและงบประมาณ ส.การคลังและงบประมาณ / 53

4.1 ความรูและเทคนิคดานการสื่อสาร และประชาสัมพันธ
4.2 การสรางภาพลักษณ ส.ประชาสัมพันธ
4.3 การจัดทําระบบลูกคาสัมพันธ (CRM- Customers Relation Management) ส.งานประธานวุฒิสภา

ส.กรรมาธิการ 3
ส.รายงานการประชุมและชวเลข

4.4 ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม
4.5 รอบรูเรื่องตางประเทศ (51) - - การสนับสนุนการดําเนินงานดานตางประเทศ (52) ส.การตางประเทศ ส.การตางประเทศ / 51

4.6 การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ในการเขารวมการศึกษาดูงาน สัมมนา ประชุม ณ ตางประเทศ ส.ภาษาตางประเทศ ส.ภาษาตางประเทศ / 53

4.6.1 การประชุมรฐัสภาระหวางประเทศ ส.การตางประเทศ
5.1 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management and Development)

5.2 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
5.3 การจัดการความรูและองคกรแหงการเรียนรู

5.3.1 เครื่องราชอิสริยาภรณ ส.บริหารงานกลาง / 51
5.3.2 การจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ส.การคลังและงบประมาณ / 51

5.3.3 การติดตามสถานการณตางประเทศ “คุยขาวรอบโลก” ส.ภาษาตางประเทศ ส.ภาษาตางประเทศ / 52

5.4 การแลกเปลี่ยนประสบการณในการปฏิบัติงานดานนิติบัญญัติ ส.การประชุม
ส.กฎหมาย

หมายเหตุ
4 องคความรู 6 สํานักเจาภาพหลักK: Knowledge

2 องคความรู 9 สํานักเจาภาพหลัก 3 องคความรู 9 สํานักเจาภาพหลัก1 องคความรู7 องคความรูKM Area
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และประกาศตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับวงงานรัฐสภา (53) (จากเดิมการแลกเปลี่ยนความรูผาน Web Board (51))
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ตารางสรุปองคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
จําแนกตามปที่จัดทําองคความรู

KM Area สํานักเจาภาพหลักในการจัดทํา

K1 คําศัพทรัฐสภา
K2 การจัดทําตนทุนผลผลิต
K3 กระบวนการจัดซื้อจัดจาง 
K4 วงจรการบริหารงานพัสดุ คณะกรรมการ KM 

องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
2549 - - 7K

K4 วงจรการบรหารงานพสดุ คณะกรรมการ KM 

K5 การจัดทําเจตนารมณของกฎหมาย
K6 การขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป 
K7 กระบวนการตราพระราชบัญญัติของสภานิติบัญญัติแหงชาติ

K1 ความรูดานการปฏิบัติหนาที่เลขานุการในที่ประชุม KM Area 1 คณะกรรมการ KM 

2550 - - 1K

2551 - - 2K

K1 ความรูเก่ียวกับการจัดทําขอมูลวิชาการ KM Area 2

 - ดานการตราพระราชบัญญัติ  - สํานักการประชุม
 - ดานการบริหารราชการแผนดิน  - สํานักกรรมาธิการ 1

 - สํานักกรรมาธิการ 2
 - สํานักวิชาการ

 - ดานการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ - สํานักกํากับและตวจสอบ

2551   2K

ฐ
 - ดานการตางประเทศ  - สํานักภาษาตางประเทศ

K2 การจัดทําระบบลูกคาสัมพันธ (Customers Relation Management) KM Area 4  - สํานักงานประธานวุฒิสภา
 - สํานักกรรมาธิการ 3
 - สํานักรายงานการประชุมและชวเลข

2 องคความรู 9 สํานักเจาภาพหลัก
2552 - - 3K

K1 การสนับสนุนการดําเนินงานดานตางประเทศ KM Area 4  - สํานักการตางประเทศ
K2 การเสริมสรางระบบลูกคาสัมพันธของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา KM Area 1  - สํานักกรรมาธิการ 1

(ศูนยประสานงานขอมูลดานกรรมาธิการ)  - สํานักกรรมาธิการ 2
 - สํานักกรรมาธิการ 3

K3 การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน
 - การใหบริการและสนับสนุนการทํางานของประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา KM Area 3  - สํานักงานประธานวุฒิสภา
 - การสรางภาพลักษณ KM Area 4  - สํานักประชาสัมพันธ
 - การปฏิบัติหนาที่เลขานุการในที่ประชุม KM Area 1  - สํานักการประชุม

(การสนับสนุนที่ประชุมวุฒิสภาในการออกเสียงลงคะแนนลับ)

 - การติดตามสถานการณตางประเทศ "คุยขาวรอบโลก" KM Area 5  - สํานักภาษาตางประเทศ
 - การใหบริการของสํานักรายงานการประชุมและชวเลข KM Area 3  - สํานักรายงานการประชุมและชวเลข

  ํ ั  ั

K1 การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ในการเขารวม KM Area 4  - สํานักภาษาตางประเทศ
การศึกษาดูงาน สัมมนา ประชุม ณ ตางประเทศ  - สํานักการตางประเทศ

K2 การแลกเปลี่ยนองคความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานดานนิติบัญญัติ KM Area 5  - สํานักการประชุม
 - สํานักกฎหมาย

ี  ั ั ื ั ิ

2553 - - 4K

3 องคความรู 9 สํานักเจาภาพหลัก

K3 แนวทางการเรียนรูการจัดทําหนังสือราชการ KM Area 3 - สํานักบริหารงานกลาง
K4 ความรูเกี่ยวกับระเบียบการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการและการฝกอบรมสัมมนา KM Area 3  - สํานักการคลังและงบประมาณ

4 องคความรู 6 สํานักเจาภาพหลัก



1 สํานักงานประธานวุฒิสภา 2551  - การจัดทําระบบลูกคาสัมพันธ (Customers Relation Management) KM Area 4

2552  - การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน: การใหบริการและสนับสนุนการทํางานของประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา KM Area 3

2 สํานักประชาสัมพันธ 2552  - การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน: การสรางภาพลักษณ KM Area 4

3 สํานักบริหารงานกลาง 2553  - แนวทางการเรียนรูการจัดทําหนังสือราชการ KM Area 3

4 สํานักการคลังและงบประมาณ 2553  - ความรูเกี่ยวกับระเบียบการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการและการฝกอบรมสัมมนา KM Area 3

5 สํานักการตางประเทศ 2552  - การสนับสนุนการดําเนินงานดานตางประเทศ KM Area 4

2553  - การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ในการเขารวมการศึกษาดูงาน สัมมนา ประชุม ณ ตางประเทศ KM Area 4

6 สํานักวิชาการ 2551  - การจัดทําขอมูลวิชาการ: ดานการบริหารราชการแผนดิน KM Area 2

7 สํานักการประชุม 2551  - การจัดทําขอมูลวิชาการ: ดานการตราพระราชบัญญัติ KM Area 2

2552  - การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน: การปฏิบัติหนาที่เลขานุการในที่ประชุม (การสนับสนุนที่ประชุมวุฒิสภาในการออกเสียงลงคะแนนลับ) KM Area 1

2553  - การแลกเปลี่ยนองคความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานดานนิติบัญญัติ KM Area 5

8 สํานักกํากับและตรวจสอบ 2551  - การจัดทําขอมูลวิชาการ: ดานการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ KM Area 2

9 สํานักกรรมาธิการ 1 2551  - การจัดทําขอมูลวิชาการ: ดานการบริหารราชการแผนดิน KM Area 2

2552  - การเสริมสรางระบบลูกคาสัมพันธของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา KM Area 1

(ศูนยประสานงานขอมูลดานกรรมาธิการ)
10 สํานักกรรมาธิการ 2 2551  - การจัดทําขอมูลวิชาการ: ดานการบริหารราชการแผนดิน KM Area 2

2552  - การเสริมสรางระบบลูกคาสัมพันธของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา KM Area 1

(ศูนยประสานงานขอมูลดานกรรมาธิการ)
11 สํานักกฎหมาย 2553  - การแลกเปลี่ยนองคความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานดานนิติบัญญัติ KM Area 5

12 สํานักภาษาตางประเทศ 2551  - การจัดทําขอมูลวิชาการ: ดานการตางประเทศ KM Area 2

2552  - การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน: การติดตามสถานการณตางประเทศ "คุยขาวรอบโลก" KM Area 5

2553  - การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ในการเขารวมการศึกษาดูงาน สัมมนา ประชุม ณ ตางประเทศ KM Area 4

13 สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝายเลขานุการคกก.KM
14 สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฝายเลขานุการคกก.KM
15 สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 2551  - การจัดทําระบบลูกคาสัมพันธ (Customers Relation Management) KM Area 4

2552  - การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน: การใหบริการของสํานักรายงานการประชุมและชวเลข KM Area 3

16 สํานักการพิมพ
17 สํานักกรรมาธิการ 3 2551  - การจัดทําระบบลูกคาสัมพันธ (Customers Relation Management) KM Area 4

2552  - การเสริมสรางระบบลูกคาสัมพันธของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา KM Area 1

(ศูนยประสานงานขอมูลดานกรรมาธิการ)
18 สํานักนโยบายและแผน
19 กลุมงานตรวจสอบภายใน

สํานักเจาภาพหลักในการจัดทํา 2549 2550 2551

ตารางสรุปองคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจําแนกตามเจาภาพหลักที่จัดทําองคความรู
จําแนกตามเจาภาพหลักที่จัดทําองคความรู

KM Area หมายเหตุ2552 2553 องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
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