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 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 



คํานํา 
 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ดําเนินการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ 
ท่ีมีคุณค่าและจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน ท้ังความรู้ท่ีมีอยู่ชัดแจ้งในรูปของเอกสาร และความรู้ท่ีฝังอยู่ในตัวคน 
ซึ่งได้มาจากประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล ให้เป็นระบบระเบียบมากยิ่งข้ึน ทําให้บุคลากร
สามารถเข้าถึงได้สะดวก สามารถนําองค์ความรู้และวิธีการปฏิบัติท่ีดีมาใช้ประโยชน์ให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน รวมท้ังเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในองค์กรอย่างต่อเน่ือง นําไปสู่การเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ (Learning Organization) ซึ่งการท่ีบุคลากรมีองค์ความรู้ต่างๆท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน มีการ
เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง จะส่งผลให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนเป้าประสงค์ของ
ประเด็นยุทธศาสตร์ เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรธรรมาภิบาลท่ีได้รับการยอมรับจากสมาชิก
วุฒิสภาและประชาชน  

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดทําแผนปฏิบัติการ
การจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือเป็นแนวทาง 
ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้ดําเนินกิจกรรมท่ีกําหนดตามแผนฯเรียบร้อยแล้ว 
โดยมผีลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงานปรากฏอยู่ในรายงานฉบับน้ี 

  
 
 

 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สาํนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
เรื่อง                            หน้า 
บทท่ี ๑ บทนํา                   ๑ - ๓ 
บทท่ี ๒ การดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้ ๔ - ๒๕   
บทท่ี ๓ ผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินการจัดการความรู้                                            ๒๖ - ๒๙ 
บทท่ี ๔ บทสรุปและข้อเสนอแนะ                                                     ๓๐ - ๓๓ 
ภาคผนวก 
- รายละเอียดผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้  
  (KM Action Plan) ของแต่ละองค์ความรู้ 
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๑

บทที่ ๑ 
บทนํา 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีภารกิจในการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการประชุม วิชาการ 
ธุรการแก่วุฒิสภา ตลอดจนสนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การปกครองในระบอบประชาธิปไตย      
การปฏิบัติภารกิจดังกล่าว บุคลากรต้องปฏิบัติงานโดยอาศัยองค์ความรู้ มีความรอบรู้ในงานที่ปฏิบัติ 
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป็น
ของการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร โดยอาศัยการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) 
ซึ่งสํานักงานฯ ได้ดําเนินการจัดการความรู้นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นมา เพื่อรวบรวมองค์ความรู้  
ที่มีคุณค่าและจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน ทั้งความรู้ที่อยู่ในรูปของเอกสาร เช่น คู่มือปฏิบัติงาน หนังสือ 
ตํารา และความรู้ที่อยู่ในตัวบุคลากร ที่มาจากประสบการณ์อันมีค่าจากการทํางาน ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไข
ปัญหา การปรับปรุงพัฒนางาน หรือแม้แต่ความรู้ที่เกิดจากความผิดพลาด รวมทั้งทักษะความเชี่ยวชาญ
เฉพาะบุคคล ประมวลกลั่นกรองให้เป็นระบบระเบียบ บุคลากรสามารถเข้าถึงได้สะดวกผ่านทางเว็บไซต์
การจัดการความรู้ รวมทั้งจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร เพื่อที่บุคลากรจะได้นํา      
องค์ความรู้และวิธีการปฏิบัติที่ดีมาถ่ายทอดกันภายในองค์กร และนํามาใช้พัฒนาการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น รวมทั้งเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง นําไปสู่การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)  

การดําเนินการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้นั้น จะต้องมีการ 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจัดการความรู้ในทุกส่วนงานของสํานักงานฯ พร้อมทั้งพัฒนาระบบ
สนับสนุนกระบวนการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 
มีองค์ความรู้เป็นฐานในการสนับสนุนต่อความสําเร็จของยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ที่มีการปรับเปลี่ยนบทบาทและทิศทางการดําเนินงาน สู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาล
ที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน โดยแนวทางของการดําเนินการจัดการความรู้     
ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะทํางานจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มุ่งเน้นการ 
มีส่วนร่วมของบุคลกรในการดําเนินการจัดการความรู้ พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจในการจัดการความรู้ 
ตลอดจนส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อเก็บรวบรวมองค์ความรู้ที่มีคุณค่า  
และมีความสําคัญต่อการปฏิบัติราชการ ให้บุคลากรภายในองค์กรสามารถเข้าถึง เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างบุคลากรทุกระดับ สามารถนําองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้พัฒนาการปฏิบัติราชการร่วมกัน  
เพื่อผลักดันให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของสํานักงานฯ ด้วยผลงานท่ีมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสมาชิก
วุฒิสภาและประชาชน 
การดําเนินการจัดการความรู้ที่ผ่านมา 

สํานักงานฯ ได้ดาํเนินการจัดการความรู้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่มี
คุณค่าและจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน ที่กระจัดกระจายอยู่ทั้งที่เป็นความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) 
ที่เขียนอธิบายออกมาเป็นตัวอักษร เช่น คู่มือปฏิบัติงาน หนังสือ ตํารา และความรู้แฝงเร้น หรือความรู้
แบบฝังลึก (Tacit Knowledge) ซึ่งเป็นความรู้ในตัวบุคคล ที่ได้มาจากประสบการณ์  
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๒

หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล ให้เป็นระบบระเบียบมากย่ิงขึ้น ทําให้บุคลากรภายในองค์กรสามารถ
เข้าถึง และนําองค์ความรู้และวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้  

ทั้งนี้ เอกสารที่รวบรวมองค์ความรู้และวิธีปฏิบัติ ซึ่งเป็นผลจากการดําเนินการจัดการความรู้ 
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึงปัจจุบัน ได้ถูกรวบรวมและเผยแพร่ ในเว็บไซต์การจัดการความรู้ของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา (http://www.senate.go.th/km_senate2/) ซึ่งบุคลากรสามารถเข้าไปดาวน์โหลด
เอกสารองค์ความรู้ทั้งหมดที่รวบรวมไว้ได้ โดยรายละเอียดขององค์ความรู้ในแต่ละปีมีดังนี้ 
 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. องค์ความรู้ 

๒๕๔๙ 

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

๒๕๕๐ 

ความรู้ด้านการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในท่ีประชุม 
 - ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม 
 - เทคนิคการเป็นเลขานุการในที่ประชุมที่ดี 
 - ความรู้เชิงปฏิบัติการในการประชุม 
    - กระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงานด้านเลขานุการในกรณีที่มีการจัดสัมมนา 

๒๕๕๑ 

๑. การจัดทําข้อมูลวิชาการ 
 - ด้านการตราพระราชบัญญัติ  
 - ด้านการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน  
 - ด้านการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ  
 - ด้านการต่างประเทศ 
๒. ความรู้เก่ียวกับระบบลูกค้าสัมพันธ์ 
 - ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับระบบลูกค้าสัมพันธ์ 
 - แนวทางในการปรับปรุงการให้บริการ 

๒๕๕๒ 
๑. Hการสนับสนุนการดําเนินงานด้านการต่างประเทศ 
H๒. การเสริมสร้างระบบลูกค้าสัมพันธ์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
๓. Hการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

๒๕๕๓ 

๑. Hการปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการเข้าร่วมการศึกษาดูงาน สัมมนา ประชุม ณ ต่างประเทศ  
H๒. การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติ  
๓. Hแนวทางการเรียนรู้การจัดทําหนังสือราชการ 
๔. Hความรู้เก่ียวกับระเบียบการเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมสัมมนา H

ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
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๓

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. องค์ความรู้ 

๒๕๕๔ 

๑. การจัดทําสรุปความเห็นทางกฎหมายกรณีสมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือก่อนเข้าสู่วาระ
การประชุมวุฒิสภาและการแจ้งข้อหารือไปยังส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
๒. การดําเนินการจัดทําหนังสือเดินทาง/ตรวจลงตราให้แก่สมาชิกวุฒิสภาและข้าราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
๓. การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

๒๕๕๕ 

๑. TRICK ประชุมกรรมาธิการ 
๒. เทคนิคการจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณาทางด้านวิชาการ 
ในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ 
๓. กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ และการติดตาม
ประเมินผลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
๔. หลักและข้อควรคํานึงสําหรับการปฏิบัติงานในที่ประชุมวุฒิสภา 
๕. คู่มือการรับรองแขกต่างประเทศในการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขก
ของวุฒิสภา กรณีการรับรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติจีน 
๖. การสนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ 
๗. ฐานข้อมูลระบบค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร 
๘. กระบวนการตรวจสอบการดําเนินงานสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
๙. กระบวนการการให้บริการข้อมูลข่าวสารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
๑๐. เทคนิคการบริหารโครงการฝึกอบรม 
๑๑. กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
๑๒. ต้นแบบชวเลขจากพี่สู่น้อง (Shorthand Model) 
๑๓. การจัดทําขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ 

ตารางแสดงองคค์วามรู้ท่ีสํานักงานฯได้ดําเนินการรวบรวมและเผยแพร่ในเว็บไซต์การจัดการความรู้ 
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บทที่ ๒ 
การดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้ 

  
๑. แนวทางการจัดทําแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) เป็นแผนงานที่แสดงถึงรายละเอียดการดําเนินงาน
ของกิจกรรมการจัดการความรู้ต่างๆ เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดองค์ความรู้ให้เป็นระบบและ
เข้าถึงง่าย การยกย่องชมเชยและให้รางวัล เป็นต้น เพื่อให้องค์กรบรรลุผลตามเป้าหมายขององค์ความรู้ 
ที่กําหนด และสนับสนุนการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จะดําเนินการ
ตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) ของราชการ
สังกัดรัฐสภา ซึ่งเป็นการตรวจรับรองเพื่อให้ม่ันใจว่าส่วนราชการสังกัดรัฐสภา “มีความพร้อมในการ
บริหารจัดการ” ระดับพื้นฐาน กล่าวคือ ส่วนราชการมีแนวทางหรือระบบต่างๆ ที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการขององค์การ มีการปรับปรุงแนวทางหรือระบบให้มีความเหมาะสม และนําแนวทางการบริหาร
จัดการตามเกณฑ์ฯ ระดับพื้นฐานไปปฏิบัติ ซึ่งเป็นการเตรียมการเพื่อเข้าสู่รางวัลคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ดังนั้นเพื่อให้ผลการดําเนินการด้านการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certify Fundamental level) เป็นไปตามมาตรฐานที่
กําหนด รวมทั้งเป็นการสนับสนุนตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖ ของสํานักงานฯ ที่กําหนดตัวชี้วัดที่ ๘.๑ ระดับความสําเร็จของการผ่านการตรวจรับรองเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) (หมวด ๑ - ๗) ให้ผ่านเกณฑ์การตรวจ
รับรองผลคุณภาพฯ ตลอดจนก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาอย่าง
ต่อเนื่อง สํานักงานฯ จึงดําเนินการจัดการความรู้ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน (Certify Fundamental level) ในหมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
รหัส IT ๗ ซึ่งกําหนดให้ส่วนราชการจัดทําแผนการจัดการความรู้ และนําแผนไปปฏิบัติ เพื่อให้การ
ดําเนินงานการจัดการความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ สามารถส่งผลโดยตรงต่อประเด็นยุทธศาสตร์ 
และตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี โดยมีแนวทางดังต่อไปน ี้ 
 ๑) กําหนดองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติราชการ และสนับสนุนการดําเนินงานตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ หรือสนับสนุนความสําเร็จของตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาดําเนินการจัดการความรู้ โดยเลือก
องค์ความรู้ที่จําเป็นอย่างน้อย ๓ องค์ความรู้ จากอย่างน้อย ๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่แตกต่างกัน  
และระบุเหตุผลที่เหมาะสมและจําเป็นในการเลือกองค์ความรู้นั้นประกอบด้วย  

ทั้งนี้ องค์ความรู้ที่เลือกมาดําเนินการและไม่ควรซํ้าซ้อนกับองค์ความรู้ที่สํานักงานฯ ได้เคยเลือกมา
จัดทําแผนการจัดการความรู้ไปแล้ว แต่หากจําเป็นต้องเป็นองค์ความรู้เดิม ส่วนราชการจะต้องทบทวนและ
เพิ่มเติมองค์ความรู้ที่จําเป็นในการปฏิบัติราชการให้มากขึ้นหรือครบถ้วนสมบูรณ์ย่ิงขึ้นอย่างชัดเจน 

๒) กําหนดตัวชี้วัด (KPI) เพื่อวัดผลการจัดการความรู้ โดยเลือกตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรองฯ 
หรือตัวชี้วัด (KPI) อื่นๆ ที่สามารถสะท้อนผลลัพธ์ของแผนการจัดการความรู้ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการ
วัดผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของสํานักงานฯ 
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๓) การจัดทําแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ยึดตามแนวทางการจัดการความรู้ของ
สํานักงาน ก.พ.ร. โดยมีรายละเอียดกิจกรรมการจัดการความรู้ต่างๆ ตามกระบวนการการจัดการความรู้ 
(KM Process) ครอบคลุมทั้ง ๗ ขั้นตอน โดยมีการบูรณาการร่วมกันกับกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
(Change Management Process) ๖ องค์ประกอบ ในทั้ง ๓ แผน 

๔) ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO) /หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอํานาจฯ และผู้บริหารสูงสุด
ด้านการจัดการความรู้ (CKO) /หรือผู้ที่ได้รับการมอบอํานาจฯ ทบทวนความถูกต้องและความเหมาะสม  
พร้อมลงนามรับรอง ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารได้ทราบและสนับสนุน
การดําเนินงานด้านการจัดการความรู้  

๕) ดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ ได้สําเร็จครบถ้วนทุกกิจกรรม และสามารถ
ดําเนินการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ในทุกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 ๖) มีรายงานผลการติดตามความก้าวหน้าทุกคร้ังตามที่ระบุในกรอบระยะเวลาการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานของกิจกรรมตามแผนฯ ไม่น้อยกว่า ๒ คร้ังต่อปี โดยมีช่วงห่างของระยะเวลา 
ในการติดตามแต่ละครั้งที่เหมาะสม 
 ๗) การวัดผลลัพธ์ของการดําเนินการจะพิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยความสําเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของ
การดําเนินกิจกรรม ที่ส่วนราชการดําเนินการได้สําเร็จครบถ้วน ทุกกิจกรรม ตามแผนการจัดการความรู้
ของสํานักงานฯ ที่กําหนดไว้อย่างน้อย ๓ องค์ความรู้ 

ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง งานบริการหรือกิจกรรมที่เกิดจากการทํางานได้ผลผลิต (outputs) ตาม
เป้าหมาย และเกิดผลลัพธ์ (outcome) ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้ ทําให้องค์ความรู้ที่
กําหนดสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงหรือเป็นที่พึงพอใจ  
 ๘) มีกิจกรรมยกย่องชมเชย ให้เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
๒. รูปแบบกระบวนการจัดการความรู้ (KM Model) เพ่ือการจัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ 
 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) เป็นแผนงานที่แสดงรายละเอียดการดําเนินงาน 
ของกิจกรรมต่างๆ ตามกระบวนการการจัดการความรู้ (KM Process) ครอบคลุมทั้ง ๗ ขั้นตอน โดยมี
การบูรณาการร่วมกันกับ กระบวนการบริหารการเปล่ียนแปลง (Change Management Process)  
๖ องค์ประกอบ ดังนี้  

๒.๑ กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process: KMP)  
เป็นกระบวนการแบบหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงขั้นตอนที่ทําให้เกิดกระบวนการ

จัดการความรู้  หรือพัฒนาการของความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร  ประกอบด้วย ๗ ขั้นตอน ดังนี้ 
๑) การบ่งชี้ความรู้ เป็นการพิจารณาว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

คืออะไร และเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เราจําเป็นต้องใช้ความรู้อะไร ขณะน้ีเรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ใน
รูปแบบใด และอยู่ที่ใคร 
       ๒) การสร้างและแสวงหาความรู้ เป็นการรวบรวม/สกัดความรู้ ทั้งความรู้ชัดแจ้ง 
(Explicit Knowledge) จากเอกสาร หรือ ความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในตัวบุคคล  
จากภายในองค์กรและ/หรือภายนอกองค์กร โดยอาศัยเคร่ืองมือ/วิธีการต่างๆ ในการสร้างและแสวงหา
ความรู้ที่เหมาะสม เช่น การรวบรวมกฎ ระเบียบ คู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน การถอดความรู้จาก 
ตัวบุคคล เช่นการประชุมระดมสมอง การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ การถอดบทเรียนหลังการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
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๓) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมสําหรับ
การเก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต  

๔) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เป็นการปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน 
ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ จากการประชุมพิจารณาร่วมกัน หรือตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญในองค์ความรู้นั้น 

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

๖) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ มีเคร่ืองมือหลากหลายประเภทถูกสร้างขึ้นมา 
เพื่อนําไปใช้ในการถ่ายทอดและแลกเปล่ียนความรู้ ซึ่งอาจแบ่งเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ ๆ คือ  

- กรณีที่เป็นความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) อาศัยเคร่ืองมือที่ช่วยในการ 
“เข้าถึง” ความรู้ มักเป็นแบบทางเดียว เช่น เอกสาร ฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 

-  กรณีที่เป็นความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) อาศัยเคร่ืองมือที่ช่วยในการ “ถ่ายทอด” 
ความรู้ซึ่งมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นหลัก เช่น ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice: CoP) 
จัดทําเป็นระบบทีมข้ามสายงาน ระบบพี่เลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น  
      ๗) การเรียนรู้ ควรทําให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เป็นการนําความรู้ที่ได้จากการ
แลกเปลี่ยนไปใช้ประโยชน์ในการทํางานเพื่อแก้ปัญหา ปรับปรุงหรือพัฒนางานเพื่อให้ดีขึ้นกว่าเดิม  
เม่ือปฏิบัติตามแล้วมีปัญหาตรงไหน มีจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไร ผู้ปฏิบัติก็แจ้งข้อมูลป้อนกลับ 
(Feedback) เพื่อให้หน่วยงานนําไปพิจารณาปรับปรุงงาน เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่และ
หมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

 ๒.๒ กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process: CMP)  
เป็นกรอบความคิดแบบหนึ่งเพื่อให้องค์กรที่ต้องการจัดการความรู้ภายในองค์กร   

ได้มุ่งเน้นถึงปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กร ที่จะมีผลกระทบต่อการจัดการความรู้ โดยกระบวนการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง สามารถดําเนินการควบคู่ไปพร้อมกับ KMP ที่กล่าวมาข้างต้นได้ ซึ่ง CMP ประกอบด้วย 
๖ องค์ประกอบ ดังนี้ 

๑) การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม - เป็นการเตรียมพื้นฐานของหน่วยงานให้
เหมาะกับการจัดการความรู้ เช่น การสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนการจัดการความรู้ การแต่งตั้ง
คณะทํางานครอบคลุมบุคลากรด้านต่าง ๆ ตามภารกิจของหน่วยงาน ทีม/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ และ
แนวทางการติดตามประเมินผลของกิจกรรมต่างๆ 

๒) การสื่อสาร - เป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนในสํานักงานฯ รู้ว่ากําลังส่งเสริมการ
จัดการความรู้ ทําการจัดการความรู้แล้วมีประโยชน์อย่างไร (ต่อสํานักงานฯ และตัวผู้ปฏิบัติงาน) จะทํา
อะไรกันบ้าง และจะต้องทําอย่างไร ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนเก่ียวข้องอย่างไร ตัวอย่างการสื่อสาร เช่น  
จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้และประเด็นสําคัญเร่ืองการจัดการความรู้ เป็นต้น 

๓) กระบวนการและเคร่ืองมือ  - เป็นการเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้การ
ค้นหา เข้าถึง ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้สะดวกรวดเร็วขึ้น โดยการเลือกใช้กระบวนการและ
เคร่ืองมือ ขึ้นกับชนิดของความรู้, ลักษณะขององค์กร, ลักษณะการทํางาน, วัฒนธรรมองค์กร, ทรัพยากร 
เช่น การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บความรู้ เคร่ืองมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เช่น ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) การทบทวนหลังการปฏิบัติ (After Action Reviews : AAR) แลกเปลี่ยนวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice Exchange) มาใช้ในกระบวนแบ่งปันความรู้ในสํานักงานฯ  
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๔) การฝึกอบรมและการเรียนรู้  - เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญ
และหลักการของการจัดการความรู้ โดยการเรียนรู้ต้องพิจารณาถึง เนื้อหา, กลุ่มเป้าหมาย, วิธีการ, 
การประเมินผลและปรับปรุง เช่น จัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะการถ่ายทอดความรู้ การเป็นวิทยากร            
ในกระบวนการจัดการความรู้ ให้แก่คณะทํางานการจัดการความรู้, จัดไปดูงานองค์กรที่ประสบความสําเร็จ
ในด้านการจัดการความรู้ เป็นต้น 

๕) การวัดผล - เป็นการตรวจสอบเพื่อให้ทราบว่าการดําเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้หรือไม่, มีการนําผลของการวัดมาใช้ในการปรับปรุงแผนและการดําเนินการให้ดีขึ้น, มีการนําผลการ
วัดมาใช้ในการสื่อสารกับบุคลากรในทุกระดับให้เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้ และการวัดผลต้อง
พิจารณาด้วยว่าจะวัดผลที่ขั้นตอนไหนได้แก่ วัดระบบ (System), วัดที่ผลลัพธ์ (Output) หรือวัดที่
ประโยชน์ที่จะได้รับ (Outcome) ตัวอย่างการวัดผล เช่น-วัดผลสําเร็จในการดําเนินการตามแผนการ
จัดการความรู้ประจําปี รายกิจกรรมและภาพรวมเพื่อสรุปบทเรียนและหาแนวทางปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการ 

๖) การยกย่องชมเชยและให้รางวัล - เป็นการกระตุ้น และส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมการจัดการความรู้ของบุคลากร ทั้งในส่วนของคณะทํางานและผู้ปฏิบัติงาน โดยข้อควร
พิจารณาได้แก่ ค้นหาความต้องการของบุคลากร, แรงจูงใจระยะสั้นและระยะยาว, บูรณาการกับระบบ 
ที่มีอยู่ ปรับเปล่ียนให้เข้ากับกิจกรรมที่ทําในแต่ละช่วงเวลา ตัวอย่างการยกย่องชมเชยและให้รางวัล เช่น 
มอบรางวัลโครงการจัดการความรู้ดีเด่นของสํานักงานฯ  
๓. ข้ันตอนการดําเนินงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑) สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา เพื่อดําเนินการพัฒนาระบบข้อมูลและเพื่อให้การดําเนินการในการจัดการความรู้ของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนการจัดการความรู้  
อันจะส่งผลให้การจัดการความรู้สําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
 ๒) คณะกรรมการจัดการความรู้ฯ พิจารณาทบทวนการกําหนดองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาตามบัญชีองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน  ซึ่งหากสํานัก 
ที่เก่ียวข้อง ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมองค์ความรู้ให้มีความสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน สามารถแก้ไข
เพิ่มเติมและจะนําเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาต่อไป 
 ๓) คณะกรรมการจัดการความรู้ฯ มอบหมายให้แต่ละสํานักพิจารณาส่งรายชื่อข้าราชการ 
ในสํานัก เข้าร่วมเป็นคณะทํางานจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เพื่อทําหน้าที่ในการสร้าง แสวงหาความรู้ที่มีอยู่ในแหล่งต่างๆ รวบรวมกําหนดรูปแบบ จัดทําและพัฒนา
ระบบข้อมูลความรู้ เพื่อให้บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้คณะทํางานจัดการความรู้ฯ รายงานผลการดําเนินงานต่อ
คณะกรรมการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๔) คณะกรรมการจัดการความรู้ฯ ประชุมพิจาณาทบทวนการกําหนดองค์ความรู้และกําหนด
แนวทางในการคัดเลือกองค์ความรู้อย่างน้อยจํานวน ๓ องค์ความรู้ ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖  

๕) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดการความรู้ฯ ให้แต่ละสํานักแสดงความประสงค์ในการเข้า
ร่วมเป็นเจ้าภาพหลัก พร้อมทั้งนําเสนอองค์ความรู้ที่สํานักเห็นว่าควรนํามาจัดทําเป็นองค์ความรู้ของ
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สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยคํานึงถึงการนําไปใช้ประโยชน์และช่วยผลักดัน
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ให้สามารถปฏิบัติงานตอบสนองต่อภารกิจและยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ 
หรือเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการได้ 

๖)  คณะกรรมการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พิจารณาคัดเลือกองค์ความรู้ 
ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ อย่างน้อยจํานวน  
๓ องค์ความรู้ และเจ้าภาพหลักที่รับผิดชอบในการดําเนินการ 

๗) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดการความรู้ฯ ร่วมกับเจ้าภาพหลักที่รับผิดชอบในการ
ดําเนินการจัดทําองค์ความรู้ จัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยกําหนด
รายละเอียดกิจกรรมการจัดการความรู้ ๗ ขั้นตอน ตามกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management Process) บูรณาการกับกระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง ๖ ขั้นตอน 
 ๘) ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๙) ติดตามผลและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจําปี 
พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีการรวบรวมเอกสาร หลักฐานการดําเนินกิจกรรมในแต่ละข้ันตอนของการจัดการ
ความรู้ เพื่อรายงานการดําเนินงานเป็นรายไตรมาส และเตรียมรับการตรวจประเมินโดยผู้ประเมินจาก
หน่วยงานภายนอก (สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี)  
 ๑๐) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖  
ต่อประธานและคณะกรรมการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบ 
๔. การวัดผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 การวัดผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ . ๒๕๕๖  
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จะพิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยความสําเร็จจากผลสัมฤทธ์ิของการดําเนิน
กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ของสํานักงานฯ ที่กําหนดไว้อย่างน้อย ๓ องค์ความรู้ โดยผลสัมฤทธิ์ 
หมายถึง งานบริการหรือกิจกรรมที่เกิดจากการทํางานได้ผลผลิต (Outputs) ตามเป้าหมาย และเกิด
ผลลัพธ์ (Outcome) ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้ ทําให้องค์ความรู้ที่กําหนดสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงหรือเป็นที่พึงพอใจ  
 โดยจะพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการจัดการความรู้ในสองมิติ คือมิติกระบวนการ และ
มิติผลลัพธ์ ดงันี้ 

๑) พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการ
ความรู้ ของแต่ละองค์ความรู้ ซึ่งการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ของแต่ละองค์ความรู้ 
จะต้องดําเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certify Fundamental 
level) ในหมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ รหัส IT ๗ โดยดําเนินกิจกรรมตาม
แผนการจัดการความรู้ ได้สําเร็จครบถ้วนทุกกิจกรรม และสามารถดําเนินการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ในทุกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ระบุไว้ในแต่ละขั้นตอน 
 ๒) พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ กําหนด 
ในแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ของแต่ละองค์ความรู้ เพื่อวัดผลลัพธ์การจัดการความรู้
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๙

 ๕. รายละเอียดภาพรวมของผลการดําเนินงานการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

ประเด็นการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ความสอดคล้องกับ 
กระบวนการจัดการความรู้ 

๑. การแต่งตั้งผู้บริหารด้านการ
จัดการความรู้ และ
คณะกรรมการจัดการความรู้ของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

 ๑. มีการแต่งตั้งผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตามคําสั่ง
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ ๓๗๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๑ ม.ค. ๕๖ โดยมี นางนิภาพร ศรีสุวรรณ 
เป็นประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ตามคําสั่งสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ ๔๔๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๖ ก.พ. ๕๖ โดยมีผู้อํานวยการสํานัก
ทุกสํานักเป็นกรรมการ 
 การแต่งตั้งผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ และคณะกรรมการจัดการความรู้ของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ดังกล่าว ถือเป็นการเตรียมพื้นฐานของสํานักงานฯ ให้เอื้อต่อการดําเนินงานการ
จัดการความรู้ ของสํานักงานฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กระบวนการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง (Change 
Management Process: 
CMP) 
- การเตรียมการและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
(CMP๑) 

๒. การกําหนดนโยบายการ
ดําเนินงานจัดการความรู้ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ๑. ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีดําริให้นัดประชุม
คณะกรรมการจัดการความรู้ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มี.ค. ๒๕๕๖ 
ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ๑๕๐๓ ชั้น ๑๕ อาคารสุขประพฤติ 
 ๒. คณะกรรมการจัดการความรู้ฯ ได้ทบทวนผลการดําเนินงานจัดการความรู้ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา และทบทวนการกําหนดขอบเขตการจัดการความรู้สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา (KM Focus Area) และแนวทางการกําหนดองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติราชการตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทําแผนจัดการความรู้  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๓. กําหนดขอบเขตการจัดการความรู้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (KM Focus Area)  
ซึ่งขอบเขตการจัดการความรู้นั้น เป็นกรอบในการกําหนดความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน 

กระบวนการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management 
Process: KMP) 
- การบ่งชี้ความรู้ (KMP ๑) 
กระบวนการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง (Change 
Management Process: CMP) 
- การเตรียมการและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
(CMP๑) 
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๑๐

ประเด็นการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ความสอดคล้องกับ 
กระบวนการจัดการความรู้ 

และสอดคล้องต่อการผลักดันเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ดังนั้น สิ่งที่ใช้พิจารณา เพื่อกําหนดขอบเขตการจัดการความรู้ ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) จึงได้กําหนดขอบเขตการจัดการความรู้ 
ของสํานักงานฯ ที่มีความสอดคล้องและสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ 
ของสํานักงานฯ ๓ ขอบเขต ดังนี้  

๑) ขอบเขตด้านพัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 - เพื่อพฒันาการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
บรรลุผลสัมฤทธิ์ และเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๒) ขอบเขตด้านพัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 - เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อถือได ้ถูกต้อง รวดเร็ว เป็น
ปัจจุบัน ผู้ใช้เข้าถงึได้ง่าย และเชื่อมโยงกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 

๓) ขอบเขตด้านพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ 
 - เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับความต้องการ 
ของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน 

๓. การกําหนดองค์ความรู้ที่
จําเป็นต่อการปฏิบัติราชการตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ๑. การจัดการความรู้ของสํานักงานฯ ได้ดําเนินการตามแนวทางของเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) 
ในหมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ รหัส IT ๗ ซึ่งกําหนดให้ส่วนราชการจัดทํา
แผนการจัดการความรู้ และนําแผนไปปฏิบัติ เพื่อให้การดําเนินงานการจัดการความรู้ตามแผนการ
จัดการความรู้ สามารถสนับสนุนการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพื่อประสิทธิผลขององค์กร ดังนั้นองค์ความรู้ที่จะนํามาจัดการ
ความรู้ มีประเด็นที่จะพิจารณาเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของ PMQA ดังกล่าว ดังนี้ 

กระบวนการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management 
Process: KMP) 
- การบ่งชี้ความรู้ (KMP ๑) 
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๑๑

ประเด็นการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ความสอดคล้องกับ 
กระบวนการจัดการความรู้ 

๑) เป็นองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติราชการ และสนับสนุนการดําเนินงานตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ หรือสนับสนุนความสําเร็จตามของตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒) ดําเนินการจัดการความรู้องค์ความรู้ที่จําเป็นอย่างน้อย ๓ องค์ความรู้ จากอย่างน้อย ๒ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่แตกต่างกัน และระบุเหตุผลที่เหมาะสมและจําเป็นในการเลือกองค์ความรู้นั้น  

๓) องค์ความรู้ที่เลือกมาดําเนินการและไม่ควรซํ้าซ้อนกับองค์ความรู้ที่สาํนักงานฯ ได้เคยเลือกมา
จัดทําแผนการจัดการความรู้ไปแล้ว แต่หากจําเป็นต้องเป็นองค์ความรู้เดิม ส่วนราชการจะตอ้งทบทวนและ
เพิ่มเติมองค์ความรู้ที่จําเป็นในการปฏิบัติราชการให้มากขึ้นหรือครบถว้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้นอย่างชัดเจน 

๔) มีการกําหนดเจ้าภาพหลักของแต่ละองค์ความรู้ ซึ่งจะเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการตาม
แผนการจัดการความรู้ 

๒. ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 
มีมติให้แต่ละสํานักพิจารณาเสนอองค์ความรู้ จําเป็นต่อการปฏิบัติงานและการผลักดันความสําเร็จตาม
ยุทธศาสตร์ หรือสนับสนุนความสําเร็จของตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น เพื่อนํามาจัดทํา
แผนการจัดการความรู้ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๔. การแต่งตั้งคณะทํางาน
จัดการความรู้ของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

 มีการแต่งตั้งคณะทํางานจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตามคําสั่ง
คณะกรรมการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ ๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๐ เม.ย. ๕๖  
จํานวน ๑๗ คน มีนางอุบล คุณวุฒิฤทธิรณ เป็นหัวหน้าคณะทํางานจัดการความรู้ของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา โดยมีอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการสร้าง แสวงหาความรู้ที่มีอยู่ในแหล่ง
ต่างๆ รวบรวมกําหนดรูปแบบ จัดทําและพัฒนาระบบข้อมูลความรู้ เพื่อให้บุคลากรของสํานักงานฯ 
สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- การเตรียมการและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
(CMP๑) 
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๑๒

ประเด็นการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ความสอดคล้องกับ 
กระบวนการจัดการความรู้ 

๕. องค์ความรู้ที่ดําเนินการ
จัดการความรู้ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖    

     ตามที่คณะกรรมการจัดการความรู้ฯ ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีมติที่ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 
เมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค. ๒๕๕๖ ให้หน่วยงานภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาพิจารณาเสนอองค์ความรู้ 
ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและช่วยสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภา มาดําเนินการจัดการ
ความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการดําเนินการจัดการความรู้ 
และส่งเสริมวฒันธรรมการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ของบุคลากรของสํานักงานฯ  
 ซึ่งหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งคณะทํางานจัดการความรู้ ได้ดําเนินการบ่งชี้ความรู้ โดยทบทวนองค์
ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน และคัดเลือกองค์ความรู้ที่จะนํามาดําเนินการจัดการความรู้ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๑๑ องค์ความรู้ดังนี้ 
  

ชื่อองค์ความรู้ สํานักเจ้าภาพ สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

๑. ข้อควรรู้เมือ่เข้ารับตําแหน่งสมาชิกวุฒิสภา  สํานักบริหาร 
งานกลาง ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ 

๒. การสนับสนนุงานด้านวิชาการแก่วุฒิสภา 
ได้แก่กระบวนการจัดทําความเห็นทางกฎหมาย  สํานักกฎหมาย ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ 

๓. เทคนิคการบริหารจัดการประชุมวุฒิสภาให้มี
ประสิทธิภาพโดยใช้มาตรฐานความเป็นมืออาชีพ
ด้านการประชุม  

สํานักการประชุม ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ 
และ ๓ 

 
 

- การบ่งชี้ความรู้ (KMP ๑) 
ในกระบวนการจัดการ
ความรู้ (Knowledge 
Management Process: 
KMP) 
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๑๓

ประเด็นการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ความสอดคล้องกับ 
กระบวนการจัดการความรู้ 

 

ชื่อองค์ความรู้ สํานักเจ้าภาพ สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

๔. การตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐภายใต้
อํานาจหน้าทีข่องสํานักกํากับและตรวจสอบ
ตามบทบัญญตัขิองรัฐธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐  

สํานักกํากับและ
ตรวจสอบ ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ 

๕. ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศ  

สํานักภาษา 
ต่างประเทศ ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ 

๖. มารยาททางการทูต: มารยาทบนโต๊ะ
อาหาร มารยาทในการแตง่กายในโอกาสต่างๆ 

สํานักการ
ต่างประเทศ 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ 
และ ๓ 

๗. TRICK การเดินทางศึกษาดงูาน
กรรมาธิการ  

สํานักกรรมาธกิาร 
๑ ๒ ๓ 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ 
และ ๓ 

๘. แผนสัญจร (Plan on Tour)  สํานักนโยบาย 
และแผน ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ 

๙. การจัดทําขัน้ตอนและวิธีปฏิบัติงานตาม
ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008  สํานักการพิมพ ์ ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ 

๑๐. การยกร่างคํากล่าว และร่างปาฐกถา  
ในโอกาสตา่งๆ 

สํานักงานประธาน
วุฒิสภา ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ 

๑๑. งานสารบรรณ หนงัสือราชการ บริหาร
และจัดการไม่งา่ยอย่างที่คิด  

คณะทํางานจัดการ
ความรู ้ ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ 
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๑๔

ประเด็นการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ความสอดคล้องกับ 
กระบวนการจัดการความรู้ 

๖. การจัดทําแผนปฏิบัติการ
การจัดการความรู้  
(KM Action Plan) 
 

 ๑. ฝ่ายเลขานุการคณะทํางานจัดการความรู้ ดําเนินการจัดทําร่างแผนการจัดการความรู้
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector 
Management Quality Award: PMQA) ในหมวดที่ ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ
ความรู้ รหัส IT ๗ ซึ่งแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) มีรายละเอียดกิจกรรมการจัดการ
ความรู้ต่างๆ ตามกระบวนการการจัดการความรู้ (KM Process) และกระบวนการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง (Change Management Process) เพื่อเป็นกรอบในการดําเนินการ และติดตาม
ผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๒. นางนิภาพร ศรีสุวรรณ รองเลขาธิการวุฒิสภา ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 
ลงนามเห็นชอบแผนการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑ เม.ย. ๕๖  และนํา
เรียนเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อทราบ เมื่อวันที่ ๓ เม.ย. ๕๖ 
 ๓. ดําเนินการแจ้งเวียนเผยแพร่ แผนการจัดการความรู้ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ให้บุคลากรทุกคนรับทราบ เมื่อวันที่ ๕ เม.ย. ๕๖ รวมทั้งดําเนินการเผยแพร่
ผ่านทางระบบอินทราเน็ตของสํานักงานฯ อินทราเน็ตของสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเว็บไซต์
การจัดการความรู้ ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 

 

๗. การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับทีมงานจัดการ
ความรู้  
 

๑. สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลดําเนินการจัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้ กิจกรรมการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับทีมงานจัดการความรู้ (KM Team) ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
หัวข้อ เส้นทางสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ : การจัดการข้อมูลเชิงประจักษ์ วันที่ ๒๓ พ.ค. ๕๖ 
ณ สํานักงานฯ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบการจัดการความรู้ นําความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวทางในการสร้าง
และแสวงหาความรู้ และจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
 

กระบวนการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง (Change 
Management Process: 
CMP) 
- การฝึกอบรมและการ
เรียนรู้ (CMP๔) 
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๑๕

ประเด็นการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ความสอดคล้องกับ 
กระบวนการจัดการความรู้ 

 ๒. การศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับทีมงาน (KM Team) 
เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม  
และศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงานจัดการ
ความรู้ของหน่วยงานอื่น และสร้างเสริมประสบการณ์ และเสริมสร้างมุมมองใหม่ๆ ในการจัดการ
ความรู้ให้แก่ทีมงานจัดการความรู้ (KM Team) ของสํานักงานฯ 

๘. การดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ 

 เป็นการดําเนินการจัดการความรู้ ตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ฯ ของแต่ละองค์ความรู้ 
ซึ่งเป็นการดําเนินการกิจกรรมการจัดการความรู้ต่างๆ ตามกระบวนการการจัดการความรู้ (KM 
Process) และกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) โดยมี
รายละเอียดการดําเนินการ สรุปได้ดังนี้ 
 ๑. คณะทํางานจัดการความรู้ ได้ขอให้สํานักที่เป็นเจ้าภาพในการจัดการความรู้ แต่ละองค์
ความรู้ เสนอรายชื่อผู้ประสาน KM ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทหลักในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของแต่ละ
องค์ความรู้ ดังนี้  
 - สื่อสาร ทําความเข้าใจกับผู้อํานวยการสํานัก ซึ่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ เพื่อรับนโยบายมาหารือกับคณะกรรมการและคณะทํางานจัดการความรู้ 
 - สื่อสาร ทําความเข้าใจกับบุคลากรในสํานัก เพื่อประสานความร่วมมือในการดําเนินการ
กิจกรรมจัดการความรู้ ตามที่กําหนดไว้ 
 - ติดตามและรวบรวมผลการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ตามแผนฯ และประสานการ
ดําเนินงานกับคณะทํางานจัดการความรู้ 
  ๒. คณะทํางานจัดการความรู้ฯ แจ้งให้สํานักที่จัดทําองค์ความรู้ กําหนดแนวทางในการดําเนินกิจกรรม
ด้านการจัดการความรู้  เช่น  กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practices : CoPs) หรือการจัด
กิจกรรมในรูปแบบต่าง  ๆเพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ที่จะดําเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ฯ 

กระบวนการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management 
Process: KMP) 
- การบ่งชี้ความรู้ (KMP ๑) 
- การสร้างและแสวงหา
ความรู้ (KMP ๒) 
- การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
(KMP ๓) 
- การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู้ (KMP ๔) 
- การเข้าถึงความรู้ (KMP ๕) 
- การแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู้ (KMP ๖) 
- การเรียนรู้ (KMP ๗) 
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๑๖

ประเด็นการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ความสอดคล้องกับ 
กระบวนการจัดการความรู้ 

 ๓. หน่วยงานที่จัดทําองค์ความรู้ ดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ฯ 
ตามกระบวนการจัดการความรู้ แต่ละขั้นตอนดังนี ้
 ๓.๑ สร้างและแสวงหาความรู้  
 - ดําเนินการสร้างและแสวงหาความรู้ โดยองค์ความรู้แต่ละหัวข้อมีการดําเนินการสร้าง
และแสวงหาความรู้ จากแหล่งต่างๆ ได้แก่ 
 ๑) ความรู้ที่อยู่ในรูปเอกสาร (Explicit Knowledge) ได้แก่ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมความรู้
จากเอกสาร ตํารา และสื่อความรู้ประเภทต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ 
 ๒) ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ได้แก่การถอดองค์ความรู้จากบุคลากร
ภายในหน่วยงาน และ/หรือ การถอดองค์ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ/นักวิชาการจาก
หน่วยงานภายนอก  
 ๓.๒ การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

- ดําเนินการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ โดยนําความรู้ที่รวบรวมได้ มาเรียบเรียงจัดทําเป็น
เอกสาร หรือสื่อสารสนเทศ และจําแนกเป็นหมวดหมู่ให้เหมาะสมกับการนําไปใช้เพื่อปฏิบัติงาน 

๓.๓ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
 - หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการความรู้ แต่ละองค์ความรู้ ดําเนินการการประมวลและ
กลั่นกรองความรู้ที่ได้ โดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ตรวจสอบเนื้อหา และรายละเอียดขององค์
ความรู้ เพื่อให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
 ๓.๔ การเข้าถึงความรู้ 
 ๑) คณะทํางานจัดการความรู้ฯ ได้ดําเนินการจัดเตรียมระบบฐานข้อมูล เพื่อจัดเก็บองค์
ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน และปรับปรุงเว็บไซต์การจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ให้มีการจัดการหมวดหมู่องค์ความรู้ ที่ครบถ้วน ครอบคลุม และสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล

กระบวนการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง (Change 
Management Process: 
CMP) 
- การเตรียมการและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
(CMP๑) 
- การสื่อสาร (CMP๒) 
- กระบวนการและเครื่องมือ 
(CMP๓) 
- การฝึกอบรมและการ
เรียนรู้ (CMP๔) 
- การวัดผล (CMP๕) 
- การยกย่องชมเชยและให้
รางวัล (CMP๖) 
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๑๗

ประเด็นการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ความสอดคล้องกับ 
กระบวนการจัดการความรู้ 

มากยิ่งขึ้น และได้นําองค์ความรู้ที่ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๑๑ องค์ความรู้ 
จัดเก็บลงในระบบฐานข้อมูล และเผยแพร่ในเว็บไซต์การจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ให้บุคลากรนําองค์ความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน โดยปรับปรุงหมวดหมู่องค์ความรู้ 
ให้ครบถ้วน ครอบคลุม และสะดวกในการสืบค้นมากยิ่งขึ้น 
 ๒) สํานักที่ดําเนินการจัดการความรู้ ได้มีการดําเนินการจัดให้มีช่องทางในการเข้าถึง
ความรู้  โดยมีช่องทางในการเข้าถึงความรู้ ได้แก่ การแจ้งเวียนองค์ความรู้ ผ่านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงานฯ การจัดทําบอร์ดเผยแพร่ความรู้ การนําความรู้เข้าสู่ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Internet/intranet) การจัดนิทรรศการองค์ความรู้ในวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) 
 ๓) คณะทํางานจัดการความรู้ฯ ดําเนินการจัดทําวีดิทัศน์การสัมภาษณ์ รองเลขาธิการ
วุฒิสภา (นางสาวจิตติเทวี ตติยรัตน์)   ในหัวข้อ นานาทัศนะในการเสนอผลงานทางวิชาการ 
ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการทําผลงานทางวิชาการในการประเมินสมรรถนะ 
และประสานงานกับสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการเผยแพร่วีดิทัศน์การ
สัมภาษณ์ ในระบบยืนยันตัวบุคคลก่อนเข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต 

๓.๕ การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ 
 ๑. การจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) มีการดําเนินการ ดังนี้ 
 ๑) องค์ความรู้ หัวข้องานสารบรรณ หนังสอืราชการ บริหารและจดัการไม่ง่ายอย่างที่คิด 
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ตัวแทน ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานบริหาร ทั่วไป และคณะทํางานจัดการ
ความรู้ ๑๕ คน ดําเนินการจํานวน ๕ ครั้ง ดังนี้ 
  - ครั้งที่ ๑ การจัดทําหนังสือราชการ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
 - ครั้งที่ ๒ การปฏิบัติงานผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนกิส์ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
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๑๘

ประเด็นการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ความสอดคล้องกับ 
กระบวนการจัดการความรู้ 

  - ครั้งที่ ๓ การจัดเก็บเอกสาร การตั้งชื่อแฟ้มเอกสาร และการแสกนเอกสาร 
วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
 - ครั้งที่ ๔ การทําลายเอกสาร การลบเอกสาร, บุคลากร – เครื่องมือ และระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ วันที่ ๒๗ มิถุนายน  ๒๕๕๖  
 - ครั้งที่ ๕ การจัดเก็บและการส่งมอบเอกสาร และกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานสารบรรณ 
วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
  ทั้งนี้ การดําเนินกิจกรรมชมุชนนักปฏิบัติ ดังกล่าว ทางคณะทํางานจัดการความรู้ฯ
ได้เชิญ นางหรรษา จันทร์สมบูรณ์ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานบริหารทั่วไป สํานักบริหารงานกลาง 
ซึ่งเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ร่วมกิจกรรมฯ เพื่อร่วมถ่ายทอดประสบการณ์
จากการปฏิบัติงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานด้านงานสารบรรณของ
สํานักงานฯ ซึ่งถือเป็นการสกัดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในงาน จัดเก็บเป็นความรู้ของ
องค์กรต่อไป 
  ๒) องค์ความรู้ หัวข้อการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐภายใต้อํานาจหน้าที่ของสํานัก
กํากับและตรวจสอบตามบทบัญญัติ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
วันที่ ๑๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๖ ให้กับข้าราชการสํานักกํากับและตรวจสอบ จํานวน ๓๒ คน 
   ๓) หัวข้อ แผนสัญจร (Plan on tour) ของสํานักนโยบายและแผน กลุ่มเป้าหมาย 
จํานวน ๕๘ คน ดังนี้ 
  - ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
 - ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑ สิงหาคม  ๒๕๕๖ 

  - ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
 - ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
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๑๙

ประเด็นการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ความสอดคล้องกับ 
กระบวนการจัดการความรู้ 

 ๔) หัวข้อ ข้อควรรู้เมื่อเข้ารับตําแหน่งสมาชิกวุฒิสภา ดําเนินการเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ ๕ 
กันยายน ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นการดําเนินการร่วมกับ การประชุมคณะอนุกรรมการรับแสดงตนของสมาชิก
วุฒิสภา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ โดยผู้เข้าร่วมได้แก่คณะอนุกรรมการฯ และตัวแทนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการรับสมาชิกวุฒิสภา ครั้งที่ผ่านมา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและอุปสรรค ในการ
ดําเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งจะนําไปสู่การมีแนวทางการปฏิบัติที่ดีในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อเตรียมพร้อมการรับสมาชิกวุฒิสภา ชุดใหม่ที่จะเข้ารับตําแหน่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  ๕) หัวข้อ การยกร่างคํากล่าว และร่างปาฐกถา ในโอกาสต่างๆ โดยสํานักงานประธาน
วุฒิสภา วันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ 
  ๖)  สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลร่วมกับคณะทํางานจัดการความรู้ของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ได้กําหนดองค์ความรู้ เรื่อง “นานาทัศนะในการเสนอผลงานทางวิชาการ”  
โดยเรียนเชิญ นางสาวจิตติเทวี  ตติยรัตน์ รองเลขาธิการวุฒิสภา ให้สัมภาษณ์ความคิดเห็น 
เกี่ยวกับการทําผลงานทางวิชาการในการประเมินสมรรถนะข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  เมื่อวันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องรองเลขาธิการวุฒิสภา (นางสาวจิตติเทวี  ตติยรัตน์) ชั้น ๑๕ อาคารสุขประพฤติ 

 ๒. กิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day)  
 มีการดําเนินการการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้  โดยการจัดกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ 

(KM Day) และการจัดมุมแห่งการเรียนรู้ (KM Conner) วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ก.ย. ๕๖ ณ บริเวณ ชั้น ๑ 
อาคารสุขประพฤติ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อให้หน่วยงานที่ดําเนินการจัดการความรู้ นําองค์
ความรู้ที่ดําเนินการมาเผยแพร่แลกเปลี่ยนแก่บุคลากรของสํานักงานฯ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย 
วิทยากรจากหน่วยงานภายนอก และกิจกรรมมอบรางวัลให้แก่สํานักที่ดําเนินการจัดการความรู้  
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๒๐

ประเด็นการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ความสอดคล้องกับ 
กระบวนการจัดการความรู้ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อเป็นการยกย่อง และเสริมสร้างแรงจูงใจในการจัดการความรู้ 
โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย 
 ๒.๑ การบรรยาย หัวข้อการสร้างแรงบันดาลใจใฝ่เรียนรู้ โดย ดร.จิตรา  ดุษฎีเมธา 
อาจารย์ประจําบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และที่ปรึกษากิติมศักดิ์ 
คณะกรรมาธิการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา 
 ๒.๒ การจัดบอร์ดนิทรรศการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ของหน่วยงาน 
ที่ดําเนินการจัดการความรู้ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีการจัดบอร์ดนิทรรศการองค์ความรู้ ดังนี้ 
 ๑) องค์ความรู้ หัวข้อ ข้อควรรู้เมื่อเข้ารับตําแหน่งสมาชิกวุฒิสภา โดย สํานัก
บริหารงานกลาง 
 ๒) องค์ความรู้ หัวข้อ การสนับสนุนงานด้านวิชาการแก่วุฒิสภาได้แก่กระบวนการ
จัดทําความเห็นทางกฎหมาย โดย สํานักกฎหมาย 
 ๓) องค์ความรู้ หัวข้อ เทคนิคการบริหารจัดการประชุมวุฒิสภาให้มีประสิทธิภาพ
โดยใช้มาตรฐานความเป็นมืออาชีพด้านการประชุม โดย สํานักการประชุม 
 ๔) องค์ความรู้ หัวข้อ การตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐภายใต้อํานาจหน้าที่ของสํานัก
กํากับและตรวจสอบตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดย
สํานักกํากับและตรวจสอบ 
  ๕) องค์ความรู้ หัวข้อ มารยาททางการทูต: มารยาทบนโต๊ะอาหาร มารยาทในการ
แต่งกายในโอกาสต่างๆ โดย สํานักการต่างประเทศ 
  ๖) องค์ความรู้ หัวข้อ TRICK การเดินทางศึกษาดูงานกรรมาธิการ  
โดย สํานักกรรมาธิการ ๑ ๒ ๓ 
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๒๑

ประเด็นการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ความสอดคล้องกับ 
กระบวนการจัดการความรู้ 

 ๗) องค์ความรู้ หัวข้อ แผนสัญจร (Plan on Tour) โดย สํานักนโยบายและแผน 
 ๘) องค์ความรู้ หัวข้อ การจัดทําขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานตามระบบการบริหาร
คุณภาพ ISO 9001 : 2008 โดย สํานักการพิมพ์ 
 ๙) งานสารบรรณ หนังสือราชการ บริหารและจัดการไม่ง่ายอย่างที่คิด โดย 
คณะทํางานจัดการความรู้ฯ 
  ๑๐)  สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลร่วมกับคณะทํางานจัดการความรู้ของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา จัดบอร์ดนิทรรศการ หัวข้อ “นานาทัศนะในการเสนอผลงานทางวิชาการ” 
จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นจาก นางสาวจิตติเทวี  ตติยรัตน์ รองเลขาธิการวุฒิสภา เกี่ยวกับการ
ทําผลงานทางวิชาการในการประเมินสมรรถนะข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้ดํารง
ตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  
 ๒.๓ การมอบรางวัล ให้แก่สํานักที่ดําเนินการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อเป็นการยกย่องชมเชย และเสริมสร้างแรงจูงใจในการจัดการความรู้ 

 โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหาร คณะทํางานจัดการความรู้ และบุคลากร 
ของสํานักงานฯ จํานวน ๑๐๐ คน 
 ๓.๖ การเรียนรู้ 
 ๑) มีการนําองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ฯ ที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  
 ๒) จัดทําสรุปบทเรียนการดําเนินการจัดการความรู้ โดยระบุขั้นตอนการดําเนินงาน ผลการ
ดําเนินงาน ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ที่ได้จากการดําเนินการจัดการความรู้ และการนําองค์ความรู้
มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
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๒๒

ประเด็นการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ความสอดคล้องกับ 
กระบวนการจัดการความรู้ 

 ๓) คณะทํางานจัดการความรู้ฯ จัดทําแบบสอบถาม ประเมินความคิดเห็นต่อการดําเนินการ
จัดการความรู้ ในกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) โดยมีการสอบถามในประเด็น การนําความรู้
จากบอร์ดนิทรรศการองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ และการนําองค์ความรู้ที่สํานักงานฯ ดําเนินการ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปปรับใช้เพื่อการปรับปรุง/พัฒนาการปฏิบัติงาน ซึ่งผลจากการประเมินพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเฉลี่ยที่ ๔.๑๕ คืออยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๐๐ 
 ๓.๗ การยกย่องชมเชย 
 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยคณะทํางานจัดการความรู้ฯ ร่วมกับสํานักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ได้จัดกิจกรรมยกย่องชมเชยหน่วยงานที่ดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจําปี ๒๕๕๖ 
ในกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ โดยมีการมอบรางวัล  
เพื่อเป็นการยกย่องชมเชย เสริมสร้างขวัญกําลังใจในแก่หน่วยงานและผู้ที่ดําเนินการจัดการความรู้ 
รวมทั้งเป็นการสร้างแรงจูงใจในการใช้การจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน  
โดยมีนางนิภาพร ศรีสุวรรณ ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
เป็นประธานมอบรางวัล โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ได้แก่ ๑) รูปแบบกิจกรรมที่ใช้ในการจัดทําองค์
ความรู้ ๒) เนื้อหา สาระขององค์ความรู้ ๓) การจัดซุ้มนิทรรศการในงาน KM Day ๔) เทคนิคการ
ดึงดูดความสนใจของผู้เข้าชม โดยมีสํานักที่ได้รับรางวัลตามเกณฑ์พิจารณา ดังนี้ 

๑. สํานักบริหารงานกลาง 
๒. สํานักกํากับและตรวจสอบ 
๓. สํานักนโยบายและแผน 
๔. สํานักการพิมพ์ 
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๒๓

ประเด็นการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ความสอดคล้องกับ 
กระบวนการจัดการความรู้ 

 นอกจากนี้ คณะทํางานจัดการความรู้ฯ ยังได้มอบรางวัลขอบคุณสําหรับสํานักที่เข้าร่วม
จัดนิทรรศการในวัน KM Day เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการความรู้ของบุคลากร 
ได้แก่ สํานักบริหารงานกลาง, สํานักการต่างประเทศ, สํานักการประชุม, สํานักกํากับและตรวจสอบ, 
สํานักกรรมาธิการ ๑ ๒ ๓, สํานักกฎหมาย, สํานักนโยบายและแผน, สํานักการพิมพ์ และสํานัก
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

๙. การสื่อสารและประชา 
สัมพันธ์การจัดการความรู้ 
 

 คณะทํางานการจัดการความรู้ฯ ได้ดําเนินการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ด้านการ
จัดการความรู้ของสํานักงานฯ และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ของ
บุคลากร ดังนี้ 
 ๑. ดําเนินการประสานงานกับสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการเผยแพร่ 
วีดิทัศน์การสัมภาษณ์ รองเลขาธิการวุฒิสภา (นางสาวจิตติเทวี ตติยรัตน์)  หัวข้อ “นานาทัศนะ 
ในการเสนอผลงานทางวิชาการ” ในระบบยืนยันตัวบุคคลก่อนเข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต 
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างทัศนคติที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการทําผลงานทางวิชาการในการ
ประเมินสมรรถนะข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  
แก่บุคลากร รวมทั้งเป็นการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ของสํานักงานฯ 
 ๒. จัดกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) ซึ่งเป็นการสื่อสาร ให้บุคลากรรับทราบ 
การดําเนินการจัดการความรู้ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของสํานักงานฯ

กระบวนการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง (Change 
Management Process : 
CMP) 
- กระบวนการการสื่อสาร 
(CMP๒) 

๑๐. การติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินการตาม
แผนการจัดการความรู้ 
 

 การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนจัดการความรู้ ดําเนินการโดยฝ่าย
เลขานุการคณะทํางานฯ ติดตามการดําเนินงานการจัดการความรู้ การดําเนินการตามแผนการ
จัดการความรู้ของผู้รับผิดชอบการจัดทําองค์ความรู้ ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ พร้อม
ทั้งรายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาองค์ความรู้ ที่กําหนดไว้ตามแผนปฏิบัติราชการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นรายไตรมาส โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

กระบวนการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง (Change 
Management Process : 
CMP) 
 - การวัดผล (CMP ๕) 
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๒๔

ประเด็นการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ความสอดคล้องกับ 
กระบวนการจัดการความรู้ 

 ๑. การดําเนินการติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน  
 ฝ่ายเลขานุการคณะทํางานฯ มีการติดตามการดําเนินงานการจัดการความรู้ และ
ติดตามให้ผู้รับผิดชอบการจัดทําองค์ความรู้ดําเนินกิจกรรมตามแผน ดังนี้ 
 ครั้งที่ ๑ - ติดตามการคัดเลือกองค์ความรู้, การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ 
และรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ รอบ ๖ เดือน 
   ครั้งที่ ๒ - ติดตามการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้ของผู้รับผิดชอบการจัดทํา
องค์ความรู้ ในแต่ละกิจกรรมว่ามีความคืบหน้าอย่างไร และรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ รอบ ๙ เดือน  
 ครั้งที่ ๓ - ติดตามการดําเนินการตามแผนฯ จนถึงเสร็จสิ้นกิจกรรมทั้งหมด และ
รายงานผลสัมฤทธิ์ของการจดัการความรู้ตามแผนฯ และรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ รอบ ๑๒ เดือน 
 โดยรายละเอียดของการดําเนินการติดตามให้ผู้รับผิดชอบการจัดทําองค์ความรู้
ดําเนินกิจกรรมตามแผนดังนี้ 
 ๑) หลังจากสํานักต่างๆ ได้เสนอองค์ความรู้ที่จะดําเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะทํางานจัดการความรู้ ได้เชิญผู้ประสาน KM ขององค์ความรู้ที่ดําเนินการจัดการ
ความรู้ เข้าประชุมเพื่อหารือแนวทางในการดําเนินการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๒๗๐๓ โดยมี นางอุบล คุณวุฒิฤทธิรณ 
หัวหน้าคณะทํางานฯ เป็นประธาน  

๒) คณะทํางานจัดการความรู้ฯ ได้มีการประชุม หารือความคืบหน้าในการ
ดําเนินการจัดการความรู้ ดังนี้ 

- การจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practices : CoPs) โดยแจ้งให้
สํานักที่ดําเนินการจัดการความรู้ จัดกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการจัดกิจกรรมจะต้องมี 
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ประเด็นการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ความสอดคล้องกับ 
กระบวนการจัดการความรู้ 

กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ และการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ในส่วนที่
คณะทํางานจัดการความรู้ฯ รับผิดชอบ 

- จัดทําเว็บไซต์การจัดการความรู้ คณะทํางานจัดการความรู้ฯ ซึ่งมีบุคลากรจาก
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หารือแนวทางการปรับปรุงและการนําองค์ความรู้
เผยแพร่ในเว็บไซต์การจัดการความรู้ 

- การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับทีมงานจัดการความรู้ (KM Team) 
โดยหารือแนวทางในการจัดกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้  และการไปศึกษาดูงาน ณ หน่วยงานภายนอก  
 - ดําเนินการประสานงานกับผู้ประสาน KM ของสํานักที่ผิดชอบการจัดทําองค์
ความรู้ เพื่อให้คําปรึกษาการดําเนินงานและติดตามความคืบหน้า และประชุมคณะฯ ทีมย่อยร่วมกับ
หัวหน้าคณะทํางานฯ อย่างไม่เป็นทางการ เป็นระยะเพื่อติดตามการดําเนินการในภาพรวม รวมทั้ง
วางแผนดําเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ 

๒. ผลการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้ ขององค์ความรู้ จํานวน ๑๑ องค์ความรู้ 
พบว่า ผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ได้ดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ สําเร็จครบถ้วน 
ทุกกิจกรรม ซึ่งรายละเอียดในการดําเนินกิจกรรมปรากฏในภาคผนวก 
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๒๖

บทที่ ๓ 
ผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินการจัดการความรู้ 

 
การวัดผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 การวัดผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ . ๒๕๕๖  
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จะพิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยความสําเร็จจากผลสัมฤทธ์ิของการดําเนิน
กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ของสํานักงานฯ ที่กําหนดไว้ ๑๑ องค์ความรู้ โดยผลสัมฤทธิ์ หมายถึง 
งานบริการหรือกิจกรรมที่เกิดจากการทํางานได้ผลผลิต (Outputs) ตามเป้าหมาย และเกิดผลลัพธ์ 
(Outcome) ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้ ทําให้องค์ความรู้ที่กําหนดสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง โดยจะพิจารณาผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินการจัดการความรู้ในสองมิติ คือมิติ
กระบวนการ และมิติผลลัพธ์ ดังนี้ 

๑. มิติกระบวนการ  
โดยพิจารณาผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ของแต่ละองค์ความรู้ ซึ่งการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ของแต่ละองค์ความรู้ จะต้องดําเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certify Fundamental level) ในหมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ 
และการจัดการความรู้ รหัส IT ๗ โดยดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ ได้สําเร็จครบถ้วน 
ทุกกิจกรรม และสามารถดําเนินการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ในทุกกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ระบุไว้ในแต่ละขั้นตอน 
 สรุปผลการดําเนินงาน 

องค์ความรู้ที่นํามาดําเนินการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๑๑ องค์
ความรู้ ได้มีการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน (Certify Fundamental level) ในหมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
รหัส IT ๗ โดยมีกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ ตามกระบวนการการจัดการความรู้ (KM Process) 
และมีกิจกรรมการยกย่องชมเชย ครอบคลุมทั้ง ๘ ขั้นตอน โดยมีการบูรณการร่วมกันกับ กระบวนการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) ตามแนวทางที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด ซึ่งแต่ละ 
องค์ความรู้ ได้มีการดําเนินกิจกรรมตามแผนฯ ได้ครบถ้วนทุกกิจกรรมที่กําหนด สรุปได้ดังนี้ 

 

ลําดับ ชื่อองค์ความรู้ สํานักเจ้าภาพ ผลการดําเนนิกิจกรรม 
ในแต่ละขั้นตอนตามแผนฯ 

๑ ข้อควรรู้เมื่อเข้ารับตําแหน่งสมาชิกวุฒิสภา  สํานักบริหารงานกลาง ดําเนินการครบถ้วนทกุกจิกรรม 

๒ การสนับสนุนงานด้านวิชาการแก่วุฒิสภา ได้แก่
กระบวนการจดัทําความเห็นทางกฎหมาย  สํานักกฎหมาย ดําเนินการครบถ้วนทกุกจิกรรม 

๓ 
เทคนิคการบริหารจัดการประชุมวุฒิสภาให้มี
ประสิทธิภาพโดยใช้มาตรฐานความเป็นมืออาชีพ
ด้านการประชุม  

สํานักการประชุม ดําเนินการครบถ้วนทกุกจิกรรม 
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๒๗

 

 จากตาราง สรุปได้ว่า องค์ความรู้ที่นํามาดําเนินการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖ จํานวน ๑๑ องค์ความรู้ สามารถดําเนินกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน ๘ ขั้นตอน ตามแผนปฏิบัติการ
จัดการความรู้ฯ ได้ครบถ้วนทุกกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๒. มิติผลลัพธ์  
 พิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่กําหนดในแผนปฏิบัติการการจัดการ
ความรู้ของแต่ละองค์ความรู้ เพื่อวัดผลลัพธ์การจัดการความรู้  
 สรุปผลการดําเนินงาน 
 แต่ละองค์ความรู้มีการกําหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ คือ ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ขององค์ความรู้ที่ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งการวัดผล
ความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ขององค์ความรู้ที่ดําเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ พิจารณาจาก 

๑) การดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ที่กําหนด 
๒) การดําเนินการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดที่กําหนดของแต่ละกิจกรรม  
โดยสรุปภาพรวมความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ขององค์

ความรู้ที่ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวนทั้งสิ้น ๑๑ องค์ความรู้ มีดังนี้ 
 

ลําดับ ชื่อองค์ความรู้ สํานักเจ้าภาพ ผลการดําเนนิกิจกรรม 
ในแต่ละขั้นตอนตามแผนฯ 

๔ 

การตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐภายใต้อํานาจหน้าที่
ของสํานักกํากับและตรวจสอบตามบทบัญญตั ิ
ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช 
๒๕๕๐  

สํานักกํากับและตรวจสอบ ดําเนินการครบถ้วนทกุกจิกรรม 

๕ ภาษาอังกฤษเพือ่การเดินทางไปราชการต่างประเทศ สํานักภาษาต่างประเทศ ดําเนินการครบถ้วนทกุกจิกรรม 

๖ มารยาททางการทูต: มารยาทบนโต๊ะอาหาร 
มารยาทในการแต่งกายในโอกาสต่างๆ  สํานักการต่างประเทศ ดําเนินการครบถ้วนทกุกจิกรรม 

๗ TRICK การเดินทางศึกษาดงูานกรรมาธิการ  สํานักกรรมาธกิาร 
๑ ๒ ๓ ดําเนินการครบถ้วนทกุกจิกรรม 

๘ แผนสัญจร (Plan on Tour)  สํานักนโยบายและแผน ดําเนินการครบถ้วนทกุกจิกรรม 

๙ การจดัทําขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานตามระบบการ
บริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008  สํานักการพิมพ ์ ดําเนินการครบถ้วนทกุกจิกรรม 

๑๐ การยกร่างคํากล่าว และร่างปาฐกถา ในโอกาสตา่งๆ สํานักงานประธานวุฒิสภา ดําเนินการครบถ้วนทกุกจิกรรม 

๑๑ งานสารบรรณ หนังสือราชการ บริหารและ
จัดการไม่ง่ายอย่างที่คิด  

คณะทํางานจัดการ
ความรู้ ดําเนินการครบถ้วนทกุกจิกรรม 
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๒๘

ลําดับ ชื่อองค์ความรู้ ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์การดําเนินการ ผลการดําเนินการ 

๑ ข้อควรรู้เมื่อเข้ารับตําแหน่งสมาชิกวุฒิสภา 
ร้อยละความสําเร็จของการ

ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
จัดการความรู ้

ร้อยละ ๑๐๐ 

๒ 
การสนับสนุนงานด้านวิชาการแก่วุฒิสภา 
ได้แก่กระบวนการจัดทําความเห็นทาง
กฎหมาย  

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

จัดการความรู ้
ร้อยละ ๑๐๐ 

๓ 
เทคนิคการบริหารจัดการประชุมวุฒิสภา
ให้มีประสิทธิภาพโดยใช้มาตรฐานความ
เป็นมืออาชีพด้านการประชุม  

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

จัดการความรู ้
ร้อยละ ๑๐๐ 

๔ 

การตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐภายใต้
อํานาจหน้าทีข่องสํานักกํากับและ
ตรวจสอบตามบทบัญญัตขิองรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐  

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

จัดการความรู ้
ร้อยละ ๑๐๐ 

๕ ภาษาอังกฤษเพือ่การเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศ  

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

จัดการความรู ้
ร้อยละ ๑๐๐ 

๖ 
มารยาททางการทูต: มารยาทบนโต๊ะ
อาหาร มารยาทในการแตง่กายในโอกาส
ต่างๆ  

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

จัดการความรู ้
ร้อยละ ๑๐๐ 

๗ TRICK การเดินทางศึกษาดงูาน
กรรมาธิการ  

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

จัดการความรู ้
ร้อยละ ๑๐๐ 

๘ แผนสัญจร (Plan on Tour)  
ร้อยละความสําเร็จของการ

ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
จัดการความรู ้

ร้อยละ ๑๐๐ 

๙ 
การจดัทําขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานตาม
ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 
2008  

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

จัดการความรู ้
ร้อยละ ๑๐๐ 

๑๐ การยกร่างคํากล่าว และร่างปาฐกถา 
ในโอกาสตา่งๆ 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

จัดการความรู ้
ร้อยละ ๑๐๐ 

๑๑ งานสารบรรณ หนังสือราชการ บริหาร
และจัดการไม่งา่ยอย่างที่คิด  

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

จัดการความรู ้
ร้อยละ ๑๐๐ 

รวม ร้อยละ ๑๐๐ 

 จากตาราง องค์ความรู้ทั้ง ๑๑ องค์ความรู้ สามารถดําเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  แสดงได้ว่า องค์ความรู้ที่ดําเนินการสามารถดําเนินการบรรลุ
เป้าหมายในมิติผลลัพธ์  
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สรุปผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

ประเด็นการวัด 
ผลสัมฤทธ์ิ 

จํานวนองค์ความรู้ 
ที่ดําเนินการ 

จํานวนองค์ความรู้ 
ที่ดําเนินการบรรลุ

เป้าหมาย 
คิดเป็นร้อยละ 

๑. การบรรลุเป้าหมาย 
ในมิติกระบวนการ ๑๑ องค์ความรู้ ๑๑ องค์ความรู้ ๑๐๐ 

๒. การบรรลุเป้าหมาย 
ในมิติผลลัพธ์ ๑๑ องค์ความรู้ ๑๑ องค์ความรู้ ๑๐๐ 

ร้อยละเฉลี่ย ๑๐๐ 
 

จากตาราง แสดงว่า องค์ความรู้ที่ดําเนินการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
จํานวน ๑๑ องค์ความรู้ สามารถบรรลุผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินการจัดการความรู้ จํานวน ๑๑ องค์ความรู้ 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 โดยการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของแตล่ะ
องค์ความรู้ มีรายละเอียดตามภาคผนวก 
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บทที่ ๔ 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
บทสรุป  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยคณะกรรมการจัดการความรู้ 
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และคณะทํางานการจัดการความรู้ ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ได้พิจารณาทบทวนผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของสํานักงานฯ ที่ได้ดําเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในภาพรวม ประกอบกับพิจารณาถึงวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ต่าง  ๆของแผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
เพื่อนํามาประกอบการพิจารณาจัดทําแผนการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยองค์
ความรู้ที่นํามาจัดการความรู้ตามแผนฯ เป็นองค์ความรู้ที่สนับสนุนการดําเนินงานตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพื่อประสิทธิผลขององค์กร 
กล่าวคือมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินการจัดการความรู้ ซึ่งในปีงบประมาณ พ .ศ . ๒๕๕๖ 
มีองค์ความรู้ที่นํามาดําเนินการจัดการความรู้ จํานวน ๑๑ องค์ความรู้ โดยมีผู้รับผิดชอบหลักในการ
จัดทําองค์ความรู้จากสํานักต่างๆ จํานวน ๑๐ สํานัก และการจัดทําองค์ความรู้จาก คณะทํางานจัดการ
ความรู้ฯ ซึ่งกระบวนการจัดทําองค์ความรู้ มีการจัดทําแผนการจัดการความรู้ ที่มีการดําเนินการอย่าง
เป็นระบบ โดยใช้แนวคิดในการจัดการความรู้ คือ กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management 
Process) และกระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง (Change Management Process) ซึ่งช่วย
ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเสริมสร้างสภาพแวดล้อม ทําให้กระบวนการจัดการความรู้สามารถ
เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง  
 นอกจากนี้ คณะทํางานจัดการความรู้ฯ ได้มีการสนับสนุนให้การดําเนินการจัดการความรู้ 
มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนการจัดการความรู้ โดยมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการความรู้ การศึกษาดูงานการจัดการความรู้ ณ หน่วยงานภายนอก 
การส่ือสารประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ การจัดทําและเผยแพร่วีดิทัศน์การสัมภาษณ์       
รองเลขาธิการวุฒิสภา (นางสาวจิตติเทวี ตติยรัตน์) ในหัวข้อ นานาทัศนะในการเสนอผลงานทางวิชาการ 
การจัดวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) เพื่อสร้างการรับรู้ด้านการจัดการความรู้ รวมทั้งการยกย่องชมเชย   
เพื่อเสริมสร้างขวัญกําลังใจแก่หน่วยงานและผู้ที่ดําเนินการจัดการความรู้ และเป็นแรงจูงใจในการใช้ 
การจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการ
จัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งอย่างเป็นทางการและรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ 
รอบ ๖ และ ๙ เดือน และการติดตามอย่างไม่เป็นทางการโดยการประสานงาน ปรึกษาร่วมกับผู้รับผิดชอบ
องค์ความรู้  
 ผลจากการดําเนินการจัดการความรู้ ของเจ้าภาพหลักในการดําเนินการจัดการความรู้ ๑๑ องค์
ความรู้ พบว่ามีการดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ได้ครบถ้วนทุกกิจกรรม และมีการ
ดําเนินการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการจัดการความรู้ คือ ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ขององค์ความรู้ที่ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ทําให้เกิดผลผลิตที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ เอกสารองค์ความรู้ จํานวน ๑๑ องค์ความรู้
ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งมีการจัดเก็บลงในฐานข้อมูลเป็นความรู้ขององค์กร  
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และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์การจัดการความรู้ ให้ผู้ที่สนใจนําไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการ
นําไปพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และเกิดผลลัพธ์ที่ได้จากการดําเนินการจัดการความรู้ คือ เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน สอดคล้องต่อการผลักดันความสําเร็จตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ และความสําเร็จตามตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖ ซึ่งองค์ความรู้หลายองค์ความรู้ที่ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ นี้ มีความเชื่อมโยง 
สนับสนุนต่อตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการฯ ในมิติที่ ๑ ได้แก่ องค์ความรู้ หัวข้อการสนับสนุน
งานด้านวิชาการแก่วุฒิสภา ได้แก่ กระบวนการจัดทําความเห็นทางกฎหมาย หัวข้อ เทคนิคการบริหาร
จัดการประชุมวุฒิสภาให้มีประสิทธิภาพโดยใช้มาตรฐานความเป็นมืออาชีพด้านการประชุม โดย สํานัก
การประชุม หัวข้อ TRICK การเดินทางศึกษาดูงานกรรมาธิการ โดย สํานักกรรมาธิการ ๑ ๒ ๓ ที่เป็นการ
พัฒนาสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานด้านการประชุมและด้านวิชาการในการสนับสนุนกระบวนการ 
นิติบัญญัติ ของสํานักงานฯ รวมถึงเป็นการทบทวน พัฒนาการดําเนินการตามคู่มือมาตรฐานความเป็น
มืออาชีพด้านการประชุมและวิชาการในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ ซึ่งสามารถช่วยสนับสนุน
ความสําเร็จตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ มิติที่ ๑ มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๑ 
ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านระดับขีดสมรรถนะเฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพการบริหารจัดการ 
ด้านการประชุมในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ รวมทั้ง ร้อยละการปฏิบัติตามมาตรฐานความ
เป็นมืออาชีพด้านการประชุมและวิชาการในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ ซึ่งเป็นเง่ือนไข
ความสําเร็จของตัวชี้วัดฯ ดังกล่าวด้วย  
 โดยสรุปแล้วการดําเนินงานจัดการความรู้ของสํานักงานฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ได้รับความร่วมมืออย่างดีย่ิงจากสํานักต่างๆ ที่เข้าร่วมในการจัดทําองค์ความรู้ ทําให้สามารถดําเนินการ
จัดทําองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน จัดเก็บลงในฐานข้อมูลเป็นความรู้ขององค์กร  
และเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจนําไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการนําไปพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ 
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สํานักงานฯ ยังคงมุ่งม่ันดําเนินการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อสร้างและแสวงหาความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของบุคลากร เพื่อที่บุคลากรจะได้นําองค์ความรู้และวิธีการปฏิบัติที่ดีมาถ่ายทอดกันภายในองค์กร 
และนํามาใช้พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น รวมทั้งเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายใน
สํานักงานฯ อย่างต่อเนื่อง นําไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)  
ปัญหาและอุปสรรค  
 ๑. บุคลากรบางส่วนยังไม่เห็นประโยชน์โดยตรงที่จะเกิดกับตัวเองจากการจัดการความรู้ 
ทําให้ขาดความมุ่งม่ันที่จะให้การสนับสนุนและเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการความรู้ ดังนั้น 
การจัดทําองค์ความรู้จึงมาจากบุคคลเพียงบางกลุ่มซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการจัดทําองค์ความรู้นั้นๆ ทําให้
เกิดข้อจํากัดในการสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างและแสวงหาความรู้ และเกิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ที่ครอบคลุมแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับองค์ความรู้ 

๒. หน่วยงานที่ดําเนินการจัดการความรู้ ไม่ได้กําหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการดําเนินกิจกรรม
การจัดการความรู้ในแต่ละขั้นตอนตามแผนฯ ทําให้ไม่สามารถวางแผนระยะเวลาการดําเนินการได้ 
เช่น การจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งบางหน่วยงานใช้วิธีการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ     
โดยไม่ได้กําหนดระยะเวลาดําเนินการที่แน่ชัดในการดําเนินการ เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน 
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 ๓. บุคลากรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับการวิเคราะห์เพื่อกําหนดกิจกรรมในแผน 
การจัดการความรู้ ตามกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process : KMP) และ
กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process : CMP) รวมถึงการ
กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้ ที่สามารถ
สะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์ขององค์ความรู้ที่ดําเนินการ 
 ๔. การประชาสัมพันธ์การดําเนินการจัดการความรู้ เพื่อสร้างการรับรู้ ทัศนคติ เพื่อให้บุคลากร
เปิดใจยอมรับ และตระหนักถึงความสําคัญหรือประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการความรู้ ยังขาดการ
ดําเนินการที่ต่อเนื่อง ทําให้การมีส่วนร่วมของบุคลากรในกิจกรรมการจัดการความรู้ต่างๆ  
 ๕. การติดตามและประเมินผลการนําองค์ความรู้ไปใช้ ยังเป็นไปในภาพรวม ยังขาดการถอดบทเรียน
จากการนําองค์ความรู้ไปใช้จริงในการปฏิบัติงาน เพื่อนําไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ 
ข้อเสนอแนะ 

๑. ควรมีการปรับปรุงระบบการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยมีการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของสํานักงานฯ ในระยะยาว เพื่อเป็นกรอบและทิศทางในการจัดการ
ความรู้ ให้มีทิศทางที่ชัดเจน เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น สามารถขับเคลื่อนและผลักดันการดําเนินการจัดการ
ความรู้ของสํานักงานฯ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป  

๒. ควรจัดให้มีการชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่ผู้เก่ียวข้องในการจัดการความรู้ เช่น คณะทํางาน
จัดการความรู้ฯ ผู้ประสาน KM เป็นต้น ในเชิงลึกนอกเหนือไปจากแนวคิดเร่ืองการจัดการความรู้ และ
การจัดทําแผนการจัดการความรู้ ในประเด็นที่สําคัญ เช่น  

- การวิเคราะห์เพื่อกําหนดกิจกรรมในแผนการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดกิจกรรมที่สะท้อนการ 
บูรณาการระหว่าง กระบวนการการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process : KMP) และ
กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process : CMP) อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ 
และมีประสิทธิภาพในการนําสู่การปฏิบัติ 

- การกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้ 
รวมถึงการกําหนดรายละเอียดและเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดอย่างถูกต้อง 

๓. ควรให้ความสําคัญในการสกัดองค์ความรู้ จากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ 
ของสํานักงานฯ โดยเฉพาะผู้บริหาร และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งใกล้เกษียณอายุราชการ เพื่อเป็นถ่ายทอด 
องค์ความรู้ที่สําคัญและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งเกิดจากการส่ังสมประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน เก็บเป็นองค์ความรู้ขององค์กร และเผยแพร่ถ่ายทอดให้แก่บุคลากรของสํานักงานได้นํา 
องค์ความรู้มาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานต่อไป 

 ๔. พัฒนากลวิธีและสื่อในการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ ให้ครอบคลุมบุคลากรทุกกลุ่มอย่างรอบด้าน 
โดยขยายช่องทางในการให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล การนําเสนอแนวทาง 
การปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ฯลฯ เพิ่มมากข้ึน และมีกิจกรรมรองรับอย่างต่อเนื่อง เช่น มีการทํา
จดหมายข่าว จุลสาร เสียงตามสาย มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีมุมกาแฟสําหรับแลกเปลี่ยนความรู้ โดยอิสระ 
ลดรูปแบบที่เป็นทางการ เพื่อให้มีบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนอย่างเป็นกันเองมากที่สุด 
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๕. ควรจัดให้มีการติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินงานในแต่ละกิจกรรมของแผนการจัดการ
ความรู้ ในทุกองค์ความรู้ร่วมกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบ เพื่อให้คําปรึกษาแนะนําการดําเนินงานเนื่องจาก
บางหน่วยงานยังขาดความเข้าใจท่ีถูกต้อง ชัดเจนในการนํากิจกรรมสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเป็นไปตามผลลัพธ์/เป้าหมายที่กําหนด โดยเฉพาะในข้ันตอนการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และ
ขั้นตอนการเรียนรู้ 

๖. ควรพิจารณาการต่อยอดองค์ความรู้ที่เคยดําเนินการจัดการความรู้มาแล้วในปีที่ผ่านๆ มา 
เพื่อนําไปสู่การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการในการปฏิบัติงาน หรือเกิดนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน 
ที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละบุคคล 
หน่วยงาน และภารกิจของสํานักงานฯ 
 

--------------------------------------- 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
รายละเอียดผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

การจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
ของแต่ละองค์ความรู ้



  ภาคผนวก ๑ 
 

ภาคผนวก 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ของแต่ละองค์ความรู้ 
 

องค์ความรู้ที่นํามาดําเนินการจัดการความรู้ และจัดทําแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๑๑ องค์ความรู้ ได้แก่ 
 ๑. ข้อควรรู้เมื่อเข้ารับตําแหน่งสมาชิกวุฒิสภา โดย สํานักบริหารงานกลาง 

๒. การสนับสนุนงานด้านวิชาการแก่วุฒิสภา ได้แก่ กระบวนการจัดทําความเห็นทางกฎหมาย โดย สํานักกฎหมาย 
๓. เทคนิคการบริหารจัดการประชุมวุฒิสภาให้มีประสิทธิภาพโดยใช้มาตรฐานความเป็นมืออาชีพด้านการประชุม โดย สํานักการประชุม 
๔. การตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐภายใต้อํานาจหน้าที่ของสํานักกํากับและตรวจสอบตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

โดย สํานักกํากับและตรวจสอบ  
๕. ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทางไปราชการต่างประเทศ โดย สํานักภาษาต่างประเทศ 

  ๖. มารยาททางการทูต: มารยาทบนโต๊ะอาหาร มารยาทในการแต่งกายในโอกาสต่างๆ โดย สํานักการต่างประเทศ 
  ๗. TRICK การเดินทางศึกษาดูงานกรรมาธิการ โดย สํานักกรรมาธิการ ๑ ๒ ๓ 

๘. แผนสัญจร (Plan on Tour) โดย สํานักนโยบายและแผน 
  ๙. การจัดทําขั้นตอนและวธิีปฏิบัติงานตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 โดย สํานักการพิมพ์ 

๑๐. การยกร่างคํากล่าว และร่างปาฐกถาในโอกาสต่างๆ โดย สํานักงานประธานวุฒิสภา 
  ๑๑. งานสารบรรณ หนังสือราชการ บริหารและจัดการไม่ง่ายอย่างที่คิด โดย คณะทํางานจัดการความรู้ 
  มีรายละเอียดการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ฯ ดังนี้ 
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๑. องค์ความรู้ “ข้อควรรู้เมื่อเข้ารบัตําแหน่งสมาชิกวุฒิสภา” 
 
 

ชื่อองค์ความรู้ :   ข้อควรรู้เมือ่เข้ารับตําแหน่งสมาชิกวุฒิสภา 

เจ้าภาพผู้รบัผดิชอบองคค์วามรู้ :  สํานักบริหารงานกลาง 

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร ์:   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

เหตุผลทีเ่ลือกองค์ความรู้   :  
 สํานักบริหารงานกลาง ได้ดําเนินการรวบรวมสาระสําคัญภายใต้ภารกิจหลักที่สํานักบรหิารงานกลางรับผิดชอบ เรื่อง “ข้อควรรู้เมื่อเข้ารับตําแหน่งสมาชิกวุฒิสภา” 
อันเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกวุฒิสภา รวมทั้งบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึง่สํานักบริหารงานกลาง ได้จัดทําองค์ความรู้ฉบับนี้ขึ้นก็ด้วยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อช่วยสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภา ให้สมาชิกวุฒิสภาและบุคลากรเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก โดยเป็นองค์ความรู้ที่มีคณุค่า จําเป็น มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน  
ซึ่งเป็นความรู้ที่มีอยู่ชัดแจ้งในรูปของเอกสาร และความรู้ที่อยู่ในตัวบุคลากรที่มาจากประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล ให้เป็นระบบ 
ระเบียบมากยิ่งขึ้น เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง นําไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ : ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ 

 
  ผลการดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน หมายเหตุ 
๑. การบ่งชี้ความรู้ (KMP ๑) 

 
- มีบุคลากรของสํานักฯ 
เป็นผู้ประสาน KM  
- มีเอกสารแสดงองค์
ความรู้ที่จําเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน  
- มีเอกสารแสดงองค์
ความรู้ที่คัดเลอืกมาจัดทํา

๑ คน 
 
๑ ฉบับ 

 
 

๑ ฉบับ 
 

 ๑. สํานักบริหารงานกลาง มีนายอรัญ  มแีก้ว เป็นผู้
ประสาน KM  
 ๒. มีการทบทวนองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน และ
สอดคล้องต่อการผลักดันประเด็นยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ 
 ๓. มีการคัดเลอืกองค์ความรู้ที่นํามาดําเนินการจัดการ
ความรู้ ๑ องคค์วามรู้ ได้แก่ หัวข้อ ข้อควรรู้เมื่อเข้ารับ
ตําแหน่งสมาชิกวุฒิสภา  

บรรลุเป้าหมาย 
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ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน หมายเหตุ 
แผนฯ  
 

  ๔. มีการเสนอหัวข้อองค์ความรู้ที่จะนํามาจดัการความรู้  
แก่คณะทํางานจัดการความรู้ฯ  

๒. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
(KMP ๒) 
 

- มีการรวบรวม ทบทวน
ความรู้จากเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้  
- จัดกิจกรรมเพื่อรวบรวม
ความรู้จากตัวบุคคล และ/
หรือ มีผูท้รงคณุวุฒิ/
ผู้เชี่ยวชาญ มาถ่ายทอด
องค์ความรู้  

๑ ชิ้น/
ฉบับ 

 
๑ ครั้ง 

 

 ๑. ความรู้ที่อยู่ในรูปเอกสาร (Explicit Knowledge) 
  ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมความรู้จากเอกสาร ได้แก่ กฎ 
หมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ รวมทั้งเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นสําคัญต่างๆ ดังนี้ 
 - การรับการแสดงตนของสมาชิกวุฒิสภา  
 - การดําเนินการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาต่อ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิก
วุฒิสภา 
 - การดําเนินการออกบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ของสมาชิกวุฒิสภา 
 - การดําเนินการจัดทําใบเบิกทางโดยสารเครื่องบิน 
รถไฟ รถยนต์ (บ.ข.ส.) ให้กับสมาชิกวุฒิสภา 
 - การดําเนินการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้แก่
สมาชิกวุฒิสภา  
 - การดําเนินการจัดทําบัตรติดรถยนต์ผ่าน  
เข้า-ออก บริเวณรัฐสภา ให้กับสมาชิกวุฒิสภา 
 ๒. ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) 
 มีการรวบรวมความรู้จากตัวบุคคล ด้วยวิธีการประชุม
หารือภายในหน่วยงานเพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติ 
และกรณีศึกษา ปัญหา อุปสรรค จากการดําเนินการรับ
สมาชิกวุฒิสภา ที่เขา้รับตําแหน่งสมาชิกวุฒิสภา ครั้งที่ผ่านมา 

บรรลุเป้าหมาย 
 
 
 



  ภาคผนวก ๔ 
 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน หมายเหตุ 
๓. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

(KMP ๓) 
 

- เอกสาร หรือสื่อ
สารสนเทศ ที่ได้จากการ
สร้างและแสวงหาความรู้ 

๑ ฉบับ/
ชิ้น 

 นําข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติ และ
การศึกษาค้นคว้าจากตํารา มาวิเคราะห์ ประมวลเนื้อหา 
เรียบเรียงเป็น (ร่าง) เอกสารองค์ความรู้ 

บรรลุเป้าหมาย 
 

๔. การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู้ (KMP ๔) 
 

 
- การตรวจสอบ 
กลั่นกรองความรู้ 

๑ ครั้ง  ผู้อํานวยการสํานัก ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน ประมวล
กลั่นกรองความรู้ที่ได้ โดยตรวจสอบเนื้อหา การใช้ภาษา 
และรายละเอียดขององค์ความรู้ เพื่อให้มีความครบถ้วน
สมบูรณ์  

บรรลุเป้าหมาย 
 

๕. การเข้าถึงความรู้ (KMP ๕) 
 

- จํานวนช่องทางในการ
เข้าถึงและประชาสัมพันธ์
ความรู้ 

อย่างน้อย 
๓ ช่องทาง

 นําองค์ความรู้ที่ผ่านการประมวลกลั่นกรองจัดทําเป็นเป็น
เอกสาร เพื่อแจกจ่าย โดยกําหนดช่องทางในการเข้าถึง
ความรู้ และประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายทราบถึงองค์
ความรู้ ได้แก่ 
   ๑. แจ้งเวียนผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) 
   ๒. นําความรู้เข้าสู่ระบบ intranet ของสํานัก  
  ๓. เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์การจัดการความรู้ 
 ๔. จัดบอร์ดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ในงาน KM Day 

บรรลุเป้าหมาย 
 

๖. การแบ่งปนั แลกเปลี่ยน
ความรู้ (KMP ๖) 
 

- จํ านวนครั้ งในการจั ด
กิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ ยน
ความรู้ 
- ร้อยละของจํานวนกลุ่ม 
เป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม 

๑ ครั้ง 
 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 
๙๐ 

 ๑. ดําเนินการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) หัวข้อ 
ข้อควรรู้เมื่อเข้ารับตําแหน่งสมาชิกวุฒิสภา จํานวน ๑ ครั้ง 
เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖ โดยมีผู้เข้าร่วมจํานวน ๓๒ คน
ซึ่งสามารถดําเนินการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แก่
กลุ่มเป้าหมายได้ครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๒. แจ้งเวียนเอกสารองค์ความรู้ ใหแ้ก่บุคลากรของสํานัก
บริหารงานกลาง ซึ่งสามารถดําเนินการเผยแพร่แลกเปลี่ยน
องค์ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายได้ครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
 

บรรลุเป้าหมาย 
 



  ภาคผนวก ๕ 
 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน หมายเหตุ 
  ๓. บุคลากรที่เป็นตัวแทนของสํานัก และผู้รบัผิดชอบจัด
ซุ้มนิทรรศการองค์ความรู้ ได้เข้าร่วมเผยแพร่ แลกเปลี่ยน
ความรู้ และจดับอร์ดนิทรรศการแสดงองค์ความรู้ และแจก
เอกสารเผยแพร่ในกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) วัน
พฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ ครบถ้วนตามจํานวนที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย 

๗. การเรียนรู้ (KMP ๗) 
 

- รายงานสรุปผลการ
จัดทําองค์ความรู้ 
 

๑ ฉบับ 
 
 

 - จัดทําสรุปบทเรียนการดําเนินการจัดการความรู้ โดยระบุ
ขั้นตอนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับสมาชิกวุฒิสภา
ชุดใหม่ ที่จะเขา้รับตําแหน่งสมาชิกวุฒิสภา ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

๘ การยกย่องชมเชย 
 

- มีการจัดกิจกรรมการ 
ยกย่องและชมเชย  

๑ ครั้ง 
 

 คณะทํางานจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ดําเนินการจัดกิจกรรมการยกย่องและชมเชย ในวันแห่งการ
เรียนรู้ (KM Day) วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ 
โดย สํานักบริหารงานกลาง ได้รับรางวัลการจัดการความรู้ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ภาคผนวก ๖ 
 

 ๒. องค์ความรู้ “การสนบัสนุนงานด้านวิชาการแก่วุฒิสภา ได้แก่ กระบวนการจัดทําความเหน็ทางกฎหมาย” 
  
 
ชื่อองค์ความรู้ :  การสนับสนุนงานด้านวิชาการแก่วุฒิสภา ได้แก่ กระบวนการจัดทําความเห็นทางกฎหมาย 

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบองคค์วามรู ้:  สํานักกฎหมาย 

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร ์:  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

เหตุผลทีเ่ลือกองค์ความรู้  :   
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีภารกิจหลักประการหนึ่ง คือ การปฏิบัติงานด้านวิชาการให้แก่วุฒิสภา ซึง่บุคลากรต้องปฏิบัติงานโดยใช้องค์ความรู้ มีความรอบรู้ 

ในงานที่ปฏิบัติ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ เช่น การศึกษา ค้นคว้าและการวิเคราะห์เพื่อการจัดทํา
ความเห็นทางกฎหมาย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้มีการจัดทําคู่มือมาตรฐานงานด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนความเป็นมืออาชีพ
ด้านวิชาการ 

สํานักกฎหมาย ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผดิชอบภารกิจในการสนับสนุนงานด้านวิชาการให้แก่สมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการ และดําเนินการตามคู่มือ
มาตรฐานงานด้านวิชาการ พร้อมกับการพัฒนางานด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การจัดทําองค์ความรู้ หัวข้อ การสนับสนุนงานด้านวิชาการแก่วุฒิสภา ได้แก่ กระบวนการ
จัดทําความเห็นทางกฎหมาย จะเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวน ปรับปรุง พัฒนางานด้านวิชาการ โดยอาศัยกระบวนการในการจัดการความรู้ ในการระดมความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติที่ดีของผู้ปฏิบัติงาน ในการจัดทําความเห็นทางกฎหมาย และนํามาประมวล สรุป พร้อมทั้งถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้แก่
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความเข้าใจกระบวนการมาตรฐาน ตลอดจนเทคนิค วิธีการในการจัดทําความเห็นทางกฎหมายที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถช่วยให้งานด้านวิชาการ
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีคุณภาพเป็นที่เชื่อถือ ยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภายิ่งขึ้นต่อไป 

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ :  ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ 

 
 
 

 



  ภาคผนวก ๗ 
 

 ผลการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ 
ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน หมายเหตุ 
๑. การบ่งชี้ความรู้ (KMP ๑) 

 
- มีบุคลากรของสํานักฯ 
เป็นผู้ประสาน KM  
- มีเอกสารแสดงองค์
ความรู้ที่จําเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน  
- มีเอกสารแสดงองค์
ความรู้ที่คัดเลอืกมาจัดทํา
แผนฯ  
 

๑ คน 
 
๑ ฉบับ 

 
 

๑ ฉบับ 
 
 

 ๑. สํานักกฎหมายมี นายอภิวัฒน์  สุดสาว เป็นผู้ประสาน KM 
 ๒. มีการทบทวนองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน และ
สอดคล้องต่อการผลักดันประเด็นยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ 
 ๓. มีการคัดเลอืกองค์ความรู้ที่นํามาดําเนินการจัดการ
ความรู้ ๑ องคค์วามรู้ ได้แก่ หัวข้อ การสนับสนุนงานด้าน
วิชาการแก่วุฒิสภา ได้แก่ กระบวนการจัดทําความเห็นทาง
กฎหมาย 
 ๔. มีการเสนอหัวข้อองค์ความรู้ที่จะนํามาจดัการความรู้  
แก่คณะทํางานจัดการความรู้ฯ  

บรรลุเป้าหมาย 

๒. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
(KMP ๒) 
 

- มีการรวบรวม ทบทวน
ความรู้จากเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้  
- จัดกิจกรรมเพื่อรวบรวม
ความรู้จากตัวบุคคล และ/
ห รื อ  มี ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ /
ผู้ เ ชี่ยวชาญ มาถ่ายทอด
องค์ความรู้ 

๑ ชิ้น/
ฉบับ 

 
๑ ครั้ง 

 

๑. ความรู้ที่อยู่ในรูปเอกสาร (Explicit Knowledge) 
  ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมความรู้จากเอกสาร ได้แก่  
 - คู่มือมาตรฐานความเป็นมืออาชีพด้านวิชาการในการ
สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ ของสํานักงานฯ 
 - แนวคิด ทฤษฎีในการจัดทําความเห็นทางกฎหมาย 
 - กฎ หมาย กฎ ระเบียบ รวมทั้งเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการจัดทําความเห็นทางกฎหมาย 
 ๒. ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) 
 มีการรวบรวมความรู้จากตัวบุคคล ด้วยวิธีการประชุม
หารือภายในหน่วยงานเพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติ 
โดยมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ระหว่างผู้ปฏิบัติงานของ
สํานักกฎหมาย ซึ่งมีการพูดคยุแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
ประเด็นต่างๆ ที่สําคัญ หรือเคยเกิดปัญหา อุปสรรค 
ทีเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดทําความเห็นทางกฎหมาย 
แล้วนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่ดีในการ

บรรลุเป้าหมาย 



  ภาคผนวก ๘ 
 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน หมายเหตุ 
ดําเนินการ รวมทั้งแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง
กระบวนการจัดความเห็นทางกฎหมายทําให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

๓. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
(KMP ๓) 
 

- เอกสาร หรือสื่อ
สารสนเทศ ที่ได้จากการ
สร้างและแสวงหาความรู้ 

๑ ฉบับ/
ชิ้น 

คณะทํางานฯ ของแต่ละสํานัก นําข้อมูลที่รวบรวมจากความ
คิดเห็นของผู้ปฏิบัติ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และการศกึษา ค้นคว้าจาก
ตํารา มาวิเคราะห์ ประมวลผล และเรียบเรียงเป็น (ร่าง)
เอกสารองค์ความรู้  

บรรลุเป้าหมาย 

๔. การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู้ (KMP ๔) 
 

- การตรวจสอบ 
กลั่นกรองความรู้ 

๑ ครั้ง  ผู้อํานวยการสํานัก ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน คณะทํางานฯ 
สํานักกฎหมาย ประชุมร่วมกันเพื่อประมวลกลั่นกรองความรู้
ที่ได้ โดยตรวจสอบเนื้อหา และรายละเอียดขององค์ความรู้ 
เพื่อให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 

บรรลุเป้าหมาย 

๕. การเข้าถึงความรู้ (KMP ๕) 
 

- จํานวนช่องทางในการ
เข้าถึงและประชาสัมพันธ์
ความรู้ 

อย่างน้อย 
๓ ช่องทาง 

- สํานักกฎหมายนําองค์ความรู้ที่ผ่านการประมวลกลั่นกรอง
จัดทําเป็นเอกสารสรุปองค์ความรู้ 
- กําหนดมีช่องทางในการเข้าถึงความรู้ และประชาสัมพันธ์ให้
กลุ่มเป้าหมายทราบถึงองค์ความรู้ ได้แก่ 
  ๑. แจ้งเวียนผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) 
   ๒. นําความรู้เข้าสู่ระบบ intranet ของสํานักกฎหมาย 
 ๓. จัดทําบอร์ดประชาสัมพันธ์  
 ๔. เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์การจัดการความรู้ 
 ๔. จัดบอร์ดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ในงาน KM Day 

บรรลุเป้าหมาย 

๖. กา ร แบ่ ง ปั น  แลก เ ปลี่ ย น
ความรู้ (KMP ๖) 
 

- จํ านวนครั้ งในการจั ด
กิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ ยน
ความรู้ 
- ร้อยละของจํานวนกลุ่ม 

๑ ครั้ง 
 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 

ดําเนินการแบ่งปัน แลกเปลีย่นความรู้ โดยเผยแพร่องค์
ความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรของสํานัก
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําความเห็นทางกฎหมาย ผ่าน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) ให้กลุม่เป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย 



  ภาคผนวก ๙ 
 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน หมายเหตุ 
เป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม ๙๐ ทราบถึงเอกสารองค์ความรู้ พร้อมทั้งแจกจา่ยเอกสารองค์

ความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยสามารถ
ดําเนินการเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้แก่กลุม่เป้าหมายได้ 
ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๒ คณะทํางานจัดการความรู้ฯ จากสํานักกฎหมาย 
บุคลากรที่เป็นตัวแทนของสํานัก ผู้รับผิดชอบจัดซุ้ม
นิทรรศการองค์ความรู้ ได้เข้าร่วมเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ 
และจัดบอร์ดนิทรรศการแสดงองค์ความรู้ และแจกเอกสาร
เผยแพร่ในกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) วัน
พฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ ครบถ้วนตามจํานวนที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย 

๗. การเรียนรู้ (KMP ๗) 
 

- รายงานสรุปผลการ
จัดทําองค์ความรู้ 
 

๑ ฉบับ 
 

 

- จัดทําสรุปบทเรียนการดําเนินการจัดการความรู้ โดยระบุ
หลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ เพื่อถอดบทเรียน ประโยชน์ที่ได้รับจากการ
จัดทําองค์ความรู้ และเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการ
จัดทําความเห็นทางกฎหมาย ซึ่งเป็นการส่งเสริมการ
ดําเนินการตามมาตรฐานด้านวิชาการในการสนับสนุน
กระบวนการนิติบัญญัติ ของสํานักงานฯ 

บรรลุเป้าหมาย 

๘ การยกย่องชมเชย 
 

- มีการจัดกิจกรรมการ 
ยกย่องและชมเชย  

๑ ครั้ง 
 

คณะทํางานจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ดําเนินการจัดกิจกรรมการยกย่องและชมเชย ในวันแห่งการ
เรียนรู้ (KM Day) วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ โดย 
สํานักกฎหมาย ได้รับรางวัลขอบคุณรางวัลขอบคุณสําหรับ
การเข้าร่วมจัดนิทรรศการในวัน KM Day 

บรรลุเป้าหมาย 

 
 



  ภาคผนวก ๑๐ 
 

 
๓. องค์ความรู้  “เทคนิคการบริหารจัดการประชุมวุฒิสภาให้มีประสิทธภิาพโดยใช้มาตรฐานความเป็นมืออาชพีด้านการประชุม” 
 
 
ชื่อองค์ความรู้ :  เทคนิคการบริหารจัดการประชุมวุฒิสภาให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้มาตรฐานความเป็นมืออาชีพด้านการประชุม 

เจ้าภาพผู้รบัผดิชอบองคค์วามรู้ :  สํานักการประชุม 

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร ์:   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ๓ 

เหตุผลทีเ่ลือกองค์ความรู้   :  
 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการประชุมวุฒิสภา การประชุมร่วมกันของรัฐสภา และการประชุมคณะกรรมาธิการเพื่อให้การตรา
กฎหมายและการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของฝา่ยนิติบัญญัติเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิผล ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐  
ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ และตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนั้น บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการประชุมจึงควรมีการพัฒนาเพื่อไปสู่ความ
เป็นมืออาชีพการบริหารจัดการด้านประชุม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้มีการจัดทําคู่มือมาตรฐานความเป็นมืออาชีพด้านการประชุม
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนความเป็นมืออาชีพด้านการประชุม 
 สํานักการประชุม ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบภารกิจในการสนับสนุนการประชุมวุฒิสภา ได้มีการดําเนินการตามคู่มือมาตรฐานความเป็นมืออาชีพด้านการ
ประชุม โดยมีการทบทวน เพื่อพัฒนาปรับปรุงคู่มือมาตรฐานฯ จากเอกสาร/ข้อมูลผลการดําเนินงาน การสํารวจความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภาให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการดําเนินการตามมาตรฐานฯ จัดการประชุมวุฒิสภาให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดทําองค์ความรู้นี้ จะเป็นการสกัดเทคนิคและแนวทางการปฏิบัติที่ดี 
ในการบริหารจัดการประชุมวุฒิสภา ตามมาตรฐานความเป็นมืออาชีพด้านการประชุม ของข้าราชการสํานักการประชุม และนํามาถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อ
พัฒนาความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการประชุมวุฒิสภาให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลใหข้องข้าราชการสํานักการประชุม ตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติตาม
มาตรฐานฯ และสามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐานความเป็นมืออาชีพด้านการประชุม 

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ : ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ 

 
 



  ภาคผนวก ๑๑ 
 

ผลการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ 
ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน หมายเหตุ 
๑. การบ่งชี้ความรู้ (KMP ๑) 

 
- มีบุคลากรของสํานักฯ 
เป็นผู้ประสาน KM  
- มีเอกสารแสดงองค์
ความรู้ที่จําเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน  
- มีเอกสารแสดงองค์
ความรู้ที่คัดเลอืกมาจัดทํา
แผนฯ  
 

๑ คน 
 
๑ ฉบับ 

 
 

๑ ฉบับ 
 
 

 ๑. สํานักการประชุมมี นางสาวพัชรี  สุชาติพงค์  
เป็นผู้ประสาน KM  
 ๒. มีการทบทวนองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน และ
สอดคล้องต่อการผลักดันประเด็นยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ 
 ๓. มีการคัดเลอืกองค์ความรู้ที่นํามาดําเนินการจัดการ
ความรู้ ๑ องคค์วามรู้ ได้แก่ หัวข้อเทคนิคการบริหารจัดการ
ประชุมวุฒิสภาให้มีประสิทธิภาพโดยใช้มาตรฐานความเป็น
มืออาชีพด้านการประชุม 
 ๔. มีการเสนอหัวข้อองค์ความรู้ที่จะนํามาจดัการความรู้  
แก่คณะทํางานจัดการความรู้ฯ  

บรรลุเป้าหมาย 

๒. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
(KMP ๒) 
 

- มีการรวบรวม ทบทวน
ความรู้จากเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้  
- จัดกิจกรรมเพื่อรวบรวม
ความรู้จากตัวบุคคล และ/
ห รื อ  มี ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ /
ผู้ เ ชี่ยวชาญ มาถ่ายทอด
องค์ความรู้ 

๑ ชิ้น/
ฉบับ 

 
๑ ครั้ง 

 

๑. ความรู้ที่อยู่ในรูปเอกสาร (Explicit Knowledge) 
  ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมความรู้จากเอกสาร ได้แก่  
 - คู่มือมาตรฐานความเป็นมืออาชีพด้านการประชุม 
ในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ ของสํานักงานฯ 
 - กฎ หมาย กฎ ระเบียบ รวมทั้งเอกสารอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการประชุมวุฒิสภา 
 ๒. ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) 
 มีการรวบรวมความรู้จากตัวบุคคล ด้วยวิธีการประชุม
หารือภายในหน่วยงานเพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติ 
รวมทั้งการทบทวนหลังจากการปฏิบัติงาน (After action 
review (AAR)) โดยมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานของสํานักการประชุม ซึ่งมีการพูดคุยแลกเปลีย่น
ประสบการณ์ในประเด็นต่างๆ ทีส่ําคัญ หรอืเคยเกิดปัญหา 
อุปสรรค ทีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการประชุมวุฒิสภา 

บรรลุเป้าหมาย 



  ภาคผนวก ๑๒ 
 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน หมายเหตุ 
 แล้วนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่ดีในการ
ดําเนินการ รวมทั้งแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงการบริหาร
จัดการประชุมวุฒิสภาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

๓. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
(KMP ๓) 
 

- เอกสาร หรือสื่อ
สารสนเทศ ที่ได้จากการ
สร้างและแสวงหาความรู้ 

๑ ฉบับ/
ชิ้น 

นําข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติ ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
และการศึกษา ค้นคว้าจากตํารา มาวิเคราะห์ ประมวลผล 
และเรียบเรียงเป็น (ร่าง)เอกสารองค์ความรู้  

บรรลุเป้าหมาย 

๔. การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู้ (KMP ๔) 
 

- การตรวจสอบ 
กลั่นกรองความรู้ 

๑ ครั้ง  ผู้อํานวยการสํานัก ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน ประมวล
กลั่นกรองความรู้ที่ได้ โดยตรวจสอบเนื้อหา และรายละเอียด
ขององค์ความรู้ เพื่อให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 

บรรลุเป้าหมาย 

๕. การเข้าถึงความรู้ (KMP ๕) 
 

- จํานวนช่องทางในการ
เข้าถึงและประชาสัมพันธ์
ความรู้ 

อย่างน้อย 
๓ ช่องทาง 

- สํา นักการประชุมนําองค์ความ รู้ที่ ผ่ านการประมวล
กลั่นกรองจัดทําเป็นเอกสารสรุปองค์ความรู้ 
- กําหนดมีช่องทางในการเข้าถึงความรู้ และประชาสัมพันธ์ให้
กลุ่มเป้าหมายทราบถึงองค์ความรู้ ได้แก่ 
  ๑. แจ้งเวียนผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) 
   ๒. นําความรู้เข้าสู่ระบบ intranet ของสํานักกฎหมาย 
 ๓. จัดทําบอร์ดประชาสัมพันธ์  
 ๔. เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์การจัดการความรู้ 
 ๔. จัดบอร์ดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ในงาน KM Day 

บรรลุเป้าหมาย 

๖. กา ร แบ่ ง ปั น  แลก เ ปลี่ ย น
ความรู้ (KMP ๖) 
 

- จํ านวนครั้ งในการจั ด
กิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ ยน
ความรู้ 
- ร้อยละของจํานวนกลุ่ม 
เป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม 

๑ ครั้ง 
 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 
๙๐ 

ดําเนินการแบ่งปัน แลกเปลีย่นความรู้ โดยเผยแพร่องค์
ความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรของสํานักการ
ประชุม ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) ให้
กลุ่มเป้าหมาย ทราบถึงเอกสารองค์ความรู้ พร้อมทั้งแจกจา่ย
เอกสารองค์ความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 

บรรลุเป้าหมาย 



  ภาคผนวก ๑๓ 
 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน หมายเหตุ 
โดยสามารถดําเนินการเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้แก่
กลุ่มเป้าหมายได้ ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๒ บุคลากรที่เป็นตัวแทนของสํานักและผู้รบัผิดชอบจัดซุ้ม
นิทรรศการองค์ความรู้ ได้เข้าร่วมเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ 
และจัดบอร์ดนิทรรศการแสดงองค์ความรู้ และแจกเอกสาร
เผยแพร่ในกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) วัน
พฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ ครบถ้วนตามจํานวนที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย 

๗. การเรียนรู้ (KMP ๗) 
 

- รายงานสรุปผลการ
จัดทําองค์ความรู้ 
 

๑ ฉบับ 
 

 

- จัดทําสรุปบทเรียนการดําเนินการจัดการความรู้ โดยระบุ
หลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ เพื่อถอดบทเรียน ประโยชน์ที่ได้รับจากการ
จัดทําองค์ความรู้ และเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการ 
บริหารจัดการประชุมวุฒิสภา ซึ่งเป็นการส่งเสริมการ
ดําเนินการตามมาตรฐานด้านการประชุมในการสนับสนุน
กระบวนการนิติบัญญัติ ของสํานักงานฯ 

บรรลุเป้าหมาย 

๘ การยกย่องชมเชย 
 

- มีการจัดกิจกรรมการ 
ยกย่องและชมเชย  

๑ ครั้ง 
 

คณะทํางานจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ดําเนินการจัดกิจกรรมการยกย่องและชมเชย ในวันแห่งการ
เรียนรู้ (KM Day) วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ โดย 
สํานักการประชุม ได้รับรางวัลการจัดการความรู้ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

บรรลุเป้าหมาย 

 
 
 
 
 



  ภาคผนวก ๑๔ 
 

 
๔. องค์ความรู้ “การตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐภายใต้อํานาจหน้าที่ของสํานักกํากับและตรวจสอบตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศกัราช ๒๕๕๐” 
 
 

ชื่อองค์ความรู้ :  การตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐภายใต้อํานาจหน้าที่ของสํานักกํากับและตรวจสอบตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

เจ้าภาพผู้รบัผดิชอบองคค์วามรู้ :  สํานักกํากับและตรวจสอบ 

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร ์:   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

เหตุผลทีเ่ลือกองค์ความรู้   : สํานักกํากับและตรวจสอบได้พิจารณาองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖ ซึ่งมีการเปลี่ยนขอบเขต KM ตามประเด็นยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) และขอเสนอองค์ความรู้ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งมีกลยุทธ์มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักกิจการบ้านเมืองที่ดี พัฒนางานด้านวิชาการ และพัฒนากระบวนการเสริมสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โดยกําหนดองค์ความรู้ที่ดําเนินการในปี ๒๕๕๖ เรื่องการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐภายใต้อํานาจหน้าที่ของสํานักกํากับและตรวจสอบตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยมุ่งเน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยการจัดชุมชนนักปฏิบัติ 

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ : ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ 

 
  ผลการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน หมายเหตุ 
๑. การบ่งชี้ความรู้ (KMP ๑) 

 
- มีบุคลากรของสํานักฯ 
เป็นผู้ประสาน KM  
- มีเอกสารแสดงองค์
ความรู้ที่จําเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน  

๑ คน 
 
๑ ฉบับ 

 
 

 ๑. สํานักกํากับและตรวจสอบมี นายคณฉัตร  สุวิทวัส 
เป็นผู้ประสาน KM 
 ๒. มีการทบทวนองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน และ
สอดคล้องต่อการผลักดันประเด็นยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ 
 ๓. มีการคัดเลอืกองค์ความรู้ที่นํามาดําเนินการจัดการ

บรรลุเป้าหมาย 



  ภาคผนวก ๑๕ 
 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน หมายเหตุ 
- มีเอกสารแสดงองค์
ความรู้ที่คัดเลอืกมาจัดทํา
แผนฯ  
 

๑ ฉบับ 
 
 

ความรู้ ๑ องคค์วามรู้ ได้แก่ หัวข้อการตรวจสอบการใช้
อํานาจรัฐภายใต้อํานาจหน้าที่ของสํานักกํากับและตรวจสอบ
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
 ๔. มีการเสนอหัวข้อองค์ความรู้ที่จะนํามาจัดการความรู้ 
แก่คณะทํางานจัดการความรู้ฯ  

๒. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
(KMP ๒) 
 

- มีการรวบรวม ทบทวน
ความรู้จากเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้  
- จัดกิจกรรมเพื่อรวบรวม
ความรู้จากตัวบุคคล และ/
ห รื อ  มี ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ /
ผู้ เ ชี่ยวชาญ มาถ่ายทอด
องค์ความรู้  

๑ ชิ้น/
ฉบับ 

 
๑ ครั้ง 

 
 
 

 ๑. ความรู้ที่อยู่ในรูปเอกสาร (Explicit Knowledge) 
  ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมความรู้จากเอกสาร ได้แก่  
 - คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ของสํานักกํากับและตรวจสอบ 
ซึ่งเป็นการบูรณาการองค์ความรู้เดิมที่ได้มกีารจัดทําในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 - มาตรฐานความเป็นมืออาชีพด้านการประชุมในการ
สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ ของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 
 - กฎ หมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ รวมทั้งเอกสารอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ ภายใต้อํานาจ
หน้าที่ของสํานักกํากับและตรวจสอบตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
 ๒. ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) 
 ดําเนินการรวบรวมความรู้จากตัวบุคคล โดยดําเนินการจัด
ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ซึงประกอบด้วย บุคลากรจากสํานัก
กํากับและตรวจสอบ เพื่อถอดบทเรียนเรื่อง การตรวจสอบ
บัญชีรายชื่อประชาชนที่เข้าชื่อยื่นคําร้องขอถอดถอนผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมือง รวมทั้งการระดมความคิดเห็นจากผู้
ปฏิบัติ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา 

บรรลุเป้าหมาย 
 
 
 



  ภาคผนวก ๑๖ 
 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน หมายเหตุ 
เกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐภายใต้อํานาจหน้าที่
ของสํานักกํากับและตรวจสอบตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  

๓. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
(KMP ๓) 
 

- เอกสาร หรือสื่อ
สารสนเทศ ที่ได้จากการ
สร้างและแสวงหาความรู้ 

๑ ฉบับ/
ชิ้น 

 นําข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติ และ
การศึกษาค้นคว้าจากตํารา มาวิเคราะห์ ประมวลเนื้อหา 
เรียบเรียงเป็น (ร่าง) เอกสารองค์ความรู้ 

บรรลุเป้าหมาย 
 

๔. การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู้ (KMP ๔) 
 

- การตรวจสอบ 
กลั่นกรองความรู้ 

๑ ครั้ง  ผู้อํานวยการสํานัก ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน ประชุมร่วมกัน
เพื่อประมวลกลั่นกรองความรู้ที่ได้ โดยตรวจสอบเนื้อหา การ
ใช้ภาษา และรายละเอียดขององค์ความรู้ เพื่อให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์  

บรรลุเป้าหมาย 
 

๕. การเข้าถึงความรู้ (KMP ๕) 
 

- จํานวนช่องทางในการ
เข้าถึงและประชาสัมพันธ์
ความรู้ 

อย่างน้อย 
๓ ช่องทาง

- นําองค์ความรู้ที่ผ่านการประมวลกลั่นกรองจัดทําเป็นเป็น
เอกสาร เพื่อแจกจ่าย โดยกําหนดช่องทางในการเข้าถึง
ความรู้ และประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายทราบถึงองค์
ความรู้ ได้แก่ 
   ๑. แจ้งเวียนผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) 
   ๒. นําความรู้เข้าสู่ระบบ intranet ของสํานัก  
  ๓. เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์การจัดการความรู้ 
 ๔. จัดบอร์ดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ในงาน KM Day 

บรรลุเป้าหมาย 
 

๖. การแบ่งปนั แลกเปลี่ยน
ความรู้ (KMP ๖) 
 

- จํ านวนครั้ งในการจั ด
กิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ ยน
ความรู้ 
- ร้อยละของจํานวนกลุ่ม 
เป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม 

๑ ครั้ง 
 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 
๙๐ 

 ๑. ดําเนินการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) หัวข้อ 
การตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐภายใต้อํานาจหน้าที่ของสํานัก
กํากับและตรวจสอบตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐จํานวน ๑ ครั้ง เมือ่
วันที่ ๑๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๖ ให้กับข้าราชการสํานักกํากับ
และตรวจสอบ จํานวน ๓๒ คน 
  

บรรลุเป้าหมาย 
 



  ภาคผนวก ๑๗ 
 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน หมายเหตุ 
ซึ่งสามารถดําเนินการเผยแพร่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้แก่
กลุ่มเป้าหมายได้ครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๒. แจ้งเวียนเอกสารองค์ความรู้ ใหแ้ก่บุคลากรของสํานัก
นโยบายและแผน ซึ่งสามารถดําเนินการเผยแพร่แลกเปลี่ยน
องค์ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายได้ครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
  ๓. บุคลากรที่เป็นตัวแทนของสํานัก และผู้รบัผิดชอบจัด
ซุ้มนิทรรศการองค์ความรู้ ได้เข้าร่วมเผยแพร่ แลกเปลี่ยน
ความรู้ และจดับอร์ดนิทรรศการแสดงองค์ความรู้ และแจก
เอกสารเผยแพร่ในกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) วัน
พฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ ครบถ้วนตามจํานวนที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย 

๗. การเรียนรู้ (KMP ๗) 
 

- รายงานสรุปผลการ
จัดทําองค์ความรู้ 
 

๑ ฉบับ 
 
 

- จัดทําสรุปบทเรียนการดําเนินการจัดการความรู้ โดยระบุ
ขั้นตอนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานด้านการ
ตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ ภายใต้อํานาจหน้าที่ของสํานัก
กํากับและตรวจสอบตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

 

๘ การยกย่องชมเชย 
 

- มีการจัดกิจกรรมการ 
ยกย่องและชมเชย  

๑ ครั้ง 
 

คณะทํางานจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ดําเนินการจัดกิจกรรมการยกย่องและชมเชย ในวันแห่งการ
เรียนรู้ (KM Day) วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ 
โดย สํานักกํากับและตรวจสอบ ได้รับรางวัลการจัดการ
ความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 
 



  ภาคผนวก ๑๘ 
 

๕. องค์ความรู้ “ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทางไปราชการต่างประเทศ” 
 
 

ชื่อองค์ความรู้ :   ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทางไปราชการต่างประเทศ  
เจ้าภาพผู้รบัผดิชอบองคค์วามรู้ :  สํานักภาษาต่างประเทศ 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร ์:   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
เหตุผลทีเ่ลือกองค์ความรู้   : สํานักภาษาต่างประเทศ ได้เสนอองค์ความรู้ เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ซึ่งจะดําเนินการจัดประชุมภายใน
สํานักเพื่อดําเนินการรวบรวม แก้ไข ปรับปรุง และจัดทํา หนังสือ “English for Study Visit” ซึ่งสํานักภาษาต่างประเทศได้จัดทําขึ้นเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ให้มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และมีความทันสมัยมากขึ้น รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการเดินทางไปราชการต่างประเทศของบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้
สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ : ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ 

  ผลการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน หมายเหตุ 
๑. การบ่งชี้ความรู้ (KMP ๑) 

 
- มีบุคลากรของสํานักฯ 
เป็นผู้ประสาน KM  
- มีเอกสารแสดงองค์
ความรู้ที่จําเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน  
- มีเอกสารแสดงองค์
ความรู้ที่คัดเลอืกมาจัดทํา
แผนฯ  
 

๑ คน 
 
๑ ฉบับ 

 
 

๑ ฉบับ 
 
 

 ๑. สํานักภาษาต่างประเทศมี นายสุพจ  หุตายน 
เป็นผู้ประสาน KM 
 ๒. มีการทบทวนองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน และ
สอดคล้องต่อการผลักดันประเด็นยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ 
 ๓. มีการคัดเลอืกองค์ความรู้ที่นํามาดําเนินการจัดการ
ความรู้ ๑ องคค์วามรู้ ได้แก่ ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศ 
 ๔. มีการเสนอหัวข้อองค์ความรู้ที่จะนํามาจัดการความรู้ 
แก่คณะทํางานจัดการความรู้ฯ  

บรรลุเป้าหมาย 



  ภาคผนวก ๑๙ 
 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน หมายเหตุ 
๒. การสร้างและแสวงหาความรู้ 

(KMP ๒) 
 

- มีการรวบรวม ทบทวน
ความรู้จากเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้  
- จัดกิจกรรมเพื่อรวบรวม
ความรู้จากตัวบุคคล และ/
ห รื อ  มี ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ /
ผู้ เ ชี่ยวชาญ มาถ่ายทอด
องค์ความรู้  

๑ ชิ้น/
ฉบับ 

 
๑ ครั้ง 

 
 
 

 ๑. ความรู้ที่อยู่ในรูปเอกสาร (Explicit Knowledge) 
  ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมความรู้จากเอกสาร ได้แก่  
 - คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวงงานรัฐสภา 
 - บทบาท ภารกิจในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ของสํานักงานฯ 
 - ขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ ของข้าราชการ เมื่อ
เดินทางไปราชการต่างประเทศ 
 ๒. ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) 

ดําเนินการรวบรวมความรู้จากตัวบุคคล โดยการระดม
ความคิดเห็นจากนักวิเทศสัมพันธ์ สํานักภาษาต่างประเทศ 
เพื่อรวบรวมข้อมูลในการจัดทําองค์ความรู้ เช่น บทสนทนา
ตามสถานการณ์ต่างๆ ที่สําคญัในการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศ  

บรรลุเป้าหมาย 
 
 
 

๓. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
(KMP ๓) 
 

- เอกสาร หรือสื่อ
สารสนเทศ ที่ได้จากการ
สร้างและแสวงหาความรู้ 

๑ ฉบับ/
ชิ้น 

 นําข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติ และ
การศึกษาค้นคว้าจากตํารา มาวิเคราะห์ ประมวลเนื้อหา 
เรียบเรียงเป็น (ร่าง) เอกสารองค์ความรู้ 

บรรลุเป้าหมาย 
 

๔. การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู้ (KMP ๔) 
 

- การตรวจสอบ 
กลั่นกรองความรู้ 

๑ ครั้ง  ผู้อํานวยการสํานัก ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน ประมวล
กลั่นกรองความรู้ที่ได้ โดยตรวจสอบเนื้อหา การใช้ภาษา 
และรายละเอียดขององค์ความรู้ เพื่อให้มีความครบถ้วน
สมบูรณ์  

บรรลุเป้าหมาย 
 



  ภาคผนวก ๒๐ 
 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน หมายเหตุ 
๕. การเข้าถึงความรู้ (KMP ๕) 

 
- จํานวนช่องทางในการ
เข้าถึงและประชาสัมพันธ์
ความรู้ 

อย่างน้อย 
๓ ช่องทาง

- นําองค์ความรู้ที่ผ่านการประมวลกลั่นกรองจัดทําเป็นเป็น
เอกสาร เพื่อแจกจ่าย โดยกําหนดช่องทางในการเข้าถึง
ความรู้ และประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายทราบถึงองค์
ความรู้ ได้แก่ 
   ๑. แจ้งเวียนผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) 
   ๒. นําความรู้เข้าสู่ระบบ intranet ของสํานัก  
  ๓. เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์การจัดการความรู้ 

บรรลุเป้าหมาย 
 

๖. การแบ่งปนั แลกเปลี่ยน
ความรู้ (KMP ๖) 
 

- จํ านวนครั้ งในการจั ด
กิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ ยน
ความรู้ 
- ร้อยละของจํานวนกลุ่ม 
เป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม 

๑ ครั้ง 
 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 
๙๐ 

 ดําเนินการแจ้งเวียนเอกสารองค์ความรู้ ให้แก่บุคลากร
ของสํานัก และบุคลากรของสํานักงานฯ ซึ่งสามารถ
ดําเนินการเผยแพร่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย
ได้ครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 

บรรลุเป้าหมาย 
 

๗. การเรียนรู้ (KMP ๗) 
 

- รายงานสรุปผลการ
จัดทําองค์ความรู้ 
 

๑ ฉบับ 
 
 

- จัดทําสรุปบทเรียนการดําเนินการจัดการความรู้ โดยระบุ
ขั้นตอนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ  

บรรลุเป้าหมาย 

๘ การยกย่องชมเชย 
 

- มีการจัดกิจกรรมการ 
ยกย่องและชมเชย  

๑ ครั้ง 
 

คณะทํางานจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ดําเนินการจัดกิจกรรมการยกย่องและชมเชย ในวันแห่งการ
เรียนรู้ (KM Day) วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ 

บรรลุเป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 



  ภาคผนวก ๒๑ 
 

๖. องค์ความรู้ “มารยาททางการทูต: มารยาทบนโต๊ะอาหาร มารยาทในการแต่งกายในโอกาสต่างๆ” 
 
 

ชื่อองค์ความรู้ :  มารยาททางการทูต: มารยาทบนโต๊ะอาหาร มารยาทในการแต่งกายในโอกาสต่างๆ  

เจ้าภาพผู้รบัผดิชอบองคค์วามรู้ :  สํานักการต่างประเทศ 

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร ์:   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ๓ 

เหตุผลทีเ่ลือกองค์ความรู้   :   
 มารยาททางการทูตถือเป็นระเบียบ แบบแผน หรือขนบธรรมเนียม ที่เป็นหลักเกณฑ์สําหรับการปฏิบัติด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มิใช่ว่าจะเป็นประโยชน์เฉพาะผู้ที่
ปฏิบัติหน้าที่ด้านต่างประเทศโดยตรง หากแต่ยังเป็นประโยชน์ต่อทุกคนที่จักต้องเรียนรู้มารยาทในการเข้าสังคม ไม่ว่าจะเป็นมารยาทบนโต๊ะอาหารที่ครอบคลุมถึงการใช้อุปกรณ์ 
การรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่มีหลากหลายบนโต๊ะ นอกจากนี้ จําเป็นต้องเรียนรู้มารยาทในการแต่งกาน ทั้งแบบพิธีการและไม่เป็นพิธีการเพื่อร่วมงานในโอกาสต่างๆ ซึ่งการ
ปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักมารยาทพิธีการทูตจะเป็นการแสดงอัธยาศัยไมตรี อีกทั้งยังเป็นการให้เกียรติแก่เจ้าภาพและผู้ร่วมงาน และที่สําคัญที่สุดคือสามารถสะท้อนภาพลักษณ์ของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและประเทศชาติได้เป็นอย่างดี 

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ : ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ 

 
  ผลการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน หมายเหตุ 
๑. การบ่งชี้ความรู้ (KMP ๑) 

 
- จํ า น ว นคณะทํ า ง า น
จัดการความรู้ของสํานัก
กรรมาธิการ 
- เอกสารแสดงองค์ความรู้
ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
 

๑ คณะ 
 
 

๑ ฉบับ 
 
 

 ๑. สํานักการต่างประเทศ มีนายเรวัต วรรณนุรักษ์ 
และนางสาวกัญจณัฐ  ศิริวงศ์ เป็นผู้ประสาน KM  
 ๒. มีการทบทวนองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน และ
สอดคล้องต่อการผลักดันประเด็นยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ 
 ๓. มีการคัดเลอืกองค์ความรู้ที่นํามาดําเนินการจัดการ
ความรู้ ๑ องคค์วามรู้ ได้แก่ หัวข้อ มารยาททางการทูต: 

บรรลุเป้าหมาย 



  ภาคผนวก ๒๒ 
 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน หมายเหตุ 
มารยาทบนโต๊ะอาหาร มารยาทในการแต่งกายในโอกาสต่างๆ 
 ๔. มีการเสนอหัวข้อองค์ความรู้ที่จะนํามาจัดการความรู้ 
แก่คณะทํางานจัดการความรู้ฯ  

๒. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
(KMP ๒) 
 

- มีการรวบรวม ทบทวน
ความรู้จากเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้  
- จัดกิจกรรมเพื่อรวบรวม
ความรู้จากตัวบุคคล และ/
ห รื อ  มี ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ /
ผู้ เ ชี่ยวชาญ มาถ่ายทอด
องค์ความรู้  

๑ ชิ้น/
ฉบับ 

 
๑ ครั้ง 

 
 
 

 ๑ การสร้างและแสวงหาความรู้จากความรู้ที่อยู่ในรูป
เอกสาร (Explicit Knowledge) โดย ศึกษา ค้นคว้า 
รวบรวมความรู้จากเอกสาร ตํารา และสื่อความรู้ประเภท
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ ได้แก่ รวบรวมข้อมูลจากกรม
พิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศ 
 ๒ การสร้างและแสวงหาความรู้จากความรู้ที่อยู่ในตัว
บุคคล (Tacit Knowledge) โดย การรวบรวมความรู้จากตัว
บุคคล ด้วยวิธีการต่างๆ ตามความเหมาะสม ได้แก่ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน จากนักวิเทศ
สัมพันธ์ สํานักการต่างประเทศ 
 

บรรลุเป้าหมาย 
 
 
 

๓. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
(KMP ๓) 
 

- เอกสาร หรือสื่อ
สารสนเทศ ที่ได้จากการ
สร้างและแสวงหาความรู้ 

๑ ฉบับ/
ชิ้น 

 นําข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติ และ
การศึกษาค้นคว้าจากตํารา มาวิเคราะห์ ประมวลเนื้อหา 
เรียบเรียงเป็น (ร่าง) เอกสารองค์ความรู้ 

บรรลุเป้าหมาย 
 

๔. การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู้ (KMP ๔) 
 

- การตรวจสอบ 
กลั่นกรองความรู้ 

๑ ครั้ง  ผู้อํานวยการสํานัก ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน ประมวล
กลั่นกรองความรู้ที่ได้ โดยตรวจสอบเนื้อหา การใช้ภาษา 
และรายละเอียดขององค์ความรู้ เพื่อให้มีความครบถ้วน
สมบูรณ์  

บรรลุเป้าหมาย 
 



  ภาคผนวก ๒๓ 
 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน หมายเหตุ 
๕. การเข้าถึงความรู้ (KMP ๕) 

 
- จํานวนช่องทางในการ
เข้าถึงและประชาสัมพันธ์
ความรู้ 

อย่างน้อย 
๓ ช่องทาง

 นําองค์ความรู้ที่ผ่านการประมวลกลั่นกรองจัดทําเป็นเป็น
เอกสาร เพื่อแจกจ่าย โดยกําหนดช่องทางในการเข้าถึง
ความรู้ และประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายทราบถึงองค์
ความรู้ ได้แก่ 
   ๑. แจ้งเวียนผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) 
   ๒. นําความรู้เข้าสู่ระบบ intranet ของสํานัก  
  ๓. เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์การจัดการความรู้ 
 ๔. จัดบอร์ดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ในงาน KM Day 

บรรลุเป้าหมาย 
 

๖. การแบ่งปนั แลกเปลี่ยน
ความรู้ (KMP ๖) 
 

- จํ านวนครั้ งในการจั ด
กิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ ยน
ความรู้ 
- ร้อยละของจํานวนกลุ่ม 
เป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม 

๑ ครั้ง 
 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 
๙๐ 

 ๑. แจ้งเวียนเอกสารองค์ความรู้ ใหแ้ก่บุคลากรของสํานัก
การต่างประเทศ ซึ่งสามารถดําเนินการเผยแพร่แลกเปลี่ยน
องค์ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายได้ครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
  ๒. บุคลากรที่เป็นตัวแทนของสํานัก และผู้รบัผิดชอบจัด
ซุ้มนิทรรศการองค์ความรู้ ได้เข้าร่วมเผยแพร่ แลกเปลี่ยน
ความรู้ และจดับอร์ดนิทรรศการแสดงองค์ความรู้ และแจก
เอกสารเผยแพร่ในกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) วัน
พฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ ครบถ้วนตามจํานวนที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย 
 

๗. การเรียนรู้ (KMP ๗) 
 

- รายงานสรุปผลการ
จัดทําองค์ความรู้ 
 

๑ ฉบับ 
 
 

 - จัดทําสรุปบทเรียนการดําเนินการจัดการความรู้ โดยระบุ
ขั้นตอนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ  

บรรลุเป้าหมาย 
 



  ภาคผนวก ๒๔ 
 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน หมายเหตุ 
๘ การยกย่องชมเชย 

 
- มีการจัดกิจกรรมการ 
ยกย่องและชมเชย  

๑ ครั้ง 
 

 คณะทํางานจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ดําเนินการจัดกิจกรรมการยกย่องและชมเชย ในวันแห่งการ
เรียนรู้ (KM Day) วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ 
โดย สํานักการต่างประเทศ ได้รับรางวัลขอบคุณสําหรับ
สํานักที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการในวัน KM Day ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

บรรลุเป้าหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ภาคผนวก ๒๕ 
 

 
๗. องค์ความรู้ “TRICK การเดินทางศึกษาดูงานกรรมาธกิาร” 
 
 

ชื่อองค์ความรู้ :   TRICK การเดินทางศึกษาดูงานกรรมาธิการ 

เจ้าภาพผู้รบัผดิชอบองคค์วามรู้ :  สํานักกรรมาธิการ ๑ ๒ และ ๓ 

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร ์:   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ๓ 
เหตุผลทีเ่ลือกองค์ความรู้   :  
 สํานักกรรมาธิการ ๑ ๒ และ ๓ มหีน้าที่สนับสนุนภารกิจของคณะกรรมาธิการทั้งสามัญและวิสามญั ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่งมคีวามเกี่ยวข้อง 
ในด้านการประชุม การเดินทางไปเยือนและศึกษาดูงานต่างประเทศ การเดินทางไปศึกษาดูงานในประเทศ การจัดสมัมนาระดมความคิดเห็น และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ นี้ สํานักกรรมาธิการ ๑ ๒ และ ๓ พิจารณาเห็นว่า เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นสําคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง
ศึกษาดูงานกรรมาธิการ รวมทั้ง ปัญหาและอุปสรรค ที่พบจากการปฏิบัติงานจริง โดยเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยน้ําใจไมตรีจากพี่สู่น้องจากประสบการณ์ทีพ่บในการ
ปฏิบัติงานสนับสนุนการเดินทางศึกษาดูของคณะกรรมาธิการ และตกผลกึเป็นองคค์วามรูใ้นการพัฒนาตนเองและองค์กร เพื่อรองรบัภารกิจของสาํนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
 ตลอดจนการที่บุคลากรของสํานักกรรมาธิการ ๑ ๒ ๓ ได้มีการเรียนรู้จากองค์ความรู้ดังกล่าว ถือเป็นการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพด้าน
การประชุมในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ ซึ่งจะส่งผลถึงการบรรลุความสําเร็จ ของตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ มิติที่ ๑ มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ  
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๑ ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านระดับขีดสมรรถนะเฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพการบริหารจัดการด้านการประชุมในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ 
จึงกําหนดให้มีการจัดทําองค์ความรู้เรื่อง “TRICK การเดินทางศึกษาดูงานกรรมาธิการ” 

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ : ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ 

 
 
 
 
 



  ภาคผนวก ๒๖ 
 

  ผลการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ 
ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน หมายเหตุ 
๑. การบ่งชี้ความรู้ (KMP ๑) 

 
- มีบุคลากรของสํานักฯ 
เป็นผู้ประสาน KM  
- มีเอกสารแสดงองค์
ความรู้ที่จําเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน  
- มีเอกสารแสดงองค์
ความรู้ที่คัดเลอืกมาจัดทํา
แผนฯ  
 

๑ คน 
 
๑ ฉบับ 

 
 

๑ ฉบับ 
 
 

 ๑. สํานักกรรมาธิการ ๑ ๒ ๓ ผู้ประสาน KM ดังนี้ 
 สํานักกรรมาธิการ ๑ ได้แก่ นายพีรพล ยวงนาค 
 สํานักกรรมาธิการ ๒ ได้แก่ นายสุริยา อุ่นคํา 
 สํานักกรรมาธิการ ๓ ได้แก่ นายสมใบ มูลจันที 
 ๒ . มีการแต่งตั้งคณะทํางานจัดการความรู้ของสํานัก
กรรมาธิการ ๑ ๒ และ ๓  
 ๓. คณะทํางานจัดการความรู้ของสํานักกรรมาธิการ ๑ ๒ 
และ ๓ ประกอบด้วยตัวแทนบุคลากรของสํานักกรรมาธิการ 
๑ ๒ ๓ ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อทบทวนองค์ความรู้ที่
จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน และสอดคล้องต่อการผลักดัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ และคัดเลือกองค์ความรู้
ที่นํามาดําเนินการจัดการความรู้ ได้แก่ หัวข้อ TRICK 
การเดินทางศึกษาดูงานกรรมาธิการ 
 ๔. มีการทบทวนองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน และ
สอดคล้องต่อการผลักดันประเด็นยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ 
 ๕. มีการเสนอหัวข้อองค์ความรู้ที่จะนํามาจดัการความรู้  
แก่คณะทํางานจัดการความรู้ฯ  

บรรลุเป้าหมาย 

๒. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
(KMP ๒) 
 

- มีการรวบรวม ทบทวน
ความรู้จากเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้  
- จัดกิจกรรมเพื่อรวบรวม
ความรู้จากตัวบุคคล และ/
หรือ มีผูท้รงคณุวุฒิ/
ผู้เชี่ยวชาญ มาถ่ายทอด

๑ ชิ้น/
ฉบับ 

 
๑ ครั้ง 

 

 ๑. ความรู้ที่อยู่ในรูปเอกสาร (Explicit Knowledge) 
  ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมความรู้จากเอกสาร ได้แก่  
 - มาตรฐานความเป็นมืออาชีพด้านการประชุมในการ
สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 - รายงานการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการที่ผ่านมา 
 - กฎ หมาย กฎ ระเบียบ รวมทั้งเอกสารอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ 

บรรลุเป้าหมาย 
 
 
 



  ภาคผนวก ๒๗ 
 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน หมายเหตุ 
องค์ความรู้   ๒. ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) 

 มีการรวบรวมความรู้จากตัวบุคคล ด้วยวิธีการประชุม
หารือภายในหน่วยงานเพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติ 
โดยมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ด้วยวิธีการไม่เป็นทางการ 
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานของสํานักกรรมาธิการ ๑ ๒ และ ๓ 
ซึ่งมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในประเด็นต่างๆ 
ที่สําคัญ หรือเคยเกิดปัญหา อุปสรรค ที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาดูงานของกรรมาธิการ แล้วนํามาแลกเปลี่ยนเรยีนรู้
วิธีการปฏิบัติที่ดีในการดําเนินการ รวมทั้งแนวทางในการ
พัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

๓. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
(KMP ๓) 
 

- เอกสาร หรือสื่อ
สารสนเทศ ที่ได้จากการ
สร้างและแสวงหาความรู้ 

๑ ฉบับ/
ชิ้น 

คณะทํางานฯ ได้ประมวลความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติ และ
จัดทําเป็น ร่างเอกสารองค์ความรู้ เรื่อง TRICK การเดินทาง
ศึกษาดูงานกรรมาธิการ 

บรรลุเป้าหมาย 
 

๔. การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู้ (KMP ๔) 
 

 
- การตรวจสอบ 
กลั่นกรองความรู้ 

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

บรรลุเป้าหมาย 
 



  ภาคผนวก ๒๘ 
 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน หมายเหตุ 
๕. การเข้าถึงความรู้ (KMP ๕) 

 
- จํานวนช่องทางในการ
เข้าถึงและประชาสัมพันธ์
ความรู้ 

อย่างน้อย 
๓ ช่องทาง

 - นําองค์ความรู้ที่ผ่านการประมวลกลั่นกรองจัดทําเป็น
เป็นเอกสาร เรื่อง TRICK การเดินทางศึกษาดูงาน
กรรมาธิการ เพื่อแจกจ่าย โดยกําหนดช่องทางในการเข้าถึง
ความรู้ และประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายทราบถึงองค์
ความรู้ ได้แก่ 
   ๑. แจ้งเวียนผ่าน e-office 
   ๒. นําความรู้เข้าสู่ระบบ intranet ของสํานัก  
  ๓. เว็บไซต์การจัดการความรู้ 
 ๔. จัดบอร์ดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ในงาน KM Day 

บรรลุเป้าหมาย 
 

๖. การแบ่งปนั แลกเปลี่ยน
ความรู้ (KMP ๖) 
 

- จํ านวนครั้ งในการจั ด
กิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ ยน
ความรู้ 
- ร้อยละของจํานวนกลุ่ม 
เป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม 

๑ ครั้ง 
 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 
๙๐ 

 ๑. ดําเนินการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ โดยเผยแพร่องค์
ความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่บุคลากรสงักัดสํานัก
กรรมาธิการ ๑ ๒ และ ๓ จํานวนทั้งสิ้น ๓๑๖ คน ผ่านระบบ
สารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Office) ให้กลุม่เป้าหมาย ทราบ
ถึงเอกสารองค์ความรู้ พร้อมทั้งแจกจ่ายเอกสาร เรื่อง 
TRICK การเดินทางศึกษาดูงานกรรมาธิการ เพื่อเป็น
แนวทางในการ โดยสามารถดําเนินการเผยแพร่แลกเปลี่ยน
ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายได้ ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๒ คณะทํางานจัดการความรู้ฯ จากสํานักกรรมาธิการ ๑ ๒ 
และ ๓ บุคลากรที่เป็นตัวแทนของสํานัก ผูร้ับผิดชอบจัดซุ้ม
นิทรรศการองค์ความรู้ ได้เข้าร่วมเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ 
และจัดบอร์ดนิทรรศการแสดงองค์ความรู้ และแจกเอกสาร
เผยแพร่ในกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) วัน
พฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ ครบถ้วนตามจํานวนที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย 
 



  ภาคผนวก ๒๙ 
 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน หมายเหตุ 
๗. การเรียนรู้ (KMP ๗) 

 
- รายงานสรุปผลการ
จัดทําองค์ความรู้ 
 

๑ ฉบับ 
 
 

 - จัดทําสรุปบทเรียนการดําเนินการจัดการความรู้ โดยระบุ
ขั้นตอนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ  

 

๘ การยกย่องชมเชย 
 

- มีการจัดกิจกรรมการ 
ยกย่องและชมเชย  

๑ ครั้ง 
 

 คณะทํางานจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ดําเนินการจัดกิจกรรมการยกย่องและชมเชย ในวันแห่งการ
เรียนรู้ (KM Day) วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ โดย 
สํานักกรรมาธิการ ๑ ๒ และ ๓ ได้รับรางวัลการจัดการ
ความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ภาคผนวก ๓๐ 
 

๘. องค์ความรู้ “แผนสัญจร (Plan on Tour)” 
 
 
ชื่อองค์ความรู้ : แผนสัญจร (Plan on Tour) 

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบองคค์วามรู้ : สํานักนโยบายและแผน 

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร ์: ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๑  

เหตุผลทีเ่ลือกองค์ความรู้ :  
 สํานักนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทและภารกิจในการเสนอแนะ จัดทํานโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท และแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาว มี
การรวบรวม จัดทําข้อมูล กําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จ และประสาน กํากับ เร่งรัด ติดตามการปฏิบัติงาน อีกทั้งส่งเสริมสนับสนุน นิเทศ ให้คําปรึกษา แนะนําและเผยแพร่องค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานในสังกัดของสํานักงานฯ นอกจากนี้มีการนําเครื่องมือการบริหารจัดการและ
แนวทางการดําเนินงานขององค์กรภาครัฐมาใช้เพื่อยกระดับการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร อาทิ คาํรับรองการปฏิบัติราชการ การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นต้น 
 ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรของสํานักงานฯ มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว และสามารถนําไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลง 
สร้างมาตรฐานการทํางาน และการให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ ช่วยสร้างคุณค่าหรือมูลคา่เพิ่ม (Value Added) แก่ผลผลิตหรือการบริการ จนทําให้การดําเนินงานสอดคล้อง
กับภารกิจบทบาทหน้าที่ บุคลากรมีสมรรถนะในการทํางานที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมการทํางานแบบใหม่ สามารถตอบสนองความต้องการ ความคาดหวังและสร้างความ 
พึงพอใจแก่ผู้รบับริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย สํานักนโยบายและแผนจงึเห็นควรให้มกีารสร้างองค์ความรู้ที่จําเป็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน ความรู้เกี่ยวกับ
เครื่องมือการบริหารจัดการสมัยใหม ่และกระบวนการนําไปใช้ในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของสํานักงานฯ โดยกําหนดเป็นองค์ความรู้ เรื่อง แผนสัญจร (Plan on Tour) ขึ้น 
เพื่อให้มีกิจกรรมการแนะนํา เผยแพรแ่ละแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่หน่วยงาน/บุคลากรของสํานักงานฯ ให้สามารถนําไปสู่การพัฒนาและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป 

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ : ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ 

 
 



  ภาคผนวก ๓๑ 
 

 ผลการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ 
ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน หมายเหตุ 
๑. การบ่งชี้ความรู้ (KMP ๑) 

 
- มีบุคลากรของสํานักฯ 
เป็นผู้ประสาน KM  
- มีเอกสารแสดงองค์
ความรู้ที่จําเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน  
- มีเอกสารแสดงองค์
ความรู้ที่คัดเลอืกมาจัดทํา
แผนฯ  
 

๑ คน 
 
๑ ฉบับ 

 
 

๑ ฉบับ 
 
 

 ๑. สํานักการประชุมมี นางสาวพรรณสิริ  พรหมพันธุม 
เป็นผู้ประสาน KM 
 ๒. มีการแต่งตั้งคณะทํางานจัดการความรู้ของสํานัก 
นโยบายและแผน เพื่อรับผิดชอบในการสร้าง แสวงหาความรู้ 
รวบรวมกําหนดรูปแบบ จัดทาํและพัฒนาระบบข้อมูลความรู้ 
พร้อมทั้งดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ของสํานักฯ ให้
บรรลุเป้าหมาย 
 ๓. มีการทบทวนองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน และ
สอดคล้องต่อการผลักดันประเด็นยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ 
 ๔. มีการคัดเลอืกองค์ความรู้ที่นํามาดําเนินการจัดการ
ความรู้ ๑ องคค์วามรู้ ได้แก่ หัวข้อแผนสญัจร (Plan on 
Tour) 
 ๕. มีการเสนอหัวข้อองค์ความรู้ที่จะนํามาจัดการความรู้ 
แก่คณะทํางานจัดการความรู้ฯ  

บรรลุเป้าหมาย 

๒. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
(KMP ๒) 
 

- มีการรวบรวม ทบทวน
ความรู้จากเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้  
- จัดกิจกรรมเพื่อรวบรวม
ความรู้จากตัวบุคคล และ/
ห รื อ  มี ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ /
ผู้ เ ชี่ยวชาญ มาถ่ายทอด
องค์ความรู้ 

๑ ชิ้น/
ฉบับ 

 
๑ ครั้ง 

 

 ๑. ความรู้ที่อยู่ในรูปเอกสาร (Explicit Knowledge) 
  ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมความรู้จากเอกสาร ได้แก่  
 - เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public 
Sector Management Quality Award : PMQA) 
 - มาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 - ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance 
Management System : PMS) 
 ๒. ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) 
 ดําเนินการรวบรวมความรู้จากตัวบุคคล โดยดําเนินการ
จัดชุมชนนักปฏิบัติ ซึงประกอบด้วย บุคลากรจากสํานัก

บรรลุเป้าหมาย 



  ภาคผนวก ๓๒ 
 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน หมายเหตุ 
นโยบายและแผน และตัวแทนบุคลากรจากสํานักต่างๆ เพื่อ
ระดมความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติ ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง
ในการปรับปรุง พัฒนา เกี่ยวกับการดําเนินการตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาตรฐานความ
โปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และระบบการบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System : 
PMS)  

๓. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
(KMP ๓) 
 

- เอกสาร หรือสื่อ
สารสนเทศ ที่ได้จากการ
สร้างและแสวงหาความรู้ 

๑ ฉบับ/
ชิ้น 

คณะทํางานฯ ของสํานัก นําข้อมูลที่รวบรวมจากความ
คิดเห็นของผู้ปฏิบัติ และการศึกษาค้นคว้าจากตํารา มา
วิเคราะห์ ประมวลเนื้อหา เรียบเรียงเป็น (ร่าง) เอกสารองค์
ความรู้  

บรรลุเป้าหมาย 
 

๔. การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู้ (KMP ๔) 
 

- การตรวจสอบ 
กลั่นกรองความรู้ 

๑ ครั้ง ผู้อํานวยการสํานัก ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน คณะทํางานฯ 
สํานักนโยบายและแผน ประชุมร่วมกันเพื่อประมวล
กลั่นกรองความรู้ที่ได้ โดยตรวจสอบเนื้อหา การใช้ภาษา 
และรายละเอียดขององค์ความรู้ เพื่อให้มีความครบถ้วน
สมบูรณ์  

บรรลุเป้าหมาย 
 



  ภาคผนวก ๓๓ 
 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน หมายเหตุ 
๕. การเข้าถึงความรู้ (KMP ๕) 

 
- จํานวนช่องทางในการ
เข้าถึงและประชาสัมพันธ์
ความรู้ 

อย่างน้อย 
๓ ช่องทาง

- นําองค์ความรู้ที่ผ่านการประมวลกลั่นกรองจัดทําเป็นเป็น
เอกสาร เพื่อแจกจ่าย โดยกําหนดช่องทางในการเข้าถึง
ความรู้ และประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายทราบถึงองค์
ความรู้ ได้แก่ 
   ๑. แจ้งเวียนผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) 
   ๒. นําความรู้เข้าสู่ระบบ intranet ของสํานัก  
  ๓. เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์การจัดการความรู้ 
 ๔. จัดทําแผ่นพับ เพื่อเผยแพร่ 
 ๕. จัดบอร์ดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ในงาน KM Day 

บรรลุเป้าหมาย 
 

๖. การแบ่งปนั แลกเปลี่ยน
ความรู้ (KMP ๖) 
 

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

๑ ครั้ง 
 
 

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ ๙๐ 

 ๑. ดําเนินการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) 
หัวข้อ แผนสัญจร (Plan on tour) จํานวน ๔ ครั้ง ดังนี้ 
  ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
 ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑ สิงหาคม  ๒๕๕๖ 
  ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จํานวน ๕๘ คน ซึ่งสามารถดําเนินการ
เผยแพร่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายได้ครบถ้วน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๒. แจ้งเวียนเอกสารองค์ความรู้ ใหแ้ก่บุคลากรของสํานัก
นโยบายและแผน ซึ่งสามารถดําเนินการเผยแพร่แลกเปลี่ยน
องค์ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายได้ครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
  ๓. บุคลากรที่เป็นตัวแทนของสํานัก และผู้รบัผิดชอบจัด
ซุ้มนิทรรศการองค์ความรู้ ได้เข้าร่วมเผยแพร่ แลกเปลี่ยน
ความรู้ และจดับอร์ดนิทรรศการแสดงองค์ความรู้ และแจก

บรรลุเป้าหมาย 
 



  ภาคผนวก ๓๔ 
 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน หมายเหตุ 
เอกสารเผยแพร่ในกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) วัน
พฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ ครบถ้วนตามจํานวนที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย 

๗. การเรียนรู้ (KMP ๗) 
 

- รายงานสรุปผลการ
จัดทําองค์ความรู้ 
 

๑ ฉบับ 
 
 

- จัดทําสรุปบทเรียนการดําเนินการจัดการความรู้ โดยระบุ
ขั้นตอนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ  

บรรลุเป้าหมาย 
 

๘ การยกย่องชมเชย 
 

- มีการจัดกิจกรรมการ 
ยกย่องและชมเชย  

๑ ครั้ง 
 

คณะทํางานจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ดําเนินการจัดกิจกรรมการยกย่องและชมเชย ในวันแห่งการ
เรียนรู้ (KM Day) วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ 
โดย สํานักนโยบายและแผน ได้รับรางวัลการจัดการความรู้ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

บรรลุเป้าหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ภาคผนวก ๓๕ 
 

๙. องค์ความรู้ “การจัดทําขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008” 
 
 

ชื่อองค์ความรู้ :   การจัดทําขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008  

เจ้าภาพผู้รบัผดิชอบองคค์วามรู้ :  สํานักการพิมพ์ 

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร ์:   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
เหตุผลทีเ่ลือกองค์ความรู้   :  

 สํานักการพิมพ์มีภารกิจในการผลิตต้นฉบับเอกสารการประชุมของวุฒิสภาเอกสารวิชาการ เอกสารเผยแพร่ เอกสารประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติ วารสาร รวมถึงพิสูจน์อักษรทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ให้คําปรึกษาและบริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท จัดพิมพ์เอกสาร
ประกอบการประชุม เอกสารประกอบการพิจารณาเอกสารวิชาการ วารสาร เอกสารเผยแพร่ รายงานการประชุม สรุปผลงานของวุฒิสภา รายงาน
คณะกรรมาธิการคณะต่าง ๆ รวมถึงคณะกรรมาธิการวิสามัญ และรายงานของคณะอนุกรรมาธิการ ซึ่งการปฏิบัติงานของสํานักการพิมพ์ ได้ดําเนินการตามระบบ
การบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 เพื่อส่งมอบงานที่มีคุณภาพให้แก่ผู้รับบริการ ดังนั้นสํานักการพิมพ์จึงดําเนินการจัดทําองค์ความรู้ หัวข้อ การจัดทํา
ขั้นตอนและวธิีปฏิบัติงานตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและช่วยสนับสนุนภารกิจของ
วุฒิสภา 

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ : ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ 

 
ผลการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน หมายเหตุ 
๑. การบ่งชี้ความรู้ (KMP ๑) 

 
- จํ า น ว นคณะทํ า ง า น
จัดการความรู้ของสํานัก
กรรมาธิการ 
- เอกสารแสดงองค์ความรู้

๑ คณะ 
 
 

๑ ฉบับ 

 ๑. สํานักการต่างประเทศมี นางสาวสุจินต์  ประเสริฐกิจ 
 เป็นผู้ประสาน KM  
 ๒. มีการทบทวนองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน และ
สอดคล้องต่อการผลักดันประเด็นยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ 

บรรลุเป้าหมาย 



  ภาคผนวก ๓๖ 
 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน หมายเหตุ 
ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
 

 
 

 ๓. มีการคัดเลือกองค์ความรู้ที่ นํามาดําเนินการจัดการ
ความรู้ ๑ องค์ความรู้ ได้แก่ หัวข้อ การจัดทําขั้นตอนและวิธี
ปฏิบัติงานตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008
 ๔. มีการเสนอหัวข้อองค์ความรู้ที่จะนํามาจัดการความรู้ 
แก่คณะทํางานจัดการความรู้ฯ  

๒. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
(KMP ๒) 
 

- มีการรวบรวม ทบทวน
ความรู้จากเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้  
- จัดกิจกรรมเพื่อรวบรวม
ความรู้จากตัวบุคคล และ/
ห รื อ  มี ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ /
ผู้ เ ชี่ยวชาญ มาถ่ายทอด
องค์ความรู้  

๑ ชิ้น/
ฉบับ 

 
๑ ครั้ง 

 
 
 

 ๑ การสร้างและแสวงหาความรู้จากความรู้ที่อยู่ในรูป
เอกสาร (Explicit Knowledge) โดย ศึกษา ค้นคว้า 
รวบรวมความรู้จากเอกสาร ตํารา และสื่อความรู้ประเภท
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ ได้แก่ 
 - ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 
 - คู่มือการให้บริการสํานักการพิมพ์ 
 - คู่มือผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สํานักการพิมพ์ 
 ๒ การสร้างและแสวงหาความรู้จากความรู้ที่อยู่ในตัว
บุคคล (Tacit Knowledge) โดย มีการรวบรวมความรู้จาก
ตัวบุคคล ด้วยวิธีการประชุมหารือภายในหน่วยงานเพื่อระดม
ความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานของสํานักการพิมพ์ ซึ่งมีการพูดคุย
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในประเด็นต่างๆ ที่สําคัญ หรือเคย
เกิดปัญหา อุปสรรค ที่เกี่ยวข้องกับ ขั้นตอนและวิธี
ปฏิบัติงานตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 
แล้วนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่ดีในการ
ดําเนินการ รวมทั้งแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงการ
ดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

บรรลุเป้าหมาย 
 
 
 



  ภาคผนวก ๓๗ 
 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน หมายเหตุ 
๓. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

(KMP ๓) 
 

- เอกสาร หรือสื่อ
สารสนเทศ ที่ได้จากการ
สร้างและแสวงหาความรู้ 

๑ ฉบับ/
ชิ้น 

 นําข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติ และ
การศึกษาค้นคว้าจากตํารา มาวิเคราะห์ ประมวลเนื้อหา 
เรียบเรียงเป็น (ร่าง) เอกสารองค์ความรู้ 

บรรลุเป้าหมาย 
 

๔. การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู้ (KMP ๔) 
 

- การตรวจสอบ 
กลั่นกรองความรู้ 

๑ ครั้ง  ผู้อํานวยการสํานัก ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน ประมวล
กลั่นกรองความรู้ที่ได้ โดยตรวจสอบเนื้อหา การใช้ภาษา 
และรายละเอียดขององค์ความรู้ เพื่อให้มีความครบถ้วน
สมบูรณ์  

บรรลุเป้าหมาย 
 

๕. การเข้าถึงความรู้ (KMP ๕) 
 

- จํานวนช่องทางในการ
เข้าถึงและประชาสัมพันธ์
ความรู้ 

อย่างน้อย 
๓ ช่องทาง

 นําองค์ความรู้ที่ผ่านการประมวลกลั่นกรองจัดทําเป็นเป็น
เอกสาร เพื่อแจกจ่าย โดยกําหนดช่องทางในการเข้าถึง
ความรู้ และประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายทราบถึงองค์
ความรู้ ได้แก่ 
   ๑. แจ้งเวียนผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) 
   ๒. นําความรู้เข้าสู่ระบบ intranet ของสํานัก  
  ๓. เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์การจัดการความรู้ 
 ๔. จัดบอร์ดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ในงาน KM Day 

บรรลุเป้าหมาย 
 

๖. การแบ่งปนั แลกเปลี่ยน
ความรู้ (KMP ๖) 
 

- จํ านวนครั้ งในการจั ด
กิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ ยน
ความรู้ 
- ร้อยละของจํานวนกลุ่ม 
เป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม 

๑ ครั้ง 
 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 
๙๐ 

 ๑. แจ้งเวียนเอกสารองค์ความรู้ ใหแ้ก่บุคลากรของสํานัก
การพิมพ์ ซึ่งสามารถดําเนินการเผยแพร่แลกเปลี่ยนองค์
ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายได้ครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
  ๒. บุคลากรที่เป็นตัวแทนของสํานัก และผู้รบัผิดชอบจัด
ซุ้มนิทรรศการองค์ความรู้ ได้เข้าร่วมเผยแพร่ แลกเปลี่ยน
ความรู้ และจดับอร์ดนิทรรศการแสดงองค์ความรู้ และแจก
เอกสารเผยแพร่ในกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) วัน
พฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ ครบถ้วนตามจํานวนที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย 
 



  ภาคผนวก ๓๘ 
 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน หมายเหตุ 
๗. การเรียนรู้ (KMP ๗) 

 
- รายงานสรุปผลการ
จัดทําองค์ความรู้ 
 

๑ ฉบับ 
 
 

 - จัดทําสรุปบทเรียนการดําเนินการจัดการความรู้ โดยระบุ
ขั้นตอนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุง พัฒนาการดําเนินการตามระบบ
การบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ของสํานักการพิมพ์ 

บรรลุเป้าหมาย 
 

๘ การยกย่องชมเชย 
 

- มีการจัดกิจกรรมการ 
ยกย่องและชมเชย  

๑ ครั้ง 
 

 คณะทํางานจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ดําเนินการจัดกิจกรรมการยกย่องและชมเชย ในวันแห่งการ
เรียนรู้ (KM Day) วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ 
โดย สํานักการพิมพ์ ได้รับรางวัลการจัดการความรู้ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

บรรลุเป้าหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ภาคผนวก ๓๙ 
 

๑๐. องคค์วามรู้ “การยกรา่งคาํกลา่ว และร่างปาฐกถาในโอกาสต่างๆ” 
 
 

ชื่อองค์ความรู้ :  การยกร่างคํากล่าว และรา่งปาฐกถาในโอกาสต่างๆ  

เจ้าภาพผู้รบัผดิชอบองคค์วามรู้ :  สํานักงานประธานวุฒิสภา 

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร ์:   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

เหตุผลทีเ่ลือกองค์ความรู้   : สํานักงานประธานวุฒิสภา ดําเนินการจัดการความรู้ หัวข้อ การยกร่างคํากล่าว และรา่งปาฐกถาในโอกาสต่างๆ เพื่อให้บุคลากรของสํานักงาน
ประธานวุฒิสภา ได้รับทราบถงึเทคนิคการเขยีนปาฐกถา การร่างคํากล่าว คําบรรยายให้กับประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา ที่ถกูต้อง 

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ : ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ 
 
  ผลการดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน หมายเหตุ 
๑. การบ่งชี้ความรู้ (KMP ๑) 

 
- มีบุคลากรของสํานักฯ 
เป็นผู้ประสาน KM  
- มีเอกสารแสดงองค์
ความรู้ที่จําเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน  
- มีเอกสารแสดงองค์
ความรู้ที่คัดเลอืกมาจัดทํา
แผนฯ  
 

๑ คน 
 
๑ ฉบับ 

 
 

๑ ฉบับ 
 
 

 ๑. สํานักงานประธานวุฒิสภามี นายกาญจน์สุชล หลงวงศ์
เป็นผู้ประสาน KM  
 ๒. มีการทบทวนองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน และ
สอดคล้องต่อการผลักดันประเด็นยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ 
 ๓. มีการคัดเลอืกองค์ความรู้ที่นํามาดําเนินการจัดการ
ความรู้ ๑ องคค์วามรู้ ได้แก่ หัวข้อ การยกร่างคํากล่าว และ
ร่างปาฐกถาในโอกาสต่างๆ  
 ๔. มีการเสนอหัวข้อองค์ความรู้ที่จะนํามาจดัการความรู้  
แก่คณะทํางานจัดการความรู้ฯ  
 

บรรลุเป้าหมาย 



  ภาคผนวก ๔๐ 
 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน หมายเหตุ 
๒. การสร้างและแสวงหาความรู้ 

(KMP ๒) 
 

- มีการรวบรวม ทบทวน
ความรู้จากเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้  
- จัดกิจกรรมเพื่อรวบรวม
ความรู้จากตัวบุคคล และ/
หรือ มีผูท้รงคณุวุฒิ/
ผู้เชี่ยวชาญ มาถ่ายทอด
องค์ความรู้  

๑ ชิ้น/
ฉบับ 

 
๑ ครั้ง 

 

 ๑. ความรู้ที่อยู่ในรูปเอกสาร (Explicit Knowledge) 
  ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมความรู้จากเอกสาร ได้แก่ 
 - หลักการร่างคํากล่าว และรา่งปาฐกถา 
 - คํากล่าว และร่างปาฐกถาในโอกาสต่างๆ  
ของประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา ที่ผ่านมา 
 ๒. ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) 
 มีการรวบรวมความรู้จากตัวบุคคล ด้วยวิธีการประชุม
หารือภายในหน่วยงานเพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติ 
และกรณีศึกษา ปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการยกร่างคํากลา่ว 
และร่างปาฐกถาในโอกาสต่างๆ 

บรรลุเป้าหมาย 
 
 
 

๓. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
(KMP ๓) 
 

- เอกสาร หรือสื่อ
สารสนเทศ ที่ได้จากการ
สร้างและแสวงหาความรู้ 

๑ ฉบับ/
ชิ้น 

 นําข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติ และ
การศึกษาค้นคว้าจากตํารา มาวิเคราะห์ ประมวลเนื้อหา 
เรียบเรียงเป็น (ร่าง) เอกสารองค์ความรู้ 

บรรลุเป้าหมาย 
 

๔. การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู้ (KMP ๔) 
 

 
- การตรวจสอบ 
กลั่นกรองความรู้ 

๑ ครั้ง  ผู้อํานวยการสํานัก ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน ประมวล
กลั่นกรองความรู้ที่ได้ โดยตรวจสอบเนื้อหา การใช้ภาษา 
และรายละเอียดขององค์ความรู้ เพื่อให้มีความครบถ้วน
สมบูรณ์  

บรรลุเป้าหมาย 
 

๕. การเข้าถึงความรู้ (KMP ๕) 
 

- จํานวนช่องทางในการ
เข้าถึงและประชาสัมพันธ์
ความรู้ 

อย่างน้อย 
๓ ช่องทาง

 นําองค์ความรู้ที่ผ่านการประมวลกลั่นกรองจัดทําเป็นเป็น
เอกสาร เพื่อแจกจ่าย โดยกําหนดช่องทางในการเข้าถึง
ความรู้ และประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายทราบถึงองค์
ความรู้ ได้แก่ 
   ๑. แจ้งเวียนผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) 
   ๒. นําความรู้เข้าสู่ระบบ intranet ของสํานัก  
  ๓. เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์การจัดการความรู้ 

บรรลุเป้าหมาย 
 



  ภาคผนวก ๔๑ 
 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน หมายเหตุ 
๖. การแบ่งปนั แลกเปลี่ยน

ความรู้ (KMP ๖) 
 

- จํ านวนครั้ งในการจั ด
กิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ ยน
ความรู้ 
- ร้อยละของจํานวนกลุ่ม 
เป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม 

๑ ครั้ง 
 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 
๙๐ 

 ๑. ดําเนินการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) หัวข้อ 
การยกร่างคํากล่าว และร่างปาฐกถา ในโอกาสต่างๆ  
จํานวน ๑ ครั้ง เมื่อวันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ ให้กับ
ข้าราชการสํานักงานประธานวุฒิสภา จํานวน ๒๙ คน  
ซึ่งสามารถดําเนินการเผยแพร่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้แก่
กลุ่มเป้าหมายได้ครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๒. แจ้งเวียนเอกสารองค์ความรู้ ผ่านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-office)ให้แก่บุคลากรของสํานัก สํานักงาน
ประธานวุฒิสภา ซึ่งสามารถดําเนินการเผยแพร่แลกเปลี่ยน
องค์ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายได้ครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

บรรลุเป้าหมาย 
 

๗. การเรียนรู้ (KMP ๗) 
 

- รายงานสรุปผลการ
จัดทําองค์ความรู้ 
 

๑ ฉบับ 
 
 

 - จัดทําสรุปบทเรียนการดําเนินการจัดการความรู้ โดยระบุ
ขั้นตอนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ เพื่อให้มีแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Best 
Practice) ในการร่างคํากล่าว และร่างปาฐกถาในโอกาสต่างๆ 

บรรลุเป้าหมาย 

๘ การยกย่องชมเชย 
 

- มีการจัดกิจกรรมการ 
ยกย่องและชมเชย  

๑ ครั้ง 
 

 คณะทํางานจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ดําเนินการจัดกิจกรรมการยกย่องและชมเชย ในวันแห่งการ
เรียนรู้ (KM Day) วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ 

บรรลุเป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 



  ภาคผนวก ๔๒ 
 

๑๑. องคค์วามรู้ “งานสารบรรณ หนังสอืราชการ บรหิารและจัดการไม่ง่ายอย่างที่คิด” 
 
 
ชื่อองค์ความรู้ (K) :   งานสารบรรณ หนังสือราชการ บริหารและจัดการไม่ง่ายอย่างที่คิด  
เจ้าภาพผู้รบัผดิชอบองคค์วามรู้ :  คณะทาํงานจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่:   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้   : คณะทํางานจัดการความรู้ของสํานักงาฯ ได้พิจารณาการจัดทําองค์ความรู้ หัวข้อ งานสารบรรณ หนังสือราชการ บริหารและจัดการ 
ไม่ง่ายอย่างที่คิด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในการจัดทําหนังสือราชการประเภทต่างๆ และการจัดทําบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา การจัดเก็บ
เอกสาร การทําลายเอกสาร รวมทั้งเพื่อรับทราบปัญหาและข้อคิดเห็น เกี่ยวกับรูปแบบของการจัดทําหนังสือราชการ และงานสารบรรณ เพื่อนําไปกําหนดเป็น
แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง 

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ : ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ 

 ผลการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ 
ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน หมายเหตุ 
๑. การบ่งชี้ความรู้ (KMP ๑) 

 
- มีเอกสารแสดงองค์
ความรู้ที่จําเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน  
- มีเอกสารแสดงองค์
ความรู้ที่คัดเลอืกมาจัดทํา
แผนฯ  
 

๑ ฉบับ 
 
 

๑ ฉบับ 
 
 

 ๑. มีการแต่งตั้ง คณะทํางานจัดการความรู้ของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ๑ คณะ 
 ๒. คณะทํางานจัดการความรู้ฯ ทบทวนองค์ความรู้ที่จําเป็น
ต่อการปฏิบัติงาน และสอดคล้องต่อการผลักดันประเด็น
ยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ 
 ๓. มีการคัดเลอืกองค์ความรู้ที่นํามาดําเนินการจัดการ
ความรู้ ในส่วนของคณะทํางาน ๑ องค์ความรู้ ได้แก่  
หัวข้อ งานสารบรรณ หนังสือราชการ บริหารและจัดการไม่
ง่ายอย่างที่คิด 

บรรลุเป้าหมาย 



  ภาคผนวก ๔๓ 
 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน หมายเหตุ 
๒. การสร้างและแสวงหาความรู้ 

(KMP ๒) 
 

- มีการรวบรวม ทบทวน
ความรู้จากเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้  
- จัดกิจกรรมเพื่อรวบรวม
ความรู้จากตัวบุคคล และ/
ห รื อ  มี ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ /
ผู้ เ ชี่ยวชาญ มาถ่ายทอด
องค์ความรู้ 

๑ ชิ้น/
ฉบับ 

 
๑ ครั้ง 

 

 ๑. ความรู้ที่อยู่ในรูปเอกสาร (Explicit Knowledge) 
  ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมความรู้จากเอกสาร ได้แก่  
 - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ 
 - คู่มือการเขียนหนังสือราชการของสํานักงานฯ 
 - ตัวอย่างของหนังสือราชการที่ใช้ในปัจจุบันของสํานัก
ต่างๆ ภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ๒. ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) 
 ดําเนินการรวบรวมความรู้จากตัวบุคคล โดยดําเนินการ
จัดชุมชนนักปฏิบัติ ซึงประกอบด้วย ตัวแทนผู้บังคับบัญชา
กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป และคณะทํางานจัดการความรู้ เพื่อ
ระดมความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติ ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง
ในการปรับปรุง พัฒนา เกี่ยวกับงานสารบรรณ หนังสือ
ราชการ ของสํานักงานฯ ให้เป็นมาตรฐาน และมี
ประสิทธิภาพ 

บรรลุเป้าหมาย 

๓. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
(KMP ๓) 
 

- เอกสาร หรือสื่อ
สารสนเทศ ที่ได้จากการ
สร้างและแสวงหาความรู้ 

๑ ฉบับ/
ชิ้น 

คณะทํางานฯ นําข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้
ปฏิบัติ และการศึกษาค้นคว้าจากตํารา มาวิเคราะห์ ประมวล
เนื้อหา เรียบเรียงเป็น (ร่าง) เอกสารองค์ความรู้  

บรรลุเป้าหมาย 
 

๔. การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู้ (KMP ๔) 
 

- การตรวจสอบ 
กลั่นกรองความรู้ 

๑ ครั้ง  หัวหน้าคณะทํางานฯ และคณะทํางานฯ ประชุมร่วมกัน
เพื่อประมวลกลั่นกรองความรู้ที่ได้ โดยตรวจสอบเนื้อหา 
การใช้ภาษา และรายละเอียดขององค์ความรู้ เพื่อให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์  

บรรลุเป้าหมาย 
 



  ภาคผนวก ๔๔ 
 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน หมายเหตุ 
๕. การเข้าถึงความรู้ (KMP ๕) 

 
- จํานวนช่องทางในการ
เข้าถึงและประชาสัมพันธ์
ความรู้ 

อย่างน้อย 
๓ ช่องทาง

- นําองค์ความรู้ที่ผ่านการประมวลกลั่นกรองจัดทําเป็นเป็น
เอกสาร เพื่อแจกจ่าย โดยกําหนดช่องทางในการเข้าถึง
ความรู้ และประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายทราบถึงองค์
ความรู้ ได้แก่ 
   ๑. แจ้งเวียนผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) 
  ๒. เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์การจัดการความรู้ 
 ๓. จัดบอร์ดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ในงาน KM Day 

บรรลุเป้าหมาย 
 

๖. การแบ่งปนั แลกเปลี่ยน
ความรู้ (KMP ๖) 
 

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

๑ ครั้ง 
 
 

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ ๙๐ 

 ๑. ดําเนินการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) 
หัวข้องานสารบรรณ หนังสอืราชการ บริหารและจดัการ 
ไม่ง่ายอย่างที่คิด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ตัวแทน 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานบริหารทั่วไป และคณะทํางาน
จัดการความรู้ ๑๕ คน  
 ทั้งนี้ นางหรรษา จันทร์สมบูรณ์ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
บริหารทั่วไป สํานักบริหารงานกลาง ซึ่งเกษียณอายุ
ราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้เข้าร่วมกิจกรรมฯ 
เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน และ
แลกเปลี่ยนความรู้ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานด้าน
งานสารบรรณของสํานักงานฯ ซึ่งถือเป็นการสกัดความรู้
จากผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในงาน จัดเก็บเป็น
ความรู้ขององค์กรต่อไป 
 โดยมีการดําเนินกิจกรรมฯ จํานวน ๕ ครั้ง ดังนี้ 
  ครั้งที่ ๑ การจัดทําหนังสือราชการ วันที่ ๗ มิถุนายน 
๒๕๕๖ 

บรรลุเป้าหมาย 
 



  ภาคผนวก ๔๕ 
 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน หมายเหตุ 
 ครั้งที่ ๒ การปฏิบัติงานผ่านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
  ครั้งที่ ๓ การจัดเก็บเอกสาร การตั้งชื่อแฟ้มเอกสาร 
และการแสกนเอกสาร วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
 ครั้งที่ ๔ การทําลายเอกสาร การลบเอกสาร, บุคลากร 
– เครื่องมือ และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 
วันที่ ๒๗ มิถุนายน  ๒๕๕๖ 
 ครั้งที่ ๕ การจัดเก็บและการส่งมอบเอกสาร และกลยุทธ์
ในการปฏิบัติงานสารบรรณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
 ซึ่งสามารถดําเนินการเผยแพร่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้แก่
กลุ่มเป้าหมายได้ครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๒. แจ้งเวียนเอกสารองค์ความรู้ ใหแ้ก่บุคลากรของ
สํานักงานฯ ซึ่งสามารถดําเนินการเผยแพรแ่ลกเปลี่ยนองค์
ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายได้ครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
  ๓. คณะทํางานฯ เผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ และจัด
บอร์ดนิทรรศการแสดงองค์ความรู้ ในกิจกรรมวันแห่งการ
เรียนรู้ (KM Day) วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ 
ครบถ้วนตามจํานวนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

๗. การเรียนรู้ (KMP ๗) 
 

- รายงานสรุปผลการ
จัดทําองค์ความรู้ 
 

๑ ฉบับ 
 
 

- จัดทําสรุปบทเรียนการดําเนินการจัดการความรู้ โดยระบุ
ขั้นตอนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ  

บรรลุเป้าหมาย 
 

๘ การยกย่องชมเชย 
 

- มีการจัดกิจกรรมการ 
ยกย่องและชมเชย  

๑ ครั้ง 
 

คณะทํางานจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ดําเนินการจัดกิจกรรมการยกย่องและชมเชย ในวันแห่งการ
เรียนรู้ (KM Day) วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ 

บรรลุเป้าหมาย 
 



 

 

 

 

 

ผู้บริหารด้านการจัดการความรูข้องสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา (Chief knowledge Office : CKO) 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

คณะกรรมการจัดการความรู้ 
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

คณะทํางานจัดการความรู้ 
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 

 

 

 

 








