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คณะกรรมการจัดการความรู ้

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 



ค ำน ำ 
 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ได้ด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือรวบรวมองค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นต่อกำร
ปฏิบัติงำน ให้เป็นระบบระเบียบมำกยิ่งขึ้น เพ่ือให้บุคลำกรสำมำรถเข้ำถึงองค์ควำมรู้ได้สะดวก สำมำรถน ำ
ควำมรู้และวิธีกำรปฏิบัติที่ดีมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น รวมทั้ง สนับสนุน
วัฒนธรรมกำรเรียนรู้ มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำยในองค์กร ซึ่งน ำไปสู่กำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
(Learning Organization) อันจะส่งผลให้บุคลำกรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกำรเรียนรู้และ
พัฒนำกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีองค์ควำมรู้เป็นพ้ืนฐำน และสนับสนุนควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 
พันธกิจ และประเด็นยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรกำรจัดกำร
ควำมรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้ด ำเนินกิจกรรมที่ก ำหนดตำมแผนฯ เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลสัมฤทธิ์ 
ของกำรด ำเนินงำนปรำกฏอยู่ในรำยงำนฉบับนี้ 

  
 
 

                                                                                     คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู ้
ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุสิภำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สำรบัญ 

 

                              หน้ำ 

บทสรุปผูบ้ริหำร          (๑) 

บทที่ ๑ บทน ำ                       ๑ 

บทท่ี ๒ ผลกำรด ำเนนิงำนกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ   ๑๐ 

          ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘   

บทท่ี ๓ ผลสัมฤทธิข์องกำรด ำเนินกำรจดักำรควำมรู้                                               ๒๓ 

บทท่ี ๔ บทสรุปและขอ้เสนอแนะ                                                        ๒๖ 

ภำคผนวก 

ภำคผนวก ๑ : รำยงำนสรปุผลกำรจดัโครงกำรพัฒนำองค์ควำมรู ้

กิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรศึกษำดงูำนในกลุ่มประเทศอำเซียน 

ภำคผนวก ๒ : รำยงำนสรปุผลกำรจดัโครงกำรพัฒนำองค์ควำมรู ้

กิจกรรมกำรเสรมิสร้ำงควำมเข้มแขง็ให้กบัทีมงำนจดักำรควำมรู ้(KM Team) 

กำรสัมมนำเชิงปฏบิัตกิำรหวัข้อ สุนทรียสนทนำกับกำรพัฒนำองค์กร 

ภำคผนวก ๓ : รำยงำนสรปุผลกำรจดัโครงกำรพัฒนำองค์ควำมรู ้

กิจกรรมกำรศึกษำดูงำนเพื่อเสริมสรำ้งควำมเข้มแขง็ให้กบัทีมงำนจัดกำรควำมรู ้(KM Team) 

ภำคผนวก ๔ : รำยงำนสรปุผลกำรจดัโครงกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ 
กิจกรรมวนัแห่งกำรเรียนรู ้(KM Day) 
 
 
 
 
 
 



(๑) 
 

บทสรุปผู้บริหำร 
 

กำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนกังำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีสำระส ำคัญ
ของกำรด ำเนินงำนและผลสัมฤทธิ์ของกำรจัดกำรควำมรู้ สรุปได้ดังนี้ 
 ๑. กำรทบทวนองค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
 คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนกังำนเลขำธิกำรวฒุิสภำมกีำรด ำเนนิกำรทบทวนองค์ควำมรู้ที่จ ำเป็น
ต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรจัดกำรควำมรู้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ให้สอดคล้องและสนับสนุนนโยบำยของประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ รองประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 
คนที่ ๑ และเลขำธิกำรวุฒิสภำ ที่มุ่งเน้นกำรสนับสนุนกำรตรำพระรำชบัญญัติ ซึ่งเป็นภำรกิจหลักของสภำนิติ
บัญญัติแห่งชำติ และกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนประชำคมอำเซียน รวมทั้งแนวทำงกำรด ำเนินงำนของกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) ในหมวดที่ ๔ กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้ ที่มุ่งเน้น
กำรพัฒนำข้อมูลสำรสนเทศของส ำนักงำนฯ ที่สนับสนุนกระบวนกำรตรำพระรำชบัญญัติและกำรเตรียมเข้ำสู่
ประชำคมอำเซียน 
  ๒. องค์ควำมรู้ที่น ำมำด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 จำกกำรทบทวนและวิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จึงได้มีกำรก ำหนดองค์ควำมรู้ที่น ำมำด ำเนินกำร
จัดกำรควำมรู้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จ ำนวน ๒ ด้ำน ได้แก่ องค์ควำมรู้ด้ำนกำรสนับสนุน
กระบวนกำรตรำพระรำชบัญญั ติ  และองค์ควำมรู้ด้ ำนกำรเตรียมเข้ ำสู่ประชำคมอำเซียน 
ประกอบด้วยหัวข้อองค์ควำมรู้ จ ำนวน ๕ องค์ควำมรู้ ดังนี้ 

๑) องค์ควำมรู้ด้ำนกำรสนับสนุนกระบวนกำรตรำพระรำชบัญญัติ 
 ๑. Tip and Technique ในกำรจดัท ำบทสรุปส ำหรับสมำชกิสภำนิติบญัญัตแิหง่ชำต ิ(Executive 
Summary) ในเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญตัิ ผูร้ับผดิชอบไดแ้ก ่ส ำนกักฎหมำย 
 ๒. กระบวนกำรตรำพระรำชบัญญัตชิั้นคณะกรรมำธิกำร  ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ ส ำนักกรรมำธิกำร 
๑ ๒ และ ๓  
  ๓. ประมวลแบบของกฎหมำยที่ผ่ำนกำรพิจำรณำเห็นชอบของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ ส ำนักกำรประชุม 
 ๔. กำรสนบัสนนุกระบวนกำรตรำพระรำชบญัญตัิของส ำนักวิชำกำร ทีเ่ข้ำสูก่ำรประชุมของสภำ
นิติบญัญตัแิห่งชำต ิผู้รบัผิดชอบ ไดแ้ก่ ส ำนักวิชำกำร 

๒) องค์ควำมรู้ด้ำนกำรเตรียมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 
 ๕. องค์ควำมรูเ้กี่ยวกับฐำนข้อมูลกฎหมำยในกลุ่มอำเซยีน ในเว็บไซต์ www.asean-
law.senate.go.th ผู้รับผิดชอบ ไดแ้ก่ ส ำนักกฎหมำย 
 
 
 

http://www.asean-law.senate.go.th/
http://www.asean-law.senate.go.th/


(๒) 
 
 ๓. กิจกรรมกำรด ำเนินกำร 
 ๑) กำรจัดกิจกรรมกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ งให้ กับ คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ ฯ 
และคณะท ำงำนจัดกำรควำมรู้ฯ โดยจัดกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรเกี่ยวกับสุนทรียสนทนำ เพ่ือพัฒนำ
ทักษะที่จ ำเป็นต่อกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงบุคคล และกำรศึกษำดูงำนเพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ให้กับทีมงำนจัดกำรควำมรู้ ณ หน่วยงำนภำยนอก ได้แก่ สถำบันนวัตกรรมกำรเรียนรู้ ม.มหิดล ศำลำยำ 
และอุทยำนสิ่งแวดล้อมนำนำชำติ สิรินธร อ.ชะอ ำ จ.เพชรบุรี และกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือจัดท ำ
แผนกำรจัดกำรควำมรู้และระบบกำรเรียนรู้ของส ำนักงำนฯ ระยะ ๓ ปี วันศุกร์ที่ ๒๖ - เสำร์ที่ ๒๗ มิ.ย. 
๒๕๕๘ ณ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
 ๒) กำรจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) โดยผู้ที่รับผิดชอบ 
ในกำรจัดท ำองค์ควำมรู้ ได้มีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ ประสบกำรณ์ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง
กับองค์ควำมรู้ ซึ่งเป็นกำรแสวงหำควำมรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล และกำรเรียนรู้ร่วมกันจำกกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
เพื่อน ำมำประมวลและเรียบเรียงเป็นบทสรุปเนื้อหำขององค์ควำมรู้ที่ด ำเนินกำรให้เหมำะสมในกำรเผยแพร่
ให้แก่บุคลำกรของส ำนักงำนฯ  
  ๓) กำรจัดกำรควำมรู้ให้เป็นระบบและกำรเข้ำถึงควำมรู้ โดยมีกำรด ำเนินกำรจัดกำรองค์ควำมรู้
ให้อยู่ในรูปของเอกสำรจัดเกบ็ลงในระบบฐำนขอ้มูล และเผยแพร่ในเว็บไซต์กำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำน
ฯ ให้บุคลำกรน ำองค์ควำมรู้ไปปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำน โดยปรับปรุงหมวดหมู่องค์ควำมรู้ให้ครบถ้วน 
ครอบคลุม และสะดวกในกำรสืบค้นมำกยิ่งขึ้น รวมทั้ง เพ่ิมกำรเชื่อมโยงลิงค์ฐำนข้อมูลกฎหมำยในกลุ่ม
อำเซียน เว็บไซต์ www.asean-law.senate.go.th ในเว็บไซต์กำรจัดกำรควำมรู้   
  ๔) กำรจัดกิจกรรมวันแห่งกำรเรียนรู้  (KM Day) ในวันอังคำรที่  ๒๙ กันยำยน ๒๕๕๘ 
เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๒.๒๐ นำฬิกำ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อำคำรสุขประพฤติ เพ่ือให้บุคลำกรของ
ส ำนักงำนฯ ได้มีโอกำสแลกเปลี่ยนควำมรู้และถ่ำยทอดประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน กำรจัดนิทรรศกำร
น ำเสนอองค์ควำมรู้ ประจ ำปี ๒๕๕๘ และกำรมอบรำงวัลเพ่ือเป็นกำรยกย่องชมเชยส ำนักที่เป็นเจ้ำภำพ
หลักในกำรจัดท ำองค์ควำมรู้ รวมทั้ง กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมและบรรยำกำศกำรเรียนรู้ของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ โดยผู้เข้ำร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหำร คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ คณะท ำงำนจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ และบุคลำกรของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ   

๔. สรุปผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ 
 คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ฯ และคณะท ำงำนจัดกำรควำมรู้ฯ ได้มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรกำร

จัดกำรควำมรู้ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง จำกกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
พบว่ำ เจ้ำภำพหลักในกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ทั้ง ๕ องค์ควำมรู้ มีกำรด ำเนินกิจกรรมตำมแผนกำร
จัดกำรควำมรู้ฯ ได้ครบถ้วนทุกกิจกรรม และมีกำรด ำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของ
กำรจัดกำรควำมรู้ คือ ร้อยละเฉลี่ยควำมส ำเร็จจำกผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินกิจกรรมตำมแผนกำร
จัดกำรควำมรู้ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ท ำให้เกิดผลผลิตที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ เอกสำรองค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นต่อ 
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(๓) 
 
กำรปฏิบัติงำน จ ำนวน ๕ องค์ควำมรู้ และฐำนข้อมูลกฎหมำยอำเซียน ๑ ฐำน ซึ่งเอกสำรองค์ควำมรู้ได้มีกำร
จัดเก็บลงในฐำนข้อมูลเป็นควำมรู้ขององค์กร และเผยแพร่ผ่ำนทำงเว็บไซต์กำรจัดกำรควำมรู้ ให้ผู้ที่สนใจน ำไปปรับ
ใช้ในกำรปฏิบัติงำน รวมถึงกำรน ำไปพัฒนำต่อยอดองค์ควำมรู้  และเกิดผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรด ำเนินกำร
จัดกำรควำมรู้ คือ บุคลำกรของส ำนักงำนฯ มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน  
รวมทั้งมีองค์ควำมรู้และฐำนข้อมูลที่พร้อมส ำหรับกำรน ำไปใช้ในกำรสนับสนุนภำรกิจด้ำนกำรตรำ
พระรำชบัญญัติ และด้ำนประชำคมอำเซียนให้มีประสิทธิภำพ   

๕. ข้อจ ำกัด/ปัญหำอุปสรรค 
๑) กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้และระบบกำรเรียนรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  

ระยะ ๓ ปี มีข้อจ ำกัดด้ำนงบประมำณในกำรสนับสนุนกระบวนกำรจัดท ำแผนฯ ท ำให้ยังไม่สำมำรถรับฟัง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกบุคลำกรได้อย่ำงครอบคลุม เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรก ำหนดกิจกรรม
ตำมแผนฯ ให้มีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของบุคลำกรและควำมจ ำเป็นต่อองค์กร  

๒) บุคลำกรในส ำนักงำนฯ ยังไม่ให้ควำมส ำคัญกับกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภำยใน
องค์กร ทั้งยังไม่มีกำรน ำกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้มำใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือช่วยในกำรปฏิบัติงำนให้มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

๓) ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่ใช้เป็นเครื่องมือในกำรจัดกำรควำมรู้อันได้แก่
ฐำนข้อมูลกำรจัดกำรควำมรู้และเว็บไซต์กำรจัดกำรควำมรู้ ยังมีข้อจ ำกัดในเรื่องกำรบูรณำกำรกับฐำนข้อมูลอื่นๆ 
ทั้งภำยในและภำยนอกส ำนักงำนฯ  
 ๖. ข้อเสนอแนะ 

๑) ควรมีกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้และระบบกำรเรียนรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ระยะ ๓ ปี โดยมีกำรรับฟังควำมคิดเห็นและมีกระบวนกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกร ในกำร
ด ำเนินกำรจัดท ำแผนฯ ให้ครอบคลุมและเหมำะสมมำกยิ่งขึ้น รวมทั้ง มีกำรจัดสรรงบประมำณอย่ำง
เพียงพอ เพ่ือให้แผนฯ มีควำมเหมำะสมและสำมำรถใช้ เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำรได้อย่ำง  
มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

๒) ควรมีกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภำยในองค์กรให้เกิดขึ้นอย่ำงเป็น
รูปธรรม เพื่อให้บุคลำกรตระหนักถึงควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็นของกำรจัดกำรควำมรู้ต่อกำรท ำงำนของ
ตนเองและหน่วยงำน อันจะส่งผลให้กำรจัดกำรควำมรู้เป็นส่วนหนึ่งของกำรปฏิบัติงำน และไม่เป็นกำรเพ่ิม
ภำระให้กับบุคลำกร 

๓) ควรปรับปรุงและพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่งเป็นสิ่งที่ส ำคัญต่อกำรสนับสนุนกำร
จัดกำรควำมรู้ให้มีควำมทันสมัย สำมำรถเชื่อมโยงแหล่งควำมรู้ทั้งภำยในและภำยนอกองค์กรที่สำมำรถ
สนับสนุนกำรปฏิบัติงำน เพ่ือให้สำมำรถสร้ำง ค้นหำ จัดเก็บ แลกเปลี่ยน และน ำองค์ควำมรู้มำใช้ได้อย่ำง
สะดวกรวดเร็ว และครบถ้วนต่อควำมจ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรและองค์กร 
 

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



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑ 

บทที่ ๑ 
บทน ำ 

 
ตามทีพ่ระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกีารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ 

ได้ก าหนดไว้ว่า “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากร
ที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน” ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึงให้ความส าคัญในการสนับสนุน
ให้บุคลากรอาศัยองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน มีการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยด าเนินการจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management : KM) เพ่ือให้สอดคล้องตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีดังกล่าว และเป็นการด าเนินการรวบรวมองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานที่อยู่ในรูปของเอกสาร (Explicit Knowledge) และความรู้ที่อยู่ในตัวบุคลากร (Tacit Knowledge) 
ซึ่งมาจากประสบการณ์หรือทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล มาประมวลกลั่นกรอง จัดเก็บให้เป็นระบบ
ระเบียบ สามารถเข้าถึงได้สะดวกผ่านทางเว็บไซต์การจัดการความรู้  มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ
ประสบการณ์และวธิีการปฏิบัตทิี่ดีระหว่างบุคลากร และน ามาใช้พัฒนาการปฏิบัตงิานให้มปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องอันจะน าไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization) 

การด าเนินการจัดการความรู้เพ่ือไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้นั้น จะต้องมีการสนับสนุน
กิจกรรมการจัดการความรู้  และพัฒนาระบบการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง ให้มีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับสถานการณ์ภายในและภายนอกขององค์กรในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา จึงจัดท าแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการรวบรวม จัดเก็บ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
องค์ความรู้ ท่ีบุคลากรจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน รวมถึงการ
สร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน ซึ่งเพ่ิมคุณค่าให้กับองค์กร ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจน
การเสริมสร้างบรรยากาศและการมีส่วนร่วมของบุคลากร เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง และน าองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้พัฒนาการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อองค์กร 

 

กำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ที่ผ่ำนมำ 

ส านักงานฯ ได้ด าเนินการจัดการความรู้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ที่มี
คณุค่าและจ าเป็นตอ่การปฏิบัติงาน ทั้งความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ท่ีเขียนอธิบายออกมาเป็น
ตัวอักษร เช่น คู่มือปฏิบัติงาน หนังสือ ต ารา และความรู้แฝงเร้น หรือความรู้แบบฝังลึก (Tacit 
Knowledge) ซึ่งเป็นความรู้ในตัวบุคคล ที่ได้มาจากประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล 
ให้เป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้น ท าให้บุคลากรภายในองค์กรสามารถเข้าถึง และน าองค์ความรู้และ
วิธีการปฏิบัติที่ด ี(Best Practice) มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบตัิงานได้ โดยองค์ความรู้จากการด าเนินการ
จัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๖ ในแต่ละปีมีดังนี้ 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒ 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 

รำยชื่อองค์ควำมรู้ 
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบกำร

จัดท ำองค์ควำมรู้ 

ควำมสอดคล้อง 
กับประเด็น
ยุทธศำสตร์* 

๒๕๔๙ ๑. กระบวนการตราพระราชบญัญัติของสภานิตบิัญญัติ
แห่งชาต ิ
 

- ส านักกรรมาธิการ ๓ 
- ส านักการประชุม 
- ส านักก ากับและตรวจสอบ 
- ส านักกฎหมาย 
- ส านักวชิาการ 

แผนฯ ฉบบัที่ ๑ 
กลยุทธ์การ
ด าเนินงาน 
ที่ ๑ และ ๒ 

 
 ๒. ศัพท์จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
ส านักกฎหมาย 

แผนฯ ฉบบัที่ ๑ 
กลยุทธ์การ
ด าเนินงาน 
ที่ ๑ และ ๒ 

 ๓. การจัดท าเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

 ๔. การจัดท าต้นทนุผลผลติ 

ส านักการคลงั 
และงบประมาณ 

แผนฯ ฉบบัที่ ๑ 
กลยุทธ์การ

ด าเนินงานที่ ๕ 
 

 ๕. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๖. วงจรการบริหารงานพสัด ุ
 ๗. การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

๒๕๕๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ความรู้พื้นฐานในการปฏบิัตหิน้าที่เลขานุการ 
ในที่ประชุม 
 - บทบาทอ านาจหนา้ที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 - บทบาทอ านาจหนา้ที่ของประธานวฒุิสภาและรอง
ประธานวุฒสิภา 
 - บทบาทอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมาธิการ 
บทบาทอ านาจหนา้ที่ของส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 
 - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
 - ข้อบังคับการประชุมสภานิติบญัญัติ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 - ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติและกรรมาธกิาร พ.ศ. ๒๕๕๐  
 - ศัพท์เฉพาะในวงงานสภา 

- ส านักการประชุม 
- ส านักงานประธานวุฒิสภา 
- ส านักกรรมาธิการ 
- คณะท างานจดัการความรู ้

แผนฯ ฉบบัที่ ๑ 
กลยุทธ์การ

ด าเนินงานที่ ๑ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒. เทคนิคการเป็นเลขานุการในที่ประชุมที่ด ี
 - เลขานุการการประชุมในส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา 
 - ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการประชุม 
 - ขั้นตอนการประชุม 
 - การเตรียมการประชุม : กิจกรรมของเลขานุการ
ก่อนการประชุม 
 - การด าเนินการประชุม : กิจกรรมของประธาน 
เลขานุการและสมาชิกระหว่างการประชุม 
 - การปิดประชุมและตดิตามผล : กิจกรรมของ
เลขานุการหลังการประชุม 

ส านักการประชุม 
 

แผนฯ ฉบบัที่ ๑ 
กลยุทธ์การ
ด าเนินงาน 
ที่ ๑ และ ๒ 

 
 

 ๓. ความรู้เชิงปฏิบัติการในการประชุม 
 - กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติหนา้ที ่
ด้านเลขานุการในทีป่ระชุม 
 

- ส านักการประชุม 
- ส านักกรรมาธิการ 
- ส านักการต่างประเทศ 
- ส านักงานประธานวุฒิสภา 

แผนฯ ฉบบัที่ ๑ 
กลยุทธ์การ
ด าเนินงาน 
ที่ ๑ และ ๒ 

http://www.senate.go.th/km/data/function/function4.pdf
http://www.senate.go.th/km/data/function/function3.htm
http://www.senate.go.th/km/data/function/function3.htm
http://www.senate.go.th/igc/pdf-book/stru4.pdf
http://www.senate.go.th/km/data/law/cons/con2550.pdf
http://www.senate.go.th/km/data/law/rule/rule1.pdf
http://www.senate.go.th/km/data/law/rule/rule2.pdf
http://www.senate.go.th/km/data/law/rule/rule2.pdf
http://www.senate.go.th/web-senate/dict/index.htm
http://www.senate.go.th/km/data/secreatary/Meeting_in_general.doc
http://www.senate.go.th/km/data/secreatary/meeting_arrangement.pdf
http://www.senate.go.th/km/data/secreatary/meeting_arrangement.pdf
http://www.senate.go.th/km/data/secreatary/Meeting_Leader.doc
http://www.senate.go.th/km/data/secreatary/Meeting_Leader.doc
http://www.senate.go.th/km/data/secreatary/minutes.pdf
http://www.senate.go.th/km/data/secreatary/minutes.pdf


รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๓ 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 

รำยชื่อองค์ควำมรู้ 
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบกำร

จัดท ำองค์ควำมรู้ 

ควำมสอดคล้อง 
กับประเด็น
ยุทธศำสตร์* 

 - กระบวนการขั้นตอนในการประชุมคณะกรรมาธิการ 
 - กระบวนการขั้นตอนในการปฎิบัติหน้าที่ 
ด้านเลขานุการในการพิจารณารา่งพระราชบัญญตัิ 
หรือร่างพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญ 
 - คู่มือผู้ช่วยเลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการตาม
ข้อบังคับในส านักกรรมาธิการ 
 - การปฏิบัติหนา้ที่เลขานุการคณะในการประชุม
รัฐสภาระหว่างประเทศ 
 - คู่มือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ (ส านักงานประธาน
วุฒิสภา) 
 - คู่มือการปฏิบัติงานด้านการประชุม คณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 - การจัดท ารายงานการประชุมวุฒิสภา  
 - แผนผังขัน้ตอนการจัดท ารายงานการประชุมวฒุิสภา  
 - การจัดท าเอกสารลับของทางราชการ 

- ส านักรายงานการประชุม
และชวเลข 
- ส านักก ากับและตรวจสอบ 

 

 
 

 ๔. กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ด้านเลขานุการในกรณีที่มีการจดัสัมมนา 
 - คู่มือด้านการจัดสัมมนาการเดนิทางไปราชการ
ภายในประเทศ 

ส านักกรรมาธิการ ๓ แผนฯ ฉบบัที่ ๑ 
กลยุทธ์การ

ด าเนินงานที่ ๑ 
 

๒๕๕๑ ๑. การจัดท าข้อมูลวิชาการ 
 ๑) ด้านการตราพระราชบัญญัติ  
 ๒) ด้านการควบคุมการบริหารราชการแผน่ดิน  
 ๓) ด้านการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ  
 ๔) ด้านอ่ืนๆ (ด้านการแปล/ลา่มเพื่อสนับสนุนงาน
ด้านนิติบัญญตัิ) 

๑) ส านักการประชุม 
๒) - ส านักกรรมาธิการ ๑ 
    - ส านักกรรมาธิการ ๒    
    - ส านักวชิาการ 
๓) ส านักก ากับและตรวจสอบ 
๔) ส านักภาษาต่างประเทศ 

แผนฯ ฉบบัที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

 

๒. ความรู้เกี่ยวกับระบบลูกค้าสมัพันธ์ (Customer 
Relation Management : CRM) 
 ๒.๑ ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับระบบลูกค้าสัมพันธ์ 
(การบรรยาย และการศึกษาดูงาน) 
 ๒.๒ แนวทางการปรบัปรุงการให้บริการ 
 ๑) เทคนิคการรับรอง/อ านวยความสะดวก 
แก่ผู้มาติดต่อและแขกของประธานวฒุิสภา 
และรองประธานวฒุิสภา 
 ๒) แนวทางการปรับปรุงการให้บริการของส านัก
กรรมาธิการ :เทคนิคการปฏิบัตงิาน ณ ศนูย์ประสานงาน
ข้อมูลด้านกรรมาธิการ 
 ๓) แนวทางการปรับปรุงการให้บริการ 
ของส านักรายงานการประชุมและชวเลข :  
การขอใช้บริการด้านรายงานการประชุม 

 
 
- คณะท างานจัดการความรู้ 
 
 
- ส านักงานประธานวุฒิสภา 
 
 
- ส านักกรรมาธิการ ๓ 
 
 
- ส านักรายงานการประชุม
และชวเลข 

แผนฯ ฉบบัที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

http://www.senate.go.th/km/data/manaul/secretary.doc
http://www.senate.go.th/km/data/manaul/secretary.doc
http://www.senate.go.th/km/data/report.pdf
http://www.senate.go.th/km/data/chartreport.pdf
http://www.senate.go.th/km/km_2551/menukm_2.htm#1


รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๔ 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 

รำยชื่อองค์ควำมรู้ 
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบกำร

จัดท ำองค์ควำมรู้ 

ควำมสอดคล้อง 
กับประเด็น
ยุทธศำสตร์* 

 
๓. องค์ความรู้เกี่ยวกับเคร่ืองราชอิสริยภรณ์ ส านักบริหารงานกลาง แผนฯ ฉบบัที่ ๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 

 
๔. การจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ส านักการคลงัและ
งบประมาณ 

แผนฯ ฉบบัที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 

๒๕๕๒ ๑. การสนับสนุนการด าเนนิงานด้านการต่างประเทศ ส านักการตา่งประเทศ แผนฯ ฉบบัที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

 

๒. การเสริมสร้างระบบลูกค้าสมัพันธ์ 
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

- ส านักกรรมาธิการ ๑ 
- ส านักกรรมาธิการ ๒  
- ส านักกรรมาธิการ ๓ 
- ส านักรายงานการประชุม
และชวเลข 

แผนฯ ฉบบัที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

 

๓. การพัฒนาและปรบัปรุงการปฏิบัติงาน - ส านักงานประธานวฒุิสภา 
- ส านักประชาสัมพนัธ์ 
- ส านักการประชุม 
- ส านักภาษาตา่งประเทศ 

แผนฯ ฉบบัที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

๒๕๕๓ ๑. การปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหนา้ที่ในการเข้าร่วม 
การศึกษาดูงาน สัมมนา ประชมุ ณ ต่างประเทศ  

ส านักภาษาตา่งประเทศ 
และส านักการต่างประเทศ 

แผนฯ ฉบบัที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

 ๒. การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ 
ในการปฏิบัติงานด้านนิตบิัญญัติ 

ส านักการประชุม 
และส านักกฎหมาย 

แผนฯ ฉบบัที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 

 
๓. แนวทางการเรียนรู้การจัดท าหนังสือราชการ ส านักบริหารงานกลาง แผนฯ ฉบบัที่ ๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

 
๔. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายในการเดินทางไป
ราชการและการฝึกอบรมสัมมนา 
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ส านักการคลังและ
งบประมาณ 

แผนฯ ฉบบัที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

๒๕๕๔ ๑. การจัดท าสรุปความเห็นทางกฎหมายกรณีสมาชิก
วุฒิสภาปรึกษาหารือก่อนเข้าสู่วาระการประชุมวุฒสิภา
และการแจ้งข้อหารือไปยังสว่นราชการที่เกี่ยวข้อง 

ส านักงานประธานวุฒิสภา 
 

แผนฯ ฉบบัที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

 
๒. การด าเนินการจัดท าหนังสือเดินทาง/ตรวจลงตรา
ให้แก่สมาชิกวุฒิสภาและข้าราชการส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

ส านักการตา่งประเทศ 
 

แผนฯ ฉบบัที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

 
๓. การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล แผนฯ ฉบบัที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 

๒๕๕๕ ๑. TRICK ประชุมกรรมาธิการ ส านักกรรมาธิการ ๑ ๒ ๓ แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

และ ๓ 
 

 
๒. เทคนิคการจัดท าเอกสารประกอบการพิจารณา
ทางดา้นวชิาการในการสนบัสนนุกระบวนการนิตบิัญญัติ 

ส านักกฎหมาย  
และส านักวิชาการ 

แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

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


รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๕ 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 

รำยชื่อองค์ควำมรู้ 
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบกำร

จัดท ำองค์ควำมรู้ 

ควำมสอดคล้อง 
กับประเด็น
ยุทธศำสตร์* 

 ๓. กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ การแปลงแผนสู่การ
ปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

ส านักนโยบาย 
และแผน 

แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

 
๔. หลักและข้อควรค านงึส าหรบัการปฏิบัตงิานในที่ประชุม
วุฒิสภา 

ส านักการประชุม แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

 ๕. คูม่ือการรับรองแขกต่างประเทศในการเยือนประเทศ
ไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของวุฒิสภา กรณีการ
รับรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติจีน 

ส านักการตา่งประเทศ แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

 
๖. การสนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ในปี ค.ศ. ๒๐๑๕  

ส านักภาษาตา่งประเทศ แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

 
๗. ฐานข้อมูลระบบค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ส านักการคลงัและ

งบประมาณ 
แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

 
๘. กระบวนการตรวจสอบการด าเนินงานสอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร ์

กลุ่มงานตรวจสอบภายใน แผนฯ ฉบบัที่ ๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

 
๙.กระบวนการการให้บริการข้อมูลข่าวสารของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

ส านักบริหารงานกลาง แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

 
๑๐. เทคนิคการบริหารโครงการฝึกอบรม ส านักพฒันาทรัพยากร

บุคคล 
แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

 
๑๑. กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศ 

และการสื่อสาร 
แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

 
๑๒. ต้นแบบชวเลขจากพี่สูน่้อง (Shorthand Model) ส านักรายงานการประชุม

และชวเลข 
แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

 
๑๓. การจัดท าขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานตามระบบ
การบริหารงานคุณภาพ 

ส านักการพิมพ ์ แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

๒๕๕๖ ๑. ข้อควรรู้เมื่อเข้ารับต าแหน่งสมาชิกวฒุิสภา  ส านักบริหารงานกลาง แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

 ๒. การสนับสนุนงานด้านวิชาการแก่วุฒิสภา 
ได้แก่กระบวนการจัดท าความเห็นทางกฎหมาย  

ส านักกฎหมาย แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

 ๓. เทคนิคการบริหารจัดการประชุมวุฒสิภาให้มี
ประสิทธิภาพโดยใช้มาตรฐานความเป็นมืออาชพีด้านการ
ประชุม  

ส านักการประชุม แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

และ ๓ 
 ๔. การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐภายใต้อ านาจหน้าที่

ของส านักก ากับและตรวจสอบตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  

ส านักก ากบัและตรวจสอบ แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

 ๕. ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทางไปราชการตา่งประเทศ  ส านักภาษาตา่งประเทศ แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

 ๖. มารยาททางการทูต: มารยาทบนโต๊ะอาหาร มารยาท
ในการแต่งกายในโอกาสต่างๆ  

ส านักการตา่งประเทศ แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที ่๑  ๓ 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๖ 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 

รำยชื่อองค์ควำมรู้ 
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบกำร

จัดท ำองค์ควำมรู้ 

ควำมสอดคล้อง 
กับประเด็น
ยุทธศำสตร์* 

 ๗. TRICK การเดินทางศึกษาดงูานกรรมาธิการ  ส านักกรรมาธิการ ๑ ๒ ๓ แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

และ ๓ 
 ๘. แผนสัญจร (Plan on Tour)  ส านักนโยบาย 

และแผน 
แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

 ๙. การจัดท าขั้นตอนและวิธีปฏบิัติงานตามระบบการ
บริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008  

ส านักการพิมพ ์ แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

 ๑๐. การยกร่างค ากล่าว และร่างปาฐกถา  
ในโอกาสต่างๆ 

ส านักงานประธานวฒุิสภา แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

 ๑๑. งานสารบรรณ หนังสือราชการ บริหารและจัดการไม่
ง่ายอย่างที่คิด  

คณะท างานจดัการความรู ้ แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

๒๕๕๗ องค์ความรู้ในระดับองค์กร 
 ๑. องค์ความรู้ในเชิงเปรียบเทียบบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 

ของประเทศสมาชิกอาเซียนรวม ๑๐ ประเทศ 
(Comparison of the Constitutions of the ASEAN 
Member States) 

ส านักกฎหมาย แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

 ๒. ท างานอย่างไรให้ถูกใจกรรมาธิการ 
 

ส านักกรรมาธิการ ๑ ๒ ๓ แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

 ๓. การประยุกต์ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กับงาน
บริหารทั่วไป 
 

ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

 ๔. หลักการปฏิบัติในการรับรองแขกต่างประเทศ : 
การเข้าเยี่ยมคารวะบุคคลส าคัญ 
 

ส านักการตา่งประเทศ แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

 ๕. การน ามาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของ 
ผู้ตรวจสอบภายใน ของส่วนราชการมาใช้ในการปฏบิัติงาน 
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

 ๖. รูปแบบหนังสือราชการภาษาอังกฤษและตัวอย่าง
หนังสือภาษาอังกฤษ 
 

ส านักภาษาตา่งประเทศ แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

 องค์ความรู้ในระดับบุคคล 
 ๗. แนวทางการจัดท าบทความทางวชิาการดา้นกฎหมาย 

ที่เก่ียวกับกรอบความตกลงของอาเซียน 
 

นายปณิธัศร์ ปทุมวฒัน์  
นิติกรช านาญการ กลุ่มงาน
พัฒนากฎหมาย ส านัก
กฎหมาย 

แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๗ 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 

รำยชื่อองค์ควำมรู้ 
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบกำร

จัดท ำองค์ควำมรู้ 

ควำมสอดคล้อง 
กับประเด็น
ยุทธศำสตร์* 

 ๘. การจ าแนกผู้รักษาการตามกฎหมาย  
 

นางสาวเพลนิตา 
ตันรังสรรค์ นิติกรช านาญ
การ 
กลุ่มงานพฒันากฎหมาย 
ส านักกฎหมาย   

แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

 ๙. การเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๕ – ๒๕๕๐ เป็นรายมาตรา 
 

พันจ่าอากาศเอก สิทธิวรชัย 
ศรีไหมนิติกรช านาญการ 
กลุ่มงาคณะกรรมาธิการ
วิสามัญกิจการวฒุิสภา 
ส านักกรรมาธิการ ๓ 

แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

 
หมำยเหตุ : องค์ความรู้ที่ได้จากการด าเนินการจัดการความรู้ของส านักงานฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๖ 
มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานฯ ๓ ฉบบั ดงันี ้

 องค์ความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๐ สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ของส านักงานฯ ฉบับที่ ๑ 
 องค์ความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ของส านักงานฯ ฉบับที่ ๒ 
 องค์ความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ของส านักงานฯ ฉบับที่ ๓ 

 
แผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำน 

เลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ฉบับที ่๑ (พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๑) 

แผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำน 
เลขำธิกำรวุฒิสภำ 

ฉบับที ่๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕) 

แผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำน 
เลขำธิกำรวุฒิสภำ 

ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
 ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 
เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศใน
การสนับสนนุการด าเนนิงานของ
วุฒิสภา 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 

เป็นองค์กรที่มีความเป็นมืออาชพี 
ในการสนบัสนนุการด าเนินงาน 
ด้านนิติบัญญตัิของชาต ิ

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 เป็นองค์กรธรรมาภิบาลทีไ่ด้รับ 
การยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภา 
และประชาชน 

พันธกิจ (Mission) 
 ๑) การให้บริการและสนบัสนุน
วุฒิสภาในด้านการประชุม วิชาการ 
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
ข้อมูลข่าวสาร การต่างประเทศ และ
สวัสดิการ 
 ๒) การเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจบทบาทหน้าที่และการ
ด าเนินงานของวฒุิสภาให้แก่
สาธารณชน 

พันธกิจ (Mission) 
๑) ให้บริการและสนบัสนุนการ

ปฏิบัติงานดา้นนิติบญัญัติ เพื่อ
ประโยชน์สาธารณะของชาติ 

๒) เสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจ 
ในบทบาทหนา้ที่การด าเนินงาน 
ด้านนิติบัญญตัิแก่สาธารณชน 
 

พันธกิจ (Mission) 
๑. สนับสนุนและสง่เสริมงาน 

ด้านนิติบัญญตัิตามหลักธรรมาภิบาล 
๒. พัฒนาฐานข้อมูลและระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุน
งานดา้นนิติบญัญัต ิ
 ๓. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ 
เพื่อตอบสนองความต้องการของ
สมาชิกวฒุิสภาและประชาชน 

กลยุทธ์กำรด ำเนินงำน 
 ๑. เร่งพัฒนาศักยภาพด้านเลขานุการ
ในที่ประชุมวุฒิสภา และกรรมาธิการ 
ทั้งในเชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๑ 
การพัฒนาความเปน็มืออาชีพ 

ด้านงานประชุม 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไป 

ตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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แผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำน 
เลขำธิกำรวุฒิสภำ 

ฉบับที ่๑ (พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๑) 

แผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำน 
เลขำธิกำรวุฒิสภำ 

ฉบับที ่๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕) 

แผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำน 
เลขำธิกำรวุฒิสภำ 

ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
 ๒. เสริมสร้างขีดความสามารถใน
การจัดบริการสนับสนุนด้านวิชาการ 
และข้อมูลให้แก่วุฒิสภา 
 ๓. ปรับปรุงงานด้านบริการธุรการ
ส านักงานด้านการต่างประเทศและ
บริการด้านอ่ืนๆ ส าหรับสมาชิก
วุฒิสภาให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง 
และมีประสิทธิภาพ 
 ๔. พัฒนางานด้านการให้ความรู้
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของ
วุฒิสภา 
 ๕. พัฒนาองค์กรและการจัดการใน
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้ทันสมัย
สามารถรองรับภารกิจของวุฒิสภาได้
อย่างดี มีผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ๖. เร่งน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ใน
ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๒  
ความเป็นมืออาชีพในการ

สนับสนนุด้านวิชาการ องค์ความรู ้
ข้อมูลและระบบสารสนเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๓  
การพัฒนาระบบปฏบิัติงาน 

การบริการในระดับมาตรฐานสากล 
และมีความเปน็องค์กรธรรมาภิบาล 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๔  
 การให้ความรู้ การสื่อสาร การ
ประชาสัมพนัธ ์และการสร้าง
ภาพลักษณ์ขององค์กรนิตบิัญญัติ
แห่งชาต ิ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๕  
การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 

“FAST TEAM” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๒ 
พัฒนาฐานข้อมูลและระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่๓ 
พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุน

ภารกิจในวงงานนิตบิัญญัต ิ
 

 

๓. แนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  มีแนวทาง
การด าเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management 
Quality Award: PMQA) ในหมวดที่ ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ซึ่งส านักงานฯ 
ได้ด าเนินการตามเกณฑ์ฯ มาอย่างต่อเนื่องจนสามารถผ่านการตรวจรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับ พ้ืนฐาน  (Certified Fundamental Level) ในปีงบประมาณ  พ .ศ . ๒๕๕๖ 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้น าหลักการของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ดังกล่าว 
มาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

๑. จัดท าแผนการจัดการความรู้และน าแผนไปปฏิบัติ ซึ่งแผนการจัดการความรู้ หมายถึง แผนที่
สนับสนุนการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร ประกอบด้วย กิจกรรมการจัดการความรู้
ต่าง ๆ เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดองค์ความรู้ให้เป็นระบบและเข้าถึงง่าย การยกย่องชมเชยและ
ให้รางวัล เป็นต้น  

๒. คัดเลือกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน และสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของ
ส านักงานฯ มาจัดท าแผนการจัดการความรู้ พร้อมระบุเหตุผลที่เลือกองค์ความรู้นั้น ทั้งนี้ หากเลือกองค์
ความรู้ที่เคยด าเนินการไปแล้ว จะต้องทบทวนและเพิ่มเติมองค์ความรู้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น หรือมี
การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้อย่างชัดเจน  



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๙ 

โดยองค์ความรู้ที่น ามาจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นการด าเนินการ 
สอดคล้องตามนโยบายของประธานสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ ๑ 
และเลขาธิการวุฒิสภา ที่มุ่งเน้นการสนับสนุนการตราพระราชบัญญัติ ซึ่งเป็นภารกิจหลักของสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ และการเตรียมความพร้อมด้านประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญตามบริบทของ
สถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมไทยในปัจจุบัน และแนวทางการด าเนินงานของการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในหมวดที่ ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาข้อมูลสารสนเทศของส านักงานฯ ที่สนับสนุนกระบวนการตราพระราชบัญญัติ และการเตรียมเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน ดังนั้น องค์ความรู้ท่ีด าเนินการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
มีจ านวน ๒ ด้าน ดังนี้ 

๑. องค์ควำมรู้ด้ำนกำรสนับสนุนกระบวนกำรตรำพระรำชบัญญัติ 
๒. องค์ควำมรู้ด้ำนกำรเตรียมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 

๓. การจัดท าและปฏิบัติตามแผนการจัดการความรู้ มีรายละเอียดกิจกรรมการจัดการความรู้ต่างๆ 
ตามกระบวนการจัดการความรู้  ๗ ขั้นตอน (Knowledge Management Process = KMP) และ
กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง ๖ องค์ประกอบ (Change Management Process = CMP) 
น ามาบูรณาการร่วมกัน โดยอ้างอิง CMP ทั้ง ๖ องค์ประกอบลงไปในแต่ละขั้นตอนของการจัดการ
ความรู้ ส าหรับกิจกรรมยกย่องชมเชย (CMP องค์ประกอบที่ ๖) นั้นควรแสดงให้เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
เพื่อส่งเสริมและผลักดันความเข้าใจ ในการจัดท าแผนการจัดการความรู้ให้มากยิ่งขึ้น  

๔. ด าเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ ได้ส าเร็จครบถ้วนทุกกิจกรรม และสามารถ
ด าเนินการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ในทุกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ระบุ
ไว้ในแต่ละขั้นตอน 

๕.  ด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ พร้อมทั้งติดตามผลงานและความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ รวมถึงการเก็บข้อมูลหลักฐานการด าเนินกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนของ
การจัดการความรู้  

๖. การวัดผลการด าเนินการจะพิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักความส าเร็จจากผลสัมฤทธิ์
ของการด าเนินกิจกรรมที่ส่วนราชการด าเนินการได้ส าเร็จครบถ้วนทุกกิจกรรม  ตามแผนการจัดการ
ความรู้ของส่วนราชการที่ก าหนดไว้ โดยผลสัมฤทธิ์ หมายถึง งานบริการหรือกิจกรรมที่เกิดจากการ
ท างานได้ผลผลิต (outputs) ตามเป้าหมาย และเกิดผลลัพธ์ (outcome) ตรงตามวัตถุประสงค์ของการ
จัดการความรู้ ท าให้องค์ความรู้ที่ก าหนดสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ในการผลักดัน
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 
 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๐ 

บทที่ ๒ 
ผลกำรด ำเนินงำนกำรจดักำรควำมรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
มีขั้นตอนการด าเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดังต่อไปนี้ 

 ๑. การแต่งตั้ งผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้  (Chief Knowledge Officer: CKO) 
คณะกรรมการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และคณะท างานจัดการความรู้ของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ๒. การทบทวนองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
 ๓. การคัดเลือกองค์ความรู้ท่ีมาด าเนินการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๔. การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับคณะกรรมการจัดการความรู้ฯและคณะท างานจัดการความรู้ฯ 

๕. การจัดท าแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
 ๖. การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ 
 ๗. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ 

โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

ขั้นตอน ผลกำรด ำเนินงำน 
๑. กำรแต่งตั้งผู้บริหำร
สูงสดุดำ้นกำรจัดกำร
ควำมรู ้(Chief 
Knowledge Officer: 
CKO) คณะกรรมกำร
จัดกำรควำมรู้ของ
ส ำนักงำนเลขำธกิำร
วุฒิสภำ และคณะท ำงำน
จัดกำรควำมรู้ของ
ส ำนักงำนเลขำธกิำร
วุฒิสภำ 

การจดัการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้รบัการสนบัสนนุ
จากผู้บรหิารระดับสงู และการปฏิบตัิงานรว่มกนัในรปูของคณะกรรมการ
และคณะท างานซึ่งเป็นตัวแทนของบุคลากรทกุส านกั ในการขับเคลื่อน
การด าเนนิงาน ดังนี ้

๑. กำรแต่งตั้ง 
๑) ผู้บริหารสูงสดุดา้นการจดัการความรู้ (Chief Knowledge 

Officer: CKO) 
 มีการแตง่ตัง้ผู้บริหารสูงสดุดา้นการจัดการความรู้ ตามค าสั่งส านกังาน
เลขาธกิารวฒุิสภาที่ ๑๔๔/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งผู้บรหิารสูงสุดด้านการ
จัดการความรู ้(Chief Knowledge Officer: CKO) ลงวันที ่๖ มีนาคม 
๒๕๕๘ โดยมีนำงสำวศศิธร ศรีสุจรติ ที่ปรึกษำด้ำนระบบงำน 
นิติบัญญัติเป็นผู้บริหำรสูงสุดด้ำนกำรจดักำรควำมรู้ (Chief 
Knowledge Officer: CKO  
 ๒) คณะกรรมการจดัการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
 มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการจัดการความรู้ฯ ตามค าสั่งส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภาที่ ๒๗๙/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๑ 

ขั้นตอน ผลกำรด ำเนินงำน 
และค าสั่งส านักงานเลขาธิการวฒุิสภาที่ ๑๒๘/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ลงวันที่ ๒๕ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมี นำงสำวศศิธร ศรีสุจรติ ที่ปรึกษำด้ำน
ระบบงำนนิติบัญญัติ เป็นประธำนกรรมกำร และมีผูอ้ านวยการส านกัทุก
ส านักเปน็กรรมการ โดยคณะกรรมการจดัการความรูฯ้ จะท างานเชื่อมโยง
ในระดับองค์กรเพื่อให้การจดัการความรูข้องส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา
เป็นระบบและต่อเนื่อง  
 ๓) คณะท างานจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 มีการแตง่ตัง้คณะท างานจดัการความรู้ฯ ตามค าสัง่คณะกรรมการ
จัดการความรูข้องส านักงานเลขาธกิารวฒุิสภาที่ ๓/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะท างานจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ลงวันที่ ๕ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมี นำงสำวแก้วเกศร์ ถำวรพันธ์ เป็นประธำน
คณะท ำงำน และมีบคุลากรที่เป็นตัวแทนจากทุกส านักเป็นคณะท างาน 
เพื่อด าเนินการรวบรวมองคค์วามรู้ พัฒนาระบบข้อมูลความรู ้และ
ถ่ายทอดองคค์วามรู้ใหแ้กบ่คุลากร 
 ๒. กำรประชุมคณะกรรมกำรฯ และคณะท ำงำนฯ 
 ๒.๑) การประชุมคณะกรรมการฯ 
 ครั้งที ่๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที ่๑๓ มี.ค. ๒๕๕๘ เพื่อทบทวนการ
ด าเนินการจดัการความรูแ้ละผลสัมฤทธิ์ของการด าเนนิการจดัการความรู ้
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และพิจารณาแนวทางการจัดการ
ความรู้ของส านักงานฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยที่ประชุมมี
มติใหแ้ต่ละส านัก/กลุ่ม พิจารณาทบทวนองคค์วามรู ้ทีจ่ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการจัดท าแผนการจัดการความรูข้อง
ส านักงานฯ ต่อไป 
 ครั้งที ่๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที ่๒๗ พ.ค. ๒๕๕๘ เพื่อพิจารณา
แผนปฏบิัตกิารการจดัการความรูข้องส านกังานเลขาธิการวฒุิสภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และพิจารณาการศกึษาดูงานเพื่อ
เสริมสรา้งความเข้มแขง็ให้กบัทีมงานจัดการความรู ้ดงันี้ 
 - คณะกรรมการฯ ไดด้ าเนินการทบทวนและคัดเลือกองค์ความรู้
ที่น ามาจดัการความรู้ในป ีพ.ศ. ๒๕๕๘ โดยที่ประชุมมีมติให้ด าเนนิการ
จัดการความรู ้๒ องคค์วามรู้ ได้แก่ ๑. องค์ความรู้ด้านการสนบัสนนุ
กระบวนการตราพระราชบญัญตัิ และ ๒. องค์ความรู้ดา้นการเตรียมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน และให้ส านักและกลุม่ตรวจสอบภายในคัดเลอืก
ตัวแทนเพื่อมาด าเนินการจดัการความรู ้โดยแต่งตั้งเป็นคณะท างาน
จัดการความรูฯ้ 
 - ประชุมมีมติใหด้ าเนินการศึกษาดงูานเพ่ือเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งให้กับทมีงานจัดการความรู้ ระหว่างวนัที่ ๒๖ - ๒๗ มิ.ย. ๒๕๕๘ 
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ณ ต่างจังหวดั กลุม่เปา้หมายประกอบดว้ย คณะกรรมการจัดการความรูฯ้ 
คณะท างานจดัการความรู้ฯ และขา้ราชการผูป้ฏิบตัิงานด้านการจดัการ
ความรู้ เพื่อศึกษาดูงานดา้นการจดัการความรู ้และระดมความคดิเหน็ใน
การจดัท าแผนการจัดการความรูแ้ละระบบการเรียนรูข้องส านกังานฯ 
ระยะเวลา ๓ ป ี
 ๒.๒) การประชุมคณะท างานฯ 
 ครั้งที ่๑/๒๕๕๘ วนัอังคารที่ ๑๖ มิ.ย. ๕๘ เพื่อพิจารณาแนวทางการ
จัดท าแผนการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของส านักงานฯ ระยะ ๓ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท าร่างแนวทางฯ 
ให้คณะท างานพิจารณา โดยที่ประชมุีมติให้คณะท างานพิจารณาแนว
ทางการจัดท าแผนฯ ตามที่เสนอ หากมกีารแกไ้ขเพิ่มเตมิให้แจ้งไปยงั 
ฝ่ายเลขานุการฯ  และให้คณะท างานฯ ประเมินองค์กรตนเองเรือ่งการ
จัดการความรู ้โดยใช้วธิีการประเมินด้วย KMAT (The Knowledge 
Management Assessment Tool : KMAT) ตามแบบฟอร์มของฝ่าย
เลขานกุารฯ และสง่ผลการประเมินฯ ให้ฝา่ยเลขานุการฯ เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการจดัท าแผนฯ ตอ่ไป 
 ครั้งที ่๒/๒๕๕๘ วนัพุธที่ ๑๖ ก.ย. ๕๘ เพื่อพิจารณาแนวทางการจัด
กิจกรรม KM Day ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้ง การตดิตาม
การด าเนนิการจดัท าองค์ความรู้ของผู้รบัผิดชอบ 

๒. กำรทบทวนองค์
ควำมรู้ทีจ่ ำเป็นต่อกำร
ปฏิบัติงำน 

ส านักงานฯ ไดม้ีการการทบทวนองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบตัิงาน 
เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินการจดัการความรู ้ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นการบ่งชีค้วามรู้ ตามกระบวนการจัดการความรู้ (KM 
Process) โดยคณะกรรมการฯ ได้ประชุมคณะกรรมการฯ ครัง้ที่ ๑/๒๕๕๗ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม 
๒๓๐๓  ชั้น ๒๓ อาคารสุขประพฤติ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจดัการ
ความรู้ให้สอดคล้องและสนบัสนุนยุทธศาสตรข์องส านักงานฯ  
นโยบายของผู้บริหารระดบัสูง กระบวนการปฏิบัติงาน และการตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ โดยมีข้อมูลที่ใช้ประกอบการทบทวนและ
วิเคราะห์องค์ความรู้ที่จ าเป็น ดังนี้ 
 ๑. นโยบายของผูบ้รหิารระดบัสูง ไดแ้ก ่ประธานสภานติิบญัญัติ
แหง่ชาต ิรองประธานสภานิตบิัญญตัแิหง่ชาต ิคนที ่๑ และเลขาธกิารวฒุิสภา 
 ๒. แผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. 
๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
 ๓. ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบคุคลของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ฉบบัที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) 
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 ๔. องค์ความรูท้ี่จ าเปน็ต่อการปฏิบตัิงานของหน่วยงาน 
ในส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
 ส านักและกลุม่ตรวจสอบภายใน ได้มีการพิจารณาทบทวนองค์
ความรู้ที่มคีวามส าคญัและจ าเป็นต่อการปฏบิัติงานใหบ้รรลุภารกจิ  
โดยพิจารณาจากภารกิจหลักของหน่วยงาน องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุภารกิจ การน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อส านัก 
และส านักงานฯ  
 ๕. องค์ความรู้จากการด าเนินการจัดการความรูข้องส านักงานฯ ที่ผ่านมา 
 ๖. การด าเนนิงานของการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครัฐ 
(Public Sector Management Quality Award: PMQA) ในหมวดที ่๔ 
การวดั การวิเคราะห ์และการจัดการความรู ้

๓. กำรคดัเลือกองค์
ควำมรู้ทีม่ำด ำเนินกำร
จัดกำรควำมรู้ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 จากการทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ
จัดการความรูข้องส านักงานฯ เพือ่ใหก้ารด าเนินการจดัการความรู้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มคีวามสอดคล้องและมีแนวทางการ
ด าเนินการไปในทิศทางเดียวกัน 
 โดยเฉพาะความสอดคล้องกบันโยบายของประธานสภานิติบญัญตัิ
แห่งชาต ิรองประธานสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ คนที ่๑ และเลขาธิการ
วุฒิสภา ที่มุ่งเนน้การสนับสนุนการตราพระราชบัญญัต ิซึ่งเป็นภารกิจหลกั
ของสภานิติบญัญตัแิห่งชาต ิและการเตรียมความพร้อมด้านประชาคม
อาเซียน ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญตามบริบทของสถานการณ์เศรษฐกิจและ
สังคมไทยในปัจจุบนั รวมทั้ง แนวทางการด าเนนิงานของการพัฒนา
คุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในหมวดที ่๔ การวดั การวิเคราะห ์
และการจัดการความรู้ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศของส านักงานฯ 
ที่สนับสนนุกระบวนการตราพระราชบัญญัตแิละการเตรยีมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน  
 ดังนัน้ องคค์วามรู้ท่ีเลอืกมาด าเนินการจดัการความรู้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มดีังนี ้

๑. องค์ควำมรู้ด้ำนกำรสนับสนุนกระบวนกำรตรำพระรำชบัญญัติ 
หนว่ยงานที่รับผดิชอบ 

 - ส านักกฎหมาย 
 - ส านักการประชุม 
 - ส านักกรรมาธิการ ๑ 
 - ส านักกรรมาธิการ ๒ 
 - ส านักกรรมาธิการ ๓ 

- ส านักวชิาการ 
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๒. องค์ควำมรู้ด้ำนกำรเตรียมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 

 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 - ส านักกฎหมาย 
 ทั้งนี้ องค์ความรูด้้านการสนบัสนุนกระบวนการตราพระราชบญัญตัิ 
และองค์ความรู้ดา้นการเตรยีมเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน เป็นองค์ความรู้ที่
จ าเป็นต่อการปฏบิัตงิานในระดับองคก์ร ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
บุคลากรและผู้บรหิาร รวมทั้งการตอบสนองความต้องการด้านข้อมูลทาง
วิชาการที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานของสมาชิกสภานิตบิญัญตัิแห่งชาติ 
ซึ่งองค์ความรู้ทั้งสองด้าน เป็นขอบเขตองค์ความรู้อย่างกว้าง โดยจะ
ประกอบด้วยองค์ความรู้ย่อยที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งอาจมาจากการรวบรวมองค์
ความรู้ที่ชดัแจง้ (Explicit Knowledge) ที่มาจากเอกสาร หรือองค์
ความรู้แฝงเรน้ (Tacit Knowledge) ที่มาจากบุคลากร ประมวล 
กลั่นกรองใหเ้ป็นระบบ จดัเก็บในฐานขอ้มูลองค์ความรู้ 
 นอกจากนัน้ คณะกรรมการจัดการความรูฯ้ ยงัเหน็ควรสนับสนนุให้
หนว่ยงาน ระดบัส านกัและกลุ่มตรวจสอบภายใน ด าเนนิการจดัการ
ความรู้ในองค์ความรู้ที่เปน็ประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิงานตามภารกิจของ
หนว่ยงาน เพ่ือสรา้งบรรยากาศการเรียนรู ้การมีส่วนรว่มในการจดัการ
ความรู้ และเป็นการพฒันาองค์ความรู้ของบุคลากรทัว่ทั้งองคก์ร โดย
สามารถเสนอการด าเนนิการจัดการความรู้ ที่ส านักและกลุ่มด าเนนิการ 
เพื่อจัดเกบ็ลงในฐานข้อมูลการจัดการความรู้ของส านักงานฯ ได้รบัการ
เผยแพร่ให้บคุลากรของส านกังานฯ ไดร้ับทราบและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
และน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป 

๔. กำรเสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งให้กับ
คณะกรรมกำรจัดกำร
ควำมรู้ฯ และคณะท ำงำน
จัดกำรควำมรู้ฯ 

 ๑. กิจกรรมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร หัวข้อ สุนทรียสนทนำกับกำร
พัฒนำองค์กร 
 - เปน็การฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการเกี่ยวกับสนุทรียสนทนา ซึง่เปน็ทักษะ
ที่ส าคัญต่อการด าเนนิการจดัการความรู ้เพ่ือให้เกิดการรับฟังความคิดเห็น
การมีสว่นร่วม และการมคีวามคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะน าไปสู่ประสิทธิผลของ
การด าเนนิการจดัการความรู้ของส านักงานฯ 
 กลุ่มเปา้หมาย 
 - ผู้ประสานงานในการจดัการความรูข้องส านัก ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และผูส้นใจของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภาจ านวน ๓๖ คน 
 ระยะเวลา/สถานที ่
 วันที ่๑-๒ ธ.ค. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ อาคารสุข
ประพฤต ิ
 
 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๕ 

ขั้นตอน ผลกำรด ำเนินงำน 
 ๒. กิจกรรมกำรศกึษำดูงำนเพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับทีมงำน
จัดกำรควำมรู้ (KM Team) 
 - เปน็การศกึษาดูงานเกี่ยวกบัการจดัการความรู ้ณ หน่วยงานภายนอก ไดแ้ก่ 
สถาบนันวัตกรรมการเรียนรู ้ม.มหิดล ศาลายา และอุทยานสิ่งแวดล้อม
นานาชาต ิสิรนิธร อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ีและการประชุมเชงิปฏิบตัิการเพ่ือ
จัดท าแผนการจดัการความรู้ของส านักงานฯ ระยะ ๓ ปี 
 กลุ่มเปา้หมาย 
 คณะกรรมการจดัการความรู้ของส านักงานฯ และผู้ประสานงานในการ
จัดการความรูข้องส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวน ๕๐ คน 
 ระยะเวลา/สถานที ่
 - การศึกษาดูงาน ณ สถาบนันวัตกรรมการเรียนรู้ ม.มหิดล ศาลายา 
และศกึษาดงูาน ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ สิรินธร อ.ชะอ า 
จ.เพชรบุร ีวันศุกร์ที่ ๒๖ มิ.ย. ๒๕๕๘ 
 - การประชุมเชิงปฏบิัตกิารเพ่ือจัดท าแผนการจัดการความรู้ 
ของส านักงานฯ ระยะ ๓ ปี ณ โรงแรมหวัหนิมนัตรา อ.หัวหิน 
จ.ประจวบครีีขนัธ ์วนัเสารท์ี่ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๕๘ 

๕. กำรจดัท ำแผนปฏิบัติ
กำรกำรจัดกำรควำมรู้ 
(KM Action Plan) 
 

 คณะกรรมการจดัการความรู้ฯ ได้จดัท าแผนปฏิบตัิการการจดัการ
ความรู้ (KM Action Plan) ของส านักงานเลขาธิการวฒุสิภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึง่ไดร้ับความเหน็ชอบจากประธาน
คณะกรรมการจดัการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา และ
เลขาธกิารวฒุิสภา เมื่อวนัที ่๒๘ ก.ค. ๒๕๕๘ และด าเนนิการเผยแพร่ให้
บุคลากรรับทราบ เมือ่วนัที่ ๕ ส.ค. ๒๕๕๘ 
 โดยแผนฯ ดังกลา่วจะแสดงรายละเอียดของกิจกรรมการจัดการความรู้
ในขั้นตอนต่างๆ ขององคค์วามรู้ทีด่ าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘ ตามกระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) ที่มีการบูรณาการ
ร่วมกับกระบวนการบรหิารการเปลี่ยนแปลง (Change Management 
Process) ตามแนวทางของเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) ในหมวดที่ ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

๖. กำรด ำเนินกำรตำม
แผนปฏิบัติกำรกำรจัดกำร
ควำมรู้ 
 
 
 
 
 

 การด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการจัดการความรูฯ้ มกีารด าเนินการ 
ตามกระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) ๗ ขั้นตอน ดังนี ้
 ๑. กำรสรำ้งและแสวงหำควำมรู้  
 ตามทีค่ณะกรรมการจดัการความรู้ฯ ได้คดัเลือกองคค์วามรู้ด้านการ
สนับสนนุกระบวนการตราพระราชบัญญัติ และองค์ความรู้ดา้นการเตรียม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน จ านวน ๕ องค์ความรู ้เพื่อน ามาด าเนนิการ
จัดการความรูต้ามแผนปฏิบตัิการฯ โดยคณะท างานจัดการความรู ้
ที่เกี่ยวขอ้งกบัองค์ความรูเ้ปน็ผู้มีบทบาทในการด าเนินการรวบรวม 
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ประสานขอ้มูล และจดัท าองค์ความรูด้ังกล่าวให้เกดิเปน็รูปธรรม 
โดยมกีารสร้างและแสวงหาความรู้ ดังนี ้
 ๑.๑ องค์ควำมรูด้้ำนกำรสนับสนุนกระบวนกำรตรำพระรำชบัญญัติ 
 ได้มกีารจดักิจกรรมชุมชนนกัปฏิบัต ิ(CoPs) ในวันพุธที่ ๒๙ ก.ค. 
๒๕๕๘ โดยมีผู้เข้าร่วม ได้แก่ คณะท างานฯ จากส านกัที่รับผิดชอบองค์
ความรู ้ประกอบด้วย ส านกักฎหมาย ส านกัการประชุม ส านัก
กรรมาธิการ ๑ ๒ และ ๓ และส านกัวิชาการ เพื่อพิจารณาแนวทางการ
จัดท าองค์ความรู้  
 โดยได้หารือเกี่ยวกับการปฏบิัติงานตามบทบาทหนา้ที่ของแต่ละส านัก
ในการสนับสนุนกระบวนการตราพระราชบญัญตัิ ซึ่งคณะท างานฯ ได้มี
การน าเสนอผังกระบวนการและรายละเอียดกระบวนการสนับสนุน
กระบวนการตราพระราชบญัญตั ิซึ่งในแต่ละขัน้ตอนมคีวามเกี่ยวข้องกับ
ส านักที่จดัท าองค์ความรู้ และพิจารณาองค์ความรู้ที่จ าเป็นในการ
ด าเนินการสนับสนนุกระบวนการตราพระราชบญัญตัิ โดยสรุปแล้วมีการ
ด าเนินการสรา้งและแสวงหาความรู้ ดังนี้ 
 - ทบทวนผงักระบวนการและรายละเอียดกระบวนการสนับสนนุ
กระบวนการตราพระราชบญัญตัิ ให้มคีวามครบถว้นและครอบคลุมการ
ด าเนินงานของส านักที่เกี่ยวข้อง 
 - ส านักที่รบัผิดชอบองค์ความรู้ ได้ก าหนดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
องค์ความรู้ด้านการสนบัสนนุกระบวนการตราพระราชบัญญตัิ 
มาจัดท าองคค์วามรู ้และก าหนดวธิีการได้มาซึ่งองค์ความรู้ดงันี้ 
 องค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรสนับสนุนกระบวนกำรตรำพระรำชบัญญัติ 
  ๑. องค์ความรู้ Tip and Technique ในการจัดท าบทสรุปส าหรับ
สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาต ิ(Executive Summary) ในเอกสาร
ประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ 
 ผู้รับผิดชอบ: ส านักกฎหมาย  
 ประเภทและวิธกีารแสวงหาองค์ความรู้ : ความรู้ทีอ่ยู่ในตัวบุคคล 
(Tacit Knowledge) โดยการสกดัและรวบรวมองค์ความรู้จากบุคลากร
ของส านักกฎหมาย เกี่ยวกับการจดัท าบทสรุปผู้บริหารในเอกสาร
ประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
 ๒. กระบวนการตราพระราชบัญญตัิชั้นคณะกรรมาธิการ  
  ผู้รับผิดชอบ: ส านักกรรมาธกิาร ๑ ๒ และ ๓  
 ประเภทและวิธกีารแสวงหาองค์ความรู้ : ความรู้ทีอ่ยู่ในตัวบุคคล 
(Tacit Knowledge) โดยการสกดัและรวบรวมองค์ความรู้จากบุคลากร
ของส านักกรรมาธกิาร ๑ ๒ และ ๓ ซึ่งมกีารจดัประชมุแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น เพื่อรวบรวมความรูแ้ละประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน รวมท้ัง 
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ความรู้ที่อยู่ในรูปเอกสาร (Explicit Knowledge) โดยการรวบรวมข้อมูล
จากเอกสารที่เกี่ยวขอ้งเกี่ยวกับกระบวนการตราพระราชบัญญตัิชัน้
คณะกรรมาธิการ เพื่อมาประมวลและเรียบเรียงเป็นเนื้อหาองค์ความรู้ทีม่ี
ความครบถ้วนและเป็นปัจจบุัน 
 ๓. ประมวลแบบของกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาเหน็ชอบของสภา 
นิติบญัญตัแิห่งชาติ 
 ผู้รับผิดชอบ: ส านักการประชุม  
  ประเภทและวิธกีารแสวงหาองค์ความรู้ : ความรู้ทีอ่ยู่ในตัวบุคคล 
(Tacit Knowledge) โดยการสกดัและรวบรวมองค์ความรู้จากบุคลากร
ของส านักการประชมุ ซึ่งมาจากการปฏิบตัิงานที่ผ่านมา รวมทั้ง ความ
ต้องการและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติที่อยู่ในวงงานของสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ  
 ๔. องค์ความรู ้การสนบัสนนุกระบวนการตราพระราชบัญญตัิของ
ส านักวิชาการ ทีเ่ข้าสูก่ารประชุมของสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ 
 ผู้รับผิดชอบ: ส านักวิชาการ 
  ประเภทและวิธกีารแสวงหาองค์ความรู้ : ความรู้ทีอ่ยู่ในตัวบุคคล 
(Tacit Knowledge) โดยการสกดัและรวบรวมองค์ความรู้จากบุคลากร
ของส านักวิชาการเกี่ยวกบัการท าบทความวิชาการ 
 ๑.๒ องค์ควำมรูด้้ำนกำรเตรียมเขำ้สู่ประชำคมอำเซียน 
 ได้มกีารจดักิจกรรมชุมชนนกัปฏิบัต ิ(CoPs) ในวันพุธที่ ๒๙ ก.ค. 
๒๕๕๘ โดยมีผู้เข้าร่วม ได้แก่ คณะท างานฯ จากส านกัที่รับผิดชอบ 
องค์ความรู ้ไดแ้ก่ ส านักกฎหมาย ซึ่งไดม้ีการอธบิายถงึการด าเนนิงานที่
เกี่ยวขอ้งกบัการเตรียมเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนของส านกังานฯ  โดย
ส านักงานฯ ไดม้ีการจดัท าฐานข้อมูลกฎหมายในกลุม่อาเซียน ในเว็บไซต์ 
www.asean-law.senate.go.th โดยคณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสภานิติบญัญตัแิห่งชาต ิและคณะอนกุรรมการ
รวบรวมข้อมลูกฎหมายในกลุ่มอาเซียน ซึ่งกลุ่มงานพัฒนากฎหมาย ส านัก
กฎหมายท าหนา้ที่เปน็ฝ่ายเลขานกุารคณะอนุกรรมการฯ 
 ดังนัน้ เมื่อพิจารณาแนวทางการด าเนนิการซึ่งเปน็การรวบรวมข้อมูล
ทางด้านกฎหมาย ให้เปน็ระบบระเบียบ ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้อย่าง
สะดวก มีข้อมูลที่เปน็ปัจจบุนั สามารถใช้สนับสนุนการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติให้สอดคล้องกับพันธกรณแีละความตกลงร่วมกันของ
ประชาคมอาเซียน ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการต่อยอดการ
จัดท าองค์ความรู้ของส านกักฎหมาย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ องคค์วามรู้ในเชิง
เปรียบเทียบบทบัญญัตริัฐธรรมนูญ ของประเทศสมาชิกอาเซยีนรวม ๑๐ ประเทศ 
(Comparison of the Constitutions of the ASEAN Member States) 

http://www.asean-law.senate.go.th/
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จึงไดเ้สนอให้การจดัท าฐานข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซยีน เป็นองค์ความรู้
ด้านการเตรียมเขา้สู่ประชาคมอาเซียนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
โดยมรีายละเอียดดังนี ้
 ๕. องค์ความรูเ้กี่ยวกับฐานข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซยีน  
ในเว็บไซต์ www.asean-law.senate.go.th 
 ผู้รับผิดชอบ: ส านักกฎหมาย  
  ประเภทและวิธกีารแสวงหาองค์ความรู้ : ความรู้ทีอ่ยู่ในรูป
เอกสาร (Explicit Knowledge) ได้แก่ การรวบรวมข้อมูลกฎหมาย ดังนี ้
  - กลุ่มที่ ๑ รฐัธรรมนูญของประเทศสมาชิกอาเซียน จ านวน ๑๐ 
ประเทศ/ฉบับ โดยมกีารเปรียบเทียบตามหมวดต่างๆ 
 - กลุ่มที่ ๒ กฎบตัรอาเซียน ปฏิญญาอาเซียน และบันทกึความ 
ตกลงในเรื่องต่างๆ ของอาเซียน รวมทั้งกบัคู่เจรจาของอาเซียน 
 - กลุ่มที่ ๓ กฎหมายตามเปา้หมายความรว่มมือของประชาคม
อาเซียนอันประกอบด้วยกฎหมายด้านความมัน่คงและการเมือง 
กลุ่มกฎหมายดา้นเศรษฐกิจ และกลุ่มกฎหมายด้านสงัคมและวฒันธรรม 
ของประเทศในกลุม่อาเซียน จ านวน ๑๐ ประเทศ โดยมกีารแบ่งตาม
ประเทศ แบ่งตามเสาหลัก ๓ เสา และหมวดหมู่กฎหมาย 
 ๒. กำรจดักำรควำมรู้ให้เปน็ระบบ 

ผูร้ับผิดชอบในการจดัท าองค์ความรูไ้ด้ด าเนินการจดัการความรู้ใหเ้ปน็
ระบบโดย 

- ความรู้ที่รวบรวมได้จากความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) 
น ามามาเรียบเรียงจัดท าเปน็เอกสารองค์ความรู ้และเตรียมจัดเก็บ 
ลงฐานข้อมูลจดัการความรูข้องส านักงานฯ  

 - ความรู้ที่อยู่ในรูปเอกสาร (Explicit Knowledge) มาจัดหมวดหมู่
ของขอ้มูล เพื่อเตรียมจัดเกบ็ในระบบฐานข้อมูลที่จดัท าขึ้น 
(www.asean-law.senate.go.th) 

๓. กำรประมวลและกลั่นกรองควำมรู ้
 ผู้รับผิดชอบในการจดัท าองค์ความรู ้ไดด้ าเนนิการการประมวลและ
กลั่นกรองความรู้ทีไ่ด ้โดยใหผู้้ที่เกี่ยวข้องกบัองค์ความรูต้รวจสอบเนื้อหา 
และรายละเอียดขององค์ความรู ้เพื่อให้มีความครบถ้วนสมบูรณแ์ละมี
ความเหมาะสมต่อการเผยแพร่องค์ความรู้ 
 ๔. กำรเขำ้ถึงควำมรู้ 
 คณะท างานจดัการความรู้ฯ ได้ด าเนินการจดัเตรียมระบบฐานข้อมูล 
เพื่อจัดเกบ็องคค์วามรู้ที่จ าเป็นตอ่การปฏิบตัิงาน และปรับปรงุเว็บไซต์
การจดัการความรูข้องส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ใหม้กีารจดัการ
หมวดหมู่องค์ความรู ้

http://www.asean-law.senate.go.th/
http://www.asean-law.senate.go.th/
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ท่ีครบถ้วน ครอบคลุม และสะดวกในการเข้าถงึข้อมูลมากยิ่งขึน้ และได้
น าองค์ความรู้ทีด่ าเนนิการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จัดเก็บลงใน
ระบบฐานข้อมูล และเผยแพร่ในเว็บไซต์การจดัการความรู้ของส านักงานฯ 
ให้บุคลากรน าองคค์วามรูไ้ปปรับใช้ในการปฏบิัตงิาน โดยปรับปรุง
หมวดหมู่องค์ความรู้ให้ครบถ้วน ครอบคลมุ และสะดวกในการสบืคน้มาก
ยิ่งขึ้น รวมทั้ง เพ่ิมการเชื่อมโยงลิงค ์ฐานข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน 
เว็บไซต์ www.asean-law.senate.go.th ในเวบ็ไซตก์ารจัดการความรู ้
 - ผู้รบัผิดชอบในการจดัท าองค์ความรู ้ได้มกีารด าเนินการจัดใหม้ี
ช่องทางในการเข้าถึงความรู ้โดยมีช่องทางในการเข้าถงึความรู้ ไดแ้ก ่
การแจ้งเวียนองค์ความรู้ ผ่านระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ของ
ส านักงานฯ การจดัท าบอรด์เผยแพร่ความรู้ การน าความรู้เขา้สู่ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Internet/intranet) และการจัดนิทรรศการ 
องค์ความรู้ในวนัแห่งการเรยีนรู้ (KM Day) 

๕. กำรแบ่งปัน แลกเปลี่ยนควำมรู้ 
 ๑. กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการศึกษาดูงาน 
ในกลุม่ประเทศอาเซียน  
 - เปน็การแลกเปลี่ยนความรูแ้ละประสบการณข์องขา้ราชการที่เข้ารว่ม
คณะศึกษาดงูานในกลุ่มประเทศอาเซียน เกี่ยวกับระบบงานนิตบิัญญัต ิ
สภาพสังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม และชีวติความเปน็อยูข่องประเทศต่างๆ 
ในอาเซียน 
 กลุ่มเปา้หมาย 
 ข้าราชการที่เข้าร่วมคณะศึกษาดูงานในกลุ่มประเทศอาเซียน 
จ านวน ๑๓๐ คน 
 ระยะเวลา/สถานที ่
 วันที่ ๒๑ ต.ค. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ อาคารสุขประพฤติ 
 ๒. กิจกรรมชมุชนนกัปฏิบตัิ Community of  Practices (CoPs) 

ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าองคค์วามรู ้ได้มีการจัดกิจกรรม
ชุมชนนักปฏิบตัิ (Community of Practices: CoPs) เพ่ือแลกเปลีย่น
เรียนรู ้ประสบการณ ์วิธกีารท างาน การแก้ไขปัญหา และวิธกีารปฏิบัตทิี่ดี 
ที่เกี่ยวขอ้งกบัองค์ความรู ้โดยมีการจดักิจกรรมชุมชนนักปฏิบัต ิ(CoPs)  
จ านวน ๑๐ ครั้ง ดงันี ้
 ครั้งที ่๑  ส านกักรรมาธิการ ๑ ๒ และ ๓  องคค์วามรูด้า้นการ
สนับสนนุกระบวนการตราพระราชบัญญัต ิ วันที ่๑๔ ก.ค. ๒๕๕๘ 
ณ ห้องประชุมหมายเลข ๒๗๐๑ ชั้น ๒๗ อาคารสขุประพฤต ิ
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     ครั้งที ่๒  ส านกักรรมาธิการ ๑ ๒ และ ๓  องคค์วามรูด้า้นการ
สนับสนนุกระบวนการตราพระราชบัญญัต ิวนัที่ ๒๙ ก.ค. ๒๕๕๘ 
ณ ห้องประชุมหมายเลข ๒๗๐๑ ชั้น ๒๗ อาคารสขุประพฤต ิ
     ครั้งที ่๓  ส านกักรรมาธิการ ๑ ๒ และ ๓ องค์ความรู้ดา้นการ
สนับสนนุกระบวนการตราพระราชบัญญัต ิ วันที ่๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๘ 
ณ ห้อง KM ชั้น ๑๒  อาคารสุขประพฤต ิ
     ครั้งที ่๔  ส านกักรรมาธิการ ๑ ๒ และ ๓ องค์ความรู้ดา้นการ
สนับสนนุกระบวนการตราพระราชบัญญัต ิ วันที ่๑๐ ก.ค. ๒๕๕๘ 
ณ ห้องประชุมหมายเลข ๒๓๐๓ ชั้น ๒๓ อาคารสขุประพฤต ิ
     ครั้งที ่๕  ส านกักรรมาธิการ ๑ ๒ และ ๓ องค์ความรู้ดา้นการ
สนับสนนุกระบวนการตราพระราชบัญญัต ิวนัที่ ๑๗ ก.ค. ๒๕๕๘ 
ณ ห้อง KM ชั้น ๑๒ อาคารสุขประพฤต ิ
     ครั้งที ่๖  ส านกักฎหมาย เทคนิคการสรปุสาระส าคญัของร่าง พ.ร.บ.  
วันที ่๖ ส.ค. ๒๕๕๘  ณ หอ้งประชุมส านักกฎหมาย  อาคารสุขประพฤติ 
    ครั้งที ่๗  ส านกักฎหมาย การจัดท า Tip and Technique การสรุป
สาระส าคัญของรา่ง พ.ร.บ. วันที ่๑๗ ส.ค. ๒๕๕๘ ณ หอ้งประชุมส านัก
กฎหมาย   อาคารสุขประพฤต ิ
 ครั้งที ่๘   ส านักการประชมุ การแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับแนวทาง
ในการเขียนถ้อยค าในกฎหมายของสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ วันที ่๑๘ มิ.ย.  
๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมส านกัการประชุม ชัน้ ๒๐ อาคารสุขประพฤต ิ
      ครั้งที ่๙   ส านักการประชมุ  การแลกเปลี่ยนความรูเ้กี่ยวกับ
แนวทางในการเขียนถ้อยค าในกฎหมายของสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติวนัที่  
๓ ส.ค. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมส านกัการประชุม ชั้น ๒๐ อาคารสขุ
ประพฤต ิ
      ครั้งที ่๑๐  ส านักการประชมุ การแลกเปลี่ยนความรูเ้กีย่วกับ
แนวทางในการเขียนถ้อยค าในกฎหมายของสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาต ิ
วันที ่๑๙ ส.ค. ๒๕๕๘ ณ หอ้งประชุมส านักการประชมุ ชั้น ๒๐ 
อาคารสขุประพฤต ิ
 ๖. กำรเรยีนรู ้
 ด าเนินการการจัดกิจกรรมวนัแห่งการเรียนรู้ (KM Day) ในวันอังคารที่ 
๒๙ กันยายน ๒๕๕๘เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๒๐ นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง 
ชั้น ๑ อาคารสขุประพฤติ ผูเ้ข้ารว่มกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บรหิาร 
คณะกรรมการจดัการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา คณะท างาน
จัดการความรูข้องส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และบุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา จ านวน ๒๐๐ คน โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้บุคลากร
ของส านักงานเลขาธิการวฒุสิภาได้มโีอกาสแลกเปลี่ยนความรูแ้ละ
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ถ่ายทอดประสบการณ์ในการท างาน การจดันิทรรศการน าเสนอองค์
ความรู้ ประจ าปี ๒๕๕๘ และการมอบรางวัลเพื่อเปน็การยกย่องชมเชย
ส านักที่เป็นเจา้ภาพหลักในการจดัท าองค์ความรู้ รวมทัง้ การเสรมิสร้าง
วัฒนธรรมและบรรยากาศการเรียนรู้ของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
โดยมกีิจกรรมประกอบด้วย 

๑. การจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ จ านวน ๔ เรื่อง ดังนี้ 
 ๑) องค์ความรู้ด้านการสนบัสนุนกระบวนการตราพระราชบัญญัติ 

โดยส านักกฎหมาย 

 ๒) การพัฒนาฐานขอ้มูลกฎหมายของประเทศในกลุม่อาเซียน 
โดยส านักกฎหมาย และส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

 ๓) Easy E-C Languages กับส านักภาษาต่างประเทศ โดยส านัก
ภาษาตา่งประเทศ 

 ๔) แผนการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) โดยฝ่ายเลขานุการคณะท างาน
จัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๒. การเสวนาแลกเปลี่ยนเรยีนรู้เกี่ยวกับ ASEAN เรื่อง การ
เตรียมพรอ้มสู่ ASEAN ของประเทศไทย สาธารณรฐัประชาชนจนี 
สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐสงิคโปร์ 

๓. กิจกรรมการแซววาที  หัวข้อ “เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ร่วมกัน
พัฒนาองค์กร”   

๔. มอบของรางวัลให้แก่ผู้จัดท าองค์ความรู้ ประจ าปี ๒๕๕๘ 

ทั้งนี้ จากการด าเนนิกิจกรรมไดม้ีการจัดท าแบบสอบถาม ประเมนิ
ความคิดเหน็ต่อการด าเนินการจัดการความรู้ ในกิจกรรมวันแหง่การ
เรียนรู ้(KM Day) ซึ่งผู้เข้ารว่มกิจกรรมมีความคิดเหน็วา่ องค์ความรู้ที่
ด าเนินการในปี พ.ศ.๒๕๕๘ สามารถน าไปปรบัใช้ในการปฏิบัติงานไดค้ิด
เป็นรอ้ยละ ๑๐๐ เนื่องจาก ไดเ้รียนรู้เกี่ยวกับมุมมองของประเทศสมาชิก
อาเซียนกับการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน และองค์ความรูท้ี่ด าเนินการ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เปน็องคค์วามรูท้ี่ส าคญัและจ าเปน็ต่อการปฏิบตัิงาน 
โดยเฉพาะด้านการตราพระราชบญัญตัิซึง่เปน็ภารกิจหลักของส านักงานฯ 
และสามารถน าองคค์วามรู้มาใช้ในการปฏิบัตงิานจริงได ้

 ๗. กำรยกย่องชมเชย 
 การจัดกิจกรรมวันแห่งการเรยีนรู้ (KM Day) ในวันอังคารที่ ๒๙ 
กันยายน ๒๕๕๘  นางสาวศศิธร  ศรีสุจรติ ทีป่รึกษาด้านระบบงานนิติ
บัญญตัิ ประธานกรรมการจดัการความรูข้องส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 
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ขั้นตอน ผลกำรด ำเนินงำน 
 เป็นประธานมอบรางวัล ใหแ้ก่ ส านักทีด่ าเนนิการจดัท าองค์ความรู้ 
ประจ าปี ๒๕๕๘ ประกอบดว้ย ส านักกฎหมาย ส านักการประชุม ส านกั
กรรมาธิการ ๑ ส านักกรรมาธิการ ๒ ส านักกรรมาธิการ ๓ และส านัก
วิชาการ รวมทั้ง การมอบรางวัล ให้แก ่ส านักและผู้ที่มีสว่นรว่มในการ
แลกเปลี่ยนความรู้ ในกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ เพื่อเปน็การยกย่อง
ชมเชยและเสรมิสร้างขวัญก าลังใจให้แกห่นว่ยงานและผูท้ี่ด าเนินการ
จัดการความรู ้รวมทั้งเปน็การสร้างแรงจูงใจในการใช้การจัดการองค์
ความรู้เพ่ือพัฒนาการปฏิบตังิาน 

๗. กำรตดิตำมผลกำร
ด ำเนินงำน  

 คณะกรรมการจดัการความรู้ฯ ได้มีการติดตามผลการด าเนินงานการ
จัดการความรู ้อย่างต่อเนื่องโดยมกีารติดตามความคบืหน้าของการด าเนนิ
กิจกรรมการจัดการความรู้ของแต่ละองค์ความรู้ พร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะ
ในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์ความรู ้รวมทั้งให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบสารสนเทศที่ใช้ในการเก็บรวบรวมและ
เผยแพร่องค์ความรู ้ให้สามารถส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้ของ
ส านักงานฯ ได้อย่างมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ คณะท างาน
จัดการความรูฯ้ ไดม้ีการประสานการด าเนินการจดัการความรู้ตามแผนฯ 
การก าหนดรายละเอียดในการศึกษาดูงาน การจดักิจกรรมวันแห่งการ
เรียนรู้ และการเผยแพร่องค์ความรู้แก่บุคลากรของส านักงานฯ 
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บทที่ ๓ 
ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ 

 

๑. กำรวัดผลสัมฤทธิข์องกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   
 การวดัผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการจดัการความรู้ ของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ พิจารณาจากการด าเนินการตามตวัชี้วดั ดังนี้ 
 

ตัวชี้วดั เป้ำเหมำย 

ร้อยละเฉลี่ยความส าเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการด าเนนิกิจกรรม
ตามแผนการจดัการความรู้ขององค์ความรู้ที่ด าเนนิการ 

ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ ๙๐ 

 
 ค ำอธิบำย 
 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ขององค์ความรู้ 
ที่ด าเนินการ ให้พิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการการจัดการ
ความรู้ของแต่ละองค์ความรู้ ซึ่งก าหนดตัวชี้วัด คือ ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำม
แผนปฏิบัติกำรกำรจัดกำรควำมรู้ขององค์ควำมรู้ที่รับผิดชอบ 
 
๒. สรุปผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ 

องค์ความรู้ที่น ามาด าเนินการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นการจัดท า
องค์ความรู้ภายใต้ขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus Area) ๒ ด้าน ได้แก่ องค์ความรู้ด้านการ
สนับสนุนกระบวนการตราพระราชบัญญัติ และองค์ความรู้ด้านการเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมี
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้น ามาจัดท าองค์ความรู้ จ านวน ๕ องค์ความรู้ ซึ่งได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติ
การการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) ในหมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้   

โดยกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนฯ มีการด าเนินการตามกระบวนการการจัดการความรู้ (KM 
Process) และมีกิจกรรมการยกย่องชมเชย ครอบคลุมทั้ง ๘ ขั้นตอน ซึ่งมีการบูรณการร่วมกับ 
กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) ซึ่งแต่ละองค์ความรู้ได้มีการ
ก าหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ คือ ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการ
ความรู้ขององค์ความรู้ที่รับผิดชอบ ซึ่งการวัดผลความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนดังกล่าว 
พิจารณาจากการด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ที่ก าหนด และการบรรลุเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ก าหนดของแต่ละกิจกรรมตามแผน   
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โดยสรุปภาพรวมความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ 
ขององค์ความรู้ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวนทั้งสิ้น ๕ องค์ความรู้ มีดังนี้ 

 

ล ำดับ ชื่อองค์ควำมรู ้ ตัวชี้วดั ผลกำรด ำเนินกำร 

องค์ควำมรูด้้ำนกำรสนับสนุนกระบวนกำร 
ตรำพระรำชบัญญัต ิ

ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนนิการตาม
แผนปฏบิัตกิารการ

จัดการความรูข้ององค์
ความรู้ที่รบัผิดชอบ 

 

๑ 

Tip and Technique ในการจัดท าบทสรุปส าหรับ
สมาชกิสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิ(Executive 
Summary) ในเอกสารประกอบการพิจารณา 
ร่างพระราชบญัญตัิ  
ผู้รับผดิชอบ 
ส านักกฎหมาย 

ด าเนินการได้ตามแผน 
ร้อยละ ๑๐๐ 

๒ 

กระบวนการตราพระราชบญัญตัิ 
ชั้นคณะกรรมาธิการ 
ผู้รับผิดชอบ 
ส านักกรรมาธกิาร ๑ ๒ และ ๓ 

ด าเนินการได้ตามแผน 
ร้อยละ ๑๐๐ 

๓ 

ประมวลแบบของกฎหมายที่ผ่านการพิจารณา
เห็นชอบของสภานติิบญัญตัแิห่งชาต ิ
ผู้รับผิดชอบ 
ส านักการประชมุ 

ด าเนินการได้ตามแผน 
ร้อยละ ๑๐๐ 

๔ 

การสนบัสนนุกระบวนการตราพระราชบญัญตัิ
ของส านักวิชาการ ทีเ่ข้าสูก่ารประชุมของสภา
นิติบญัญตัแิห่งชาติ 
ผู้รับผิดชอบ 
ส านักวิชาการ 

ด าเนินการได้ตามแผน 
ร้อยละ ๑๐๐ 

องค์ควำมรู้ด้ำนกำรเตรียมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน  

๕ 

องค์ความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมลูกฎหมายในกลุ่ม
อาเซียน ในเว็บไซต ์www.asean-
law.senate.go.th  
ผู้รับผิดชอบ 
ส านักกฎหมาย 

ด าเนินการได้ตามแผน 
ร้อยละ ๑๐๐ 

รวม ร้อยละ ๑๐๐ 

  

 

 

http://www.asean-law.senate.go.th/
http://www.asean-law.senate.go.th/
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 จากตารางข้างต้น องค์ความรู้ทั้ง ๕ องค์ความรู้ สามารถด าเนินการได้ตามแผนฯ ที่ก าหนด 
ได้ครบถ้วนทุกกิจกรรม โดยมีร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรกำรจัดกำร
ควำมรู้ขององค์ควำมรู้ที่รับผิดชอบ ร้อยละ ๑๐๐  

 ดังนั้น ร้อยละเฉลี่ยความส าเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการด าเนนิกจิกรรมตามแผนการจัดการความรู้
ขององค์ความรู้ที่ด าเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายในการวัดวัดผลสัมฤทธิ์ของการ
ด าเนินการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สรุปได้ว่า กำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนดไว้ 
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บทท่ี ๔ 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
บทสรุป  
 การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิ สภา ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
คณะกรรมการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้พิจารณาทบทวนผลการด าเนินงาน 
การจัดการความรู้ของส านักงานฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ภารกิจของส านักงาน 
แผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ประกอบกับการพิจารณา
นโยบายของผู้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะนโยบายของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รองประธานสภานิติ
บัญญัติแหง่ชาต ิคนที่ ๑ และเลขาธิการวฒุิสภา ที่มุ่งเน้นการสนับสนุนการตราพระราชบัญญัติ ซึ่งเป็นภารกิจ
หลักของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และการเตรียมความพร้อมด้านประชาคมอาเซียน รวมทั้ง แนวทางการ
ด าเนินงานของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในหมวดที่ ๔ การวัด การวิเคราะห์ 
และการจัดการความรู้ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศของส านักงานฯ ที่สนับสนุนกระบวนการตรา
พระราชบญัญตัิและการเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน เพ่ือน ามาก าหนดองคค์วามรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
และจดัท าแผนการจดัการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘   
  จากการทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้มีการก าหนดขอบเขตขององค์ความรู้ 
(KM Focus Area) ที่น ามาด าเนินการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวน ๒ ด้าน 
ได้แก่ องค์ควำมรู้ด้ำนกำรสนับสนุนกระบวนกำรตรำพระรำชบัญญัติ และองค์ควำมรู้ด้ำนกำรเตรียม
เข้ำสู่ประชำคมอำเซียน โดยมีองค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้น ำมำจัดท ำองค์ควำมรู้ จ ำนวน ๕ องค์
ควำมรู้ โดยกระบวนการจัดท าองค์ความรู้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ ตามกระบวนการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management Process) และกระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง  (Change 
Management Process) ซึ่งช่วยผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเสริมสร้างสภาพแวดล้อม  ท าให้
กระบวนการจัดการความรู้สามารถเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้ ได้มีการสนับสนุนให้การ
ด าเนินการจัดการความรู้มีประสิทธิภาพ โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับทีมงานจัดการความรู้ 
(KM Team) เกี่ยวกับสุนทรียสนทนา เพื่อพัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล 
และการศึกษาดูงาน ณ หน่วยงานภายนอก ได้แก่ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.มหิดล ศาลายา และ
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ สิรินธร อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี และการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท า
แผนการจัดการความรู้และระบบการเรยีนรู้ของส านักงานฯ ระยะ ๓ ปี รวมทั้ง การจัดกิจกรรมวันแห่งการ
เรียนรู้ (KM Day) เพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ให้แก่บุคลากร การยกย่องชมเชยเพื่อเสริมสร้างขวัญก าลังใจ
แก่หน่วยงานและผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ ตลอดจนมีการติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งอย่างเป็นทางการโดยมีการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้
และคณะอนุกรรมการจัดการความรู้ เพ่ือติดตามการด าเนินการจัดการความรู้ การให้ข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย และการติดตามอย่างไม่เป็นทางการโดยการประสานงาน ปรึกษาร่วมกับ
ผู้รับผิดชอบองค์ความรู้  
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 ทั้งนี้ ผลจากการด าเนินการจัดการความรู้ของเจ้าภาพหลักในการด าเนินการจัดการความรู้ ๕ 
องค์ความรู้ พบว่ามีการด าเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ได้ครบถ้วนทุกกิจกรรม และมีกำร
ด ำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของกำรจัดกำรควำมรู้ คือ ร้อยละเฉลี่ยควำมส ำเร็จ 
จำกผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินกิจกรรมตำมแผนกำรจัดกำรควำมรู้  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ท าให้เกิดผล
ผลิตที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ เอกสารองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน จ านวน ๕ องค์ความรู้ 
และฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียน ๑ ฐาน ซึ่งเอกสารองค์ความรู้ได้มีการจัดเก็บลงในฐานข้อมูลเป็นความรู้ของ
องค์กร และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์การจัดการความรู้ ให้ผู้ที่สนใจน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการ
น าไปพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ และเกิดผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินการจัดการความรู้  คือ บุคลากรของ
ส านักงานฯ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีองค์ความรู้และ
ฐานข้อมูลที่พร้อมส าหรับการน าไปใช้ในการสนับสนุนภารกิจด้านการตราพระราชบัญญัติ และด้าน
ประชาคมอาเซียนให้มีประสิทธิภาพ 
 โดยสรุปแล้วการด าเนินงานจัดการความรู้ของส านักงานฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากส านักและผู้ที่เข้าร่วมในการจัดท าองค์ความรู้ ท าให้สามารถด าเนินการ
จัดท าองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานจัดเก็บลงในฐานข้อมูลเป็นความรู้ขององค์กร  
และเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการน าไปพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ 
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ส านักงานฯ ยังคงมุ่งมั่นด าเนินการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง 
โดยมีการทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท าแผนการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้
ของส านักงานฯ ระยะ ๓ ป ีให้มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรในปัจจุบัน 
เพ่ือสร้างและแสวงหาความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของบุคลากร เพ่ือที่บุคลากรจะได้น าองค์ความรู้และวิธีการปฏิบัติที่ดีมาถ่ายทอดกันภายในองค์กร 
และน ามาใช้พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
ส านักงานฯ อย่างต่อเนื่อง 
 
ปัญหำและอุปสรรค  

๑. การจัดท าแผนการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ระยะ ๓ ปี มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณในการสนับสนุนกระบวนการจัดท าแผนฯ ท าให้ยังไม่สามารถรับ
ฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากรได้อย่างครอบคลุม เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการก าหนด
กิจกรรมตามแผนฯ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรและความจ าเป็น  
ต่อองค์กร  
 ๒. บุคลากรของส านักงานฯ ส่วนใหญ่ยังขาดการมีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดท าองค์ความรู้ 
หรือเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ อาจเป็นเพราะยังไม่ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการ
ความรู้ต่อการปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเอง ขณะที่บุคลากรบางส่วนยังมองว่าการจัดการความรู้เป็น
ภาระที่เพ่ิมจากการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน 

๓. บุคลากรในส านักงานฯ ยังไม่ให้ความส าคัญกับกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายใน
องค์กร ทั้งยังไม่มีการน ากระบวนการจัดการความรู้มาใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือช่วยในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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๔. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้อันได้แก่
ฐานข้อมูลการจัดการความรู้และเว็บไซต์การจัดการความรู้ ยังมีข้อจ ากัดในเรื่องการบูรณาการกับฐานข้อมูลอื่นๆ 
ทั้งภายในและภายนอกส านักงานฯ 
 
ข้อเสนอแนะ 

๑. ควรมีการจัดท าแผนการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ระยะ ๓ ปี ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมขององค์กรในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต โดยมีการรับฟัง
ความคิดเห็นและมีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร ในการด าเนินการจัดท าแผนฯ 
ให้ครอบคลุมคลุมและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง มีการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ เพื่อให้แผนฯ 
มีความเหมาะสมและมีทิศทางในการจัดการความรู้ของส านักงานฯ ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น สามารถ
ขับเคลื่อนและผลักดันการด าเนินการจัดการความรู้ของส านักงานฯ ให้ มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลต่อไป 

๒. ควรมีการเสริมสรา้งวฒันธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กรให้เกิดขึ้นอย่างเป็น
รูปธรรม เพ่ือให้บุคลากรตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นของการจัดการความรู้ต่อการท างาน
ของตนเองและหน่วยงาน อันจะส่งผลให้การจัดการความรู้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน และไม่เป็น
การเพิ่มภาระให้กับบุคลากร 

๓. ควรปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญต่อการสนับสนุนการ
จัดการความรู้ให้มีความทันสมัย สามารถเชื่อมโยงแหล่งความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่สามารถ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้สามารถสร้าง ค้นหา จัดเก็บ แลกเปลี่ยน และน าองค์ความรู้มาใช้ได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว และครบถ้วนต่อความจ าเป็นในการปฏิบัติงานของบุคลากรและองค์กร 

๔. การจัดการความรู้ควรสะท้อนถึงผลลัพธ์ต่อองค์กรหรือการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร เช่น มีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน การปรับปรุงการบริการ
เพ่ือตอบสนองผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร ดังนั้น การด าเนินการจัดการความรู้ จึงควร
มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน การต่อยอดองค์ความรู้ที่เคยด าเนินการ หรือการ
จัดท าองค์ความรู้ที่เป็นวิธีการใหม่ๆ ซึ่งเป็นการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน รวมถึงการ
สร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร 
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ภาคผนวก ๑ : รายงานสรุปผล 
การจัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้ ครั้งที่ ๑ 

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ 
ในการศึกษาดูงานในกลุ่มประเทศอาเซียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานสรุปผลการจัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้ 
ครั้งที่ ๑ กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการศึกษาดูงานในกลุ่มประเทศอาเซียน                

ในวันอังคารที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

**************** 

 

ตามที่เลขาธิการวุฒิสภาได้อนุมัติให้ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคลจัดโครงการพัฒนา      
องค์ความรู้ ครั้งที่ ๑ กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการศึกษาดูงานในกลุ่มประเทศอาเซียน                
เมื่อวันอังคารที่  ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม            
หมายเลข ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าความรู้มาใช้ในการพัฒนาคน พัฒนา
ฐานความรู้โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการด าเนินการจัดการความรู้ รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากร
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในทุกระดับ ตลอดจนสามารถน าความรู้นั้นมาปฏิบัติงานให้เกิดผลดี      
แก่องค์กร นั้น 

บัดนี้การจัดโครงการดังกล่าวได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคลขอ
สรุปผลการจัดโครงการฯ ดังกล่าว โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

 
  เมื่อผู้ เข้าร่วมโครงการฯ มาพร้อมกัน ณ ห้องประชุมหมายเลข ๒๗๐๒ แล้ว 
ผู้อ านวยการส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ และความส าคัญ
ของการจัดโครงการฯ  จากนั้นได้มอบให้ นางสาวแก้วเกศร์  ถาวรพันธ์ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานวิชาการ
และการพัฒนา และ นายธงไท  ไชยหิรัญการ นักทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ด าเนินรายการ ตามล าดับ
ประเทศที่เดินทางศึกษาดูงาน 
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ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

๑. การศึกษาดูงาน และการเตรียมความ
พร้อมสู่อาเซียน  

    ๑.๑ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต
ไทย ณ กรุงจาการ์ตา และรับฟังการบรรยายสรุป
เกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของ
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

           ๑) รัฐสภาของสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย เป็นรัฐเดี่ยว แบ่งเขตการปกครองประเทศ 

 
เป็น ๒ จังหวัด ปกครองประเทศด้วยระบอบ
ประชาธิปไตย ในระบบประธานาธิบดี โดยต าแหน่ง
คราวละ ๕ ปี อยู่ในต าแหน่งได้  ไม่เกิน ๒ สมัย 
รัฐสภาแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ปฏิบัติหน้าที่ใน
รูปแบบ ๒ สภา ประกอบด้วย ๑) สภาผู้แทนราษฎร 
มี อ า น า จ ห น้ า ที่  ใ น ก า ร ต ร า ก ฎ ห ม า ย 
(สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอร่างกฎหมายได้)  
การให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายงบประมาณ

แผ่นดินของ  ประเทศ การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินด้วยการยื่น
ญัตติหรือตั้งกระทู้ถาม การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ และ การเสนอถอดถอนประธานาธิบดีและรอง
ประธานาธิบดี และ ๒) สภาผู้แทนระดับภูมิภาค มีอ านาจหน้าที่ การเสนอและหรือให้ความเห็นในร่าง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจสู่ส่วนท้องถิ่น การยุบหรือการรวมจังหวัด  การบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติ การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ การเก็บภาษี การจัดระบบการศึกษาและ
ศาสนา  



- ๓ - 

 

  ๒) ธุรกิจและการค้าของไทยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จุดแข็งของการลงทุนใน
อินโดนีเซีย ได้แก่ เป็นประเทศที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ เช่น น้ ามัน ถ่านหิน แร่ธาติ เป็นต้น มีแรงงาน
จ านวนมากและค่าแรงถูก นโยบายของประเทศสนับสนุนส่งเสริมให้มีการลงทุนท าเหมืองแร่ 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอยู่ในระดับดี และราคาพลังงานในประเทศค่อนข้างถูก เนื่องจากผลิตแร่  
พ  ลังงานเอง ส าหรับจุดอ่อนของการลงทุนในอินโดนีเซีย ได้แก่ กฎหมายและกฎระเบียบบางอย่างไม่มี
ความชัดเจนและโปร่งใส ระบบราชการที่มีกระบวนการมาก ซับซ้อนและยุ่งยาก ยังมีปัญหาเรื่องการ
ทุจริตในระบบราชการ พ้ืนที่เป็นเกาะและไม่มีพรมแดนติดกับประเทศไทย การขนส่งแร่ต้องใช้ทางเรือ 
ซึ่งต้องมีการขนส่งในปริมาณมาก และพ้ืนที่บางแห่งเป็นพื้นที่ทุรกันดาร ขาดแคลนระบบสาธารณูปโภค
ขั้นพ้ืนฐาน 

    ๓) ปัญหาการจราจรของ
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ถือว่ารุนแรงติดอันดับ ๑๐ 
เมืองที่มีปัญหาจราจรรุนแรงที่สุดของโลก 

    ๔ )  ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง ใ น
ส า ธ า ร ณ รั ฐ อิ น โ ด นี เ ซี ย  จ ะ มี ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง
ประธานาธิบดีแบบทางตรง ครั้งที่ ๓ ของประเทศ
นับตั้งแต่ประเทศอินโดนีเซียมีการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย  

      ๑.๒  การศึกษาดูงานด้านการ
บริหารจัดการสมัยใหม่ โดยเน้นการจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเชิงคุณภาพโดยรวม ณ ส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนระดับภูมิภาค  

      ๑) การก่อตั้งสภาผู้แทนระดับภูมิภาค ได้ก่อตั้งตามบทบัญญัติจากการแก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. ๒๔๘๘ ซึ่งได้รับการแก้ไขเพ่ิมเติมในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๔๕     
โดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเสริมสร้างประชาธิปไตย ทั้งนี้ ระบบรัฐสภาแห่งสาธารณรัฐอนิโดนเีซยี
มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนประเทศใด คือ มีสภาที่ปรึกษาประชาชน ประกอบด้วย สภาผู้แทนราษฎร       
และสภาผู้แทนระดับภูมิภาค 

    ๒) อ านาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ อ านาจหน้าที่ของสภาผู้แทนระดับภูมิภาค
ซึ่งบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ฉบับแก้ไข ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบด้วย เสนอร่าง
กฎหมายว่าด้วยการปกครองตนเองในจังหวัดว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับท้องถิ่น         
ร่วมอภิปรายร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารการปกครองระดับภูมิภาค ความสัมพันธ์ระหว่าง
ส่วนกลางกับท้องถิ่น ควบคุมดูแลเรื่องกฎหมายสิทธิการบริหารการปกครองตนเอง รูปแบบการพัฒนา
กลุ่มคนในพ้ืนที่ให้สัมพันธ์กับส่วนกลาง และ ขอลาออกจากต าแหน่งได้ โดยอาศัยกฎข้อบังคับและ
วิธีการตามที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ 
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     ๓) สมาชิกสภาผู้แทนระดับภูมิภาค ประกอบด้วยสมาชิก จ านวน ๑๓๒ คน 
มาจากการเลือกตั้งแบบ Popular vote จากประชาชนโดยตรงทุกจังหวัด มีจ านวนสมาชิกสภาผู้แทน 

 

ระดับภูมิภาคเท่ากัน คือ ๔ คน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๕ ปี 
       ๑.๓ การศึกษาดูงานเกี่ยวกับอาเซียนและส านักงานเลขาธิการอาเซียน ณ ส านัก

งานเล  ขาธิการอาเซียน ประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับคนไทย ๒ ประการ คือ ๑) ประเด็นในเรื่องทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษ และ ๒) การเสริมสร้างสมรรถภาพของคนไทยในการประกอบอาชีพ การประกอบ
ธุรกิจต่าง ๆ และการเข้าร่วมทั้ง ๓ เสาหลัก  

     ส านักงานเลขาธิการอาเซียนได้จัดตั้งขึ้นโดยรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน 
เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๙ เพ่ือท าหน้าที่ประสานงานและด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรม
ต่าง ๆ ของอาเซียน ต่อมาเมื่อปี ๒๕๒๔ อาเซียนจึงได้ตั้งส านักงาน ณ กรุงจาการ์ตา ท าหน้าที่ในการ
สนับสนุนภารกิจต่าง ๆ ของอาเซียน โดยปัญหาส าคัญในส่วนของอาเซียนก็คือ ไม่มีใครรู้จักอาเซียน 
แม้กระทั่งประชาชนของชาติสมาชิกอาเซียนเองก็ไม่มีความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเท่าใดนัก รวมทั้งไม่ทราบ
ว่าอาเซียนเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจ าวันอย่างไร 

๒. การศึกษาดงูานด้านศิลปวัฒนธรรมและวิถีชวีติ 
    ๒.๑ เข้าชมอนุสาวรีย์แห่งชาติโมนาส (National Monument) เป็นอนุสาวรีย์สถาน

สูง ๑๓๗ เมตร ตั้งอยู่ใจกลางกรุงจาการ์ตา  
    ๒.๒ เข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติอินโดนีเซีย เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ส าคัญที่สุดของจาการ์ตา

โดยมุ่งเน้นไปที่ประวัติศาสตร์ของเมืองหลวงแห่งนี้  
    ๒.๓ เข้าชมเมืองเดนปาซาร์ (บาหลี)  บาหลีเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่มีอากาศ

ตลอดปีอยู่เพียง ๒ ฤดู คือ ฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนเมษายน-ตุลาคม และฤดูฝน  
    ๒.๔ เข้าเยี่ยมชมวิธีการท าผ้าบาติก สินค้าที่ระลึกที่ขึ้นชื่อของอินโดนีเซีย ที่ถือว่า

เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
    ๒.๕ เข้าชมดูเขาไฟบาตูร์ (Mount Batur) เป็นภูเขาไฟที่ใหญ่เป็นอันดับที่ ๒ บน

เกาะบาหลี  
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    ๒.๖ เข้าชมวัดเทมปัคสิริงค์ (Tempak Siring) หรือวัดน้ าพุศักดิ์สิทธิ์ คนบาหลีส่วน
ใหญ่มักจะเรียกว่า ปุราเตียร์ตาอัมปึล ภายในวัดมีบ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ใสสะอาดที่ผุดขึ้นจากใต้ดิน 

    ๒.๗ เข้าชม ปุรากัวกาจาห์ (Pura Goa Gajah) หรือวัดถ้ าช้าง มีสิ่งที่โดดเด่นคือ 
แผ่นหินแกะสลักหน้าปากทางเข้าถ้ า ลักษณะเป็นการเจาะจากด้านหน้าของหินผา มองดูคล้ายใบหน้า
ช้าง  ภายในถ้ าเป็นรูปตัวที  

     ๒.๘ เข้าชม วัดทานาห์ลอด (Pura Tanah Lot) ตั้งอยู่บนชายหาดริมทะเล ๑ ใน ๕ 
ของเกาะบาหลี สร้างโดยนักบวชฮินดูชื่อว่า ดัง ฮยัง นิราร์ธา ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ ๑๑ 
 
 
เนการาบรูไนดารุสซาลาม 

๑. การศึกษาดูงาน และการเตรียมความ
พร้อมสู่อาเซียน  

     ๑.๑ เข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิ  การสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติบรูไนดารุสซาลามและรับฟังการ
บรรยายสรุป  

 ๑) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มี
การจัดตั้งขึ้นใหม่ เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๔๗ หลังจากมี
ปัญหาเรื่องการก่อตั้งที่ค้างคายาวนานกว่า ๒๐ ปี การประชุมสภาที่ประชุมแห่งชาติก็ได้เกิดขึ้นระหว่าง
วันที่ ๒๕ – ๒๘ กันยายน ๒๕๔๗ ณ ศูนย์การประชุมระหว่างประเทศเบอร์รากัส   

 ๒) อ านาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย ๑) การพิจารณา 
การลงมติให้ความเห็นชอบ ๒) การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ ๓) การควบคุมตรวจสอบ
อย่างรอบด้านในการด าเนินนโยบายของรัฐบาลและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการประชุม 
            ๓) สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วยสมาชิกไม่เกิน ๔๕ คน สมาชิก
ส่วนใหญ่มาจากการแต่งตั้งโดยองค์สุลต่าน Duli Yang Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji 
Hassanal  Bolkiah  Waddaulah ซึ่ ง อยู่ ใ นฐ านะองค์ สุ ล ต่ าน  และ เป็ นผู้ ปกครองประ เทศ             
จ านวน ๓๐ คน  

      ๑.๒ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน และรับฟังการ
บรรยายสรุป ดังนี้ 

    ๑) ประเทศบรูไน มีชื่อเป็นทางการว่า “เนการาบรูไนดารุสซาลาม” แปลว่า 
ดินแดนแห่งความสงบสุข เมืองหลวง คือ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน โดยพ้ืนที่ร้อยละ ๗๐ ของประเทศ
บรูไนเป็นผืนป่า จึงอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้และแร่ธาตุ มีพ้ืนดินที่เหมาะแก่การเพาะปลูก 



- ๖ - 

 

    ๒) รัฐบาลบรูไนได้ประกาศวิสัยทัศน์แห่งชาติปี ๒๕๗๘ เพ่ือก าหนดแนว
ทางการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนารายได้ประชาชาติต่อหัวของบรูไนให้อยู่ใน
ระดับ ๑๐ ประเทศแรกของโลกภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๘  

    ๓) บรูไนเป็นประเทศที่มีค่าครองชีพสูงมากแห่งหนึ่งของโลก แต่รัฐบาลได้ให้
สวัสดิการอย่างดีเลิศแก่ประชาชน อาทิ ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาลฟรี การศึกษา 
รัฐให้เปล่าจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา นอกจากนี้ยังมีสวัสดิการแก่ข้าราชการของรัฐอีกด้วย 

       ๑.๓ ศึกษาดูงาน ณ สถาบันส่งเสริมภาวะผู้น า นวัตกรรม และความก้าวหน้า  
เป็นสถาบันวิจัยและฝึกอบรมเกี่ยวกับความก้าวหน้าของบรูไนดารุสซาลาม อยู่ภายใต้การบริหารของ
มหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม ก่อตั้งขึ้นในเดือนมกราคม ๒๕๕๒ มุ่งเน้นการพัฒนาและสร้างเสริม
ภาวะผู้น าและนวัตกรรม โดยใช้กระบวนการฝึกอบรมและการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การวิจัย
และพัฒนาทั้งในระดับประเทศไปจนถึงระดับนานาชาติ  

๒. การศึกษาดงูานด้านศิลปวัฒนธรรมและวิถีชวีติ 
      ๒.๑ เข้าชมมัสยิดสุลต่านโอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน ถือเป็นมัสยิดเก่าแก่อันเป็นที่เคารพ
สักการะของชาวบรูไน  จุดเด่นของมัสยิดแห่งนี้คือโดมทองค าขนาดใหญ่และยอดแหลมบนโดม ซึ่งท า
จากหินอ่อน ภายในบริเวณมัสยิดมีสระขนาดใหญ่ประดับสถนที่ให้ดูเด่นสง่างาม 
       ๒.๒ เข้าชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีมาเลย์  ได้จัดแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ     
ชาวบรูไนในอดีต โดยแบ่งห้องจัดแสดงเป็น ๓ ห้อง ได้แก่ ๑) ห้องจัดแสดงบ้านกลางน้ า ๒) ห้องจัดแสดง
ศิลปะและหัตถกรรมของหมู่บ้านกลางน้ า และ ๓) ห้องจัดแสดงศิลปะและหัตถกรรมของชาวพ้ืนเมืองที่
อาศัยอยู่บนแผ่นดิน 
       ๒.๓ เข้าชมหลุมฝังพระศพของสุลต่านองค์ที่ ๕ ของบรูไน เป็นสุลต่านองค์ที่ ๕ ของ
บรูไน  
 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

๑. การศึกษาดูงาน และการเตรียมความ
พร้อมสู่อาเซียน  

    ๑.๑ การศึกษาดูงานและพบปะหารือ
งานด้านระบบปฏิบัติงาน (ฝ่ายส านักงานเพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงานนิติบัญญัติ) ณ ห้องว่าการสภาแห่งชาติ
ประจ าเขตเลือกตั้งที่ ๖ (แขวงหลวงพระบาง) และรับฟัง
การบรรยายสรุป ดังนี้ 

           ๑) เมืองหลวงพระบางเป็นศูนย์กลางแห่งการศึกษาต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัย
ครู มหาวิทยาลัยกสิกรรมหรือการเกษตร การช่าง ฯลฯ นับเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาทรัพยากร
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มนุษย์ของประชากรในเขตหลวงพระบางและแขว  งต่าง ๆ ที่ใกล้บริเวณหลวงพระบาง ในปัจจุบันมี
แรงงานลาวเดินทางไปท างานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จ านวน ๑,๔๑๑ คน  

  ๒) การเตรียมตัวเข้าสู่สังคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ ทางสภาแห่งชาติประจ าเขต
เลือกตั้งที่ ๖ ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมในด้านการเตรียมตัวเข้าสู่สังคมอาเซียน และพัฒนางานของสภา
แห่งชาติประจ าเขตเลือกตั้งที่ ๖ ด้านความรู้ขั้นพ้ืนฐานสังคมอาเซียน เพ่ือศึกษาและแลกเปลี่ยนความ
ร่วมมือ  

   ๓) การท างานของห้องว่าการสภาแห่งชาติประจ าเขตที่  ๖ ประกอบด้วย
สมาชิกสภาแห่งชาติแขวงหลวงพระบางและส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่ประจ าสภาแขวงหลวงพระบาง 
โดยแบ่งหน่วยงานภายในเป็น ๕ แผนก ได้แก่ (๑) แผนกจัดตั้งบริหาร (๒) แผนกการเงิน (๓) แผนก
ค้นคว้าวิจัย (๔) แผนกค้นคว้าค าร้องขอความเป็นธรรมและสัญชาติ ส าหรับเจ้าหน้าที่ประจ าสภาแขวง
หลวงพระบางมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ (๑) ปฏิบัติหน้าที่เป็นเสนาธิการให้แก่สมาชิกสภาแห่งชาติประจ าเขต
เลือกตั้งแขวงหลวงพระบาง (๒) แก้ไขค าร้องเรียน และค าเสนอของประชาชน (๓) ค้นคว้า วิจัย ข้อมูล
ข่าวสารด้านความเป็นธรรม ด้านกฎหมาย (๔) ติดตามการเคลื่อนไหวการลงพ้ืนที่ของสมาชิกสภาในเขต
เลือกตั้ง (๕) เผยแพร่โฆษณามติของที่ประชุม และ (๖) บริหารจัดการด้านการเงินของห้องว่าการสภา
แห่งชาติแขวงหลวงพระบาง 

     ๑.๒ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียงจันทร์ พร้อมรับฟังการบรรยาย
สรุปเกี่ยวกับข้อมูลโดยรวมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ ดังนี้ 

  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีพ้ืนที่ ๒๓๖,๘๐๐ ตารางกิโลเมตร 
(ประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศไทย) เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเล เมืองหลวงคือนครหลวง
เวียงจันทน์ มีภาษาลาวเป็นภาษาราชการ มีรูปแบบการปกครองระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์โดย
พรรคการเมืองเดียวคือพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ซึ่งเป็นองค์กรที่มีอ านาจสูงสุดตั้งแต่ลาวเริ่มปกครอง
ในระบอบสังคมนิยม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด าเนินนโยบายต่างประเทศที่มุ่งสร้างเสริม
ความสัมพันธ์แบบรอบด้านกับทุกประเทศบนพ้ืนฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติโดยไม่แบ่งแยกลัทธิ
อุดมการณ์ เพ่ือขอรับการสนับสนุนและความช่วยเหลือในการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายตามที่
พรรคฯ ก าหนดไว้ ส่วนความสัมพันธ์กับประเทศไทยนั้น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็น
ประเทศเพ่ือนบ้านที่ใกล้ชิดกับไทยทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา 
ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และประเพณี  ทั้งนี้  เอกอัครราชทูตฯ เห็นว่าในประเด็นบทเรียน
ประวัติศาสตร์ระหว่างไทยและลาวนั้นควรจะมีการส่งเสริมให้มีความร่วมมือกันอย่างสร้างสรรค์ มองหา
จุดเหมือนมากกว่าจุดต่างและก้าวพ้นประวัติศาสตร์ที่ไม่ดีระหว่างกัน อีกทั้ง ความสัมพันธ์ระหว่างไทย
และลาวถือว่ามีจุดแข็งและจุดอ่อนจุดเดียวกัน กล่าวคือ ความใกล้ชิดทางภาษา ศาสนา ชาติพันธุ์ และ
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม  
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๒. การศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิต 
      ๒.๑ เข้าชมเมืองหลวงพระบาง ซึ่งมีสถานที่ส าคัญต่าง ๆ เช่น วัดเชียงของ          
พระอุโบสถ พระประธาน วิหารน้อย วิหารพระม่าน โรงเมี้ยนโกศ พระธาตุจอมพูสี เป็นต้น 
       ๒.๒ เข้าชมนครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งมีสถานที่ส าคัญต่าง ๆ เช่น พระธาตุหลวง    
เป็นต้น  
       ๒.๓ เข้าชมหอพระแก้ว นครหลวงเวียงจันทน์  
       ๒.๔ เข้าชมวัดสีสะเกด  นครหลวงเวียงจันทน์ นอกจากนี้ยังได้เข้าชม หอพิพิธภัณฑ์
วัดสีสะเกด พระประธานในสิม หอพระไตรปิฎก  
 
 
ประเทศมาเลเซยี 

๑. การศึกษาดูงาน และการเตรียม
ความพร้อมสู่อาเซียน  

    ๑.๑ เข้าเยี่ยมคารวะและรับฟัง
บรรยายสรุปเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมของประเทศมาเลเซีย จากเอกอัครราชทูต
ประจ ากรุงกัวลาลัมเป  อร์ ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย
ประจ ากรุงกัวลาลัมเปอร์ 

           ๑) พัฒนาการและนโยบายที่
ส าคัญในมาเลเซีย ได้แก่ ๑) ด้านการเมือง โดยรวมถือว่าคงมีเสถียรภาพภายใต้การบริหารของพรรค   
แนวร่วมแห่งชาติ ขณะเดียวกันก็มีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปสู่ระบบการเมืองสองพรรค ได้แก่ พรรคแนว
ร่วมแห่งชาติ BN และพรรคร่วมฝ่ายค้าน Pakatan Rakyat (PR) ๒) ด้านเศรษฐกิจและสังคม มีพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจที่มั่นคง โดยในปี ๒๕๕๕ เศรษฐกิจมาเลเซียเติบโตร้อยละ ๕.๖ ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 
อันเนื่องมาจากปัจจัยส าคัญ คือการเติบโตของอุปสงค์ภายในประเทศที่เติบโตสูงสุดในรอบ ๑๐ ปี  

              ๒) ภาพรวมความสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย ความสัมพันธ์ไทย-มาเลเซียโดยรวม
มีความใกล้ชิดและด าเนินไปอย่างราบรื่น และไม่มีปัญหาส าคัญที่อาจลุกลามกลายเป็นข้อขัดแยง้ระหวา่ง
ประเทศ แนวทางส าคัญของความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทย-มาเลเซีย ได้แก่                       
๑) Comprehensive Partnership ๒) ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน-ประชาชน ๓) ความร่วมมืออยู่
บนพ้ืนฐานของความเท่าเทียมกันและความสัมพันธ์สองทาง ๔) ไทย-มาเลเซีย มีศักยภาพในการร่วมกัน
น าร่อง หรือมีบทบาทน าในอาเซียนได้ในหลายสาขาความร่วมมือและควรขยายความร่วมมือกันทั้งใน
ระดับภูมิภาคและในระดับโลกในเรื่องที่มีความสนใจและผลประโยชน์ร่วมกัน 
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      ๓) ความร่วมมือไทย-มาเลเซียที่ส าคัญ 
          ๑. ความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง 
          ๒. ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา 
          ๓. ความร่วมมือด้านสังคม-วัฒนธรรม และการทูตสาธารณะ 
          ๔. การทูตเพ่ือประชาชน ความร่วมมือด้านแรงงานและกงสุล 
 ๑.๒ ศึกษาดูงาน ณ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาแห่งรัฐสภามาเลเซีย 
       ๑. รัฐสภามาเลเซีย ประกอบด้วย ๑) ส าหรับสภาผู้แทนราษฎร มาจาก

การเลือกตั้งเขตละ ๑ คน รวม ๒๒๒ คน โดยจะมีการเลือกตั้งทั่วไปทุก ๆ ๕ ปี มีหน้าที่พิจารณาร่าง
กฎหมายที่รัฐบาลหรือวุฒิสภาเป็นผู้เสนอ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในปัจจุบันแบ่งออกได้เป็น ๒ พรรค 
ได้แก่ พรรคร่วมรัฐบาล และพรรคฝ่ายค้าน และ ๒) วุฒิสภา ประกอบด้วยสมาชิก จ านวน ๗๐ คน       
มีวาระการด ารงต าแหน่ง ๓ ปี และสามารถด ารงต าแหน่งได้ไม่เกิน ๒ วาระ โดยที่มาของสมาชิกวุฒิสภา 
มาจากการเลือกตั้งโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (จ านวน ๑๓ รัฐ) รัฐละ ๒ คน รวมเป็นจ านวน ๒๖ คน 
และมาจากการแต่งตั้งจากพระราชาธิบดี จ านวน ๔๔ คน โดยค าแนะน าของคณะรัฐมนตรี  

       ๒. อ านาจหน้าที่ของรัฐสภา ดังนี้ ๑) ตรากฎหมายฉบับใหม่ หรือแก้ไข
เพ่ิมเติมกฎหมายเดิม ๒) ตรวจสอบนโยบายของรัฐบาลกลาง ๓) ให้ความเห็นชอบในการใช้จ่ายของ
รัฐบาลกลาง และการก าหนดอัตราภาษีใหม่ และ ๔) ศึกษา ตรวจสอบเรื่องส าคัญในระดับสหพันธรัฐที่
อยู่ในความสนใจของประชาชน 

       ๓. กระบวนการนิติบัญญัติ รัฐสภามีอ านาจในการตรากฎหมายหรือแก้ไข
เพ่ิมเติมกฎหมายเดิมที่บังคับใช้อยู่แล้ว โดยเสนอเป็นร่างกฎหมาย ซึ่งแบ่งเป็นขั้นตอนการพิจารณาใน
วาระที่หนึ่ง การพิจาณาในวาระที่สอง และการพิจารณาในขั้นคณะกรรมาธิการ ส าหรับการพิจารณาใน
วาระที่สามหากทั้งสองสภาเห็นชอบด้วยร่างกฎหมายในเนื้อหาเดียวกันทั้งฉบับ จะน าขึ้นทูลเกล้าเสนอ
ต่อสมเด็จพระราชาธิบดีเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยแล้วจึงประกาศเป็นกฎหมาย 

      ๔. ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ นายกรัฐมนตรแีละคณะรัฐมนตรี 
๒. การศึกษาดงูานด้านศิลปวัฒนธรรมและวิถีชวีติ 

      ๒.๑ เข้าเยี่ยมชมพระราชวังอิสตันน่า ไนการ่า 
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      ๒.๒ เข้าเยี่ยมชมจัตุรัส เมอเดก้า 
      ๒.๓ เข้าเยี่ยมชมอนุสาวรีย์แห่งชาติมาเลเซีย 
 
 
 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

๑. การศึกษาดูงาน และการเตรียมความ
พร้อมสู่อาเซียน  

    ๑.๑ เข้า  เยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต
ไทยประจ ากรุงฮานอย ณ ท าเนียบเอกอัครราชทูต        
ณ กรุงฮานอย พร้อมรับฟังการบรรยายสรุป 

           ในด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
สองประเทศในระดับรัฐบาล เรื่องข้อตกลงระหว่าง
นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และ     
นายเหวียน ฝู่ จอง เลขาธิการพรรค CPV (Communist Party of Vietnam) เมื่อคราวที่ผู้แทนฝ่าย
เวียดนามได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยในฐานะแขกรัฐบาล ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖  
ได้หารือกันในประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้  

   ๑) ด้านความร่วมมือทางการเมือง-การแลกเปลี่ยนการเยือน การหารือใน
ประเด็นทางการเมืองในเชิงยุทธศาสตร์ 

   ๒) ด้านความร่วมมือทางทหารและการรักษาความปลอดภัย-การพัฒนา
มาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งในแบบดั้งเดิม และแบบสมัยใหม่ 

    ๓) ด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจ-การมุ่งพัฒนาการค้า การลงทุนระหว่าง
ประเทศ การเกษตร พลังงาน เทคโนโลยีทางการสื่อสารและโทรคมนาคม 

    ๔) ด้านสังคม วัฒนธรรม การสื่อสาร และความร่วมมืออื่น ๆ                     การ
ด าเนินงานเรื่องแผนการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย - เวียดนาม 

    ๕) ด้านความร่วมมือในระดับภูมิภาค-การพัฒนาความร่วมมือในกลุ่ม        
ลุ่มแม่น้ าโขง (CRMV) โดยเฉพาะในช่วงการเตรียมคามพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ 

        ๑.๒ เข้าเยี่ยมคารวะ Ms. Nguyen Thanh Hai รองเลขาธิการสภาแห่งชาติ
เวียดนาม ณ สภาแห่งชาติเวียดนาม รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับระบบรัฐสภาของเวียดนามและ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการองค์กรนิติบัญญัติของทั้งสองประเทศ  

        ส านักงานเลขาธิการสภาแห่งชาติเวียดนามก าลังอยู่ในช่วงเตรียมการ
ประชุมสภา สมัยที่ ๑๓ ซึ่งการประชุมสภาแห่งชาติเวียดนามจัดขึ้นปีละ ๒ ครั้ง ในช่วงเดือนพฤษภาคม 
และตุลาคม เพ่ือพิจารณาร่างกฎหมาย อภิปรายปัญหาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือเตรียมท า
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แผนพัฒนาฯ ในงบประมาณถัดไป ส าหรับบทบาทหน้าที่ของสภาแห่งชาติเวียดนาม เช่น การเสนอ
ค าแนะน าและความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นต่าง ๆ ต่อรัฐบาล การอบรมสมาชิกสภาแห่งชาติฯ 
จ านวน ๕๐๐ คน เกี่ยวกับการใช้ e-pass ซึ่งเป็นระบบที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายการท างานของสภา
แห่งชาติฯ ส่วนการเตรียมความพร้อมของสภาแห่งชาติเวียดนามเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในป ี๒๕๕๘ 
นั้น ยังอยู่ในช่วงเวลาเริ่มต้น เนื่องจากรัฐบาลเวียดนามยังอยู่ในระหว่างการปรับเนื้อหาและพิจารณา
อนุมัติรัฐธรรมนูญว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 

   ๑.๓ เข้าพบปะและรับฟังการบรรยายสรุปผู้แทนกงสุลใหญ่ ประจ านคร        
โฮจิมินท์ โดยกล่าวว่า ได้มีแผนการด าเนินการหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ความร่วมมือไทย-เวียดนาม 
๒๐๑๔-๒๐๑๘ ประกอบด้วย ความร่วมมือทางการเมือง  ด้านการทหารและความมั่นคง ความร่วมมือ
ด้านเศรษฐกิจ ความร่วมมือด้านการศึกษาและวัฒนธรรม และความร่วมมือในระดับภูมิภาคและระหว่าง
ประเทศ ส าหรับข้อมูลด้านกงสุล โดยมีคนไทยในเวียดนาม ประมาณ ๑,๐๐๐ คน ส่วนมากอาศัยอยู่
บริเวณภาคใต้ของเวียดนาม ประกอบด้วยนักธุรกิจ พนักงานบริษัท และคู่สมรสชาวต่างชาติที่ท างานใน
เวียดนามและแรงงานไทย ในด้านข้อมูลการลงทุนของไทย พบว่า เวียดนามเปิดรับการลงทุนจาก
ต่างประเทศหลังการประกาศใช้นโยบาย Doi Moi ในปี ๑๙๘๖  นักลงทุนไทยได้เริ่มเข้ามาลงทุนใน
เวียดนามในปี ๑๙๙๐ และการลงทุนของไทยในเวียดนามส่วนใหญ่อยู่ในเขตภาคใต้ของประเทศ สุดท้าย 
การเตรียมความพร้อมของเวียดนาม มี ๒ ปัจจัย ปัจจัยที่ ๑ ปัจจัยท้าทาย พบว่า ภาคเอกชนขาดความ
พร้อมและสินค้ายังไม่ได้มาตรฐาน  ระบบโลจิสติกส์  การขาดแคลนรแรงงานฝีมือ  ความสามารถ
ทางด้านภาษา และคนในประเทศยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าสู่ AEC และ ปัจจัยที่ ๒ 
เป้าหมาย พบว่า การปฏิรูปกฎหมายให้สอดคล้องกับข้อตกลงต่าง ๆ ของอาเซียน ให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานภายในประเทศเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน ส่งเสริมความเชื่อมโยงระดับ
ประชาชนสู่ประชาชน และพัฒนาบุคลากรทั้งในด้านภาษา และฝีมือแรงงาน 

๒. การศึกษาดงูานด้านศิลปวัฒนธรรมและวิถีชวีติ 
    ๒.๑ เข้าชมกรุงฮานอย ฮานอยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของเวียดนามมีอายุกว่า 

๑,๐๐๐ ปี สถานที่ส าคัญที่ตั่งอยู่ในฮานอย เช่น วิหารวรรณกรรม ทะเลสาบคืนดาบ วัดเนินหยก บ้านพัก
ลุงโฮ สุสานโฮจิมินห์ พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ โรงละครฮานอย โรงละครหุ่น
กระบอก เป็นต้น 

     ๒.๒ เข้าชมนครโฮจิมินห์ ตั้งอยู่บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ าโขง เดิมชื่อ    
ไซ่งอน เป็นเมืองที่ส าคัญที่สุดรองจากกรุงฮานอย สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น จัตุรัสโฮจิมินห์ 
ท าเนียบของอดีตประธานาธิบดีเวียดนามใต้ โบสถ์นอร์ทเธอดาม ไปรษณีย์กลางโฮจิมินห์ และพิพิธภัณฑ์
ประวัติศาสตร์แห่งชาติ เป็นต้น 
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ราชอาณาจักรกัมพูชา 
๑. การศึกษาดูงาน และการเตรียม

ความพร้อมสู่อาเซียน  
      ๑.๑ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต
ไทย ประจ ากรุงพนมเปญ พร้อมด้วยบรรยายสรุปสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ของราชอาณาจักรกัมพูชา
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะศึกษา     ดูงาน 
พร้อมด้วยตอบประเด็นค าถามของคณะในเรื่องต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวกับราชอาณาจักรกัมพูชา ดังนี้ 
  สภาแห่งชาติกัมพูชาประกอบด้วยสมาชิก  จ านวน ๑๒๓ คน มาจากการเลือกตั้งแบบ
แบ่งเขต จ านวน ๒๑ ตาม  จ านวนของจังหวัด มีวาระการด ารงต าแหน่ง ๕ ปี ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงต้องมีอายุ 
๑๘ ปีขึ้นไป ส่วนอายุผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ๒๕ ปี โดยการเลือกตั้งครั้งล่าสุด คือ ๒๘ กรกฎาคม 
๒๕๕๖ ประธานสภา คือ สมเด็จอัครมหาปัญญาจักรี เฮงสัมริน ส่วนเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร คือ 
นายเล็ง เป็งลอง (Mr. LengPeng Long) 

     ๑.๒ เข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการวุฒิสภา นายอุม ซาริท (Mr.OumSarith) โดยทาง
เลขาธิการวุฒิสภากัมพูชา พร้อมคณะผู้บริหารได้ให้การต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายสรุปภารกิจหนา้ทีพ่รอ้ม
ทั้งกระบวนการต่าง ๆ ของวุฒิสภาและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ดังนี้ 

  สมาชิกวุฒิสภามีจ านวน ๖๑ คน มาจากการเลือกตั้งจ านวน ๕๗ คน มาจาก
การเลือกตั้งสภาแห่งชาติ ๒ คน และกษัตริย์ทรงแต่งตั้ง จ านวน ๒ คน ทั้งนี้สมาชิกมีวาระการด ารง
ต าแหน่ง ๖ ปี อายุของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ๔๐ ปี ปัจจุบันประธานวุฒิสภาคือ สมเด็จอัครมหาธรรมโพธิ
ศาล เจียซิม เลขาธิการวุฒิสภา คือ นายอุม ซาริส ส่วนคณะกรรมาธิการถาวรของวุฒิสภามีจ านวน ๙ 
คณะที่รับผิดชอบด้านต่าง ๆ  

      ๑.๓ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน โดยส านักงานเลขาธิการวุฒิสภากัมพูชา 
ได้มีการให้ทุนศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ มีการฝึกอบรมด้านภาษาอังกฤษให้แก่ข้า ราชการโดย
ร่วมมือกับหน่วยงานเอกชนต่าง ๆ ในการจัดอบรม ส่วนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการส่งข้าราชการ
ไปศึกษาฝึกอบรมที่มหาวิทยาลัยในประเทศเกาหลี  
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สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
      ๑. การศึกษาดงูาน และการเตรียม
ความพรอ้มสู่อาเซียน  
      ๑.๑ เข้าเยี่ยมคารวะอัครราชทูต
ไทยประจ ากรุงมะนิลา พร้อมรับฟังบรรยายสรุป
เกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  ความมั่นคง
และการเตรียมความพร้อมของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
            ๑ )  สภาพทั่ ว ไ ป เ กี่ ย ว กั บ
การเมือง การปกครองของฟิลิปปินส์ ได้แก่ ด้านภาษา ใช้ภาษาฟิลิปิโนและภาษาอังกฤษเป็นภาษา
ราชการ  นับถือศาสนาโรมันคาทอลิกคิดเป็นร้อยละ ๘๓ โปรเตสแตนต์ ร้อยละ ๙ อิสลาม ร้อยละ ๒  
การปกครอง ปกครองในระบอบประชาธิปไตยในรูปแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดี  เป็นประมุข       
และหัวหน้าคณะบริหารรัฐบาล ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนโดยการนับ
คะแนนเสียงทั่วประเทศ 
            ๒) สภาพเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่จะพึ่งพาการส่งออกเป็นหลัก โครงสร้างเศรษฐกิจ
หลัก ๆ แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ ๕๔ มาจากภาคบริการ ร้อยละ ๓๒ มาจาก
ภาคอุตสาหกรรม ส่วนที่เหลือเป็นภาคเกษตรกรรม สินค้าที่ไทยส่งออกไปยังฟิลิปปินส์ อันดับ ๑ คือ   
ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ รองลงมาเป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องจักรกลต่าง ๆ  
รวมทั้งเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์สปา ส่วนสินค้าที่ไทยน าเข้าจากฟิลิปปินส์คือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
น้ ามันดิบ แร่ธาตุ ทองค า ทองแดง เศษเหล็ก ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ หนังดิบ 
            ๓) ด้านการทหาร  กองทัพฟิลิปปินส์แบ่งเป็น ๗ ภาค ในแต่ละกองบัญชาการมี
กองก าลังผสมของกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ 
       ๑.๒ เข้าเยี่ยมคารวะนายออสการ์ จี ยาเบส เลขาธิการวุฒิสภา พร้อมรับฟังบรรยาย
สรุป โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
             ความสัมพันธ์ในระดับทวิภาคีระหว่างประเทศไทยและสาธารณะรัฐฟิลิปปินส์
ในฐานะที่เป็นสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งรัฐสภาไทยและฟิลิปปินส์ต่างเป็นภาคี  
สมาชิกรัฐสภาอาเซียน (AIPA) และสหภาพรัฐสภา (IPU) วุฒิสภาฟิลิปปินส์มีคณะกรรมาธิการสามัญ 
(permanent committee) จ านวน  ๓๙ คณะ และคณะกรรมาธิการตรวจสอบของรัฐสภาซึ่ง
ประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ านวน ๓๒ คณะ สมาชิกวุฒิสภามีจ านวน 
๒๔ คน โดยอ านาจหน้าที่เฉพาะของวุฒิสภา ได้แก่ ๑) ผ่านกฎหมาย และบัญญัติกฎหมายร่วมกับสภา
ผู้แทนราษฎร ๒) ถอดถอนเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสูง และ ๓) ให้ค าแนะน าและให้ความเห็นชอบหรือไม่
เห็นชอบต่อสนธิสัญญาระหว่างประเทศ และข้อตกลงตามมาตรา ๒๑ หมวด ๗ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
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       ๑.๓ รับฟังบรรยายสรุปการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ณ กรมอาเซียน (Office of ASEAN Affairs) กระทรวงการต่างประเทศ 
(Department of Foreign Affairs) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
              อ านาจหน้าที่ของกรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์      
มีหน้าที่รับผิดชอบในกระบวนการการเข้าร่วมประชาสังคมอาเซียน และอาเซียนพลัส (ASEAN Plus) 
ของฟิลิปปินส์ โดยการให้ค าแนะน าในเชิงนโยบายและจัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้การสนับสนุนในการเจรจา 
การประสานงาน ก ากับดูแล ตรวจสอบ การบูรณาการ รายงานผลการด าเนินงาน รวมทั้งการด าเนินงาน
ต่าง ๆ ในกระบวนการและกลไกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียนของฟิลิปปินส์ ทั้งนี้ เมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๔ ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ได้มีการรับรอง
ปฏิญญาชะอ า-หัวหิน ว่าด้วยแผนงานส าหรับการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในทั้ง ๓ เสาหลัก (Pillars) คือ 
๑) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ๒) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ ๓) ประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน  

๒. การศึกษาดงูานด้านศิลปวัฒนธรรมและวิถีชวีติ 
    ๒.๑ เข้าชมโรงงานรถจิป๊นี่ย์ ณ กรุงมะนิลา 
    ๒.๒ เข้าชมเมืองไกโต ซึง่ตั้งอยู่ในทะเลสาบ 
    ๒.๓ ศึกษาประวตัิศาสตร์การเมือง การปกครอง และประวตัิศาสตรค์วามเปน็มาของ

ประธานาธบิดีสาธารณรัฐฟลิิปปินส ์ณ พิพิธภัณฑ์ท าเนยีบมาลากนัยัง 
 

สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานที่เดินทางไป

ศึกษาดูงาน และการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน  
      ๑.๑ การเข้าเยี่ยมชมห้องจัดแสดง
นิทรรศการรัฐสภา เรียกว่า “Parl Connect”  
            ๑ )  ความ เป็นมาของรั ฐสภา 
รัฐสภาสาธารณรัฐสิงคโปร์ มีชื่อทางการเป็นภาษาอังกฤษ
ว่า “The Parliament of Singapore” เป็นระบบรัฐสภา
เดี่ยวตามรูปแบบรัฐสภาระบบเวสต์มินสเตอร์ของประเทศ
อังกฤษ ซึ่  งเป็นเจ้าอาณานิคมในอดีต และได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกสหภาพรัฐสภาระหว่างประเทศ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ 
    ๒) การพิจารณากฎหมายส าคัญ รัฐสภาสิงคโปร์เริ่มพิจารณากฎหมายส าคัญ
หลังการประกาศแยกตัวออกจากสหพันธรัฐมาเลเซียกลายเป็นรัฐเอกราช เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๐๘ 
ซึ่งการแยกตัวครั้งนี้ได้รับอิทธิพลจากกฎหมาย ๓ ฉบับ ได้แก่ รัฐบัญญัติมาเลเซีย (แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
สิงคโปร์) รัฐบัญญัติสิงคโปร์ (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) และรัฐบัญญัติเอกราชสาธารณรัฐสิงคโปร์ พ.ศ. ๒๕๑๑
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    ๓) ที่มาของสมาชิกรัฐสภา สมาชิกรัฐสภาแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ชุดที่ ๑๒ 
(ชุดปัจจุบัน) มีสมาชิกรวม จ านวน ๙๙ คน มีที่มาตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ โดยแบ่งออกเป็น ๓ 
ประเภท ได้แก่ (๑) สมาชิกรัฐสภาแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ านวน ๘๗ คน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราว
ละ ๕ ปี (๒) สมาชิกรัฐสภาแบบแต่งตั้ง จ านวน ๓ คน มีวาระการด ารงต าแหน่ง ๕ ปี และ (๓) สมาชิก
รัฐสภาโดยการแต่งตั้งจากประธานาธิบดี โดยการแต่งตั้งจากประธานาธิบดี จ านวน ๙ คน มีวาระการ
ด ารงต าแหน่ง คราวละ ๒ ป ี
    ๔) อ านาจหน้าที่ของรัฐสภา มีหน้าที่ส าคัญ ๓ ประการ ได้แก่ (๑) อ านาจใน
การตรากฎหมาย (๒) อ านาจในการตั้งกระทู้ถาม และ (๓) อ านาจในการควบคุมดูแลการใช้งบประมาณ
แผ่นดิน 
    ๕) การประชุมรัฐสภา สามารถก าหนดวันประชุมในช่วงเวลาใดก็ได้ของปี      
โดยพิจารณาจากวันที่ก าหนดไว้ในกรณีที่มีการเลื่อนประชุม หรือหากไม่ได้ก าหนดวันประชมุทีแ่นน่อนไว ้   
ให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ก าหนดวันประชุมและเรียกประชุมได้ องค์ประชุม รัฐธรรมนูญก าหนดให้สมาชิก
รัฐสภาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ ของสมาชิกรัฐสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุมได้ 
       ๑.๒ การเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตไทย ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และรับฟังการ
บรรยายสรุปเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของสาธารณรัฐสิงคโปร์ สรุปได้ดังนี้ 
     ๑) ด้านเศรษฐกิจของสาธารณรัฐสิงคโปร์ จุดเด่นของสาธารณรัฐสิงคโปร์อัน
เป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้แก่ (๑) ความสามารถ
ในการสื่อสารภาษาอังกฤษของประชาชน (๒) ระเบียบกฎเกณฑ์ทางการค้าและการลงทุนของ
สาธารณรัฐสิงคโปร์ที่มีความชัดเจน (๓) การก าหนดรายการสินค้าน าเข้าปลอดภาษีท่ีครอบคลุมรายการ
เกือบทั้งหมด (๔) นโยบายส่งเสริมการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ  (๕) การให้ความส าคัญด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรักษาขีดความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศ (๖) การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้มีศักยภาพพร้อมที่จะรองรับการด าเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งเป็นธุรกิจส่วนใหญ่
ของประเทศ (๗) การบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานของสาธารณรัฐสิงคโปร์ที่ด าเนินการอย่างเป็น
ระบบ และ (๘) การบังคับใช้กฎหมายภายในประเทศที่เข้มงวดบนพ้ืนฐานของความเท่าเทียม โดยมีการ
ตรวจสอบการกระท าความผิดด้วยเครื่องมือและระบบที่ทันสมัย 
     ๒) ด้านการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวทั่วโลกเดินทางไปเยือนสิงคโปร์ถึง ๑๕.๔ 
ล้านคนในปี ๒๕๕๖ เพิ่มขึ้นจากเมื่อปี ๒๕๕๕ ถึงร้อยละ ๗.๒  
     ๓) ด้านสังคมและวัฒนธรรม ลักษณะเด่นทางสังคม ได้แก่ (๑) สังคมสิงคโปร์
ค่อนข้างเป็นแบบอนุรักษ์นิยม เช่น การไม่ยอมรับบุคคลเพศที่ ๓ (๒) มีความตื่นตัวด้านการป้องกัน
ประเทศจากภัยพิบัติต่าง ๆ ทั้งภัยธรรมชาติและภัยก่อการร้าย (๓) อาชีพทหารมีค่าตอบแทนสูงมาก 
และ (๔) ก าหนดมาตรการควบคุมจ านวนรถยนต์บนท้องถนน  ด้วยการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการ
ขอใบอนุญาตขับขี่ที่สูงถึงหลักล้านบาท  
         ๑.๓ การศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อาเซียนศึกษาสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา  
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      ๑) ความเข้าใจผิดของประเทศไทยเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  
      ๒) แนวทางการเตรียมความพร้อมของสาธารณรัฐสิงคโปร์สู่ประชาคม
อาเซียนและเวทีอื่น ๆ ในประชาคมโลก 
      ๓) ภาษาทางการของอาเซียน ตามกฎบัตรอาเซียนระบุให้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาทางการของอาเซียน 
      ๔) ความได้เปรียบของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางอาเซียน 
          ๑.๔ การศึกษาดูงาน ณ โรงงานบ าบัดน้ าเสีย  NEWater เป็นโครงการพัฒนา
แหล่งน้ าอุปโภคบริโภคของกระทรวงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ า ภายใต้การก ากับดูแลของ
คณะกรรมการสาธารณูปโภค สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดย NEWater เป็นโรงงานบ าบัดน้ าเสียซึ่งผ่านระบบ
บ าบัดขั้นพ้ืนฐาน ที่ปล่อยมาจากแหล่งที่อยู่อาศัยหรืแหล่งอุตสาหกรรมผ่านมาตามท่อน้ าทิ้งก่อนลงสู่
ทะเล ด้วยวิธีการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้มาตรฐาน โรงงาน NEWater ได้น าน้ าเสียเหล่านี้กลับมาสู่
กระบวนการบ าบัดขั้นสูงเพื่อให้น้ ามีความบริสุทธิ์สามารถน ากลับมาอุปโภคและบริโภคได้ตามปกติ 

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประเทศที่เดินทางไปศึกษาดูงาน 
    ๒.๑ ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ ณ ย่านออร์ชาร์ด ถนน Orchard ถือเป็นย่านช็อปปิ้งที่

ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์  
    ๒.๒ ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ ณ ย่านอ่าวมาริน่า เบย์ แม่น้ าสิงคโปร์ สวนพฤกษศาสตร์ 

Garden by the Bay และ Marina Bay Sands ได้แก่ เมอร์ไลออน หรือสิงโตทะเล แม่น้ าสิงคโปร์    
สวนพฤกษศาสตร์ การ์เด้นส์ มาริน่า เบย์ แซนด์ และ ยูนิเวิร์ลซัล สตูดิโอ 
 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
 ๑. การศึกษาดงูาน และการเตรียมความพร้อม
สู่อาเซียน  
 ๑ . ๑  เ ข้ า เ ยี่ ย ม ค า ร ว ะ อั ค ร ร า ช ทู ต ไ ท ย                
ณ กรุงย่างกุ้ง พร้อมรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับสภาพ
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์  โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
 สภาพทั่วไป 
 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้ให้บริการการขอตรวจลงตรา (visa) แก่นักท่องเที่ยว
เมียนมาร์ ซึ่งสนใจที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมีจ านวนมากขึ้น เมียนมาร์หลังจากเปิด
ประเทศได้มีการพัฒนาโครงสร้างขั้นพ้ืนฐาน (Infrastructure) เช่น ที่พักอาศัยอาคารพาณิชย์และ
โทรคมนาคมอย่างต่อเนื่อง เมื่อสองปีที่แล้ว ซิมโทรศัพท์ราคาซิมละ ๑,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบัน     
ซิมโทรศัพท์ ราคาซิมละ ๕๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ คาดว่าในปี ๒๐๑๕ รัฐบาลเมียนมาร์จะมีแจกซิมโทรศัพท์
ให้ประชาชนใช้ฟรี ประเด็นส าคัญส าหรับประชาชนไทยในขณะนี้ได้แก่การมีทัศนคติในด้านลบกับ 
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เมียนมาร์อันเนื่องมาจากประวัติศาสตร์ระหว่างไทยและเมียนมาร์ซึ่งจะท าให้ความสัมพันธ์ของทั้งสอง
ประเทศไม่ราบรื่น ท่ีผ่านมาเป็นภาระหนักส าหรับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้งในการท าหน้าที่
ประสานความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเมียนมาร์ตลอดจนการปรับเปลี่ยนมุมมอง  (mindset)            
ของประชาชนไทยที่มีข้อมูลด้านลบต่อเมียนมาร์ 
 ด้านการเมือง 
 ระบบการปกครองของเมียนมาร์ในปัจจุบันเป็นระบอบประธานาธิบดี โดยมีนายเต็งเส่ง        
เป็นประธานาธิบดีซึ่งเป็นรัฐบาลพลเรือน  ส าหรับเมียนมาร์เมื่อทหารเข้ามาสู่การเมืองจะต้องสละ        
ยศทหารของตน ยกเว้นบางต าแหน่งที่ต้องคงไว้ เช่น กระทรวงกลาโหม และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
กับกิจการชายแดน นอกจากนี้ เมียนมาร์มีความเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นเนื่องจากเปิดโอกาสให้รัฐ
และเขตต่าง ๆ สามารถเลือกผู้แทนของตนเข้ามาเป็นสมาชิกรัฐสภาได้ อีกทั้งสมาชิกรัฐสภาของรัฐและ
เขตต่าง ๆ สามารถแต่งกายด้วยชุดประจ าของรัฐและเขตของตนซึ่งดูสวยงามมาก  นอกจากนี้             
การอภิปรายร่างกฎหมายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกสภาชาติพันธุ์ต่าง  ๆ ตรงประเด็น     
ท าให้รัฐสภาเมียนมาร์มีการผ่านร่างกฎหมายที่เป็นผลประโยชน์ของประเทศอย่างรวดเร็วและมีการ
ถ่ายทอดสดให้ประชาชนได้รับฟัง 
 ด้านเศรษฐกิจ 
 รัฐบาลเมียนมาร์ได้ให้ความส าคัญภาคการค้าและการลงทุนจากต่างประเทศ เนื่องจากเป็น
ปัจจัยส าคัญที่จะท าให้การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นไปอย่างรวดเร็วและโดยประกาศใช้กฎหมาย
ส าหรับการลงทุนจากต่างชาติ (Foreign Investment Law) ส าหรับหน่วยงานที่ดูแลการลงทุนของ
ต่างชาติในพม่าคือ คณะกรรมาธิการส่งเสริมการลงทุนแห่ง เมียนมาร์ (Myanmar Investment 
Commission : MIC) โดยจะท าหน้าที่พิจารณาอนุมัติโครงการลงทุนจากต่างชาติโดยมีคณะกรรมการ
การลงทุนจากต่างประเทศ (The Union of Myanmar Foreign Investment Commission : FIC) 
เป็นผู้พิจารณาโครงการลงทุนในเบื้องต้น รูปแบบการลงทุนที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลพม่า มี ๒ รูปแบบ 
คือ การลงทุนที่ชาวต่างชาติถือหุ้น ๑๐๐% และการร่วมลงทุน แบ่งออกเป็น ๓ รูปแบบ ได้แก่ 
 ๑) การร่วมลงทุนกับรัฐบาลพม่า นักลงทุนต่างชาติสามารถเจรจาขอร่วมลงทุนกับหน่วยงาน  
ต่าง ๆ ของรัฐบาลเมียนมาร์ในสังกัดกระทรวงต่าง ๆ ได้ไม่น้อยกว่า ๓๕% ของมูลค่าเงินลงทุนรวม     
โดยต้องท าโครงการยื่นเสนอต่อ FIC 
 ๒) การรว่มลงทนุกบัเอกชนพม่า โดยนักลงทุนต่างชาติจะต้องลงทุนไมน่้อยกว่า ๓๕% 
 ๓) นักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุนในลักษณะที่เป็น  BOT (Build, Operate and Transfer) 
ส าหรับธุรกิจโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ ส่วนการลงทุนที่เป็น PSC (Production Sharing Contract) 
อนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุนเฉพาะด้านการส ารวจและขุดเจาะทรัพยากรธรรมชาตอิอกมาใช้
ประโยชน์เท่านั้น ส าหรับกลุ่มทุนหลักจากต่างชาติ  ได้แก่ ธนาคารอสังหาริมทรัพย์ สายการบิน 
ห้างสรรพสินค้าและด้านทรัพยากร 
 ด้านคมนาคม 
 รัฐบาลไทยให้ความช่วยเหลือเมียนมาร์แบบให้เปล่าในการก่อสร้างถนนและสะพานเพ่ือ
เชื่อมโยงเมียนมาร์กับไทยจากอ าเภอแม่สอด จังหวัดตากไปยังเมืองเมียวดีของเมียนมาร์ ซึ่งการเดินทาง
จะใช้ประมาณ ๔ ชั่วโมง หากเส้นทางนี้ด าเนินการแล้วเสร็จจะใช้เวลาประมาณ ๔ นาที ซึ่งจะเป็น
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ประโยชน์ต่อด้านการค้าและการลงทุนของทั้งสองประเทศเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ไทยและเมียนมาร์
ยังมีความร่วมมือด้านคมนาคมในเส้นทาง R๓B ไทย - เมียนมาร์ - จีน เริ่มจากอ าเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงราย เชื่อมต่อกับท่าขี้เหล็กของเมียนมาร์ ผ่านเมืองเชียงตุงไปยังพรมแดนเมียนมาร์ - จีน ที่ดาลั๊ว 
และไปรวมกับเส้นทาง R๓A เส้นทางไทย - ลาว - จีน 

ด้านสงัคม 
 ประชาชนเมียนมาร์ส่วนใหญ่ยังนิยมนุ่งโสร่งและเคี้ยวหมากซึ่งอาจถูกมองว่าล้าหลังแต่ยังเป็น
วัฒนธรรมที่เข็มแข็ง (hard culture) ซึ่งเข็มแข็งกว่าวัฒนธรรมที่มีความอ่อนไหว  (soft culture) 
นอกจากนี้ การนุ่งโสร่งในเมียนมาร์นั้นหากเมื่อมาอาศัยอยู่ในเมียนมาร์จะพบว่าสภาพอากาศ             
ในเมียนมาร์ในช่วงฤดูร้อนจะร้อนมาก การนุ่งโสร่งท าให้รู้สึกสบายตัวมากขึ้น แต่ในปัจจุบันวัยรุ่นเมียน
มาร์เริ่มหันมานุ่งกางเกงมากขึ้น ส าหรับช่วงฤดูฝนมีปริมาณฝนที่ตกหนาแน่นและตกติดต่อกันประมาณ 
๕ เดือน 
 ๑.๒ เข้าเยี่ยมคารวะ อู คิน หม่อง ยี (H.E. U Khin Maung Yi) ประธานสมาคมมิตรภาพรัฐสภา
ระหว่างประเทศเมียนมาร์ – ไทยและประธานคณะกรรมาธิการร่างกฎหมายแห่งสภาชาติพันธุ์          
พร้อมด้วยคณะ ณ อาคารสภาชาติพันธุ์ กรุงเนปิดอร์  
 ๑.๓ การทศันศกึษาสถานทีส่ าคัญทางพระพุทธศาสนา  
  ๑) วัดเจ้าดอจี (วัดพระหินอ่อน) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินอ่อนขนาดใหญ่
ที่สุดในพม่า มีน้ าหนักถึง ๖๐๐ ตัน สูง ๑๑ เมตร กว้าง ๗.๒ เมตร หนา ๓ เมตร แกะสลักโดยช่าง
ชาวมัณฑะเลย์ซึ่งถือว่าเป็นช่างฝีมือดีที่สุดในพม่า พระพุทธรูปองค์นี้ สร้างเมื่อปี ๒๕๔๓ ด้วยหินอ่อน
บริสุทธิ์เพียงก้อนเดียว ไม่มีต าหนิ จากเมืองมัณฑะเลย์ แรกเริ่มเป็นการสกัดหินคร่าว ๆ ตามโครงสร้าง 
จากนั้นน ามายังเมืองย่างกุ้ง เพ่ือสกัดต่อจนแล้วเสร็จเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งพระหัตถ์ขวาบรรจุพระ
บรมสารีริกธาตุ ที่อัญเชิญมาจากสิงคโปร์ และศรีลังกา ยกฝ่าพระหัตถ์หันออกจากองค์ มีความหมายถึง
การไล่ศัตรู พร้อมประทานความเจริญรุ่งเรืองให้แก่เมือง 
  ๒) เจดีย์โบตาทาวน์ (ค าว่าโบตาทาว แปลว่า ทหาร ๑,๐๐๐ คน) สร้างเมื่อสองพัน    
กว่าปีมาแล้ว โดยพระเจ้าโอกาละปะ กษัตริย์มอญผู้สร้างพระมหาเจดีย์ชเวดากอง  ทรงบัญชาให้
นายทหารระดับแม่ทพั จ านวน ๑,๐๐๐ นาย ตั้งแถวถวายสักการะแด่พระเกศาธาตุ ที่อัญเชิญมาทางเรือ 
และมาขึ้นฝั่งเมืองตะเกิงหรือดากอง จึงสร้างเจดีย์โบตาทาวน์ไว้เป็นที่ระลึกในบริเวณนี้ พร้อมทั้ง       
แบ่งพระพุทธเกศา ๑ เส้น มาบรรจุไว้ จึงเป็นหนึ่งในมหาบูชาสถานของชาวมอญและพม่าเรื่อยมา   
ต่อมาเจดีย์โบตาทาวน์องค์เดิมได้ถูกผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่ ๒ ท าให้พังทลายลงมาในระหว่าง
การบูรณะได้ค้นพบผอบทรงสถูปบรรจุพระเกศธาตุและพระบรมสารีริกธาตุ  ต่อมาจึงได้สร้างเจดีย์องค์
ใหม่ แล้วน าพระเกศาธาตุมาบรรจุในมณฑปครอบแก้วใส ประดิษฐาน ณ ใจกลางเจดีย์และท าช่องทาง
ให้พุทธศาสนิกชนเดินเข้าไปดูและสักการบูชาได้อย่างใกล้ชิดปัจจุบันเป็นองค์ใหม่ที่สร้างเสร็จปี ๒๔๙๖ 
สูง ๑๓๒ เมตร 
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  ๓) เทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี ซึ่งอยู่ที่ศาลาริมน้ าด้านข้างของเจดีย์โบตาทาวน์
ประชาชนเมียนมาร์เชื่อว่า ไม่ว่าจะสร้างเจดีย์ใดๆ ที่ไหนก็ตาม จะต้องมีเทพคอยคุ้มครองดูแลเจดีย์     
ซึ่งเจดีย์แห่งนี้ ก็มีเทพทันใจคอยคุ้มครอง หากใครขอส่งใด (สิ่งเดียวเท่านั้น) ก็จะได้สมปรารถนา      
อย่างรวดเร็วทันใจ สมกับค าว่า เทพทันใจ การสักการะเทพทันใจควรถวายดอกไม้  และผลไม้  
โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน และกล้วย 
  ๔) เทพกระซิบ หรือ เมี๊ยะนานหน่วย ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกบัเจดีย ์ตามต านานกล่าวไวว้่า 
เทพกระซิบเป็นธิดาของพญานาคที่มีความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก  เชื่อว่าถ้ากระซิบ   
ขออะไรแล้วจะสมหวังอีกด้วย การบูชาเทพกระซิบจะบูชาด้วยน้ านม ข้าวตอก และผลไม้ พร้อมทั้ง
กระซิบที่ข้างหูเพื่อขอพร 
  ๕) วัดบารมี เป็นวัดที่ที่มีพระบรมสารีริกธาตุเป็นจ านวนมากและมีบุคคลส าคัญ
ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งจากประเทศไทยและเมียนมาร์ไปกราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บูชาพระธาตุ และชม
ความอัศจรรย์ของพระเกศาธาตุสมที่ขยับไปมาบนผอบอยู่สม่ าเสมอ 
  ๖) เจดีย์เยเลพญา (Yelepaya) เป็นเจดีย์ที่ลอยอยู่กลางน้ านับพันปีเชื่อกันว่าเจดีย์   
แห่งนี้สร้างในสมัยมอญเรืองอ านาจ เมื่อราวพันกว่าปีก่อน โดยมีคหบดีชาวมอญเป็นผู้สร้างและยังได้     
ตั้งจิตอธิษฐานว่า ถ้าน้ าท่วมก็ขออย่าให้ท่วมองค์พระเจดีย์ ถ้ามีผู้คนมากราบไหว้จ านวนมากเท่าไหร่       
ก็ขอให้ไม่มีวันเต็มล้นพ้ืนที่ เพราะเจดีย์แห่งนี้สร้างบนเกาะมีสภาพเป็นเพียงเกาะเล็ก ๆ กลางแม่น้ า   
กว้างใหญ่เท่านั้น และเล่าขานกันว่าหากต้องการท าการค้าหรือธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ  จะต้องมา   
ขอพรต่อพระเจดีย์แห่งนี้ แล้วจะท าให้การท าธุรกิจทางการค้า เจริญก้าวหน้าและสมดังใจหวัง 
  ๗ ) เจดีย์ เมียดเซดอร์  (Swe Taw Myat Pagoda) เจดีย์แห่งนี้มีความงดงามทาง      
พุทธศิลป์เนื่องจากเป็นการสร้างโดยรวมเอาสถาปัตยกรรมของเมียนมาร์ในยุคต่าง  ๆ มาผสมผสาน      
เข้าด้วยกัน องค์เจดีย์เป็นทรงปราสาทแปดเหลี่ยม ปลายยอดเจดีย์ประดับด้วยทองค าแท้และภายใน   
องค์เจดีย์ประดับตกแต่งอย่างวิจิตร โดยกลางโถงเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วอันศักดิ์สิทธิ์     
และเคยอัญเชิญพระเขี้ยวแก้วดังกล่าวมาประดิษฐาน ณ พุทธมณฑล 
  ๘) เจดีย์กาบาเอ ค าว่า กาบาเอ ในภาษาเมียนมาร์หมายถึง โลกแห่งสันติสุขสร้างขึ้น    
ในปี ๑๙๕๒ เพ่ือเป็นการร าลึกในโอกาสที่เมียนมาร์ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสงฆ์ระดับโลก      
ครั้งที่ ๖ เพ่ือให้บังเกิดสันติสุขแก่ชาวโลกของพุทธศาสนาซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในปี  ๑๙๕๔ หลังจาก
เมียนมาร์ได้รับเอกราชจากอังกฤษ ลักษณะของเจดีย์กาบาเอเป็นรูปทรงกลมสูงมีเส้นผ่าศูนย์กลาง     
๓๔ เมตร ภายในองค์เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เจดีย์กาบาเอมีทางเข้าทั้งหมด ๕ ด้าน ทุกด้านมี
พระพุทธรูปประดิษฐานอยู่บนฐานทักษิณมีพระพุทธรูปหุ้มด้วยทองค าองค์เล็ก  ๆ อีก ๒๘ องค์         
ส่วนพระพุทธรูปองค์พระประธานที่อยู่ข้างในหล่อด้วยเงินบริสุทธิ์มีน้ าหนัก กว่า ๕๐๐ กิโลกรัม อย่างไร
ก็ตามก่อนเข้าชมบริเวณด้านในเจดีย์กาบาเอจะต้องถอดรองเท้า ถุงเท้า และถุงน่อง เนื่องจากเป็นธรรม
เนียมของเมียนมาร์ในการเข้าชมพุทธศาสนสถาน 
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  ๙) พระเจ้าทัตจี หรือพระตาหวานเป็นพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่  มีความยาวกว่า       
๗๐ เมตร เป็นพระนอนที่ใหญ่ที่สุดและมีความงดงามที่สุดของเมียนมาร์  ทั้งพระพักตร์และขนตา          
ที่งดงาม ตลอดจนพระเนตรเป็นแก้วสั่งผลิตมาจากต่างประเทศ และพระจีวรที่มีความพลิ้วไหวสมจริง   
อีกทั้งพระบาทมีภาพวาดลายลักษณะธรรมจักร ในบริเวณใจกลางฝ่าพระบาทและล้อมด้วยรูปมงคล 
๑๐๘ ประการ 
  ๑๐) เจดีย์ชเวดากอง ค าว่า ชเว แปลว่า ทอง ส่วนค าว่า ดากอง เป็นชื่อเดิมของเมือง
ย่างกุ้ง สมัยที่พระเจ้าอลองพญาสถาปนาเมืองแห่งนี้ริมฝั่งแม่น้ าขึ้นเมื่อปี  พ.ศ. ๒๒๙๘ ประวัติ        
ความเป็นมาของมหาเจดีย์องค์ส าคัญนี้ ตามต านานของเจดีย์แห่งนี้กล่าวไว้ว่าเป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุ
ทั้งแปดเส้นของพระพุทธเจ้า และพระบริโภคเจดีย์ของพระอดีตพระพุทธเจ้าทั้งสามองค์องค์สถูปหุ้มด้วย
ทองค าทั้งหมด  จ านวน  ๘ ,๖๘๘ แท่ง ปลายยอดสถูปประดับด้วยเพชร  จ านวน ๕ ,๔๔๘ เม็ด            
ทับทิมนิล และบุษราคัมอีก จ านวน ๒,๓๑๗ เม็ด อีกทั้งมรกตขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางเพ่ือรับล าแสงแรก
และล าแสงสุดท้ายของดวงอาทิตย์ ทั้งหมดนี้ประดับอยู่ด้านบนเหนือฉัตรขนาด ๑๐ เมตร ซึ่งสร้างขึ้นบน
ไม้หุ้มทองเจ็ดเส้น ประดับด้วยกระดิ่งทองค า จ านวน ๑,๐๖๕ ลูก และกระดิ่งเงิน จ านวน ๔๒๐ ลูก      
รอบองค์สถูปรายล้อมไปด้วยสิ่งปลูกสร้างกว่า ๑๐๐ หลัง มีทั้งสถูปบริวาร วิหารทิศ วิหารราย และศาลา
อ านวยการ เจดีย์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยบะกันเรืองอ านาจ  
 
 
 
 
 

ผู้จัดท ารายงานสรุป 
นางสาวปวีณ์พร  มีสมเพิ่ม 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 

 
 
 
        
         

 
 
        
 
  

 
 



ประมวลภาพการจัดกิจกรรม 
ครั้งที่ ๑ กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการศึกษาดูงานในกลุ่มประเทศอาเซียน                

ในวันอังคารที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

****************** 
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ประมวลภาพการจัดกิจกรรม 

ครั้งที่ ๑ กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการศึกษาดูงานในกลุ่มประเทศอาเซียน                
ในวันอังคารที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

****************** 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ๒ : รายงานสรุปผล 
การจัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้ ครั้งที่ ๒ 

กิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับทีมงานจัดการ
ความรู้ (KM Team) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

หัวข้อ สุนทรียสนทนากับการพัฒนาองค์กร 
 

 

 

 

 

 



 
รายงานสรุปผลการจัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้  

คร้ังที่ ๒ กิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับทีมงานจัดการความรู้ (KM Team) 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “สุนทรียสนทนากับการพัฒนาองค์กร” 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ – วันอังคารที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา  

************************** 
๑. กลุ่มเป้าหมาย 

 - ผู้ประสานงานในการจัดการความรู้ของส านัก และผู้สนใจ จ านวน ๓๖ คน 
 

๒. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 
 

ค่าใช้จ่ายที่อนุมัติ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ คงเหลือ 

๕๓,๒๐๐ บาท 
(ห้าหมื่นสามพันสองรอ้ยบาทถ้วน) 

๔๖,๒๒๒.๕๐ บาท 
(สี่หมื่นหกพันสองรอ้ยย่ีสิบสองบาท

ห้าสิบสตางค์) 

๖,๙๗๗.๕๐ บาท 
(หกพันเกา้รอ้ยเจด็สิบเจด็บาท

ห้าสิบสตางค์) 
 

๓. สาระส าคัญในการฝึกอบรม 
วันจันทร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ (วันที่ ๑) 
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การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ วิทยากรโดย นางสาวธนัญธร  เปรมใจชื่น และทีมงาน หัวข้อวิชา 

กระบวนการสุนทรียสนทนาเพ่ือการพัฒนาตนเอง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๓๖ คน ซึ่งรูปแบบการ
สัมมนาเป็นการบรรยายผ่านการท ากิจกรรม เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเกิดความเข้าใจ และไม่เบื่อหน่าย       
ในการฟังบรรยาย 

กิจกรรมที่ ๑ วิทยากรให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาท าสมาธิเพ่ือละลายพตติกรรม การปล่อยวางจาก   
เรื่องราวต่างๆ ที่อยู่รอบตัว และชี้แนะแนวทางให้เห็นเกี่ยวกับการเผชิญอุปสรรคต่างๆ ผ่านการท ากิจกรรม 
โดยเมื่อลืมตาขึ้นวิทยากรให้ผู้เข้าร่วมสัมมนากลั้นหายใจ พร้อมกับเดินไปแตะตัวเพ่ือนๆ ที่ร่วมกิจกรรม             
ให้จนครบ หากไม่สามารถกลั้นหายใจได้ จะต้องกลับมายืน ณ จุดเริ่มต้น ซึ่งในระหว่างที่ท ากิจกรรมอยู่             
ทีมวิทยากรจะท าหน้าที่เป็นยักษ์เพ่ือเข้าไปจับคนที่ต้องการ และวิทยากรจะท าหน้าที่เป็นดอกไม้ ซึ่งจะ         
วิ่งหนีไปเรื่อยๆ   
 

    
 

  
 
บทสรุปของกิจกรรม : เป็นการท ากิจกรรมเพ่ือแสดงให้เห็นถึงการท างานที่มีอุปสรรค ซึ่งยักษ์ 

เปรียบเสมือนอุปสรรคในการท างาน ส่วนดอกไม้ ก็เปรียบเสมือนเป้าหมายที่ต้องไปให้ถึง  การเข้าแตะตัว
เพื่อนๆ ให้ครบไม่จ าเป็นที่ต้องท าได้ทั้งหมด เพราะเปรียบเสมือนการปฏิบัติงานที่มีงานหลากหลายเข้ามา 
ในช่วงเวลาเดียวกัน เราจะสามารถเลือกท างานที่มีความส าคัญมากที่สุด เมื่อไม่ไหวก็หยุดพัก ดังนั้น 
กิจกรรมนี้ จึงสอนให้เห็นถึงการท างานที่ตอ้งเผชิญกบัปญัหา และอุปสรรคต่างๆ มากมาย การมีสติ และการ
จัดล าดับความส าคัญของการท างาน จะช่วยให้งานเกิดประสิทธิภาพ  

 
กิจกรรมที่ ๒ ส ารวจตนเองว่ามีบุคลิกภาพเป็นเช่นใด โดยบุคลิกภาพแบ่งออกเป็น ๔ ทิศ ได้แก่ 
๑. ทิศเหนือ เปรียบเสมือน “กระทิง” (ฐานกาย, ธาตุไฟ) สีแดง 

มีบุคลิกภาพ คือ ลุย อดทน พร้อมเผชิญ ชอบปกป้องเพ่ือนฝูง รักพวกพ้อง ลงมือกระท าการ          
มีเป้าหมายชัดเจน รักความยุติธรรม แรงขับเคลื่อน กลัวไม่ส าเร็จ 
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๒. ทิศตะวันออก เปรียบเสมือน “อินทรี” (ฐานคิด, สมองซีกขวา, ธาตุลม) สีน้ าเงิน,ฟ้า 
มีบุคลิกภาพ คือ มีวิสัยทัศน์ จินตนาการ เสพข้อมูล ทันสมัย  
แรงขับ คือ กลัวโง่ ไม่ชอบลงรายละเอียด เจ้า Project ชอบการเปลี่ยนแปลง เป็นนักขายฝัน 
ชอบสิ่งแปลกใหม่ ชอบคิดไปข้างหน้า  

๓. ทิศตะวันตก เปรียบเสมือน “หมี” (ฐานคิด, สมองซีกซ้าย, ธาตุดิน) สีเขียว 
มีบุคลิกภาพ คือ ชอบอยู่ตามล าพัง มีอาณาบริเวณของตนเอง ชอบการวางแผน รอบคอบ ช้า 
ชัดเจน เสพข้อมูลแบบลงลึก ละเอียด รอบคอบ  
แรงขับ คือ กลัวความไม่มั่นคง มัธยัสถ์ ชอบท าอะไรซ้ าๆ เรียนรู้ผ่านอดีต 

๔. ทิศใต้ เปรียบเสมือน “หนู” (ฐานใจ, ธาตุน้ า) สีเทา,ด า 
มีบุคลิกภาพ คือ ชอบการประนีประนอม ดูแล แคร์ มีจิตใจของพระโพธิสัตว์ เก็บความต้องการ
ของตนเอง  
แรงขับเคลื่อน คือ กลัวคนไม่รัก ปฏิเสธไม่เป็น ไม่ชอบความขัดแย้ง ถ้าหนูมีความสุขจะยอม 
ทุกอย่าง   

 

 
 
เมื่อวิทยากรอธิบายคุณลักษณะตามทิศต่างๆ เรียบร้อย ก็ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาระบายสีในวงกลม  

โดยก าหนดสีตามทิศต่างๆ เพ่ือส ารวจบุคลิกภาพของตนเองและบุคคลที่เรารักว่ามีคุณลักษณะตรงกับทิศใด
แบ่งออกเป็น 

- วงกลมใหญ่ หมายถึง คุณลักษณะของตนเอง 
- วงกลมเล็ก ๓ วง หมายถึง คนที่เรารัก เช่น พ่อแม่ คนรัก เป็นต้น 
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 เมื่อผู้เขา้รว่มสัมมนาท าการส ารวจตนเองและบคุคลทีร่กัแล้ว กม็ีการแบง่แยกคุณลกัษณะ
ออกเปน็กลุ่มๆ เพ่ือระดมความคดิเห็นร่วมกัน และน าเสนอหน้าหอ้งสัมมนา 

 

  
 
บทสรุปของกิจกรรม : การระบายสีในวงกลม ท าให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีโอกาสส ารวจตนเอง         

และผู้อื่นว่ามีคุณลักษณะนิสยัเช่นใด เมื่อส ารวจตนเองและคนที่รักไดแ้ล้ว เราก็จะสามารถเข้าใจตนเอง และ
เข้าใจผู้อื่นได้เช่นกัน  

 วันอังคารที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ (วันที่ ๒) 
   - การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (วันที่ ๒) วิทยากรโดย อาจารย์ธนัญธร  เปรมใจชื่น และ
ทีมงาน หัวข้อวิชาสุนทรียสนทนากับการพัฒนาองค์กร 
  กิจกรรมที่ ๓  ทีมวิทยากรให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเลือกสีที่ตนเองชอบ ๑ แท่ง และวาดภาพความใฝ่ฝัน
ของตนเอง 
 

   
 
 



 - ๕ - 
 
 เมื่อวาดภาพเสร็จวิทยากรสั่งให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคนเดินหมุนเป็นวงกลม เมื่อวิทยากรส่งสัญญาณ 
กใ็ห้ผู้เข้าร่วมสัมมนาจับคู่กับเพ่ือน พร้อมทั้งบรรยายภาพที่วาด และให้แลกเปลี่ยนภาพวาดต่อกัน เพ่ือเขียน
ภาพเพิ่มเติมในภาพวาดของเพื่อน 
 

    
 

    
 

 บทสรุปของกิจกรรม : การวาดภาพความใฝ่ฝัน และการเติมความฝันให้กับเพื่อน เปรียบเสมือนการ
สือ่สารที่บอกเล่าเรื่องราวของตนเองให้กับผู้อื่นฟัง โดยการสื่อสารนั้นจะประกอบไปด้วยข้อมูลต่างๆ ที่ท าให้
ผู้วาดภาพเพ่ิมเติมต้องวิเคราะห์สารที่รับว่าควรจะแต่งเติมภาพไปในทิศทางใด มีข้อจ ากัดใดๆ ในการ             
แต่งเติมภาพ เปรียบเสมือนการสื่อสารในชีวิตประจ าวันที่ต้องเข้าใจ เปิดรับ และรู้จักรับสารอย่างมีการ
วิเคราะห์ไตร่ตรอง เพ่ือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
 
  กิจกรรมที่ ๔ เกมส์ ๔ บทบาท ทีมวิทยากรให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาท ากิจกรรมผ่านการเล่นเกมส์              
โดยแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม มีกติกา ดังนี้ 

      คนที่ ๑ ให้แสดงเป็น A : สามารถไปดูภาพต้นแบบกี่ครั้ง 
          ก็ได้ แต่ “ห้ามเข้าห้อง” 

 คนที่ ๒ ให้แสดงเป็น B : ต้องอยู่ในห้องนี้เท่านั้น  
                  โดยรอรับสารจาก A 
 คนที่ ๓ ให้แสดงเป็น C : เป็นผู้เดียวที่หยิบสีและกระดาษ  
                  แต่ “ห้ามลุกไปที่ไหน” 
 คนที่ ๔ ให้แสดงเป็น D : ไปไหนก็ได้ทุกที่ แต่ “ห้ามพูด  

                         มือด้วนทั้ง ๒ ข้าง สามารถพยักหน้าได้” 
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ภาพต้นแบบ 
 

 เมื่อวิทยากรส่งสัญญาณเริ่มกิจกรรม ผู้เข้าร่วมสัมมนาที่มีบทบาทตามที่ก าหนดก็ท าหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยพยายามสื่อสารต่อๆ กัน เพ่ือให้ภาพที่ออกออกตรงกับภาพต้นแบบ 
 

   
คนที่ ๑ ผู้รับบทบาทเป็น A : สามารถไปดูภาพต้นแบบ 
กี่ครั้งก็ได้ แต่ “ห้ามเข้าห้อง” 

 
 
 

   
 

A มีหน้าที่ในการส่งสารให้กับ B โดยที่ B จะไม่สามารถเดินออกไปนอกห้องได้ 
 

    
 

C เป็นผู้เดียวทีห่ยิบสแีละกระดาษวาดภาพตามค าบอกทีไ่ด้รบัมาจาก B โดย “ห้ามลกุไปทีไ่หน” 
ส าหรบัผู้ที่รับบทบาทเปน็ D สามารถไปไหนก็ได้ทุกที่ แต่ “ห้ามพูด มือดว้นทั้ง ๒ ข้าง สามารถพยกัหน้าได”้ 

 



 - ๗ - 
 
 เมื่อจบกิจกรรมตามเวลาที่ก าหนด ทีมวิทยากรให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอภาพที่ได้
จากกิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งเฉลยภาพต้นแบบ 
 

   
 

   
 

 บทสรุปของกิจกรรม : การท ากิจกรรม ๔ บทบาท แสดงให้เห็นถึงความส าคัญในการสื่อสาร เนื่องจาก
การระมัดระวัง และการบอกรายละเอียดของข้อมูลที่ได้รับจากผู้อื่น เป็นหัวใจส าคัญที่สุดของการสื่อสาร             
ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือสื่อสารไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ก็ย่อมท าให้ผลลัพธ์ที่ออกมาไม่ตรงตาม         
ความต้องการอย่างแท้จริง เปรียบได้กับการปฏิบัติงาน ที่ต้องการส่งสาร รับสาร พร้อมข้อมูลต่างๆ โดยละเอียด 
เพ่ือการสื่อสื่อสารที่ถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพแลประสิทธิผลอย่างสูงสุดในการท างาน 
 
 กิจกรรมที่ ๕ แก้ปมเชือก กิจกรรมนี้มีกติกา คือ ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาจับมือกันเป็นวงกลม แบ่งออกเป็น 
๒ วง ได้แก่ วงกลมในกับวงกลมนอก เมื่อทีมวิทยากรส่งสัญญาณครั้งที่ ๑ ให้ทุกคนสลับที่กัน โดยวงกลมใน
เดินไปทางด้านซ้าย ๔ ก้าว วงกลมนอกเดินไปทางด้านขวา ๒ ก้าว เมื่อให้สัญญาณครั้งที่ ๒ ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา
จับมือคนที่อยู่ข้างๆ ในครั้งแรกก่อนจะมีการส่งสัญญาณให้สลับท่ีให้เจอ พร้อมทั้งจับมือกันไว้ให้แน่น            
ห้ามหลุดออกจากวง เมื่อจับมือกันครบทุกคู่ ก็ด าเนินกิจกรรมโดยหาวิธีการก็ได้ ให้ทุกคนสามารถกลับมายืน
เป็นวงกลมวงใหญ่ให้ได้ ๑ วง โดยที่ทุกคนต้องหันหน้าเข้าหากัน 
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 บทสรุปของกิจกรรม : การท ากิจกรรมดังกล่าว สร้างความสามัคคี และการรู้จักการท างานเป็นทีมให้กับ
ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมทั้งสามารถสร้างระบบความคิด วิเคราะห์ ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แก้ไขปัญหาต่างๆ             
มีการสื่อสารที่ตรงกัน และช่วยกันแก้ไขปัญหาเหล่านั้นจนส าเร็จไปได้ด้วยดี 
 
 ๔. สรุปจากการสังเกตการณ์ของเจ้าหน้าที่โครงการฯ 
 ๔.๑ ด้านผู้เข้าร่วมสัมมนา 
        - ผู้เข้าร่วมสัมมนา เกิดความกระตือรือร้นตลอดเวลา เนื่องจากรูปแบบการสัมมนา
เป็นการบรรยายประกอบการท ากิจกรรม ท าให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาไม่เกิดความเบื่อหน่าย รู้สึกสนุกสนาน            
กับการท ากิจกรรม และได้รับประโยชน์จากการท ากิจกรรม เพ่ือน ามาปรับใช้กับการท างานต่อไป 
 ๔.๒ ด้านจ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนา 
       - มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จ านวน ๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๑๑  
 ๔.๓ ด้านวิทยากร 
       - ทีมวิทยากรที่มาให้ความรู้ เป็นผู้ที่มีจิตวิทยาในการจูงใจให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเกิดการ
กระตุ้น และพร้อมที่จะท ากิจกรรม โดยรูปแบบการสัมมนาจะสอดแทรกกิจกรรมเข้าไป เพ่ือให้ผู้เข้ร่วม
สัมมนาเกิดความเข้าใจ และสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
 

  ๕. ข้อเสนอแนะ 
         - ระยะเวลาเหมาะสม ทมีงานยอดเยี่ยม เจ้าหนา้ที่ด าเนนิการดีมาก- ควรจั ด ให้ มี การจั ด
สัมมนาหลักสูตรดังกล่าวอีกในโอกาสต่อๆ ไป 
 - ควรมีการจัดสัมมนาภายนอกหน่วยงาน เพ่ือจะได้ท ากิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง และได้รับ
ประโยชน์จากการสัมมนาอย่างเต็มที่ 
 - ควรจัดให้ผู้บริหารได้มีโอกาสรับฟังและท ากิจกรรมในลักษณะนี้ เพ่ือเป็นการสลับ           
ภาวะผู้น าที่ช่วยพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิผลสูงขึ้น บุคลากรมีความสุขในการท างาน 
 - ควรให้กลุ่มผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อ านวยการส านักได้รับการอบรมโครงการนี้ด้วย 

*********************** 

 
ผู้จัดท ารายงานสรุป 
นางสาวนิสภา  นุ่มนก 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก ๓ : รายงานสรุปผล 
การจัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้ ครั้งที่ ๓ 

กิจกรรมการศึกษาดูงานเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ให้กับทีมงานจัดการความรู้ (KM Team) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานสรุปผลการจัดโครงการพัฒนาองค์ความรู ้
ครั้งที่ ๓ กิจกรรมการศึกษาดูงานเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับทีมงานจัดการความรู้ (KM Team)   

ระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๖ - วันเสาร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘  
ณ สถาบันนวัตกรรมการเรยีนรู้  มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา   

อุทยานสิ่งแวดลอ้มนานาชาติสริินธร อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี    
และโรงแรมหัวหิน มันตรา รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

-------------------------------------------- 
  
หลักการและเหตุผล 
  ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ มีพันธกิจในกำรสนับสนุนและส่งเสริมงำนด้ำนนิติบัญญัติ        
ตำมหลักธรรมำภิบำล พัฒนำฐำนข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และพัฒนำบุคลำกรให้มีศักยภำพเพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรของสมำชิกวุฒิสภำและประชำชน ตลอดจนสนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่กำร
ปกครองในระบอบประชำธิปไตย ซึ่งกำรปฏิบัติภำรกิจดังกล่ำวบุคลำกรต้องปฏิบัติงำนโดยอำศัย                 
องค์ควำมรู้ มีควำมรอบรู้และทักษะในกำรปฏิบัติงำน โดยกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง ประกอบกับ           
ในโลกยุคสังคมแห่งกำรเรียนรู้ (Knowledge  based  Society) องค์ควำมรู้เปรียบเสมือนสินทรัพย์ที่มี         
ค่ำยิ่งขององค์กรและมีส่วนส ำคัญในกำรช่วยสร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันและช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพ       
ในกำรปฏิบัติขององค์กร องค์กรทั้งภำครัฐและเอกชนต่ำงให้ควำมส ำคัญกับกำรเรียนรู้ กำรสร้ำง รวบรวม 
แลกเปลี่ยนและถ่ำยทอดควำมรู้ทั้งภำยในและระหว่ำงองค์กร ด้วยกำรน ำแนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้ 
(Knowledge  Management) มำใช้โดยมุ่งให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงกัน อันจะน ำไปสู่กำร        
เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ ดังนั้น ในกำรพัฒนำองค์กรให้ประสบผลส ำเร็จและก้ำวไปสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ได้
นั้นต้องอำศัยกำรรวบรวมองค์ควำมรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล มำพัฒนำจัดเก็บให้เป็นระบบ เพื่อให้บุคลำกรในองค์กร
สำมำรถเข้ำถึงควำมรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนำตนเอง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งควำมรู้ที่ได้จำกประสบกำรณ์อัน
เป็นควำมรู้ที่ฝังลึกในตัวบุคคล หำกได้มีกำรแลกเปลี่ยน และถ่ำยทอด โดยผ่ำนวิธีต่ำง ๆ ระหว่ำงบุคลำกร
ภำยในองค์กร จะช่วยเสริมสร้ำงศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น และจะช่วย
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนขององค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์ในกำรเป็นองค์กรธรรมำภิบำลที่ได้รับกำรยอมรับจำก
สมำชิกวุฒิสภำและประชำชนต่อไป 

  ทั้งนี้  ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคลได้ด ำเนินกำรด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง         
โดยตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรน ำกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management) มำใช้ในกำรพัฒนำคน 
และพัฒนำฐำนควำมรู้ โดยมุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ รวมทั้งส่งเสริม      
ให้บุคลำกรมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงบุคลำกรในทุกระดับ ตลอดจนสำมำรถน ำควำมรู้นั้นมำปฏิบัติงำน     
ให้เกิดผลดีแก่องค์กร จึงเห็นควรให้จัดโครงกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ขึ้น เพ่ือก ำหนดทิศทำงในกำรพัฒนำระบบ
กำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ รวมทั้งให้บุคลำกรสำมำรถน ำองค์ควำมรู้ที่ถูกสกัดรวบรวม
และจัดเก็บไว้อย่ำงเป็นระบบแล้วมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนและพัฒนำศักยภำพของตนเองให้มีประสิทธิภำพ ซึง่จะ
น ำองค์กรไปสู่กำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (Learning  Organization) และเป็นกลไกส ำคัญในกำรขับเคลื่อน
องค์กรให้บรรลุผลส ำเร็จและบังเกิดผลต่อกำรปฏิบัติงำนด้ำนพัฒนำองค์กรตำมเป้ำหมำยที่องค์กรคำดหวัง
ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือรวบรวมองค์ควำมรู้ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจำยอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสำรมำ
พัฒนำและจัดเก็บให้เป็นระบบฐำนข้อมูลเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
  ๒. เพ่ือถ่ำยทอดบทเรียนและประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรท ำงำน สู่กำรปฏิบัติเพ่ือมุ่งพัฒนำ
หน่วยงำนไปสู่กำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
  ๓. เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และพัฒนำกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในกำรน ำควำมรู้
และประสบกำรณ์ที่ได้รับมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
  ๔. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำตนเอง ให้เป็นผู้รู้  และปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
  ๕. เพื่อเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมและแรงจูงใจในกำรจัดกำรควำมรู้ของบุคลำกร 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
  คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  คณะท ำงำนจัดกำรควำมรู้ของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ และข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้  จ ำนวน ๕๐ คน 
 
ระยะเวลาและสถานที ่
  ระหว่ำงวันศุกร์ที่ ๒๖ - วันเสำร์ที่ ๒๗ มิถุนำยน ๒๕๕๘ ณ สถำบันนวัตกรรมกำรเรียนรู้   
มหำวิทยำลัยมหิดล  ศำลำยำ  อุทยำนสิ่งแวดล้อมนำนำชำติสิรินธร อ ำเภอชะอ ำ จังหวัดเพชรบุรี                    
และโรงแรมหัวหิน มันตรำ รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   

ก าหนดการ 

วันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

เวลำ  ๐๗.๐๐ - ๐๗.๓๐  นำฬิกำ - คณะเดนิทำงพร้อมกนั ณ บริเวณหน้ำอำคำรสขุประพฤติ 
เวลำ  ๐๗.๓๐ นำฬิกำ   - ออกเดนิทำงไปศึกษำดูงำน ณ สถำบนันวัตกรรมกำรเรียนรู ้  

          มหำวิทยำลัยมหิดล  ศำลำยำ 
เวลำ  ๐๙.๐๐  นำฬิกำ   - เดินทำงถงึสถำบันนวตักรรมกำรเรียนรู้  มหำวิทยำลัยมหิดล  

          ศำลำยำ 
เวลำ  ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ นำฬิกำ  - รับฟังการบรรยาย เรื่อง “นวัตกรรมการเรียนรู”้        

      พร้อมตอบข้อซกัถาม  
เวลำ  ๑๑.๐๐ - ๑๒.๓๐  นำฬิกำ - รบัประทำนอำหำรกลำงวนั  
เวลำ  ๑๒.๓๐ - ๑๕.๐๐  นำฬิกำ - ออกเดนิทำงไปสถำนที่ศึกษำดูงำน ณ อุทยำนสิ่งแวดล้อม

          นำนำชำติสริินธร  อ ำเภอชะอ ำ  จังหวดัเพชรบุรี  
เวลำ  ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐  นำฬิกำ - รับฟังการบรรยาย เรื่อง “การจัดการขอ้มูลเพ่ือน าไปสู่ 

     การเรยีนรู”้ พร้อมตอบข้อซักถาม และเยี่ยมชมโครงการ                
    (ชมนิทรรศการพลังงาน และชมธรรมชาติป่าชายเลน) 
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เวลำ  ๑๗.๐๐ - ๑๗.๓๐  นำฬิกำ - เดนิทำงไปโรงแรมหวัหนิ มันตรำ รีสอร์ท  
       จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ ์  

 เวลำ  ๑๗.๓๐ นำฬิกำ   - รับประทำนอำหำรเยน็ 
 

 วันเสาร์ที่ ๒๗ มถิุนายน ๒๕๕๘ 
 เวลำ  ๐๗.๐๐ - ๐๘.๓๐  นำฬิกำ - รบัประทำนอำหำรเชำ้ 
 เวลำ  ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐  นำฬิกำ - ลงทะเบียน 
 เวลำ  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นำฬิกำ - ประชุมเชิงปฏิบัตกิารเพ่ือระดมความคิด  
            ในการจัดท าแผนการจัดการความรู้และระบบการเรยีนรู้ 

     ของส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา ระยะเวลา ๓ ปี  
     (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) 

 เวลำ  ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐  นำฬิกำ - รบัประทำนอำหำรกลำงวนั  
 เวลำ  ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ นำฬิกำ  - ประชุมเชิงปฏิบัตกิารเพ่ือระดมความคิด  
            ในการจัดท าแผนการจัดการความรู้และระบบการเรยีนรู้ 

     ของส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา ระยะเวลา ๓ ปี  
     (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) (ต่อ)    

 เวลำ  ๑๔.๓๐ - ๑๘.๓๐  นำฬิกำ - คณะเดนิทำงกลับส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ  
     อำคำรสุขประพฤติ โดยสวัสดิภำพ 
 

 

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

 
 
หมายเหตุ  : พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดืม่  เช้ำ  เวลำ ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ นำฬิกำ 
       บ่ำย เวลำ ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ นำฬิกำ 
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สรุปรายงานการศกึษาดูงาน  
ณ สถาบันนวัตกรรมการเรยีนรู้  มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา 

วันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘   
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ นาฬิกา 

 
 คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ คณะท ำงำนจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ และข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ เข้ำรับฟังกำรบรรยำย และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ โดยแบ่งออกดังนี้ 
 ๑. แนะน าสถาบันนวัตกรรมการเรยีนรู้ Institute for Innovative Learning (IL)  
 สถำบันนวัตกรรมกำรเรียนรู้เป็นสถำบันท่ีส่งเสริมกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ ในทุกระดับทั้งในด้ำนวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีและด้ำนอื่นๆ โดยใช้กระบวนกำรวิจัยเพ่ือพัฒนำบุคคลที่มีควำมพร้อมทั้งทำงประสบกำรณ์ 
ทักษะทำงกระบวนกำรเรียนรู้ และควำมรู้ทำงเนื้อหำวิชำกำรอย่ำงสมบูรณ์แบบ เพื่อเป็นแกนน ำในกำรถำ่ยทอด
กระบวนกำรเรียนที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้อย่ำงชำญฉลำด ตอบสนองนโยบำยกำรพัฒนำประเทศ       อย่ำงยั่งยืน
โดยสนับสนุนให้คนไทยมีศักยภำพในกำรเรียนรู้ในทุกระดับและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

โดยมีเป้ำหมำยที่จะส่งเสริมให้ครู/อำจำรย์ นักเรียน นักศึกษำ สำมำรถพัฒนำตนเองให้เป็นผู้มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ มีบูรณำกำรควำมรู้และควำมคิด และสำมำรถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตตำมเป้ำหมำยยุทธศำสตร์
ปฏิรูปกำรศึกษำ และเติมปัญญำให้สังคม สถำบันฯได้มีกิจกรรมส่งเสริมกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้โดยกำรผลิต
บัณฑิตทำงกระบวนกำรเรียนรู้ใหม่ ๆ ที่มีควำมสำมำรถทั้งเนื้อหำวิชำกำร และวิธีกำรสอนที่ส่งเสริมกำรปฏิรูป
กระบวนกำรเรียนรู้ ดังที่ได้สร้ำงหลักสูตรปริญญำโท – เอกทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีศึกษำ ที่เน้นเนื้อหำ
วิชำกำรนวัตกรรมและกำรสื่อสำร ควบคู่ไปกับหลักกำรศึกษำ ขึ้นเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทย ทั้งนี้จะมี
กำรท ำวิจัยพัฒนำกำรเรียนกำรสอน โดยเฉพำะทำงวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีสำขำต่ำง ๆ เพ่ือได้ตัวอย่ำง             
ที่เหมำะสมกับประเทศไทยส ำหรับกำรเผยแพร่ต่อไป กิจกรรมที่ส ำคัญอีกประกำรหนึ่ง คือ กำรสร้ำงสื่อกำรเรียน
กำรสอนที่มีองค์ประกอบของเนื้อหำวิชำกำรที่ถูกต้องและทันสมัย และวิธีกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส ำคัญ 
เพื่อเผยแพร่ต่อวงกำรศึกษำทั่วประเทศและเพ่ือเป็นตัวอย่ำงแก่สถำบันอื่น ๆ รวมทั้งให้บริกำรวิชำกำรต่อสังคม
ในด้ำนเนื้อหำวิชำกำร สื่อต่ำง ๆ ในรูปแบบกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่มีนวัตกรรม มีกิจกรรมจัดฝึกอบรม  
เพื่อพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมสำมำรถจัดกำร เรียนกำรสอนในรูปแบบใหม่ที่สำมำรถท ำให้ผู้เรียน
เป็นส ำคัญอย่ำงแท้จริง สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยของปฏิรูปกำรศึกษำได้ 
 สถำบันนวัตกรรมกำรเรียนรู้ มหำวิทยำลัยมหิดล ขับเคลื่อนโดยสรรถนะหลัก คือ สร้ำงสรรค์นวัตกรรม
กำรเรียนรู้โดยผ่ำนกระบวนกำรวิจัยและพัฒนำ ซึ่งนวัตกรรมจะแบ่งออกเป็น ๓ รูปแบบ ดังนี้ 
  ๑. Product   
  ๒. Process  
  ๓. Principle   

 ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร   
  -  มีควำมคิดริเริ่ม แปลกใหม่ เชิงสร้ำงสรรค์ ปลูกฝังให้คิดนอกกรอบ (Innovation; I) 
  -  มีควำมรักต่อองค์กร ไม่เห็นแก่ตัว และมุ่งท ำประโยชน์แก่ผู้อื่น (Love; L)  
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  สเปกตรัมภาระงาน  
  มีก ำรขับ เคลื่ อน โดยกำรวิ จั ย เป็นหลั ก  กำร เรี ยนกำรสอน  บริ กำรทำงวิ ช ำกำร                       
และศิลปวัฒนธรรม โดยมีลักษณะ ดังนี้ 
 

 
 

 สถาบันนวตักรรมการเรยีนรู้ มีหน้าที่ความรับผดิชอบหลัก ๓ ประการ คือ 

 

 
 

 

Research

Learning/

Teaching

Academic 
Service
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 วิสัยทัศน์ 
 มุ่งเป็นผู้น ำด้ำนนวัตกรรมกำรเรียนรู้และสื่อกำรเรียนกำรสอนที่ตอบสนองควำมต้องกำรของแผ่นดิน
อย่ำงแท้จริงและมุ่งสู่ระดับโลก 
 
 พันธกิจ   
 สร้ำงผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อสำธำรณชนและเป็นที่ยอมรับในระดับนำนำชำติ         
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมน ำควำมรู้และสำมำรถสร้ำงนวัตกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้     
ภำยใต้ระบบกำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม เป็นธรรมและมีประสิทธิภำพ 
 
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 ๑. พัฒนำระบบกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือผลิตบัณฑิตที่สำมำรถสร้ำงนวัตกรรมกำรเรียนรู้ที่เป็นที่ต้องกำร
ของตลำดแรงงำน 
 ๒. เป็นเลิศด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนรู้โดยเน้นด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีศึกษำ 
ผลิตทั้งนักวิจัยและผลงำนวิจัยระดับนำนำชำติ 
 ๓. เปน็ Institute of choice ในกำรให้บริกำร ดำ้นนวตักรรมกำรเรียนรู้และกำรศึกษำ 
 

๒. สร้างและพัฒนาหลักสูตรอย่างไร 
 
ไตรยางค์การศึกษา 
 Objectives คือ วตัถปุระสงคก์ำรเรียนรู้ 
 Evaluation คือ กำรประเมินผลกำรเรียนรู ้
 Learning Experience  คือ ประสบกำรณก์ำรเรียนรู ้
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectives O 

E 
Evaluation Learning Experience 

L 
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มิติการเรียนรู้ 
การเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ ๓ H 
 ๑. Head  (Cognitive domain)  
  พุทธิพิสัย คือ ด้ำนควำมรู ้ปญัญำต่ำง ๆ รู้คดิ   
 ๒. Heart (Affective domain)  
  จิตพิสัย คือ ควำมสนใจ ควำมรู้สึก 
 ๓. Hand (Psychomotor domain)   
  ทักษะพิสัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Learning Bloom’s taxonomy  
 - กำรเรียนรูด้้ำนพุทธิพิสัยเรยีงล ำดับจำกงำ่ยไปซับซ้อน 
 - ขัน้ต่ ำบรรลุก่อนจะไปขัน้ทีสู่งกว่ำ (Cumulative hierarchy) 
 
 

 

Head 
พุทธิพิสัย 

Hand 
ทักษะพิสัย 

Heart 
จิตพิสัย 
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๓. แนวคิด R2R  (Routine to Reseach)  
 คือ กำรวิจัย : กำรเปลี่ยนปัญหำให้เป็นปัญญำ โดยใช้กระบวนกำรทำงปัญญำ เป็นเครื่องมือที่ทำง
สถำบันน ำไปใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนำกำรท ำงำนโดยใช้กระบวนกำรวิจัยที่ไม่ต้องซับซ้อน เนน้กำรแกไ้ขปญัหำ 
และกำรเรียนรู้จำกผู้ปฏิบัติงำนจริง 
 R2R งานประจ าสู่งานวิจัย 
 ค ำว่ำ Routine to Research หรือ R2R ถูกบัญญัติขึ้นเพ่ือจูงใจให้กำรท ำงำนวิจัยจำกงำนประจ ำเป็น
เรื่องที่น่ำสนใจและไม่เคร่งเครียดจนเกินไป ในฐำนะที่ เป็นผู้ที่อยู่ ในกระบวนกำรบัญญัติค ำนี้ขึ้นมำ 
ศำสตรำจำรย์นำยแพทย์วิจำรณ์ พำนิช ได้อธิบำยถึงค ำนิยำมของ R2R ว่ำมีได้หลำยมุมมอง R2R คือ กำรใช้
งำนวิจัยเป็นเครื่องมือในกำรท ำให้เกิดกำรสร้ำงควำมรู้เพื่อน ำมำพัฒนำงำนประจ ำ ในขณะเดียวกันก็ท ำให้คนที่
ท ำงำนประจ ำมีโอกำสคิด ทดลอง และตั้งโจทย์ให้มีควำมชัดเจนขึ้นแล้วท ำกำรทดลองเก็บข้อมูล วิเครำะห์
ข้อมูล สรุปผล นั่นคือใช้งำนวิจัยมำเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของคนท ำงำน ผลิตผลงำนเชิง
วิจัยออกมำได้ แล้วป้อนกลับไปพัฒนำงำนประจ ำให้ดีขึ้น 

หำกมองอีกมุมหนึ่ง R2R ท ำให้ควำมจ ำเจของงำนประจ ำหำยไป กลำยเป็นควำมท้ำทำยควำมสนุกที่ได้
คิดค้นวิธีกำรสร้ำงควำมรู้เล็กๆ แต่เป็นควำมรู้ใหม่ๆขึ้นมำท ำประโยชน์ เกิดควำมภำคภูมิใจในงำนที่ตัวเองท ำ
หรือจะเรียกว่ำเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำคน (Human Resource Development: HRD) ก็ได้และที่ส ำคัญคือ
งำนวิจัยประเภทนี้ท ำกันเป็นทีม สำมำรถใช้ท ำให้เกิด Team Learning เกิดควำมสำมัคคีได้ 
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สรุปรายงานการศกึษาดูงาน 
ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร  อ าเภอชะอ า  จังหวัดเพชรบรุี  

วันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘   
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ นาฬิกา 

   
 คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ คณะท ำงำนจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ และข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ เข้ำรับฟังกำรบรรยำยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และเยี่ยมชมโครงกำร โดย นำยสมชำย ดิษฐศร  ที่ปรึกษำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่ำว
ต้อนรับคณะฯ และรับชมวิดิทัศน์แนะน ำอุทยำนสิ่งแวดล้อมนำนำชำติสิรินธร โดยสรุปได้ดังนี้ 

 สืบเนื่องจำกวันที่  ๑๔ สิงหำคม ๒๕๓๗ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี                   
ได้พระรำชทำนพระรำชด ำริกับนำยสุเมธ ตันติเวชกุล เลขำธิกำร กปร. ในขณะนั้น ณ พระรำชนิเวศน์
มฤคทำยวัน ให้จัดหำพื้นที่ที่เหมำะสมเพื่อทดลองปลูกและฟื้นฟูสภำพป่ำชำยเลนเพื่อให้ ระบบนิเวศป่ำชำยเลน
กลับคืนสู่ธรรมชำติ ต่อมำเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหำคม ๒๕๓๗ ได้เสด็จพระรำชด ำเนินทรงปลูกป่ำชำยเลนชนิดต่ำง ๆ 
ที่คลองบำงตรำใหญ่และคลองบำงตรำน้อย และได้พระรำชทำนพระรำชด ำริเพ่ิมเติมกับผู้ก ำกับกำร ๑         
กองบังคับกำรฝึกพิเศษ ในขณะนั้น ให้ด ำเนินกำรหำวิธีที่จะดูแลรักษำให้ต้นไม้ชำย เลนที่ปลูกไว้นี้อยู่รอด       
และให้ด ำเนินกำรปลูกป่ำชำยเลนต่อไปในพ้ืนที่ที่ เหลืออยู่ทั้งสองแห่ง ที่บริเวณคลองบำงตรำใหญ่                 
และคลองบำงตรำน้อย 

 และเมื่อวันที่  ๒ เมษำยน ๒๕๔๑ ขณะที่สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี           
เสด็จพระรำชด ำเนินมำทรงจักรยำน และทรงวิ่งออกก ำลังพระวรกำยบริเวณค่ำยพระรำมหก ได้ทอดพระเนตร
สภำพดินและพื้นที่รกร้ำงที่มีครำบเกลือบนพ้ืนดิน จึงได้พระรำชทำนพระรำชด ำริกับท่ำนผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ 
ให้หำทำงฟ้ืนฟูดินเสื่อมโทรมดังกล่ำวให้เป็นพ้ืนที่สีเขียวและมีควำมสวยงำม ตำมธรรมชำติเพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่
นันทนำกำรและเป็นพื้นที่ส ำหรับศึกษำระบบนิเวศที่ได้ปรับตัวหลังจำกมีกำรปรับปรุงพื้นที่แล้ว 

 จนกระทั่งในปีพุทธศักรำช ๒๕๔๓ กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยทรำย 
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริและมูลนิธิพระรำชนิเวศน์มฤคทำยวัน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้ำภคินีเธอ      
เจ้ำฟ้ำเพชรรัตนรำชสุดำ สิริโสภำพัณณวดี จึงได้ร่วมกันจัดตั้ง “อุทยำนสิ่งแวดล้อมนำนำชำติ” ณ ค่ำยพระรำมหก 
อ ำเภอชะอ ำ จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือน้อมเกล้ำฯ ถวำยสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี           
ในวโรกำสที่เจริญพระชนมำยุครบ ๔ รอบ ในปีพุทธศักรำช ๒๕๔๖ โดยมีแนวทำงในกำรด ำเนินกำรตำมแนว
พระรำชด ำริและพระรำชกรณียกิจ ที่ได้เสด็จพระรำชด ำเนินมำทรงงำนในบริเวณค่ำยพระรำมหก เป็นแนวทำง
ในกำรด ำเนินงำนให้อุทยำนฯ เป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชำติที่มีชีวิต โดยมุ่งหวังว่ำเมื่ออุทยำนฯ แห่งนี้       
เสร็จสมบูรณ์แล้ว จะเป็นสถำนที่เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระปรีชำสำมำรถในด้ำนกำรอนุรักษ์ ธรรมชำติ 
สิ่งแวดล้อม ประวัติศำสตร์และศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งชำวไทยและชำวต่ำงประเทศ และจะเป็น
สถำนที่ศึกษำหำควำมรู้ทำงด้ำนกำรฟ้ืนฟูป่ำชำยเลน ป่ำชำยหำด ป่ำเบญจพรรณ และที่อยู่อำศัยของสัตว์นำนำชนิด 
ตลอดจนเป็นสถำนที่ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงประวัติศำสตร์ อันทรงคุณค่ำของประเทศไทย        
และของโลก 
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 ภำยในอุทยำนสิ่งแวดล้อมนำนำชำติสิรินธร โดยได้รับกำรสนับสนุนจำกกองทุนเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์
พลังงำน ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน กระทรวงพลังงำน เพ่ือเป็นศูนย์กลำงในกำรเผยแพร่ควำมรู้      
ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมุ่งเน้นกำรเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับกำรอนุรักษ์พลังงำน จัดท ำ      
ค่ำยฝึกอบรมด้ำนกำรประหยัดพลังงำน และน ำเสนอเทคโนโลยีพลังงำนทดแทน ภำยในอำคำรศูนย์พลังงำน
เพ่ือสิ่งแวดล้อม ประกอบไปด้วยนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศกำรพลังงำนเพ่ือสิ่งแวดล้อม                  
และนิทรรศกำรเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งห้องสมุดพลังงำนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งทั้ งหมดล้วนน ำเสนอข้อมูล        
ที่เกี่ยวข้องกับพลังงำนและสิ่งแวดล้อม โดยมีรูปแบบกำรน ำเสนอที่หลำกหลำยและน่ำสนใจ  อุทยำนได้จัดให้มี
นิทรรศกำรพลังงำนเคลื่อนที่โดยใช้รถยนต์ขนำดเล็ก ภำยในบรรจุสื่อกำรเรียนรู้และจอโปรเจคเตอร์ส ำหรับ     
ฉำยวิดิทัศน์ด้ำนพลังงำนและสิ่งแวดล้อมน ำไปเผยแพร่กับชุมชนและสถำนศึกษำต่ำง ๆ และมีค่ำยพลังงำน    
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นสถำนที่จัดกิจกรรมฝึกอบรมและพักค้ำงส ำหรับองค์กรต่ำง ๆ ประกอบด้วยห้องพัก 
ลำนกำงเต้นท์  ลำนกลำงแจ้ง และท่ำเรือ ส ำหรับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
 อุทยำนสิ่งแวดล้อมนำนำชำติสิรินธร มีแหล่งกำรเรียนรู้ด้ำนนวัตกรรมพลังงำนที่สำธิตกำรใช้พลังงำน
ทดแทนด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์และพลังงำนลม รวมถึงกำรติดตั้งระบบกำรสำธิตพลังงำนชุมชนน ำเสนอ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในปัจจุบันสำมำรถใช้งำนได้จริงในชุมชนเพ่ือเป็นต้นแบบส่งเสริมกำรใช้พลังงำนทดแทน  
ในท้องถิ่นต่ำง ๆ ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพภำยในอุทยำน คือ ห้องเรียนธรรมชำติให้เด็ก ๆ และผู้มำ      
เยี่ยมเยือนได้เรียนรู้ระบบนิเวศจำกประสบกำรณ์ตรง ที่ศูนย์ป่ำชำยเลนทูลกระหม่อม แหล่งฟ้ืนฟูป่ำชำยเลน    
ที่ส ำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ  เข้ำร่วมกิจกรรมดูนก กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กิจกรรมปลูกป่ำชำยเลน     
และกิจกรรมคืนชีวิตสู่ธรรมชำติ และยังได้เรียนรู้ระบบบ ำบัดน้ ำเสียแบบควบรวมบึงประดิษฐ์ ซึ่งเป็นบ่อบ ำบัด
น้ ำเสียที่อำศัยกระบวนกำรทำงธรรมชำติ กำรป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่ง ซึ่งในกำรก่อสร้ำงเกำะกันคลื่นและ   
รอดักทรำยเพ่ือลดควำมรุนแรงของคลื่นและเพ่ิมปริมำณทรำยริมชำยฝั่ง รวมทั้งกำรสร้ำงเขื่อนกันทรำย         
ให้น้ ำทะเลไหลเข้ำออกได้ตำมปกติเพ่ือรักษำสมดุลระบบนิเวศในกำรขยำยพันธุ์สัตว์น้ ำออกสู่ทะเล และเป็น     
ที่พักหลบคลื่นลมส ำหรับเรือประมงพื้นบ้ำน 
 นอกจำกนี้ ไม่ไกลจำกที่ตั้งอุทยำนสิ่งแวดล้อมนำนำชำติสิรินธร มีโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ
ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวให้เข้ำเยี่ยมชมและศึกษำเรียนรู้  ได้แก่ ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยทรำย       
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ โครงกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนือ่งมำจำกพระรำชด ำร ิ
โครงกำรตำมพระรำชประสงค์หุบกะพง สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์บรมรำชชนนี และโครงกำรช่ำงหัวมัน  ซึ่ง
แต่ละโครงกำรจัดตั้งขึ้นเพ่ือประโยชน์สุขของพสกนิกรของชำวไทยทุกคน   
 ต่อจากน้ัน นายยศกร สายสร้อย เจ้าหน้าที่วิทยากร  ได้บรรยำยเกี่ยวกับพลังงำนเพ่ือสิ่งแวดล้อม   
โดยแบ่งออกเป็น ๔ โซน คือ 
 โซนที่ ๑ ศนูย์พลังงำนเพ่ือสิง่แวดล้อม 
 โซนที่ ๒ สวนป่ำชำยเลนทูลกระหม่อม 
 โซนที่ ๓ แนวกำรป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่ง 
 โซนที่ ๔ บริกำรห้องพัก 
ซึ่งอุทยำนสิ่งแวดล้อมนำนำชำติสิรินธร มีหัวใจที่ส ำคัญ ๒ เรื่อง คือ ด้ำนสิ่งแวดล้อม และด้ำนพลังงำน 
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ด้านสิ่งแวดล้อม 
 ป่ำชำยเลนในเขตพ้ืนที่อุทยำนสิ่งแวดล้อมนำนำชำติสิรินธร มีควำมอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศมำกขึ้น 
ประกอบไปด้วยพันธุ์ไม้ป่ำชำยเลนหลำกหลำยชนิด ได้แก่ โกงกำงใบเล็ก โกงกำงใบใหญ่ ตะบูน ตะบัน ตำตุ่ม
ทะเล โพทะเล จิกทะเล ปรงทะเล ขลู่ ฯลฯ เป็นแหล่งอนุบำลสัตว์น้ ำวัยอ่อน และเป็นที่อยู่อำศัยของสัตว์ต่ำง ๆ 
โดยเฉพำะนกนำนำชนิด ทั้งนกประจ ำถิ่นและนกอพยพ กลำยเป็นห้องเรียนธรรมชำติ ส ำหรับศึกษำระบบนิเวศ
และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของป่ำชำยเลนได้อีกแห่งหนึ่ง และช่วยปลุกจิตส ำนึกให้ตระหนักถึง
คุณประโยชน์อันมหำศำลของป่ำชำยเลน ซึ่งเป็นทรัพยำกรธรรมชำติที่ควรค่ำแก่กำรอนุรักษ์ไ ว้ และมีกำร
ปรับตัวของสัตว์ในป่ำชำยเลน ประกอบด้วย  ปลำตีน  ปูแสม  ปูก้ำมดำบ  
 
ด้านพลังงาน 
 วิกฤต 
 ปัญหำจำกวิกฤตพลังงำน วิกฤตโลกร้อน และกำรใช้เชื้อเพลิงจำกฟอสซิลอย่ำงสิ้นเปลือง โดยเฉพำะ
กำรใช้พลังงำนจำกน้ ำมัน ถ่ำนหิน และก๊ำซธรรมชำติ ส่งผลให้ปริมำณของพลังงำนลดลงและคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง ท ำให้ในปัจจุบันแหล่งพลังงำนที่เหลืออยู่บนโลกมีปริมำณไม่มำกนัก แต่กำรใช้
พลังงำนยังมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี ซึ่งอำจจะส่งผลให้เกิดกำรขำดแคลนพลังงำนที่จะใช้ในอนำคตอันใกล้นี้      
อีกทั้งกำรใช้พลังงำนอย่ำงมหำศำลได้ส่งผลให้เกิดวิกฤตสิ่งแวดล้อม โดยเฉพำะปัญหำภำวะโลกร้อน อันเกิดจำก
กิจกรรมของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดก๊ำซเรือนกระจกที่เพิ่มสูงขึ้นอย่ำงรวดเร็ว ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยำกำศไปห่อหุ้มผิว
โลกมำกขึ้น ส่งผลให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น ผลของอุณภูมิที่เพ่ิมสูงขึ้นนี้ ท ำให้เกิดสถำนกำรณ์และปัญหำที่
แตกต่ำงกันในแต่ละประเทศ แต่ละส่วนของโลก ในส่วนของผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยนั้น ได้ส่งผลให้
ระดับน้ ำทะเลสูงขึ้น ผลกระทบต่อระบบนิเวศและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ผลกระทบต่อระบบนิ เวศและ
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ผลกระทบต่อกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ เหตุกำรณ์สภำพอำกำศรุนแรง ผลกระทบ
ทำงสังคมและเศรษฐกิจ และผลกระทบต่อสุขภำพ 
 จำกกำรที่มนุษย์ต้องเผชิญหน้ำกับวิกฤตพลังงำนและวิกฤตสิ่งแวดล้อม ท ำให้เกิดกำรแสวงหำวิธีกำร
ใหม่ ๆ เพ่ือปรับตัวให้เข้ำกับสภำพแวดล้อม และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่ำง ๆ ส ำหรับใช้เป็นแนวทำงในกำร
แก้ปัญหำจำกวิกฤตกำรณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เช่น กำรด ำเนินชีวิตตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยกำรใช้
พลังงำนอย่ำงรู้คุณค่ำและใช้อย่ำงพอเพียง และกำรเปลี่ยนมำใช้พลังงำนทดแทน 
 ทางออกจากวิกฤติ 
 กำรคิดค้นและพัฒนำพลังงำนทดแทน จึงเป็นทำงออกในกำรแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนพลังงำนและ
ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับโลกและสภำวะแวดล้อม ซึ่งข้อดีของพลังงำนทดแทนคือเป็นพลังงำนที่สะอำด      
ไม่ก่อให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อม และสำมำรถมีทดแทนได้อย่ำงไม่จ ำกัด ส ำหรับพลังงำนทดแทนที่ได้รับกำร
พัฒนำเพ่ือน ำมำใช้ประโยชน์ ได้แก่ พลังงำนแสงอำทิตย์  พลังงำนลม  พลังงำนน้ ำ  พลังงำนชีวมวล พลังงำน
ก๊ำซชีวภำพ ไบโอดีเซลและแก๊สโซฮอล์ พลังงำนจำกสำหร่ำย และพลังงำนขยะ    
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การประหยัดพลังงานเราท าได้ (Save Energy We Can Do It) โดยใช้ 3 อ ดังน้ี 
 - อาคารที่ประหยัดพลังงาน  โดยสิ่งส ำคัญที่ต้องค ำนึงถึงในกำรสร้ำงบ้ำนประหยัดพลังงำน คือ       
กำรป้องกันควำมร้อนจำกดวงอำทิตย์เข้ำสู่ตัวบ้ำน กำรใช้แสงและลมจำกธรรมชำติให้มำกที่สุด ใช้อุปกรณไ์ฟฟ้ำ
อย่ำงคุ้มค่ำ รวมทั้งกำรสร้ำงบ้ำนเรือนไทย ซึ่งเป็นภูมิปัญญำของคนไทยสมัยก่อน 
 - อุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงาน ปัจจุบันอุปกรณ์ในแต่ละชนิดพัฒนำเร็วขึ้น ซึ่งอำจจะติดตำมเทคโนโลยี
ที่เกิดขึ้นใหม่ ๆ ไม่ทัน 
 - อุปนิสัยที่ประหยัดพลังงาน โดยกำรลดขยะช่วยโลก เนื่องจำกกำรเพ่ิมขึ้นของจ ำนวนประชำกร    
กำรขยำยตัวของชุมชน กำรกระตุ้นทำงเศรษฐกิจจำกภำครัฐ และกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเที่ยว ส่งผลให้
เกิดปริมำณขยะจ ำนวนมำก และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่องทุกปี วิธีกำรที่จะช่วยลดปริมำณขยะสำมำรถ
ปฏิบัติได้ลำยวิธี โดยเริ่มตั้งแต่กำรสร้ำงควำมเข้ำใจและกำรให้ควำมรู้เรื่องขยะ เช่น กำร แยกขยะก่อนทิ้ง          
มูลค่ำของขยะ ระยะเวลำในกำรย่อยสลำยของขยะแต่ละชนิด พิษจำกขยะ เป็นต้น 
 
นวัตกรรมด้านพลังงาน 
 ระบบสาธิตพลังงานทดแทน 
 พลังงานแสงอาทิตย์ กำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำด้วยเซลล์แสงอำทิตย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำเนื้อหำ
สำระและรูปแบบกำรสำธิตเรื่องพลังงำนทดแทนให้มีควำมสอดคล้องและน่ำสนใจ เป็นแห่งเผยแพร่ควำมรู้ด้ำน
อนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม และสำมำรถผลิตไฟฟ้ำใช้ภำยในอำคำร ส่วนไฟฟ้ำที่ได้จำกระบบอิสระจะถูก
ประจุในแบตเตอรี่ เพื่อน ำมำใช้เป็นไฟแสงสว่ำงในเวลำกลำงคืนและใช้กับรถไฟฟ้ำ 
 พลังงานลม  กำรน ำพลังงำนจำกลมมำใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสำธิตกำรใช้ประโยชน์
จำกพลังงำนลม ส่งเสริมกำรเรียนรู้ควำมเข้ำใจในกำรเลือกใช้พลังงำนสะอำด และสำมำรถขยำยผลต่อยอดกำร
ใช้พลังงำนลมเป็นพลังงำนทำงเลือกได้ในอนำคต 
 
 ระบบสาธิตพลังงานชุมชน 
 กำรติดตั้งระบบสำธิตพลังงำนชุมชนเกี่ยวกับกำรใช้พลังงำนทดแทนและเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงำน     
มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นต้นแบบในกำรด ำเนินงำนส ำหรับชุมชนที่สำมำรถน ำไปใช้งำนได้จริง และเป็นระบบ    
ที่ทันต่อเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยได้ติดตั้งระบบดังกล่ำวบริเวณศูนย์พลังงำนเพ่ือสิ่งแวดล้อม เช่น 
 ๑. รถโดยสำรขนำดเล็กใช้พลังงำนไฟฟ้ำร่วมกับพลังงำนแสงอำทิตย์ 
  รถไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์เป็นรถไฟฟ้ำขนำดเล็กที่ช่วยลดกำรใช้ น้ ำมันและไฟฟ้ำ เนื่องด้วย
เมืองแผงเซลล์แสงอำทิตย์รับพลังงำนจำกแสงอำทิตย์ จะแปลงพลังงำนแสงอำทิตย์เป็นพลังงำนไฟฟ้ำเก็บสะสม
ไว้ในแบตเตอรี่ และน ำพลังงำนไฟฟ้ำจำกแบตเตอรี่มำใช้ขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสตรง โดยผ่ำน          
กำรควบคุมสัญญำณควำมกว้ำงพัลส์เพ่ือไปควบคุมกำรจ่ำยพลังงำนไฟฟ้ำ จึงท ำให้สำมำรถควบคุมรถให้ช้ำ      
หรือเร็วได้ 
 ๒. ระบบกังหันลมผลิตไฟฟ้ำ 

  หลักกำรท ำงำนเมื่อมีลมพัดผ่ำนใบกังหัน พลังงำนจลน์ที่เกิดจำกลมจะท ำให้ใบพัดของกังหัน
หมุนและได้เป็นพลังงำนกลออกมำพลังงำนกลจำกแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงำนไฟฟ้ำ 
โดยเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำที่เชื่อมต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลม จ่ำยกระแสไฟฟ้ำผ่ำนระบบควบคุมไฟฟ้ำ และ
จ่ำยกระแสไฟฟ้ำเข้ำสู่ระบบ 
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   หลังจำกนั้นผู้เข้ำร่วมศึกษำดูงำนได้เข้ำเยี่ยมชมนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศกำรพลังงำน    
เพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งทั้งหมดล้วนน ำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพลังงำนและสิ่งแวดล้อม โดยมีรูปแบบกำรน ำเสนอ
ที่หลำกหลำยและน่ำสนใจ 
 ๓. ระบบผลิตน้ ำร้อนพลังงำนแสงอำทิตย์ 

  ระบบน้ ำร้อนแสงอำทิตย์ประกอบด้วยส่วนท ำงำน ๒ ส่วนหลัก คือ            
  ๑) ส่วนรังสีควำมร้อน แผงรับรังสีควำมร้อนชนิดหลอดสูญญำกำศ มีควำมหนำถึง ๒ ชั้น      

เมื่อรับรังสีควำมร้อนจำกดวงอำทิตย์แล้วจะท ำกำรควำมร้อนด้วยสำรดูดซับ รังสีที่เคลือบไว้ภำยในหลอดแก้ว
โดยมีแกนทองแดงเป็นตัวน้ ำควำมร้อนเข้ำสู่ถัง ที่บรรจุน้ ำเกิดกำรแลกเปลี่ยนควำมร้อนท ำใหน้้ ำมอีณุหภมูสิงูขึน้ 
๖๐ – ๙๐ องศำเซลเซียสโดยประมำณ ระบบนี้เกิดควำมร้อนสม่ ำเสมอไม่เกิดตะกรันภำยในหลอดแก้ว)          
ทั้งนี้ ควำมเข้มของรังสีควำมร้อนในแต่ละวันจะเป็นตัวก ำหนดอุณหภูมิน้ ำ  

  ๒) ส่วนถังบรรจุน้ ำร้อน เป็นถังมีผนัง ๒ ชั้น สำมำรถเก็บควำมร้อนได้นำนประมำณ ๒ – ๓ วัน 
มีขนำดถังให้เลือกตำมควำมเหมำะสมของจ ำนวนผู้ใช้ 
 ๔. ระบบอบแห้งพลังงำนแสงอำทิตย์  รำยละเอียดของเครื่องอบแห้งพลังงำนแสงอำทิตย์               
ขนำด ๑๕ กก. จ ำนวน ๑ ชุด  
 ๕. ระบบเตำพลังงำนแสงอำทิตย์ 
  เตำแสงอำทิตย์คืออุปกรณ์ในกำรรวมแสงเพ่ือให้ได้ควำมร้อนสูง จะมำกหรือน้อยขึ้นอยู่กับ
รูปร่ำงและเปอร์เซ็นต์กำรสะท้อนแสงของผิวจำนรับแสง รูปร่ำงที่รวมแสงได้มำกที่สุดคือรูปทรงแบบพำรำโบลำ 
ส่วนวัสดุที่สะท้อนแสงก็ใช้ได้ทั้งแต่กระจกเงำจนถึงอลูมิเนียมฟอยด์ ซึ่งกำรใช้อลูมิเนียมฟอยด์มำท ำเป็นแผ่น
สะท้อนแสงนี้ สำมำรถท ำได้หลำยรูปแบบ ขึ้นอยู่กับกำรออกแบบ อำจเป็นกล่องหรือเป็นแผงก็ได้ ใช้ส ำหรับ
เป็นเตำต้มน้ ำร้อน หรือเป็นเตำประกอบอำหำร เช่น กำรย่ำง กำรต้ม และกำรทอด 
 ๖. ระบบถังหมักก๊ำซชีวภำพจำกขยะอินทรีย์ 
  ในสภำวะที่ไร้ออกซิเจน จุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนจะเปลี่ยนสำรอินทรีย์ที่ย่อยสลำยเป็นก๊ำซ
มีเทน คำร์บอนไดออกไซด์ และน้ ำ ซึ่งกระบวนกำรดังกล่ำวเรียกว่ำ กำรย่อยสลำยแบบไม่ใช้ออกซิเจน กำรผลิต
ก๊ำซชีวภำพจำกขยะอินทรีย์ อำศัยหลักกำรย่อยสลำยแบบไม่ใช้ออกซิเจน โดยเป็นกระบวนกำรหมักขยะ
อินทรีย์ในถังปิดสนิทที่มีแบคทีเรียซึ่งไม่ใช้ ออกซิเจนย่อยสลำยขยะอินทรีย์ให้กลำยเป็นก๊ำซชีวภำพ ซึ่งมี
องค์ประกอบส ำคัญคือ ก๊ำซมีเทน และคำร์บอนไดออกไซด์ และได้ผลผลิตสุดท้ำยเป็นสำรปรับสภำพดิน     
(Soil Conditioner) หรือปุ๋ยอินทรีย์ กำรน ำมำใช้ประโยชน์ในด้ำนพลังงำน คือ ใช้เป็นเชื้อเพลิงในกำรหุงต้ม
อำหำรได้โดยตรงเหมือน LPG หรือใช้แทนถ่ำนไม้ และฟืน เดินเครื่องยนต์เพ่ือผลิตไฟฟ้ำหรือสูบน้ ำ              
เพื่อทดแทนกำรใช้น้ ำมันเตำ เบนซิน หรือดีเซล ใช้กับตะเกียงเพื่อให้แสงสว่ำง ใช้กับหัวเผำ (Burner) เพื่อผลิต
ไอน้ ำใช้ในอุตสำหกรรม เผำให้ควำมร้อนในกระบวนกำรผลิต ส่วนด้ำนสิ่งแวดล้อม สำมำรถช่วยลดปัญหำของ
กลิ่นและก๊ำซพิษ ไม่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวน ไม่เป็นแหล่งเพำะพันธุ์ เชื้อโรค ลดกำรปล่อยก๊ำซมีเทน           
สู่บรรยำกำศ ลดปัญหำต่อคุณภำพน้ ำในแหล่งน้ ำธรรมชำติ ใช้น้ ำที่ผ่ำนกำรย่อยสลำยจำกระบบเป็นปุ๋ยน้ ำ     
กำกตะกอนที่ผ่ำนกำรย่อยสลำยน ำไปใช้เป็นปุ๋ยปรับปรุงคุณภำพดิน 
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 ๗. ระบบท ำน้ ำร้อนจำกแอร์คอมเพรสเซอร์ถังแรงดัน 
  หลักกำรท ำงำนคือขณะที่เครื่องปรับอำกำศท ำงำน สำรท ำควำมเย็นที่ออกจำกคอมเพรสเซอร์
จะมีอุณหภูมิสูง และจะถูกส่งไปน ำควำมร้อนออก เพ่ือให้มีอุณหภูมิต่ ำลง เช่น ใช้ลมเป็นตัวถ่ำยเทควำมร้อน
ออกเหมือนกับคอนเดนซิ่งยูนิตตำมบ้ำน ระบบท ำน้ ำร้อนจำกเครื่องปรับอำกำศสำมำรถน ำควำมรอ้นทีถ่กูปลอ่ย
ทิ้งที่ คอนเดนเซอร์มำใช้ประโยชน์ โดยน ำกลับมำแลกเปลี่ยนควำมร้อนกับน้ ำ ท ำให้น้ ำมีอุณหภูมิสูงขึ้นจนเป็น
น้ ำร้อน โดยใช้กำรตัดต่อวงจรท่อน้ ำยำสำรท ำควำมเย็นของระบบปรับอำกำศ กำรน ำควำมร้อน                  
จำกเครื่องปรับอำกำศมำผลิตน้ ำร้อนนั้น อำศัยหลักกำรน ำควำมร้อนจำกน้ ำยำท ำควำมเย็นในระบบปรับอำกำศ
มำถ่ำยเทควำมร้อน ให้กับน้ ำในอัตรำที่เหมำะสม โดยน ำควำมร้อนจำกสำรท ำควำมเย็นในขณะที่เป็นสภำวะ
ก๊ำซร้อน เมื่อออกจำกคอมเพรสเซอร์ไปผ่ำนชุดแลกเปลี่ยนควำมร้อนแบบของเหลวกับน้ ำ จะมีผลให้น้ ำยำท ำ
ควำมเย็นที่มีอุณหภูมิสูง (ประมำณ ๘๐-๙๐ องศสำเซลเซียส) เย็นลงในขณะที่น้ ำที่อยู่ในถังเก็บควำมร้อนจะมี
อุณหภูมิ ส่งผลให้เครื่องปรับอำกำศสำมำรถระบำยควำมร้อนได้เร็วขึ้น คอมเพรสเซอร์ท ำงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น ก็จะช่วยสร้ำงควำมเย็นภำยในห้องได้เพ่ิมขึ้น โดยคอมเพรสเซอร์ท ำงำนน้อยลง จึงท ำให้
ใช้ไฟฟ้ำน้อยลง จึงช่วยประหยัดค่ำไฟฟ้ำของเครื่องปรับอำกำศได้เพ่ิมมำกขึ้น ช่วยยืดอำยุกำรท ำงำนของ
เครื่องปรับอำกำศให้ยำวนำนขึ้น และได้น้ ำร้อนที่น ำไปใช้อุปโภคบริโภคต่อไป โดยไม่ต้องใช้เครื่องท ำน้ ำอุ่นที่ใช้
ไฟฟ้ำ 
 ๘. ระบบจ ำลองกำรผลิตไฟฟ้ำพลังน้ ำ 
  แบบจ ำลองระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนน้ ำนี้ได้จ ำลองน้ ำตกสูง * เมตร และต่อท่อน้ ำจำกบนยอด
น้ ำตกลงด้ำนล่ำง เพ่ือต่อเข้ำเครื่องกังหันน้ ำผลิตไฟฟ้ำ ก ำลังผลิต ๑ กิโลวัตต์ เป็นชนิด เพียวตันเทอร์ไบ 
(Pelton turbine) โดยน้ ำที่ไหลมำตำมท่อจะผ่ำนหัวรีดน้ ำเพื่อเพ่ิมแรงดันให้กับน้ ำและฉีดตรง เข้ำกับใบกังหัน
น้ ำ และท ำให้กังหันน้ ำหมุน กังหันน้ ำที่ต่อตรงกับเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำเมื่อใบกังหันน้ ำหมุนก็จะท ำให้แกน       
ของเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำหมุนด้วย และผลิตไฟฟ้ำออกมำ 
 ๙.  ระบบแก๊สซิไฟเออร์ผลิตแก๊สเชื้อเพลิงชีวมวล 
  หลักกำรท ำงำน เทคโนโลยีแก๊สซิไฟเออร์ที่จัดแสดงนี้เป็นแบบเชื้อเพลิงนิ่ง หรือ Fixed bed 
Gasifier ซึ่งเป็นเตำที่มีขนำดเหมำะสมกับกำรใช้งำน โดยมีอุปกรณ์หลัก ๆ ๔ ส่วน คือ ระบบเตำผลิตแก๊สชีว
มวล ระบบป้อนเชื้อเพลิง ระบบท ำควำมสะอำดแก๊สเบื้องต้น และอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น พัดลมดูดแก๊ส และหัวเผำ
แก๊ส โดยมีหลักกำรท ำงำนแบบกำรผลิตแก๊สเชื้อเพลิงชีวมวล (Gasifier) แบบอำกำศไหลขึ้น เป็นกำรเผำไหม้
เชื้อเพลิงในที่จ ำกัดปริมำณอำกำศให้เกิดควำมร้อนบำงส่วน แล้วไปเร่งปฏิกิริยำต่อเนื่องอื่นๆ เพ่ือเปลี่ยน
เชื้อเพลิงแข็งให้กลำยเป็นแก๊สเชื้อเพลิง ซึ่งสำมำรถติดไฟได้ ได้แก่ แก๊สคำร์บอนมอนอกไซด์ แก๊สไฮโดรเจน 
และแก๊สมีเทน เป็นต้น สำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงแทนน้ ำมันในเครื่องยนต์สันดำปภำยใน เช่น 
เครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล ใช้เป็นเครื่องต้นก ำลังทำงกลที่อยู่กับที่เพ่ือผลิตไฟฟ้ำ สูบน้ ำ หรือเป็นต้นก ำลัง
ขับเครื่องจักรกลในทำงกำรเกษตร เหมำะกับชนบทที่อยู่ห่ำงไกล ท ำให้เกษตรกรสำมำรถผลิตไฟฟ้ำใช้เอง หรือ
สำมำรถที่จะใช้เป็นเชื้อเพลิงในกำรให้ควำมร้อนในกำรประกอบอำหำร ไปจนถึงเป็นเชื้อเพลิงใหก้บัหมอ้ไอน้ ำใน
โรงงำนอุตสำหกรรม 
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นิทรรศการเฉลิมพระเกยีรต ิ 
 กำรจัดสร้ำงนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติ มีกำรด ำเนินกำรจัดท ำเพื่อเป็นกำรเผยแพร่พระรำชกรณียกิจ
และโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ 
พระบรมรำชินีนำถ สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี และสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรม     
รำชกุมำรี ด้ำนกำรพัฒนำและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เสื่อมโทรมให้กลับมำมีสภำพอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิม     
ซึ่งส่งผลให้เกิดประโยชน์อย่ำงมหำศำลแก่ปวงชนชำวไทยในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ รวมทั้งพระรำชกรณียกิจ            
ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวในด้ำนกำรพัฒนำพลังงำนทดแทน เพ่ือให้คนไทยได้มีพลั งงำนใช้ ลดกำร
น ำเข้ำพลังงำนจำกต่ำงประเทศ เช่น พลังงำนแสงอำทิตย์ ไบโอดีเซล กังหันไฟฟ้ำพลังน้ ำคลองลัดโพธิ์ เป็นต้น 
กำรเผยแพร่โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ มุ่งหวังให้พสกนิกรชำวไทยได้ตระหนักในพระมหำกรุณำธิคุณ 
เกิดควำมเข้ำใจและมีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์พลังงำน และร่วมกันรักษำสิ่งแวดล้อม เพ่ือถวำยเป็นพระรำชกุศล 
โดยมีแนวคิดกำรออกแบบนิทรรศกำรภำยใต้ชื่อ “พระบำรมีจักรีแผ่ไพศำล บริบำลสิ่งแวดล้อมและพลังงำน 
(Royal Activities on Environment and Energy)” 
 นอกจำกนี้ ภำยในนิทรรศกำรยังมีกำรน ำเสนอประวัติควำมเป็นมำของอุทยำนสิ่ งแวดล้อมนำนำชำติ   
สิรินธร ซึ่งมีแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมแนวพระรำชด ำริของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรม          
รำชกุมำรี เพ่ือเป็นกำรเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระปรีชำสำมำรถของพระองค์ ในด้ำนกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
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นิทรรศการพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอ้ม 

รู้ค่าพลังงาน 
น ำเสนอเนื้อหำเกี่ยวกับวิกฤติพลังงำนและวิกฤติโลกร้อน เพ่ือให้ผู้ใช้ตระหนักในควำมส ำคัญของพลังงำน 

เนื่องจำกพลังงำนเป็นสิ่งที่ส ำคัญส ำหรับกำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน แต่มีอยู่อย่ำงจ ำกัด จึงควรลดปริมำณกำรใช้
พลังงำน และใช้เท่ำที่จ ำเป็น รวมทั้งเปลี่ยนมำใช้พลังงำนทดแทน เพ่ือเป็นทำงออกจำกวิกฤติ โดยแบ่งกำร
น ำเสนอออกเป็น ๕ ส่วน คือ วิกฤตพลังงำน วิกฤตโลกร้อน เชื้อเพลิงฟอสซิล ทำงออกจำกวิกฤต และพลังงำน
ทดแทน 

ประหยัดพลังงานเราท าได ้
ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรประหยัดพลังงำนภำยในบ้ำน ตั้งแต่กำรออกแบบตลอดจนกำรใช้อุปกรณ์

เครื่องใช้ไฟฟ้ำภำยในบ้ำน และกำรประหยัดพลังงำนในกำรเดินทำงโดยเน้นให้ใช้รถสำธำรณะ และกำรประหยดั
พลังงำนจำกกำรใช้รถยนต์ รวมทั้งให้ควำมรู้เกี่ยวกับขยะที่ถูกสร้ำงขึ้นในชีวิตประจ ำวัน วิธีกำรจัดกำรขยะ         
และตัวอย่ำงกำรรีไซเคิลขยะ โดยมุ่งหวังให้เกิดกำรประหยัดพลังงำนที่เริ่มจำกตัวเรำ จำกที่บ้ำน ไปจนถึง      
กำรเดินทำง และจัดกำรกับขยะที่สร้ำงขึ้น ซึ่งแบ่งกำรน ำเสนอออกเป็น ๓ ส่วน คือ บ้ำนประหยัดพลังงำน 
ประหยัดน้ ำมันเรำท ำได้ และลดขยะช่วยโลกเรำท ำได้ 

เทคโนโลยีพลังงานควรรู ้
น ำเสนอภำพรวมเทคโนโลยีเกี่ยวกับพลังงำนทั้งกำรผลิต กำรใช้งำน และนวัตกรรมกำรอนุรักษ์พลังงำน 

รวมทั้งกำรให้ควำมรู้เรื่องค่ำไฟฟ้ำอัตโนมัติ (Ft) และระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำอัจฉริยะ โดยแบ่งกำรน ำเสนอ
ออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นกำรน ำเสนอนวัตกรรมพลังงำน ประกอบด้วย นวัตกรรมแสงสว่ำง นวัตกรรม
แบตเตอรี่ และนวัตกรรมเซลล์เชื้อเพลิงและไฮโดรเจน ส่วนที่ ๒ น ำเสนอเรื่องค่ำไฟฟ้ำอัตโนมัติและระบบ
โครงข่ำยไฟฟ้ำอัจฉริยะ 
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นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง 
 น ำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกำรน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน โดยมีกำร
จัดสร้ำงนิทรรศกำรแบ่งออกเป็น ๒ นิทรรศกำร ดังนี้ นิทรรศกำรแหล่งเรียนรู้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
น ำเสนอแนวทำงพระรำชด ำริของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เกี่ยวกับกำรใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทำงในกำรด ำเนินชีวิต กล่ำวคือ ควำมพอประมำณ ควำมมีเหตุผล กำรมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี พร้อมด้วยกำร
มีควำมรู้คู่คุณธรรม อันจะน ำไปสู่ชีวิตที่มั่นคงและสมดุล พร้อมรับต่อกำรเปลี่ยนแปลง โดยได้รับกำรสนับสนุน
จำกส ำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์ นิทรรศกำรพลังงำนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงน ำเสนอควำมรู้
เกี่ยวกับเทคโนโลยี ด้ำนพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน เพ่ือขยำยผลควำมรู้ไปสู่ชุมชนท้องถิ่นและชุมชน
ทั่วประเทศ ภำยในห้องนิทรรศกำร มีกำรจัดนิทรรศกำรและกำรสำธิตด้ำนพลังงำนทดแทน ประกอบด้วย     
เตำมหำเศรษฐี เตำเศรษฐกิจ เตำชีวมวล เตำเผำถ่ำนแบบถัง ๒๐๐ ลิตร เตำย่ำงบำร์บีคิวประสิทธิภำพสูง 
เครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิง และนิรรศกำรด้ำนอนุรักษ์พลังงำน ประกอบด้วย กระเบื้องแผ่นใส ลูกหมุนระบำย
อำกำศ ชุดหลอดไฟ เตำเผำขยะแบบไร้ควัน และตู้อบแห้งพลังงำนแสงอำทิตย์ โดยได้รับกำรสนับสนุนจำกกรม
พัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน กระทรวงพลังงำน 
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สรุปรายงานการศกึษาดูงาน 

ณ โรงแรมหัวหิน มันตรา รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
วันเสาร์ที่ ๒๗ มถิุนายน ๒๕๕๘   
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๓๐ นาฬิกา 

   
 คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ คณะท ำงำนจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ และข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือระดม
ควำมคิดในกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้และระบบกำรเรียนรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ระยะเวลำ   
๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) โดยแบ่งองค์ควำมรู้ออกเป็น ๓ กลุ่ม สรุปได้ดังนี้ 
 กลุ่มที่ ๑ องค์ความรูด้้านการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ  
    SEC – SEN CITIZEN CUSTOMER  
 ๑. กำรตรำกฎหมำย 
  - ร่ำง พรบ. 
  - ร่ำง พรป. 
  - พรก. 
  - ร่ำง พรบ.งบประมำณ  
 ๒. กำรควบคมุกำรบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 
  - กระทู้ถำม 
  - ญตัต ิ
  - กำรขอเปดิอภิปรำยทัว่ไป 
  - กำรหำรือปญัหำควำมเดือดร้อนของประชำชน 
 ๓. กำรประชุมสภำ 
  - กำรจัดระเบียบวำระกำรประชุมของสภำ 
  - กำรจัดท ำขัน้ตอนกำรประชุมของสภำ 
  - กำรจัดท ำข้อมูลทำงด้ำนวชิำกำรเพื่อสนับสนุนกำรประชุม 
  - กำรปฏิบตัิหน้ำที่เลขำนุกำรในที่ประชุม 
  - กำรจัดท ำรำยงำนกำรออกเสียง 
  - กำรจัดท ำรำยงำนกำรประชุม 
 ๔. ระบบงำนด้ำนกรรมำธิกำร 
  - ดำ้นกำรประชมุกรรมำธิกำร 
  - ดำ้นกำรแตง่ตัง้บุคคลเพื่อปฏิบัติงำนใหก้ับคณะกรรมำธิกำร 
  - ดำ้นกำรจดัท ำรำยงำนของคณะกรรมำธิกำรฯ เพ่ือเสนอสภำ 

 รำยงำนกำรพิจำรณำญัตติ/กำรพิจำรณำเรื่องร้องเรียน 
 รำยงำนกำรพิจำรณำรำ่ง พรบ. 
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 - ดำ้นกำรปฏบิัตหิน้ำทีข่องฝ่ำยเลขำนุกำรฯ กรรมำธิกำร (ขำ้รำชกำรรัฐสภำ) 
 - ดำ้นกำรศกึษำดงูำนต่ำงประเทศ/ภำยในประเทศ 
 - ดำ้นกำรรบัรองแขกต่ำงประเทศ 
 - ดำ้นกำรจดัสัมมนำ 
 - ดำ้นกำรจดัท ำรำยงำนกำรประชมุ 

 ๕. กำรแต่งตั้งและถอดถอนบุคคล  
  ๑. กำรแต่งตั้งและให้ควำมเห็นชอบ 
   - ดำ้นกำรตรวจสอบประวัตแิละควำมประพฤติ 
  ๒. กำรถอดถอน 
   - คณะกรรมกำรซักถำม 
 
 กลุ่มที่ ๒ องค์ความรู้ทีส่นับสนุนภารกิจดา้นการตา่งประเทศ 
       KNOW WHAT WHO TACIT  
 ๑. กำรไปเยือนต่ำงประเทศ 
  - เทคนิคกำรเตรียมควำมพรอ้มของบุคลำกร 
  - กำรสร้ำงและรวบรวมฐำนข้อมูลของประเทศตำ่งๆ 
  - กำรประสำนงำนกับหนว่ยงำนภำยในและต่ำงประเทศ 
 ๒. กำรประชุมระหวำ่งประเทศ ASGP 
  - ศึกษำก ำหนดกำรประชุม 
  - ศึกษำวตัถปุระสงคข์องกำรประชุม 
  - กำรท ำหน้ำทีเ่ลขำนุกำรคณะเดนิทำง 
 ๓. กำรรบัรองแขกตำ่งประเทศที่มำเยือน 
  - กำรจัดกำรด้ำนกำรล่ำม 
  - กำรจัดงำนเลี้ยง 
  - กำรเยี่ยมคำรวะ 
 ๔. กำรเขำ้สู่ประชำคมอำเซยีน 
  ๔.๑ กำรเตรียมฐำนข้อมูลดำ้นกฎหมำยหรือระเบียบในเครืออำเซียน 
  ๔.๒ กำรพัฒนำบุคลำกรใหม้ีทักษะด้ำนต่ำงประเทศ 
   - ดำ้นภำษำ 
   - ดำ้นพิธกีำรทตู และมำรยำทสำกล 
   - ดำ้นควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม 
  ๔.๓ แลกเปลี่ยนข้ำรำชกำรของรฐัสภำในกลุม่ประเทศอำเซียนเพื่อปฏิบตัิหน้ำที่ผูแ้ทน 
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำของรฐัสภำในกลุม่ประเทศอำเซียน 
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 กลุ่มที่ ๓  องค์ความรูด้้านการบริหารจดัการองคก์ร 
  ๑. กำรบริหำรจัดกำรด้ำนนโยบำยและแผน 
  ๒. กำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกร HRM HRD 
  ๓. กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
  ๔. กำรบริหำรกำรเงนิ กำรคลัง และงบประมำณ HRIS + PMS 
  ๕. กำรควบคมุภำยใน  
  ๖. กำรประชำสมัพันธแ์ละสือ่สำรองค์กร  
   - กำรประชำสมัพันธ ์
   - กำรสื่อสำรองคก์ร 
   - กำรผลิตสือ่สิ่งพิมพ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้จัดท ารายงานสรุป 
นำงหฤทัย  มติรประถัมภ ์
นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบตัิกำร 
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ภาคผนวก 
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สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้  มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา 
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อุทยานสิ่งแวดลอ้มนานาชาติสิรินธร  อ าเภอชะอ า  จังหวัดเพชรบุรี  
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โรงแรมหัวหิน มันตรา รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๔ : รายงานสรุปผล 
การจัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้ 

กิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) 
 



รายงานสรุปผลการจัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้  
กิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) 

วันอังคารที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๒๐ นาฬิกา  
ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารสุขประพฤติ    

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

  ตามที่ เลขาธิการวุฒิสภาพิจารณาอนุมัติให้ ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคลร่วมกับ
คณะกรรมการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้ กิจกรรมที่  ๕ 
กิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) ในวันอังคารที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๒๐ นาฬิกา 
ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารสุขประพฤติ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการท างาน รวมทั้งมีการจัดนิทรรศการ
น าเสนอผลงานของส านักที่เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดท าองค์ความรู้ฯ โดยมีผู้เข้าร่วมกจิกรรมประกอบดว้ย 
ผู้บริหาร คณะกรรมการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา คณะท างานจัดการความรู้         
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จ านวน ๒๐๐ คน นั้น 

บัดนี้ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล         
ได้สรุปผลการจัดกิจกรรม โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  เมื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ มาพร้อมกัน ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารสุขประพฤติ แล้ว 
นางสาวศศิธร ศรีสุจริต ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ  ได้กล่าวรายงานความเป็นมาในการจัด
โครงการฯ และนางนรรัตน์  พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว จากนั้น
ได้มอบให้ นางสาวรุ่งนภา สุวรรณไชย นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และนายธงไท ไชยหิรัญการ          
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เป็นผู้ด าเนินรายการ  
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  กิจกรรมประกอบด้วย 
  ๑. การจดันิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ จ านวน ๔ เรื่อง ดังนี ้
 ๑) องค์ความรู้ด้านการสนับสนุนกระบวนการตราพระราชบัญญัติ โดยส านักกฎหมาย 
 ๒) การพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยส านักกฎหมาย และ
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๓) Easy E-C Languages กับส านักภาษาต่างประเทศ โดยส านักภาษาต่างประเทศ 
 ๔) แผนการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา       
(พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) โดยฝ่ายเลขานุการคณะท างานจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  ๒. การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ ASEAN  
 ด าเนินการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ 
ASEAN  เรื่อง การเตรียมพร้อมสู่ ASEAN Community  ของ
ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม  และสาธารณรัฐสิงคโปร์  
 ด าเนินรายการโดย นางสาวแก้วเกศร์        
ถาวรพันธ์ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา      
ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีวิทยากรร่วมเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน ๔ คน ประกอบด้วย 
 ๑) Thailand perspective   
  โดย  นายสมศักดิ์ มนญุปิจ ุ  ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง  
       และการบริหารจัดการ 
 ๒) Vietnam perspective  
  โดย  นางสาววรรณภัสสร ์ไชยเทพ นักวเิทศสัมพนัธ์ปฏบิัติการ 
       กลุ่มงานพิธีการทตู  ส านักการต่างประเทศ 
 ๓) Singapore perspective  
  โดย  นายจิรายุส จนีช้าง   เจ้าพนักงานชวเลขช านาญงาน 
       กลุ่มงานชวเลข ๑  
       ส านักรายงานการประชุมและชวเลข 
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 ๔) Chinese perspective  
  โดย  นายนัฐพล บุญสอน  นักวเิทศสัมพนัธ์ช านาญการ 
       กลุ่มงานภาษาจีนและภาษาอื่น 
       ส านักภาษาต่างประเทศ 

  ๓. กิจกรรมการแซววาที   
 ด าเนินกิจกรรมการแซววาที หัวข้อ “เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ร่วมกันพัฒนาองค์กร”        
พิธีกร โดย นางสาววรรณภัสสร์ ไชยเทพ นั ก วิ เ ท ศ สั ม พั น ธ์ ป ฏิ บั ติ ก า ร  ก ลุ่ ม ง า น พิ ธี ก า ร ทู ต                     
ส านักการต่างประเทศ และทีมแซววาที จ านวน ๒ ทีม ประกอบด้วย 
     ทีมแซว  
   น าโดย  ๑) นายบุญสงค์ ลาค า  ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพัฒนากฎหมาย 
        ส านักกฎหมาย 
 ๒) นางสาวสุนิษา ลอยฟ้า นิติกรปฏิบตัิการ  

กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวสิามัญ ๒ 
     ส านักกรรมาธกิาร ๑ 
 ๓) นายบรรหาร ก าลา  ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานสง่เสริมคุณธรรม

    และจริยธรรม ส านักพัฒนาทรพัยากรบุคคล 
 

ทีมซ่า  
น าโดย ๑) นายชัยวุฒ ิพุฒพิิสุทธิ์  ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานวิทยาการ 

    คอมพิวเตอร์ ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ
    และการสื่อสาร 

 ๒) นางสาวณัตถยา สขุสงวน วิทยากรช านาญการ 
     กลุ่มงานตดิตามและประมวลผลงาน

    ของวุฒิสภา ส านักวิชาการ 
 ๓) นายธัชชัย แก้ววาร ี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

    กลุ่มงานแผนงานและโครงการ 
     ส านักนโยบายและแผน 

  ๔. การแสดงชุดพิเศษ   
 ด าเนินการโชว์แสดงชุดพิเศษ โดยชมรมลีลาศและการขับร้องวุฒิสภา  จ านวน ๕ คน 
ประกอบด้วย 
 ๑. นางชรญัญา ประสิทธินาวา  ต าแหนง่นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน 
       ช านาญการพิเศษ  
       กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์   
       ส านักนโยบายและแผน 
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 ๒. นางนนัทิญาพร  สัมพันธท์วีกิจ  ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
      กลุ่มงานตดิตามและประเมนิผล   
       ส านักนโยบายและแผน 
 ๓. นายอภิสิทธิ ์ ซาวจ าปา   ต าแหนง่เจ้าพนักงานบนัทึกขอ้มูลช านาญงาน  
       กลุ่มงานตดิตามและประเมนิผล   
       ส านักนโยบายและแผน 
 ๔. นายปณิธศัร ์ ปทุมวฒัน์    ต าแหนง่นติิกรช านาญการ   
       กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย ส านักกฎหมาย  
 ๕. นางสาวศวิณัฐภรณ ์ นันทะมา  ต าแหนง่นติิกรปฏิบตัิการ  
       กลุ่มงานกฎหมาย ๑  ส านักกฎหมาย 
 
  ๕. มอบของรางวัลให้แก่ผู้จัดท าองค์ความรู้ ประจ าปี ๒๕๕๘ 
 นางสาวศศิธร ศรีสุจริต ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ  ได้มอบของรางวัลให้แก่
ส านักที่เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดท าองค์ความรู้ฯ และส านักที่ร่วมจัดนิทรรศการน าเสนอผลงาน ดังนี้ 
 ๑) องค์ความรู้ด้านการสนับสนุนกระบวนการตราพระราชบัญญัติ ประกอบด้วย 
 -  Tip and Technique ใ น ก า ร จั ด ท า
บทสรุปส าหรับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ( Executive 
Summary) ในเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
  เจ้าภาพหลัก  ส านักกฎหมาย 
 - แนวทางในการเขียนถ้อยค าในกฎหมาย
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
  เจ้าภาพหลัก  ส านักการประชุม 
 - Trick การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ในขั้นของคณะกรรมาธิการ 
   เจ้าภาพหลัก  ส านักกรรมาธิการ ๑, ๒ และ ๓ 
 - การสนับสนุนกระบวนการตราพระราชบัญญัติของส านักวิชาการที่เข้าสู่การ
ประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 เจ้าภาพหลัก  ส านักวิชาการ 
 ๒) องค์ความรู้ด้านการเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 
 - การจัดท าฐานข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน ในเว็บไซต์ www.asean-law.senate.go.th 
  เจ้าภาพหลัก  ส านักกฎหมาย 
 ๓) ส านักที่ร่วมจัดนิทรรศการน าเสนอผลงาน ประกอบด้วย 
 - นิทรรศการการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน                 
โดยส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและส านักกฎหมาย 
 - นิทรรศการ Easy E – C Languages โดยส านักภาษาต่างประเทศ   
 
  ๖. มอบรางวัลการแต่งกายชุดอาเซียน 

http://www.asean-law.senate.go.th/
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 คณะกรรมการได้ร่วมกันตัดสินการประกวดการแต่งกายชุดอาเซียน  โดยมีเกณฑ์     
การตัดสิน ดังนี้ 
 ๑. ความสวยงาม   ๑๐ คะแนน 
 ๒. ความคิดสร้างสรรค์ ๑๐ คะแนน 
 ๓. การแสดงออก   ๑๐ คะแนน 
  รวม   ๓๐ คะแนน  
 
 
 

 จากนั้น นางสาวศศิธร ศรีสุจริต ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ  ได้มอบของรางวัล
ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดการแต่งกายชุดอาเซียน โดยมีผู้ชนะการประกวด จ านวน ๓ คน ดังนี้ 

 รางวัลที่ ๑  
นางสาวอังสณา  เนตรทอง พนักงานจ้างเหมาเพื่อเสรมิงาน 

ด้านนิตบิัญญัต ิ ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

  รางวัลที่ ๒ 
   นางสาวสุดารัตน์  พงษ์เฉลียว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
        กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ 
        ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  รางวัลที่ ๓ 
   น.ส.เบญจมาศ  ส าเนียงสูง  เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลช านาญงาน 
        กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
        ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สรุปผลการประเมินจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 การประเมินผลการด าเนินการจัดกิจกรรม 
  ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการด าเนินการจัดกิจกรรมในภาพรวม          
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ๔.๔๐ คือ อยู่ในระดับ ดมีาก 

 การประเมินผลการน าองค์ความรู้ที่ด าเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
   ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ เห็นด้วยว่าองค์ความรู้ที่ด าเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สามารถ
น าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐  

 การประเมินผลดา้นความคุม้ค่าต่อการจดัโครงการ 
  ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ เห็นว่าการจัดโครงการครั้งนี้ เกิดความคุ้มค่า คิดเป็น          
ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
 
 ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นอื่นๆ  
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 ๑. ควรเพ่ิมกิจกรรมใหม้ากขึ้น  
 ๒. ตอ้งการให้มโีครงการศึกษาดูงาน ณ ตา่งประเทศอีก เพ่ือเปน็การเปดิให้ขา้ราชการ

ระดบัทั่วไปที่ยังไม่เคยเขา้รว่มการศึกษาดูงานฯ ได้มโีอกาสไปศกึษาดงูานเพ่ิมเติม  
 ๓. ควรมกีารจดัใหป้ระชาชน/และผูม้ีส่วนได้เสียได้เขามาร่วมกิจกรรมดว้ย 
 ๔. ควรให้ทุกส านักได้มีส่วนร่วมในการจัดซุ้มงานและร่วมกิจกรรม เพราะปีนี้จ านวนคน     

ที่สนใจมาร่วมงานค่อนข้างน้อย เนื่องจากไม่เกี่ยวกับส านักของตนเอง 
 ๕. ควรมกีารเพ่ิมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้มากขึน้ เชน่ การใช้เสียงตามสาย เปน็ต้น 

  
 
 
 
 

ผู้จัดท ารายงานสรุป 
นางหฤทัย  มติรประถัมภ ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประมวลภาพกิจกรรม 
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โครงการพัฒนาองค์ความรู้ กิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

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

  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประมวลภาพกิจกรรม 
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โครงการพัฒนาองค์ความรู้ กิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

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

 
  
 
 
 
 
  

 
  
  
    
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


