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คณะกรรมการจัดการความรู้ของส านัักงานัลขขาิกการวฒิกสาาดด้จัดท าแผนัปฏกบัตกการการจัดการ

ความรู้แขะระบบการลรียนัรู้ของส านัักงานัลขขาิกการวฒิกสาา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
โดยครอบคขฒมแผนังานั โครงการแขะกกจกรรมตามแผนัการจัดการความรู้แขะระบบการลรียนัรู้ 
ของส านัักงานัลขขาิกการวฒิกสาา ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) ซึ่งการจัดท าแผนัปฏกบัตกการฉบับนัี้ 
ดด้มีการทบทวนัด าลนักนังานัจัดการความรู้แขะระบบการลรียนัรู้ของส านัักงานัลขขาิกการวฒิกสาาให้มีความ
สอดคข้องกับแผนัยฒทิศาสตร์ส านัักงานัลขขาิกการวฒิกสาา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ลกณฑ์
คฒณาาพการบรกหารจัดการาาครัฐ (PMQA) นัโยบายผู้บรกหารระดับสูง แขะการพกจารณาทบทวนัโครงการ
แขะกกจกรรมที่จะตอ้งด าลนักนัการในัปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของหนั่วยงานัาายในัส านักังานัลขขาิกการ
วฒิกสาาลพ่ือให้การจัดท าองค์ความรู้แขะการด าลนักนัโครงการ/กกจกรรมที่สนัับสนัฒนัระบบการลรียนัรู้แขะ
การลสรกมสร้างวัินัิรรมในัแขกลปขี่ยนัลรียนัรู้ของบฒคขากรในัองค์กรมีความลหมาะสมแขะสอดคข้องกับ
นัโยบายของผู้บรกหารระดับสูงแขะสถานัการณ์ความลปขี่ยนัแปขงในัปัจจฒบันัมากยก่งขึ้นั 

คณะกรรมการจัดการความรู้ของส านัักงานัลขขาิกการวฒิกสาาขอขอบคฒณหนั่วยงานัแขะบฒคขากร
ที่ลกี่ยวข้องทฒกท่านั มา ณ โอกาสนัี้ ท่ีดด้มีส่วนัร่วมในักระบวนัการจัดท าแผนัปฏกบัตกการการจัดการความรู้
แขะระบบการลรียนัรู้ของส านัักงานัลขขาิกการวฒิกสาา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ส าลร็จขฒข่วง
ดด้ด้วยดีแขะสามารถนั าดปใช้ลป็นักรอบแนัวทางในัการด าลนักนังานั อีกทั้งยังใช้ประโยชนั์ในัการก ากับ 
ตกดตามความก้าวหนั้าของการด าลนักนังานั การประลมกนัผขการนั าองค์ความรู้ดปใช้ในัการปฏกบัตกงานั 
แขะการรายงานัผขสัมฤทิกข์องการด าลนักนังานัลมือ่จบปงีบประมาณ ทั้งนัี้ หวังว่าแผนัปฏกบัตกการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นัี้จะลป็นัประโยชนั์ต่อหนั่วยงานัแขะบฒคขากรผู้ลกี่ยวข้องในัการนั าแผนัดปสู่การ
ปฏกบัตก ในัการสร้างแขะพัินัาองค์ความรู้ที่จ าลป็นัให้บฒคขากรดด้นั าดปปรับใช้ในัการปฏกบัตกงานั 
แขะส่งลสรกมวัินัิรรมการลรียนัรู้ขององค์กร ซึ่งลป็นัการแขกลปขี่ยนัลรียนัรู้ร่วมกันัลพ่ือประโยชนั์ของ
องค์กร อันัลป็นัการสนัับสนัฒนัการบรรขฒลป้าหมายตามประลดน็ัยฒทิศาสตร์ของส านัักงานัลขขาิกการวฒิกสาา
บรรขฒลป้าหมายตามที่ดด้ก าหนัดดว้อย่างมีประสกทิกาาพแขะประสกทิกผขต่อดป 

 
 

 
 
 
 

                                                                                    คณะกรรมการจัดการความรู ้
ของส านัักงานัลขขาิกการวฒิ กสาา 

 
 
 
 



สำรบัญ 

ลรื่อง                                        หนัา้ 

บทที่ ๑ แผนกำรจัดกำรควำมรู้และระบบกำรเรยีนรู้ของส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒสิภำ  ๑ 
          (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 
  ๑. ความลปน็ัมา              ๑ 
  ๒. วัตถฒประสงค ์ ๑ 
  ๓. กระบวนัการจัดท าแผนั ๒ 
  ๔. แผนัการจดัการความรู้แขะระบบการลรียนัรูข้องส านักังานัลขขาิกการวฒิ กสาา ๓ 
      (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)  
  ๕. กรอบแนัวคกดการจดัการความรูข้องส านัักงานัลขขาิกการวฒิ กสาา ๖ 

บทท่ี ๒ กำรจัดท ำแผนแผนปฏิบัติกำรกำรจัดกำรควำมรู้และระบบกำรเรยีนรู้   ๘ 
  ของส ำนักงำนเลขำธกิำรวฒุิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑. การแต่งตั้งผูบ้รกหารด้านัการจดัการความรูข้องส านัักงานัลขขาิกการวฒิ กสาา  ๘ 
    แขะคณะกรรมการจัดการความรูข้องส านัักงานัลขขาิกการวฒิ กสาา 
๒. การทบทวนัการด าลนักนัการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑  ๘ 

 ๒.๑ ความสอดคข้องของแผนัการจดัการความรู้แขะระบบการลรียนัรู้ฯ   ๙ 
               กบัแผนัยฒทิศาสตร์ส านัักงานัลขขาิกการวฒิ กสาา ฉบบัที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
 ๒.๒ ความสอดคข้องของแผนัการจดัการความรู้แขะระบบการลรียนัรู้ฯ กับลกณฑ์ ๑๖ 
               คฒณาาพการบรกหารจดัการาาครฐั (PMQA) ที่ลกี่ยวข้อง 
 ๒.๓ นัโยบายของผูบ้รกหารระดับสงู       ๒๕
 แนัวทางการจดัการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑             ๒๙ 

๓ การทบทวนัโครงการแขะกกจกรรมที่จะต้องด าลนักนัการตามแผนัการจดัการความรูฯ้   ๓๐ 
ในัปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในัสว่นัที่ลกี่ยวข้อง 

บทท่ี ๓ แผนปฏิบัติกำรกำรจัดกำรควำมรู้และระบบกำรเรียนรู้     ๓๔ 
          ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑   
 แผนังานัที ่๑ การพัินัาองค์ความรู้ทีต่อบสนัองต่อาารกกจแขะผูร้ับบรกการขององคก์ร ๓๗ 
 แผนังานัที ่๒ การพัินัาระบบการลรียนัรู้ แขะการนั าลทคโนัโขยีสารสนัลทศ  ๔๖ 
 มาสนัับสนัฒนัการจดัการความรู ้
 แผนังานัที่ ๓ การส่งลสรกมวัินัิรรมการลรียนัรู้ขององค์กร     ๕๐ 
บทท่ี ๔ กำรตดิตำมประเมนิผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรกำรจัดกำรควำมรู้ ๕๕ 
  และระบบกำรเรียนรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิภำ 
  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 



ภำคผนวก  
าาคผนัวก ๑ :  
 - รายขะลอียดการจัดท าองคค์วามรู้ / การจดัท าท าลนัียบผู้ลชี่ยวชาญ  (Guru List) / 
การลพก่มพูนัปัญญาดว้ยบทลรยีนัจากการปฏกบตักงานั แขะการแขกลปขี่ยนัลรียนัรู้ลพื่อพัินัาการปฏกบัตกงานั 
ที่ด าลนักนัการในัปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ภาคผนวก ๒ :  
 - แนวทางการจดัท าองค์ความรู้ของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
ภาคผนวก ๓ : 
 - ค าสั่งส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา ท่ี ๗๑๖/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจดัการความรู้
ของส านักงานเลขาธิการวฒุสิภา 
 - ค าสั่งคณะกรรมการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
และค าสั่งคณะกรรมการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ท่ี ๒/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (เพิ่มเติม) 
าาคผนัวก ๔ : 
 - องค์ความรู้จากการด าลนักนัการจดัการความรูข้องส านัักงานัลขขาิกการวฒิ กสาา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทสรุปผู้บริหำร 
 

คณะกรรมการจัดการความรู้ของส านัักงานัลขขาิกการวฒิกสาา ดด้จัดท าแผนัปฏกบัตกการการ
จัดการความรู้แขะระบบการลรียนัรู้ของส านัักงานัลขขาิกการวฒิกสาา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยทบทวนัแผนัปฏกบัตกการฯ ให้สอดคข้องกับแผนัยฒทิศาสตร์ส านัักงานัลขขาิกการวฒิกสาา ฉบับที่ ๔ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ลกณฑ์คฒณาาพการบรกหารจัดการาาครัฐ (PMQA) ที่ลกี่ยวข้อง แขะนัโยบายของ
ผู้บรกหารระดับสูง ลพ่ือก าหนัดแนัวทางการจัดการความรู้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ซึ่งมีสาระส าคัญ คือ “การมฒ่งลนั้นัผขขัพิ์ของการจัดการความรู้ โดยจัดท าองค์ความรู้ที่จ าลป็นัต่อการ
ปฏกบัตกงานัในัการสนัับสนัฒนัวกสัยทัศนั์ พันัิกกจ แขะประลด็นัยฒทิศาสตร์ของส านัักงานัลขขาิกการวฒิกสาา  
ลพ่ือให้องค์ความรู้ที่ด าลนักนัการสามารถนั าดปใช้ในัการพัินัาประสกทิกาาพของงานัแขะสนัับสนัฒนัการ
บรรขฒลป้าหมายขององค์กรดด้อย่างชัดลจนัลป็นัรูปิรรม รวมทั้ง สอดคข้องกับกรอบการพัินัาองค์กร 
ตามลกณฑ์คฒณาาพการบรกหารจัดการาาครัฐ (PMQA) นัโยบายของผู้บรกหารระดับสูง แขะลหมาะสมกับ
สถานัการณ์ปัจจฒบันั ตขอดจนัการส่งลสรกมระบบการลรียนัรู้ การนั าลทคโนัโขยีสารสนัลทศมาช่วยในัการ
จัดลก็บแขะลผยแพร่องค์ความรู้ให้ลป็นัระบบแขะมีประสกทิกาาพ แขะส่งลสรกมให้บฒคขากรดด้มีการถ่ายทอด
ความรู้แขะแขกลปขี่ยนัลรียนัรู้ประสบการณ์แขะวกิีการปฏกบัตกที่ดีลพ่ือพัินัาการปฏกบัตกงานัอย่างต่อลนัื่อง 
อันัลป็นัการสร้างวัินัิรรมการลรียนัรู้ขององค์กร” ทั้งนัี้ แนัวทางดังกข่าวลป็นักรอบแนัวทางในัการ
ทบทวนัโครงการแขะกกจกรรมที่จะต้องด าลนักนัการ ในัปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้มีความลหมาะสมแขะสามารถ
ขับลคขื่อนัแนัวทางการจัดการความรู้ให้บรรขฒลป้าหมาย 

 ส านัักแขะกขฒ่มตรวจสอบาายในัดด้พกจารณาลสนัอองค์ความรู้ที่จ าลป็นัต่อการปฏกบัตกงานั 
แขะการด าลนักนัโครงการ/กกจกรรมอื่นัๆ ตามแผนัการจัดการความรู้ลรียบร้อยแข้ว โดยาาพรวม 
ของแผนปฏิบัติกำรฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วย  โครงกำร/กิจกรรม 
รวมจ ำนวน ๑๕ โครงกำร/กิจกรรม ดังนัี้ 

 

แผนงาน โครงการและกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

แผนงานที ่1 การพัฒนา 
องค์ความรู้ที่ตอบสนองต่อ
ภารกิจและผู้รบับรกิารของ
องค์กร 

1.1 การจดัท าองค์ความรู้ของ
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
- การจัดท าองคค์วามรู้ที่จ าเป็น 
ต่อการปฏิบตัิงาน จ านวนรวม ๑๘ 
องค์ความรู ้

ส านักและกลุม่ตรวจสอบ
ภายในทีจ่ัดท าองค์ความรู้ 

1.2 การจดัท าท าเนียบผูเ้ชีย่วชาญ 
(Guru List) 

หนว่ยงานที่จัดท า 

1.3 กิจกรรมการเพ่ิมพูนปญัญาด้วย
บทเรียนจากการปฏิบตัิงาน  

หนว่ยงานที่จัดท า 

 
 
 



แผนงาน โครงการและกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

แผนงานที ่2 การพัฒนาระบบ
การเรียนรู ้และการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมา 
สนับสนนุการจัดการความรู ้

2.1 โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้
ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(e-learning) 

ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล
และส านักเทคโนโลยฯี 

2.2 โครงการพัฒนาระบบการสอนงาน ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 

2.3 โครงการแลกเปลี่ยนและฝึก
ปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอก 
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 

2.4 โครงการส่งเสริมการรกัการอา่น กลุ่มงานห้องสมดุและ
พิพิธภัณฑ์ ส านักวชิาการ 

2.5 โครงการพัฒนาเวบ็ไซต์การ
จัดการความรูแ้ละพืน้ที่เสมอืนในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูข้องส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

2.6 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
เพื่อสนับสนนุการปฏิบตัิงาน 

ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

แผนงานที ่3 การสง่เสรมิ
วัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กร 

3.1 โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้
เพื่อพัฒนาการปฏบิัตงิาน 

หนว่ยงานที่จัดกิจกรรม 

3.2 โครงการพัฒนาองคค์วามรู ้ ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 

3.3 โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
(Senate Learning Center) 

คณะท างานจดัการความรู้ฯ 

3.4 กิจกรรมยกย่องชมเชยผลงาน
ด้านการจดัการความรู้ในองค์กร 

คณะท างานจดัการความรู้ฯ 

3.5 โครงการคดัเลือกแนวทางการ
ปฏิบัติงานสูค่วามเปน็เลิศ  

คณะท างานจดัการความรู้ฯ 

3.6 โครงการประชาสมัพันธ์ 
เผยแพร่องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน 

คณะท างานจดัการความรู้ฯ 

 
 ทั้งนัี้ แผนัปฏกบัตกการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดด้ก าหนัดรายขะลอียดโครงการ 
กกจกรรม ตัวชี้วัด ค่าลป้าหมาย ระยะลวขา แขะผู้รับผกดชอบโครงการ/กกจกรรมตามแผนังานัที่ก าหนัด 
ลพื่อลป็นักรอบแนัวทางในัการด าลนักนังานัแขะสนัับสนัฒนัการด าลนักนัการจัดการความรู้ให้บรรขฒวัตถฒประสงค์



ท่ีก าหนัด โดยคณะกรรมการจัดการความรู้ฯ แขะคณะท างานัจัดการความรู้ จะมีการการตกดตามแขะ
ประลมกนัผขการด าลนักนังานัอย่างต่อลนัื่อง ประกอบด้วยการตกดตามความก้าวหนั้าของการด าลนักนั
โครงการ/กกจกรรมตามแผนัปฏกบัตกการฯ การตกดตามแขะประลมกนัผขการนั าองค์ความรู้ที่ด าลนักนัการดปใช้
ประโยชนั์ ลพื่อประลมกนัผขส าลร็จตามตัวชี้วัดหมวด ๗ ผขขัพิ์การด าลนักนัการ (Results) ตัวชี้วัด RM 10 
ร้อยขะลฉขี่ยถ่วงนั้ าหนัักความส าลร็จจากผขสัมฤทิก์ของการด าลนักนัการ รวมทั้ง การประลมกนัผขสัมฤทิก์
ของการด าลนักนังานัตามแผนัปฏกบัตกการในัาาพรวม ลพ่ือวัดความส าลร็จ ตามตัวชี้วัดแขะค่าลป้าหมาย 
ที่ก าหนัด รวมทั้ งประลมกนัปัญหาอฒปสรรคในัการด าลนักนั งานั ลพ่ือหาแนัวทางแก้ดข ปรับปรฒง 
แขะพัินัาการด าลนักนังานัจัดการความรู้ของส านัักงานัลขขาิกการวฒิกสาาให้ดียก่งขึ้นัต่อดป  
 
 

----------------------------------------- 
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บทท่ี ๑ 
แผนการจดัการความรู้และระบบการเรยีนรู ้

ของส านักงานเลขาธกิารวฒุิสภา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 
 
๑. ความเป็นมา 

คณะกรรมการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ศึกษาและวิเคราะห์แนวทาง 
การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ผ่านมา ซึ่งมุ่งเน้นการจัดท าองค์ความรู้เป็นเรื่องๆ 
ในแต่ละปี ท าให้ไม่ครอบคลุมองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อองค์กร และขาดความต่อเนื่องในการปรับปรุง
พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ คณะกรรมการจัดการความรู้ฯ ซึ่งมีนางสาวศศิธร ศรีสุจริต ที่ปรึกษาด้าน
ระบบงานนิติบัญญัติ เป็นประธานกรรมการ จึงเห็นควรด าเนินการจัดท าแนวทางการจัดการความรู้ของ
ส านักงานฯ ให้เป็นระบบและมีความต่อเนื่อง โดยการจัดท าแผนการจัดการความรู้  ซึ่งเป็นแผน ๓ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็นจากบุคลากรที่เป็นตัวแทน
จากทุกส านักและกลุ่มตรวจสอบภายในมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการความรู้ของส านักงานฯ ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและความจ าเป็น
ในการปฏิบัติงานของส านักงานฯ และสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยเลขาธิการวุฒิสภาได้พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบแผนการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (พ.ศ. ๒๕๕๙ 
- ๒๕๖๑) แผนปฏิบัติการ ๓ ปี และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะเป็นเครื่องมือส าคัญของส านักงานฯ และหน่วยงานภายในที่จะใช้เป็นกรอบและคู่มือ
การด าเนินงานจัดการความรู้ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิผล
สูงสุด 

๒. วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือให้บุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 

ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้และพัฒนาการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย และเหมาะสม  
กับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง  
 ๒. เพ่ือพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
 ๓. เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการด าเนินการจัดการความรู้ ที่สามารถ
เข้าถึงได้ สะดวก เป็นปัจจุบัน เอื้อต่อการแสวงหา จัดเก็บ และเผยแพร่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
ให้บุคลากรสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๔. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ สร้างแรงจูงใจ และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ภายในส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรทุกระดับ  
 ๕. เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์ และสร้างทัศนคติในการด าเนินการจัดการความรู้ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
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๓. กระบวนการจัดท าแผน 

 
๓.๑ กรอบในการจัดท าแผน 

๑. แผนยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 
๒. ยุทธศาสตร์การบริหารทรพัยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) 
๓. นโยบายของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง 

รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง และเลขาธิการวุฒิสภา 
๔. องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ตามพันธกิจ อ านาจหน้าที่ของส านักงานฯ 

และสถานการณ์ความจ าเป็นขององค์กรในปัจจุบัน 
๕. สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของไทย 
๖. การประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้ 
๗. เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality 

Award: PMQA) หมวดที่ ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
๓.๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือรับฟังความคิดเห็นในการจัดท าแผน 

๑. การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมหัวหิน 
มันตรา อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อก าหนดกรอบแนวทาง/ทิศทางในการด าเนินการจัดการ
ความรู้ โดยมีการทบทวนการด าเนินงานที่ผ่านมา ความสอดคล้องกับภารกิจองค์กร แผนยุทธศาสตร์
ส านักงานฯ นโยบายของผู้บริหารระดับสูง ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาองค์ความรู้ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน สภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน และเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ก าหนดขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus Areas) จ านวน ๓ ด้าน 
ประกอบด้วย ๑. ด้านกระบวนการนิติบัญญัติ ๒. ด้านการต่างประเทศ และ ๓. ด้านการบริหารจัดการองค์กร 

ทั้งนี้ เพ่ือเป็นกรอบแนวทางที่ชัดเจนในการมุ่งเน้นจัดท าองค์ความรู้ในด้านที่ส าคัญและจ าเป็น
ต่อการปฏิบัติงานของส านักงานฯ รวมทั้ง ก าหนดแผนงานเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินการจัดการความรู้ 

๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๕ และวันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ ณ โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา เพื่อทบทวนและจัดท า
แผนปฏิบัติการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
โดยที่ประชุมได้พิจารณาก าหนดองค์ความรู้ที่ส านักและกลุ่มตรวจสอบภายในต้องการน ามาด าเนินการ

ศึกษา วิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา
และข้อมูลที่เก่ียวข้อง
เพื่อยกร่างแผนงาน
และกรอบการด าเนินงาน

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้บริหารและบุคลากร,
การเสนอองค์ความรู้ที่จ าเป็น
ต่อองค์กร และการเสนอ
โครงการ/กิจกรรม

- คณะกรรมการจัดการความรู้ฯ 
พิจารณารายละเอียดแผนการ
จัดการความรู้ฯ และน าเรียน
เลขาธิการวุฒิสภาให้ความ
เห็นชอบ
- แผนฯ ได้รับความเห็นชอบ
เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙
และได้เผยแพร่ให้บุคลากร
ทราบแล้ว
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จัดการความรู้ในระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ตามขอบเขตการจัดการความรู้  ๓ ด้าน     
รวมทัง้ โครงการ/กิจกรรมในแต่ละแผนงานที่ก าหนด 
 ๓. การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ - วันเสาร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพ่ือทบทวนรายละเอียด 
องค์ความรู้ที่ส านักและกลุ่มตรวจสอบภายในได้เสนอให้น ามาด าเนินการจัดการความรู้ และโครงการ/
กิจกรรมในแต่ละแผนงาน เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการฯ ให้มีความสมบูรณ์และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ประชุมมีมติให้ ก าหนดขอบเขตการจัดการความรู้ เพ่ิมเติมจ านวน 
๑ ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของ
คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา ที่ให้ความส าคัญในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา รวมทั้ง ได้ก าหนดเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

๔. แผนการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 

 คณะกรรมการจัดการความรู้ฯ ได้ประมวลความเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ
และข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังกล่าว เพ่ือจัดท าแผนการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) โดยก าหนดขอบเขตการจัดการความรู้และแผนงาน ดังนี้  

ขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus Areas) จ านวน ๔ ด้าน ดังนี้ 
  ๑. ด้านกระบวนการนิติบัญญัติ ประกอบด้วยหัวขอ้องคค์วามรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ การตรากฎหมาย 
การควบคมุการบรหิารราชการแผน่ดนิ การประชมุสภา และระบบงานด้านกรรมาธกิาร และการแตง่ตัง้
และถอดถอนบุคคล 

๒. ด้านการต่างประเทศ ประกอบด้วยหัวข้อองค์ความรู้ ท่ีเกี่ยวข้องกับ การเดินทางไปเยือน
ต่างประเทศ การประชุมระหว่างประเทศ  การรับรองแขกต่างประเทศที่มาเยือน  และภารกิจ 
ด้านประชาคมอาเซียน 

๓. ด้านการบริหารจัดการองค์กร ประกอบด้วยหัวข้อองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ การสนับสนุน
การด าเนินงานด้านต่างๆ ของส านักงานฯ ประกอบด้วย ด้านนโยบายและแผน ด้านการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการเงินการคลังและงบประมาณ 
และด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เป็นต้น 

๔. ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยหัวข้อองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ 
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร ความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตขององค์กร 

 แผนงาน 
ก าหนดแผนงาน ในการด าเนินการจัดการความรู้ฯ จ านวน ๓ แผนงาน ประกอบด้วย 
แผนงานที่ ๑ การพัฒนาองค์ความรู้ที่ตอบสนองตอ่ภารกิจและผู้รับบริการขององค์กร 

 วัตถุประสงค ์
 ๑. สร้างและแสวงหาองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการสนับสนุนภารกิจ เป้าหมายและยุทธศาสตร์  
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อให้บุคลากรมีองค์ความรู้ที่สามารถน ามาประยุกต์และพัฒนาในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย และเหมาะสมกับความต้องการของผู้รับบริการและ
สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
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 ๒. ส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรงุกระบวนการปฏิบัตงิานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการสรา้ง
นวตักรรมที่ชว่ยสนบัสนนุการปฏิบตัิงานให้มปีระสิทธิภาพมากขึน้ 
 

แนวทางการด าเนินการ โครงการ/กิจกรรม 
๑. จัดท าองค์ความรู้ที่จ าเปน็ต่อการปฏิบัตงิาน
และตอบสนองต่อความต้องการของผู้รบับรกิาร
ขององค์กร 

๑. การจัดท าองค์ความรูข้องส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา  
๒. การจัดท าท าเนียบผู้เชี่ยวชาญ (Guru List) 

๒. สร้างนวัตกรรมที่ชว่ยสนบัสนุนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน 

๓. โครงการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย 
(Routine to Research : R2R) 
๔. กิจกรรมการเพิ่มพูนปญัญาดว้ยบทเรียน 
จากการปฏิบตัิงาน 

 
 แผนงานที่ ๒ การพัฒนาระบบการเรียนรู้ และการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุน 
การจัดการความรู้ 
 วัตถุประสงค ์
 ๑. ส่งเสริมใหบุ้คลากรเกิดการเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเองเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิัติงาน  
 ๒. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนให้องค์กรสามารถแสวงหาความรู้ 
ประมวลผล จัดเก็บ ถ่ายโอนและแลกเปลี่ยนความรู้ ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  

แนวทางการด าเนินการ โครงการ/กิจกรรม 
๑. พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร  
 

๑. โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์(e-learning) 
๒. โครงการพัฒนาระบบการสอนงาน 
๓. โครงการแลกเปลี่ยนและฝึกปฏิบัตงิานกับ
หนว่ยงานภายนอกทัง้ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 
๔. โครงการสง่เสรมิการรักการอ่าน 

๒. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบ
ฐานข้อมูลในการสนับสนุนการจัดการความรู้ 

๕. โครงการพัฒนาเว็บไซต์การจัดการความรู้และ
พ้ืนที่เสมือนในการแลกเปลีย่นเรียนรู้ของ
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
๖. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุน
การปฏิบตัิงาน 

 

 

  

 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CDMQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.yrhyala.com%2Fyrhres%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D61%3A2012-04-30-10-07-37%26catid%3D39%3A2012-04-24-10-18-06%26Itemid%3D68&ei=D3CjVdLrFsLImAWV05SIDQ&usg=AFQjCNFdqzJmtik0nqRJ_ryaDTH5OjGh6w&bvm=bv.97653015,d.dGY
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 แผนงานที่ ๓ การส่งเสริมวฒันธรรมการเรียนรู้ขององค์กร 
 วัตถุประสงค ์
  ๑. สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร 
 ๒. เสรมิสร้างแรงจูงในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร  

๓. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ให้ทัว่ถงึทั้งองค์กร เพ่ือให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ 
ความตระหนักในคุณค่า และน าไปสู่การรว่มมอืรว่มใจในการด าเนินการ  

 แนวทางการด าเนินการ โครงการ/กิจกรรม 
๑. สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และปรบัปรงุ
สภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

๑. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน 
๒. โครงการพัฒนาองค์ความรู้ 
๓. โครงการจดัตัง้ศนูย์การเรียนรู้ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา (Senate Learning Center) 

๒. เสรมิสร้างแรงจูงในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ของบคุลากร 
 

๔. กิจกรรมยกย่องชมเชยผลงานด้านการจดัการ
ความรู้ในองค์กร 
๕. โครงการคัดเลอืกแนวทางการปฏิบัตงิานสู่
ความเปน็เลิศ  

๓. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ให้
ทั่วถึงทัง้องค์กร 

๖. โครงการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์ความรู้
ในการปฏิบัตงิาน 

 

 ส าหรับแผนงานและแนวทางการด าเนินการได้น าไปสู่การปฏิบัติ โดยได้ก าหนดแผนปฏิบัติการ 
๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ อันประกอบด้วย 
รายละเอียดโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนงานที่ก าหนด เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานและสนับสนุนการด าเนินการจัดการ
ความรู้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
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๕. กรอบแนวคดิการจัดการความรูข้องส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 
(Senate’s Knowledge Management Framework) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความสอดคล้องต่อองค์กร 
(Organizational Alignment) 

 พัฒนาองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อองค์กร 
 ก าหนดขอบเขตการจัดการความรู้ ๔ ด้าน 

 - ด้านกระบวนการนิติบัญญตั ิ
 - ด้านการตา่งประเทศ 
 - ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
 - ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
       ในการปฏิบัติงาน 
 ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ 
    ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

ระบบการเรียนรู้ของบุคลากร 
(Learning System) 

 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

 พัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 เน้นพัฒนาจากการปฏิบตัิงาน 
 พัฒนาระบบการสอนงาน 

 การเรียนรู้ด้วยตนเอง, การพัฒนาระบบ 
                e-Learning 

 การแลกเปลี่ยนและฝึกปฏบิัติงาน 
  กับหน่วยงานภายนอก 
 

                    เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                    ส าหรับการจัดการความรู้ 

                  (ICT for KM) 
 พัฒนาเว็บไซต์การจัดการความรู้ เพื่อเป็นคลัง 

ความรู้ขององค์กร 
 ใช้ระบบ ICT เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ 

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 พัฒนาระบบฐานข้อมูล ให้มีความครบถ้วน 

เป็นปัจจุบัน เข้าถงึไดส้ะดวก และตอบสนอง 
ต่อความต้องการใช้งาน 

 

  วัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กร 
        (Learning Culture) 

 สร้างบรรยากาศและสภาพ 
   แวดล้อมที่สนบัสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 เสริมสร้างแรงจูงใจและการมีส่วนร่วม 
   ของบุคลากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 สื่อสาร ประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ 
   อย่างต่อเนื่องและทั่วถึงทั้งองค์กร 

 
 

ปัจจัยสนับสนนุความส าเร็จ 
 

บุคลากร 
มีศักยภาพสูง 

นวัตกรรม 
ในการปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 

 
บรรลุเป้าหมายและพันธกิจองค์กร 

 

ผู้บริหาร ทีมงานจัดการความรู ้
(KM Team) 

การมีส่วนร่วม 
ของบุคลากร 

 

โครงสร้างพืน้ฐาน 
ขององค์กร 
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บทท่ี ๒ 
การจดัท าแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู ้

ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
แผนการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 

ได้ก าหนดแผนปฏิบัติการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) อันประกอบด้วย รายละเอียดโครงการ กิจกรรม 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ เพ่ือแนวทางในการด าเนินงานและสนับสนุนการ
ด าเนินการจัดการความรู้ของส านักงานฯ รวมทั้ง เป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ซึ่งแผนปฏิบัติการ ๓ ปี ดังกล่าว ได้มีการก าหนดองค์ความรู้ที่ส านักและกลุ่มตรวจสอบภายในได้เสนอให้
น ามาด าเนินการจัดการความรู้ ในแต่ละปีงบประมาณ รวมทั้ง โครงการและกิจกรรมที่จะต้องด าเนินการ
ตามแผนงาน ๓ แผนงาน ที่ก าหนดไว้ โดยการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการด าเนินการดังนี้ 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 เลขาธิการวุฒิสภาได้ลงนามในค าสั่งส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่  ๑๗๖/๒๕๖๐ 
ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา โดยมี นางสาวมาลี  พิลาหอม ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ เป็นประธานกรรมการ 
(รายชื่อคณะกรรมการฯ และอ านาจหน้าที่ตามภาคผนวก) 

 ๒. การทบทวนการด าเนินการจดัการความรู้ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ 
คณะกรรมการจัดการความรู้ฯ ได้ทบทวนแผนการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ฯ 

ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ที่ เกี่ยวข้อง และนโยบายผู้บริหารระดับสูง 
เพ่ือก าหนดแนวทางการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับภารกิจองค์กรสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นกรอบแนวทางให้หน่วยงานต่างๆ ได้ทบทวน
โครงการและกิจกรรมที่จะต้องด าเนินการ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
จัดท าแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

การแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดการ
ความรู้

การทบทวนแผนการ
จดัการความรู้และระบบ
การเรียนรู้ฯ

ทบทวนและเสนอการ
ด าเนินโครงการ/
กิจกรรมตามแผนฯ

รวบรวมข้อมูลและน า
เรียนเลขาธิการวุฒิสภา
ให้ความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการฯ
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 รายละเอียดการทบทวนการด าเนินการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 

๒.๑ ความสอดคล้องของแผนการจัดการความรู้และระบบการเรียนรูฯ้ กับแผนยุทธศาสตร์
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

 
วิสัยทัศน์ (VISION) : “องค์กรที่เป็นเลศิในการส่งเสรมิ สนบัสนนุงานฝ่ายนติิบญัญัติ” 
พันธกิจ (MISSION) : “ส่งเสริมและสนับสนุนงานฝ่ายนติิบัญญัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย” 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy Issue) : ๖ ประเด็นยทุธศาสตร ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ มีการบริหารจัดการองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ 
๑.๑ พัฒนาระบบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๑.๒ พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 
๑.๓ พัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
๑.๔ พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล 

ยุทธศาสตร์ขององค์กร

เกณฑ์ PMQA

นโยบายผู้บริหารระดับสูง

แนวทางการ
จัดการความรู้

ทบทวน
กิจกรรม
ตามแผน

เสนอองค์
ความรู้และ
กิจกรรม

ขอความ
เห็นชอบแผน

แผนปฏิบัติ
การประจ าปี 

๒๕๖๑
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาความเป็นเลิศด้านกฎหมายและวิชาการ 
เป้าประสงค์ที่ ๑ มีนักกฎหมายนิติบัญญัติที่มีความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
เป้าประสงค์ที่ ๒ มีองค์ความรู้ในงานด้านกฎหมาย วิชาการ เพ่ือสนับสนุนการดาเนินงาน 
ของฝ่ายนิติบัญญัติ 
กลยุทธ์ 
๒.๑ พัฒนานักกฎหมายนิติบัญญัติให้มีองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ 
๒.๒ พัฒนานักกฎหมายนิติบัญญัติให้มีความสามารถในการเปรียบเทียบกฎหมาย 
      ของประเทศไทยและต่างประเทศ 
๒.๓ พัฒนาบุคลากร (นิติกร/วิทยากร) ให้มีขีดความสามารถตรวจสอบความถูกต้อง 
      ของรูปแบบเนื้อหา และความเชื่อมโยงของกฎหมาย 
๒.๔ พัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนในกระบวนการนิติบัญญัติของวุฒิสภาให้มีประสิทธิภาพ 
๒.๕ ส่งเสริมและพัฒนางานด้านกฎหมาย และวิชาการเพ่ือตอบสนองการด าเนินการของสมาชิกวุฒิสภา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารให้ก้าวหน้าและทันสมัย 
เป้าประสงค์ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ที่ก้าวหน้าทันสมัย และครอบคลุมภารกิจของวุฒิสภา 
กลยุทธ์ 
๓.๑ พัฒนาระบบและบ ารุงรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุน 
      ภารกิจของวุฒิสภา และส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้มีประสิทธิภาพ 
๓.๒ บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภา 
      และส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
๓.๓ การพัฒนานวัตกรรม เพ่ือเพิ่มศักยภาพด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร 
เป้าประสงค์ ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ 
ของวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์ 
๔.๑ การบริหารจัดการข้อมูล เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
๔.๒ การสร้างการรับรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผ่านช่องทางสื่อ 
๔.๓ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสื่อมวลชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นเลิศ 
เป้าประสงค์ บุคลากรมีศักยภาพในการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ และสามารถตอบสนอง 
ความต้องการของวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
กลยุทธ์ 
๕.๑ พัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามที่องค์กรคาดหวังอย่างเป็นระบบและหลากหลาย 
๕.๒ สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร 
๕.๓ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรและการบรรลุ 
      เป้าหมายขององค์กร 
๕.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนคุณธรรมและความโปร่งใส 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 
เป้าประสงค์ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการพัฒนาเครือข่ายด้านนิติบัญญัติกับหน่วยงาน

ภายในและต่างประเทศ 
กลยุทธ์ 
๖.๑ พัฒนาและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ 
๖.๒ พัฒนาและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ 

ค่านิยมหลัก (Core Value) : ค่านิยมของส านกังานเลขาธกิารวุฒิสภา จะใช้ค าว่า SENATE 
ซึ่งมคีวามหมายว่า วฒุิสภา มีรายละเอียดของเนื้อหาตามตัวอักษร ดงันี้ 

SENATE ประกอบด้วย 
S = Service Mind จิตบริการ 
E = Ethics จริยธรรม 
N = Nation Interest เพื่อประเทศชาติ 
A = Accountability ส านึกรับผิดชอบ 
T = Team Work ท างานเป็นทีม 
E = Effectiveness ประสิทธิผล 

 
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาแผนการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ฯ เปรียบเทียบกับแผนยทุธศาสตร์

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) พบว่ามีความสอดคล้องเนื่องจาก 
แผนงาน ๓ แผนงานตามแผนการจัดการความรู้ฯ และขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus Areas) 
๔ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านกระบวนการนิติบัญญัติ ๒) ด้านการต่างประเทศ ๓) ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
และ ๔) ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มีความครอบคลุมต่อองค์ความรู้ที่ช่วย
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ประเด็นของส านักงานฯ ดังนี้ 

 
แผนการจัดการความรู้ 
และระบบการเรียนรู้ฯ 

แผนยุทธศาสตร์ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๔ 

ประเด็นความสอดคล้อง 

แผนงานที่ ๑ การพัฒนาองค์ความรู้ 
ที่ตอบสนองต่อภารกิจและผู้รับบริการ
ขององค์กร 
วัตถุประสงค์ 
๑. สร้างและแสวงหาองค์ความรู้ที่จ าเป็น
ต่อการสนับสนุนภารกิจเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา เพื่อให้บุคลากรมีองค์ความรู้ที่
สามารถน ามาประยุกต์และพัฒนาในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
ทันสมัย และเหมาะสมกับความต้องการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การบริหารจัดการองค์กรที่ดีและ
มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาความเป็นเลิศ 
ด้านกฎหมายและวิชาการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารให้ก้าวหน้าและ
ทันสมัย 

 แผนการจดัการความรู้ฯ แผนงานที่ ๑ 
มุ่งเน้นการจัดท าองค์ความรู้ที่จ าเป็น
ต่อองค์กร โดยก าหนดขอบเขตการ
จัดการความรู้ จ านวน ๔ ด้าน ได้แก่ 
๑) ด้านกระบวนการนิติบัญญัติ 
๒) ด้านการต่างประเทศ ๓) ด้านการ
บริหารจัดการองค์กร และ ๔) ด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นกรอบในการเลือก
หัวข้อ/จัดท าองค์ความรู้ ซึ่งขอบเขต
ดังกล่าวมีความสอดคล้องและช่วย
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แผนการจัดการความรู้ 
และระบบการเรียนรู้ฯ 

แผนยุทธศาสตร์ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๔ 

ประเด็นความสอดคล้อง 

ของผู้รับบริการและสถานการณ์ท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง 
๒. ส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้เกิดการสร้างนวัตกรรมที่ช่วย
สนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การประชาสัมพันธ์และการสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ให้มีความเป็นเลิศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
การพัฒนาเครือข่ายและความ
ร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 

สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของ
ส านักงานฯ ทั้ง ๖ ประเด็น ดังนี้ 
 ๑) ด้านกระบวนการนิติบัญญัติ 
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาความเป็นเลิศด้านกฎหมาย
และวิชาการ 
 ๒) ด้านการต่างประเทศ สนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนา
เครือข่ายและความร่วมมือทั้งในและ
ต่างประเทศ 
 ๓) ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การบริหารจัดการองค์กรที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารให้ก้าวหน้าและทันสมัย, ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การประชาสัมพันธ์ 
และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นเลิศ 
 ๔) ขอบเขตด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน สนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ และประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 

แผนงานที่ ๒ การพัฒนาระบบ 
การเรียนรู้ และการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาสนับสนุนการจัดการ
ความรู้ 
วัตถุประสงค์ 
๑. ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน  
๒. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสนับสนุนให้องค์กรสามารถแสวงหา
ความรู้ ประมวลผล จัดเก็บ ถ่ายโอนและ
แลกเปลี่ยนความรู้ ให้เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารให้ก้าวหน้าและ
ทันสมัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ให้มีความเป็นเลิศ 

แผนการจัดการความรู้ฯ แผนงานที่ ๒ 
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการเรียนรู้ 
ขององค์กร และการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุน
การเรียนรู้ขององค์กร จึงมีความ
สอดคล้องและสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ และประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความ
เป็นเลิศ โดยแผนการจัดการความรู้ฯ
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่าง
เป็นระบบและมีวิธีการพัฒนาที่
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แผนการจัดการความรู้ 
และระบบการเรียนรู้ฯ 

แผนยุทธศาสตร์ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๔ 

ประเด็นความสอดคล้อง 

หลากหลาย สอดคล้องกับบุคลากร
รายบุคคล เช่น การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
การสอนงาน การแลกเปลี่ยนและฝึก
ปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารให้ก้าวหน้าและทันสมัย 
โดยแผนการจัดการความรู้ฯ ส่งเสริม
ให้มีการน าระบบ IT มาใช้ในการ 
พัฒนาองค์กร โดยการพัฒนาระบบ 
ในการจัดเก็บและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
รวมทั้ง การพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ให้มีความ
ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย 

แผนงานที่ ๓ การส่งเสริมวัฒนธรรมการ
เรียนรู้ขององค์กร 
วัตถุประสงค์ 
๑. สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร 
๒. เสริมสร้างแรงจูงในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของบุคลากร  
๓. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์การจัดการ
ความรู้ให้ทั่วถึงทั้งองค์กร เพื่อให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักใน
คุณค่า และน าไปสู่การร่วมมือร่วมใจใน
การด าเนินการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ให้มีความเป็นเลิศ 

 แผนการจัดการความรู้ฯ แผนงานที่ ๓ 
มุ่งเน้นส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้
ขององค์กร จึงมีความสอดคล้องและ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความ
เป็นเลิศ เนื่องจากยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
ก าหนดให้มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
และการบรรลุเป้าหมายขององค์กร 
 แผนจัดการความรู้ฯ แผนงานที่ ๓ 
ได้มีการก าหนดโครงการ/กิจกรรม 
ที่จะช่วยให้บุคลากรได้มีการถ่ายทอด
ความรู้ ประสบการณ์ วิธีการปฏิบัติที่
ดีและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือพัฒนา 
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง อันเป็น
การส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ 
ในองค์กร ซึ่งเป็นวัฒนธรรมการ
ปฏิบัติงานส าคัญท่ีจะช่วยสนับสนุน
เป้าหมายขององค์กรได้ 

 
ทั้งนี้ การจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จะมีการทบทวนการด าเนิน

โครงการและกิจกรรมตามแผนงานที่ก าหนดไว้ โดยส านักต่างๆ จะมีการทบทวนและเสนอองค์ความรู้  
ที่น ามาจัดการความรู้ (ตามแผนงานที่ ๑) ให้มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของ
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ส านักงานฯ และสถานการณ์ความจ าเป็นในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น ซึ่งท าให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการด าเนินงานด้านต่างๆ ขององค์กร และพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร อันจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของส านักงานฯ ให้ไปสู่
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ส่วนการด าเนินโครงการและกิจกรรมตามแผนงานที่ ๒ และ ๓ ส่วนใหญ่เป็นการ
ด าเนินงานประจ าของส านักผู้รับผิดชอบและคณะท างานจัดการความรู้ฯ ซึ่งจะมีการทบทวนการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
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๒.๒ ความสอดคล้องของแผนการจดัการความรู้และระบบการเรียนรูฯ้ 
กับเกณฑ์คณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ที่เกี่ยวข้อง 

 
 ส านักงาน ก.พ.ร. ได้จัดท าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ ๒ 
เพ่ือให้เกณฑ์ฯ มีความทันสมัยตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งเพ่ือเป็นการยกระดับมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานภาครัฐให้สูงขึ้น ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการน าไปใช้เป็นกรอบในการ
ประเมินตนเองเบื้องต้น เพื่อหาโอกาสในการปรับปรุงองค์การและด าเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 ทั้งนี้ การจัดการความรู้เป็นการด าเนินงานขององค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  รหัส IT3 : ส่วนราชการมีวิธีการ
รวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ ที่จ าเป็นและเป็นประโยชน์แก่องค์การเพ่ือใช้ประโยชน์ในการ
แบ่งปันและน าวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศไปด าเนินการ ซึ่งเป็นการตรวจประเมินว่าส่วนราชการมีวิธีการใน
การวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ เพ่ือปรับปรุงผลการด าเนินการ และ
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น แนวทางการจัดการความรู้ของส านักงานฯ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ควรด าเนินงานให้มีความสอดคล้องตามเกณฑ์ฯ ที่ก าหนด นอกจากนี้ 
แผนการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ฯ ยังมีความสอดคล้องและสนับสนุนการด าเนินการตามเกณฑ์ 
PMQA ในหมวดอื่นๆ เช่น หมวด ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร เป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
  ๑) หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
 
 เป็นการตรวจประเมินว่าส่วนราชการมีวิธีการในการวิเคราะห์และทบทวนผลการ
ด าเนินงานการจัดการความรู้ เพ่ือปรับปรุงผลการด าเนินการ และบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ โดยการจัดการความรู้ถูกก าหนดอยู่ในรหัส IT3 : ส่วนราชการมีวิธีการรวบรวมและถ่ายทอด
องค์ความรู้ ที่จ าเป็นและเป็นประโยชน์แก่องค์การเพ่ือใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันและน าวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ไปด าเนินการ ซึ่งมีแนวทางการด าเนินการตามเกณฑ์ฯ ดังนี้ 
 ความหมาย: การจัดการความรู้ของส่วนราชการต้องมุ่งเน้นที่ความรู้ที่บุคลากรต้องใช้ใน
การปฏิบัติงาน ปรับปรุงกระบวนการและการบริการ รวมถึงการพัฒนาทางเลือกที่แปลกใหม่ ซึ่งเพ่ิม
คุณค่าให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และส่วนราชการ 
 ส่วนราชการจะต้องพัฒนาระบบที่สามารถมั่นใจได้ว่าความรู้ขององค์การจะถูกถ่ายทอด
และเก็บรักษาไว้ที่องค์การ จนเกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนระดับองค์การและระดับบุคคล โดยที่ความรู้นี้
รวมถึงความรู้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร ความรู้และความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และความรู้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงส่วนราชการจะต้องวางระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างรวดเร็วภายในองค์การ เพ่ือปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และนวัตกรรมขององค์การ 
โดยที่กระบวนการเหล่านี้ สามารถด าเนินการได้โดยใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management หรือ KM) ซึ่งเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ภายในองค์การที่กระจัดกระจายอยู่ในตัว
บุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์การสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนา
ตนเองให้เป็นผู้รู้ มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
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 “วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ” เป็นกระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติที่ผ่านการทบทวน 
ปรับปรุง เรียนรู้อย่างต่อเนื่องจนส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกว่า หรือจนได้รับความชื่นชมจากผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 “วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ” อาจมีได้ในกระบวนการย่อยในระดับหน่วยงาน หรือกระบวนการ
หลักในระดับภารกิจของส่วนราชการ บทพิสูจน์ของ “วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ” อาจผ่านการประกวดและ
ได้รับรางวัลทั้งภายในและภายนอกส่วนราชการ เช่น รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ รางวัล United 
Nations Public Service Awards ขององค์การสหประชาชาติ เป็นต้น 
 “วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ” เป็นส่วนส าคัญในระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการของส่วน
ราชการ แต่อาจซ่อนเร้นอยู่ภายในองค์การ ส่วนราชการจึงควรมีการค้นหาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
ของหน่วยงานภายในเพ่ือน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือขยายผลและต่อยอดให้เกิดการปรับปรุง  
ในหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป 
 กระบวนการจัดการความรู้มี 7 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 1. การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) เช่น พิจารณาว่า วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมายขององค์การคืออะไร และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย เราจ าเป็นต้องรู้อะไร โดยขณะนี้เรามีความรู้
อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร 
 2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) เช่น การสร้าง
ความรู้ใหม่การแสวงหาความรู้จากภายนอก การรักษาความรู้เก่า การก าจัดความรู้ที่ไม่ได้ใช้แล้ว 
 3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) เป็นการวางโครงสร้าง
ความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต 
 4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) 
เช่น การปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน การใช้ภาษาเดียวกัน การปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ 
 5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) เป็นการท าให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ที่
ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Web Board กระดานประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
 6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) สามารถด าเนินการได้หลายวิธี 
โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge อาจจัดท าเป็นเอกสาร ระบบฐานข้อมูลความรู้ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge อาจจัดท าเป็นระบบกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว ทีมข้ามสายงาน เป็นต้น 
 7. การเรียนรู้ (Learning) ควรท าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น เกิดระบบการ
เรียนรู้จากการสร้างองค์ความรู้-น าความรู้ไปใช้-เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่และหมุนเวียนต่อไปอย่าง
ต่อเนื่อง 
 เครื่องมือการบริหารจัดการ: การจัดการความรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมในการท างาน 
 แนวทางปฏิบัติที่ดี : องค์การที่มีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการความรู้ควรมีการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
 • ผู้บริหารควรให้ความส าคัญทั้งในเรื่องของการจัดสรรทรัพยากร การกระตุ้นผลักดัน 
การประสานงานก ากับติดตาม และการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การจัดการความรู้ได้รับการปฏิบัติ
อย่างจริงจัง 
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 • ผู้เกี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ ควรได้รับการถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ 
และน าความรู้ที่ได้รับไปศึกษาค้นคว้าต่อยอดความรู้ 
 • สามารถใช้ระบบพ่ีเลี้ยงในการขับเคลื่อนผลักดันการจัดการความรู้ เช่น การสัมภาษณ์ 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เป็นต้น 
 • มีการปลูกฝังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรม  
ในองค์การ 
 • การน าความรู้จากแต่ละบุคคลมาบูรณาการร่วมกันและจัดท าเป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน 
 
 ๒) หมวด ๑ การน าองค์กร 
  
 การจัดการความรู้มีความสอดคล้องกับ รหัส LD3 ผู้บริหารด า เนินการสร้าง
สภาพแวดล้อมเพ่ือให้เกิดการบรรลุพันธกิจ การปรับปรุงผลการด าเนินการ และการเรียนรู้ระดับ
องค์การและระดับบุคคล  ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง เพื่อให้บุคลากรมี
ความตื่นตัวกระตือรือร้นในการใฝ่หาความรู้ มีความรู้ความสามารถเพ่ิมมากขึ้นและน ามาใช้ในการ
ท างานและปรับปรุงการท างานขององค์การให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะก่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้
ขององค์การต่อไป การส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะต่างๆ ซึ่งการส่งเสริมการเรียนรู้
ขององค์การมี ๒ ระดับ คือ ระดับองค์การและระดับบุคคล โดยระดับองค์การ โดยการส่งเสริมให้มีการ
วิจัยและพัฒนา การประเมินและพัฒนากระบวนการท างาน การรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย การแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ การเทียบเคียงผลการปฏิบัติงาน และระดับ
บุคคล โดยการส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง 
 แนวทางปฏิบัติที่ดี 
 • บุคลากรในองค์การมีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
 • ผู้บริหารรวบรวมความคิดต่างๆ จากบุคลากรเพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาองค์การ 
 • ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ในระดับองค์การ 
 • ผู้บริหารมีส่วนร่วมในกิจกรรมการยกย่องชมเชย 
 • ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบการให้ค าปรึกษาแนะน าหรือการ
  เป็นพ่ีเลี้ยง 
  ๓) หมวด ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร 
 การจัดการความรู้มีความสอดคล้องกับ รหัส HR4 ส่วนราชการมีการจัดท าระบบการ
เรียนรู้และการพัฒนาที่สนับสนุนความต้องการของส่วนราชการและการพัฒนาตนเอง รวมถึงมีวิธี
ประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และการพัฒนา  ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้
ของหน่วยงานและบุคลากร 
  “การเรียนรู้” (Learning) หมายถึง ความรู้หรือ ทักษะใหม่ที่ได้รับจากการประเมิน 
การศึกษา การฝึกอบรม ประสบการณ์ และนวัตกรรม ในเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
กล่าวถึงการเรียนรู้ทั้ง ๒ ส่วน คือ การเรียนรู้ของส่วนราชการ และการเรียนรู้ของบุคลากร 
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  การเรียนรู้ของส่วนราชการ ได้มาจากการวิจัยและพัฒนาวงจรการประเมินและการ
ปรับปรุง ความคิดและปัจจัยน าเข้าจากบุคลากรและผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การแลกเปลี่ยน
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศและการจัดระดับเทียบเคียง 
  การเรียนรูข้องบุคลากร ไดม้าจากการศึกษา การฝึกอบรม และโอกาสในการพัฒนาเพ่ือ
ความก้าวหน้าของแต่ละบุคคลเพื่อความมปีระสิทธิผล การเรียนรูค้วรปลูกฝงัอยู่ในวิธีการปฏบิัติงานของ
ส่วนราชการ การเรียนรู้สง่ผลถึงการบรรลุความส าเร็จขององคก์าร 
  แนวทางปฏิบัติที่ด:ี องค์การที่มีแนวปฏิบตัิที่ดดี้านการจัดท าระบบการเรียนรู้และการ
พัฒนา และการประเมนิประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรูแ้ละการพัฒนาควรมีการ
ด าเนินการ ดังนี ้
 • การแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างผู้บรหิารและพนักงานอย่างตรงไปตรงมา และเป็น
การรว่มกนัปรับปรุงงานต่างๆ ผู้น าระดับสงูมีการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการกับบุคลากรและผู้เกี่ยวขอ้ง 
ท าให้บุคลากรเกิดความกระตือรือร้นที่จะแสดงความคดิเห็นอยา่งตอ่เนือ่ง ท าให้ได้รบัข้อมูลแบบ 
สองทางที่สง่ผลให้เกดิการเรยีนรู้ระหว่างกนั 
 • ผู้บริหารต้องสร้างบรรยากาศให้เกดิการเรียนรูแ้ละพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
และส่งเสริมให้เกดิวฒันธรรมของการเรียนรู้ทั้งในระดับบุคคลและองค์การ 
 • ระบบการพัฒนาเรียนรู้ควรมีความเชื่อมโยงกับความทา้ทายเชิงยุทธศาสตรข์อง
องค์การ การใหบ้ริการต่อผูร้ับบรกิาร และการน ากระบวนการไปสู่การปฏิบตัิ 
 • ระบบการพัฒนาเรียนรู้ควรมีความเชื่อมโยงกับผลลัพธใ์นหมวด ๗ 
 
  ๓) หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ  
 

เป็นการมุ่งเน้นการปฏิบัติการ การออกแบบ และการส่งมอบผลผลิตและการบริการ และ
ประสิทธิผลของ การปฏิบัติการเพ่ือบรรลุความส าเร็จ  และเพ่ือความยั่ งยืนของส่วนราชการ 
ในหมวดนี้เป็นการตรวจประเมินว่าส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบ จัดการ และปรับปรุง ผลผลิต
และการบริการ  กระบวนการท างาน  รวมทั้ งปรับปรุ งประสิทธิ ผลของระบบการปฏิบั ติการ 
เพ่ือส่งมอบคณุค่า แก่ผู้รับบริการและผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย และท าให้ส่วนราชการประสบความส าเร็จและยั่งยืน 
  ดังนั้น ในการด าเนินการจัดการความรู้ ควรค านึงถึงการจัดท าองค์ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์และสอดคล้องต่อการพัฒนากระบวนการท างานขององค์กร 
 ทั้งนี้  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้มีการก าหนดกระบวนการที่ส าคัญ และ
กระบวนการสนับสนุนของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) หมวด ๖ ประกอบด้วย กระบวนการท างานที่ส าคัญ และกระบวนการสนับสนุน ดังนี้ 
 กระบวนการท างานท่ีส าคญั 
 1. กระบวนการสนับสนุนฝา่ยนิตบิัญญัต ิประกอบดว้ย ๖ กระบวนการย่อย ได้แก ่

 1) กระบวนการจดัท าความเห็นทางกฎหมาย (เพื่อสนับสนุนการพิจารณา 
        ร่างกฎหมาย) 

 ๒) กระบวนการจดัท าและเผยแพร่รายงานการประชมุสภา 
 ๓) กระบวนการจดัท าและเผยแพร่บันทกึการประชุมกรรมาธกิาร 
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 ๔) กระบวนการจดัท าเอกสารประกอบการพิจารณาร่างกฎหมาย 
 ๕) กระบวนการตดิตามผลการตอบกระทู้ถาม 

 ๖) กระบวนการให้ความเหน็ชอบบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ 
        ตามทีร่ัฐธรรมนญูหรอืกฎหมายก าหนด 

 ๒. กระบวนการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 ๓. กระบวนการประชาสัมพันธ์ขอ้มูลขา่วสารองค์กร ประกอบด้วย 2 กระบวนการย่อย ได้แก่  
 ๑) กระบวนการด้านการเผยแพร่ผลการด าเนินงานของวุฒิสภาสู่สาธารณชน 
 ๒) กระบวนการเผยแพร่ผลงานของคณะกรรมาธิการ 
 ๔. กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย 2 กระบวนการย่อย ได้แก่ 
 ๑) กระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
 ๒) กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 ๕. กระบวนการพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือ (MOU) 
 กระบวนการสนับสนุน 
 1. กระบวนการด้านการคลังและงบประมาณ 
 ๒. กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ การแปลงสู่แผนปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล 
 ๓. กระบวนการบริการข้อมูลข่าวสาร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ๔. กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือสนับสนุนงานนิติบัญญัติ 
  
 ๔) หมวด ๗ ผลลัพธก์ารด าเนินการ (Results)  
 
 ในหมวดผลลัพธ์การด าเนินการ เป็นการตรวจประเมินว่าส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรใน
การประเมินผล การด าเนินการและการปรับปรุงในด้านที่ส าคัญทุกด้านของส่วนราชการ ได้แก่ ผลลัพธ์
ด้านประสิทธิผลและการบรรลุ พันธกิจ ผลลัพธ์ด้านการให้ความส าคัญผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ผลลัพธ์ ด้านการน าองค์การและการก ากับดูแลส่วนราชการ 
ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงินและการเติบโต และผลลัพธ์ ด้านประสิทธิผลของกระบวนการและการ
จัดการห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนี้ยังตรวจประเมินระดับผลการด าเนินการของส่วนราชการเปรียบเทียบ
กับคู่เทียบและส่วนราชการอื่นที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน  
 ทั้งนี้ การจัดการความรู้เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดส าคัญที่ก าหนดให้เป็นตัวชี้วัดผลลัพธ์การ
ด าเนินการ (Results) ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้านผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ 
โดยได้ก าหนดตัวชี้วัด RM 10 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักความส าเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการ
ตามแผนจัดการความรู้ เพื่อวัดผลลัพธ์ของการด าเนินการจัดการความรู้ ซึ่งมีรายละเอียดการวัดผลดังนี้ 
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 RM 10 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักความส าเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการ 
ตามแผนจัดการความรู้ 

ค าอธิบาย  
• แผนการจัดการความรู้  หมายถึง แผนที่สนับสนุนการด าเนินงานตามประเด็น

ยุทธศาสตร์ของ ส่วนราชการ ประกอบด้วย กิจกรรมการจัดการความรู้ต่าง ๆ เช่น การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การจัดองค์ความรู้ให้เป็น ระบบและเข้าถึงง่าย การยกย่องชมเชยและให้รางวัล เป็นต้น 

• ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง งานบริการหรือกิจกรรมที่ เกิดจากการท างานได้ผลผลิต 
(outputs) ตามเป้าหมาย และเกิดผลลัพธ์ (outcome) ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้ 
ท าให้องค์ความรู้ที่ก าหนดสามารถน าไป ใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงหรือเป็นที่พึงพอใจ 

• ส่วนราชการเลือกองค์ความรู้ที่จ าเป็นในประเด็นยุทธศาสตร์  อย่างน้อยประเด็น
ยุทธศาสตร์ละ ๑ องค์ความรู้ มาจัดท าเป็นแผนการจัดการความรู้ โดยมีรายละเอียดกิจกรรมการจัดการ
ความรู้ต่าง ๆ พร้อมระบุ ตัวชี้วัด และเป้าหมายของแต่ละกิจกรรม  ตลอดจนระบุ ระยะเวลา 
และผู้รับผิดชอบ และน าแผนการจัดการความรู้ ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จต่อไป  

ตัวอยา่ง  
องค์ความรู้ที่จ าเป็น : พัฒนาคุณภาพการบริการด้านทีพั่กและโรงแรมให้ได้มาตรฐาน  
ผลสัมฤทธิ์ขององค์ความรู้ที่จ าเป็น: เครือข่ายผู้ประกอบการภาครัฐ/เอกชนด้านการ

ท่องเที่ยวที่เข้ารับการอบรมสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปขยายผลต่อให้กับบุคลากรในองค์การได้
น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา คุณภาพการบริการประชาชนหรือนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยก าหนดตัวชี้วัด คือ “ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายในองค์ความรู้ที่จ าเป็น สามารถน าแนวทางในการ 
ด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

 เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ตัวชี้วัด 
ระดับคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักความส าเร็จจากผลสัมฤทธิ์
ของการด าเนินการตามแผนจัดการความรู้ 

80 85 90 95 100 

 
 ตารางสรุปความสอดคล้องของแผนการจัดการความรู้ฯ กับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) 
 

แผนการจัดการความรู้ 
และระบบการเรียนรู้ฯ 

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) 

ประเด็นความเกี่ยวข้อง/แนวทาง
ด าเนินการ 

แผนงานที่ ๑ การพัฒนาองค์ความรู้ 
ที่ตอบสนองต่อภารกิจและ
ผู้รับบริการขององค์กร 
วัตถุประสงค์ 

หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ 
และการจัดการความรู้ 
รหัส IT3 : ส่วนราชการมีวิธีการ
รวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ 

 ส านักต่างๆ พิจารณาคัดเลือกองค์
ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
และสนับสนุนความส าเร็จของประเด็น
ยุทธศาสตร์องค์กร 
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แผนการจัดการความรู้ 
และระบบการเรียนรู้ฯ 

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) 

ประเด็นความเกี่ยวข้อง/แนวทาง
ด าเนินการ 

๑. สร้างและแสวงหาองค์ความรู้ 
ที่จ าเป็นต่อการสนับสนุนภารกิจ
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อให้
บุคลากรมีองค์ความรู้ที่สามารถน ามา
ประยุกต์และพัฒนาในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย และ
เหมาะสมกับความต้องการของ
ผู้รับบริการและสถานการณ์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 
๒. ส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้เกิดการสร้างนวัตกรรมที่ช่วย
สนับสนุนการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ที่จ าเป็นและเป็นประโยชน์แก่
องค์การเพ่ือใช้ประโยชน์ในการ
แบ่งปันและน าวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ไปด าเนินการ 
โดยมีประเด็นการด าเนินการ 
ทีค่รบถ้วน ดังนี้ 
Approach: A 
• แนวทางและวิธีการคัดเลือกองค์
ความรู้ที่จ าเป็นและเป็นประโยชน์
แก่องค์การ 
• แนวทางการค้นหาวิธีการปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ 
Deployment: D/ Learning: L 
• มีการแบ่งปันและถ่ายทอดองค์
ความรู้ที่มีอยู่ 
Early Result: R /Integration: I 
• มีการน าวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ไปถ่ายทอดและขยายผล 
• แสดงถึงการมีองค์ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์แก่องค์การ และ
น าไปใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานได ้รวมถึงการน าไป
พัฒนากระบวนการที่เพ่ิมคุณค่า 
ให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
• เกิดวัฒนธรรมในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระดับองค์การและระดับ
บุคคล 
หมวด 6 การมุ่งเน้น
ระบบปฏิบัติการ 
 การจัดท าองค์ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์และสอดคล้องต่อการ
พัฒนากระบวนการท างานของ
องค์กร 
 
 

 องค์ความรู้ที่ส านักเลือกไม่ควรซ ้ากับ
องค์ความรู้ที่เคยเลือกมาจัดการความรู้ไปแลว้ 
แต่หากจ าเป็นต้องเป็นองค์ความรู้เดิม 
จะต้องทบทวนและเพ่ิมเติมหรือมีการ 
ต่อยอดองค์ความรู้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
ยิ่งขึ้นอย่างชัดเจน  
 มุ่งเน้นผลลัพธ์ของการด าเนินการ
จัดการความรู้ โดยองค์ความรู้ที่จัดท าควร
สนับสนุนหรือสะท้อนถึงการบรรลุ
เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของส านักงานฯ 
เช่น สนับสนุนความส าเร็จของตัวชี้วัดตาม
ค ารับรองการปฏิบัติราชการฯ ซึ่งผลลัพธ์
ต่อองค์กรจะแสดงในมิติท่ี ๑ และ มิติท่ี ๒ 
เป็นต้น 
 องค์ความรู้ที่น ามาจัดการความรู้ 
ด าเนินการตามกระบวนการจัดการความรู้ 
๗ ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 1) การบ่งชี้ความรู้  
2) การสร้างและแสวงหาความรู้ 3) การ
จัดการความรู้ให้เป็นระบบ 4) การ
ประมวลและกลั่นกรองความรู้ 5) การ
เข้าถึงความรู้ 6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู้ และ 7) การเรียนรู้ (Learning) 
 ผู้รับผิดชอบการจัดท าองค์ความรู้มีการ
แบ่งปันและถ่ายทอดองค์ความรู้ เช่น การ
จัดชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) เป็นต้น 
 ด าเนินการจัดท าองค์ความรู้ พร้อมทั้ง
ติดตามผลงานและความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ 
 ติดตามและประเมินผลการน าองค์
ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน และการถอด
บทเรียนการจัดท าองค์ความรู้ที่ด าเนินการ 
เพ่ือวัดผลลัพธ์การด าเนินการ (Results) 
ตามตัวชี้วัด PMQA หมวด ๗ 
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แผนการจัดการความรู้ 
และระบบการเรียนรู้ฯ 

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) 

ประเด็นความเกี่ยวข้อง/แนวทาง
ด าเนินการ 

หมวด ๗ ผลลัพธ์การด าเนินการ 
(Results) 
 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
ความส าเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินการตามแผนจัดการ
ความรู้ 

แผนงานที่ ๒ การพัฒนาระบบ 
การเรียนรู้ และการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาสนับสนุนการจัดการ
ความรู้ 
วัตถุประสงค์ 
๑. ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
๒. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสนับสนุนให้องค์กรสามารถ
แสวงหาความรู้ ประมวลผล จัดเก็บ 
ถ่ายโอนและแลกเปลี่ยนความรู้ ให้
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 

หมวด ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร 
รหัส HR4 : ส่วนราชการมีการ
จัดท าระบบการเรียนรู้และการ
พัฒนาที่สนับสนุนความต้องการ
ของส่วนราชการและการพัฒนา
ตนเอง รวมถึงมีวิธีประเมิน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา 
 
 

 พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากรให้
หลากหลายและเหมาะสมกับความจ าเป็น
ของบุคลากร โดยการจัดท าแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) 
 พัฒนาบุคลากรโดยมีรูปแบบในการ
พัฒนา ทั้งการฝึกอบรมและไม่ใช่การ
ฝึกอบรม เช่น การสอนงาน การเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง เป็นต้น 
 ประเมินผลการพัฒนา และน าผลของ
การประเมินไปสู่การปรับปรุงระบบการ
เรียนรู้และพัฒนาบุคลากร 
 
 
 

แผนงานที่ ๓ การส่งเสริมวัฒนธรรม
การเรียนรู้ขององค์กร 
วัตถุประสงค์ 
๑. สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 
และปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้เกิดขึ้น
ภายในองค์กร 
๒. เสริมสร้างแรงจูงใจในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร  
๓. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์การจัดการ
ความรู้ให้ทั่วถึงทั้งองค์กร เพื่อให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักใน
คุณค่า และน าไปสู่การร่วมมือร่วมใจ
ในการด าเนินการ 

หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ 
และการจัดการความรู้ 
รหัส IT3 : ส่วนราชการมีวิธีการ
รวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ที่จ าเป็นและเป็นประโยชน์แก่
องค์การเพ่ือใช้ประโยชน์ในการ
แบ่งปันและน าวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ไปด าเนินการ 
หมวด ๑ การน าองค์กร 
 ผู้บริหารด าเนินการสร้าง
สภาพแวดล้อมเพ่ือให้เกิดการ
บรรลุพันธกิจ การปรับปรุงผลการ
ด าเนินการ และการเรียนรู้ระดับ
องค์การและระดับบุคคล 

 จัดกิจกรรมการถ่ายทอดและ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องที่เป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงาน เพ่ือส่งเสริมบรรยากาศ
และวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ 
 คัดเลือกองค์ความรู้ที่เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
 ยกย่องชมเชยผลงานด้านการจัดการ
ความรู้เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการจัดการ
ความรู้ 
 สื่อสาร ประชาสัมพันธ์การจัดการ
ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ เพ่ือให้ตระหนัก
ถึงความส าคัญของการเรียนรู้ และการน า
ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
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ความสอดคล้องของแผนการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ฯ กับเกณฑ์คุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู ้
IT3 ส่วนราชการมีวธิีการรวบรวมและถา่ยทอดองค์ความรู้ที่
จ าเป็นและเป็นประโยชน์แก่องค์การ เพือ่ใช้ประโยชน์ในการ

แบ่งปันและน าวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศไปด าเนินการ 
Approach: A 
• แนวทางและวิธีการคัดเลือกองค์ความรู้ที่จ าเป็นและเป็น
ประโยชน์แก่องค์การ 
• แนวทางการค้นหาวธิีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
Deployment: D/ Learning: L 
• มีการแบ่งปันและถา่ยทอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ 
Early Result: R /Integration: I 
• มีการน าวธิีการปฏิบัติที่เป็นเลิศไปถ่ายทอดและขยายผล 
• แสดงถึงการมีองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่องค์การ และ
น าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้ รวมถึงการน าไปพัฒนา
กระบวนการที่เพิ่มคุณค่าให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
• เกิดวัฒนธรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับองค์การและระดับ
บุคคล 

 

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

หมวด ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร 
HR4 ส่วนราชการมีการจัดท าระบบการเรียนรู้และการพัฒนาที่

สนับสนุนความต้องการของส่วนราชการ 
และการพัฒนาตนเอง 

Approach: A 
• แสดงแนวทางและวธิีการสร้างระบบการเรียนรู้ 
และพัฒนาของบุคลากรที่สอดคล้องกับความต้องการของ
องค์การ 
Deployment: D/ Learning: L 
• มีการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางและวิธีการในการพัฒนา 
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับกลุ่มบุคลากรแต่ละกลุ่ม 
• การน าผลของการประเมินไปสู่การปรบัปรุงระบบการเรียนรู้
และพัฒนาบุคลากร 

 
 

๑. ด้านกระบวนการนิติบัญญัต ิ

๓. ด้านการบริหารจัดการองค์กร 

ขอบเขตการจดัการความรู ้
(KM Focus Areas) 

 

แผนงานที่ ๑ การพัฒนาองค์ความรู ้
ที่ตอบสนองต่อภารกจิและผู้รับบรกิาร 

ขององค์กร 

แผนงานที่ ๒ การพัฒนาระบบการ
เรียนรู้และการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาสนับสนุนการจัดการความรู ้

แผนการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (พ.ศ. 2559 - 2561) 

จัดท าองค์ความรู้ตามกระบวนการ 
การจัดการความรู้ (KM Process) 

 

ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองอยา่งต่อเนื่อง 

 
๒. ด้านการต่างประเทศ 

๔. ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการปฏิบัติงาน 

 

พัฒนาเว็บไซต์การจัดการความรู ้
และระบบฐานขอ้มูลเพื่อสนับสนุนการท างาน 

 

แผนงานที่ ๓ การส่งเสริมวัฒนธรรม 
การเรียนรู้ขององค์กร 

 

สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และปรับปรุง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

หมวด ๖ การมุ่งเน้นระบบปฏิบตัิการ 
องค์ความรู้เป็นประโยชน์ในการน าไปพฒันากระบวนการท างานที่ส าคัญและกระบวนการสนับสนุนของส านักงานฯ 
กระบวนการท างานที่ส าคัญ กระบวนการสนับสนุน 
๑. กระบวนการสนับสนุนฝ่ายนิติบัญญตัิ                      ๑. กระบวนการด้านการคลังและงบประมาณ  
๒. กระบวนการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบ ๒.กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ การแปลงสู่ 
   เทคโนโลยีสารสนเทศ                                            แผนปฏิบัต ิและการติดตามประเมินผล 
๓. กระบวนการประชาสัมพันธข์้อมูลข่าวสารองค์กร ๓. กระบวนการบริการข้อมูลขา่วสาร ส านักงาน 
๔. กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เลขาธิการวุฒิสภา  
๕. กระบวนการพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือ (MOU) ๔. กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อสนบัสนุนงาน 
   นิติบัญญัติ 
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๒.๓ นโยบายของผู้บริหารระดับสูง  
 
 

ผู้บริหารระดับสูง สรุปนโยบาย 
ประธานสภานติิบัญญัติ
แห่งชาต๑ิ 

 ๑. สืบสานพระราชปณิธานและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยการนอ้มน าพระราช
ด ารัส พระบรมราโชวาท แนวพระราชด าริต่างๆ ที่ได้พระราชทานไวแ้ละ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการด ารงตน รวมทั้งตระหนักถงึ
เกียรต ิหน้าที ่ความสามัคค ีความซือ่สัตย์ ซึ่งเปน็คุณสมบัตขิองข้าราชการ 
 ๒. เตรียมพร้อมเพื่อรองรบัรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งมบีทบัญญตัิเกี่ยวข้องกบัการด าเนินงานของสว่น
ราชการสังกดัรฐัสภา ดังนั้น ส่วนราชการจงึควรเตรียมความพร้อมด้าน
บุคลากรเพ่ือรองรับภารกิจทั้งด้านกฎหมาย ด้านวิชาการ ตลอดจนด้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการปฏิบัตงิานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ 
 ๓. สนบัสนนุและเสรมิสร้างความรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกับการปกครอง
ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุให้กบั
ประชาชนอย่างตอ่เนือ่ง ทัง้ในเรื่องการมีส่วนรว่มในฐานะพลเมืองที่ด ี
การเป็นกลไกในการรับฟังประเด็นปัญหาตา่งๆ ของประชาชน ซึ่งจะน าไปสู่
แนวทาง การแก้ไขปัญหา รวมทั้งการมีบทบาทในการเผยแพร่ข้อมูล 
และภารกิจตา่งๆด้านนติิบญัญัตแิก่ประชาชนอย่างทั่วถึง 
 ๔. ส่งเสริมการปฏบิัตติามหลักคุณธรรม จริยธรรม สรา้งความพึงพอใจ 
ในคุณภาพบริการความมีจิตสาธารณะ และการป้องกนัการทุจรติในองค์กร
อย่างต่อเนื่อง 
 ๕. ส่งเสริมและสนับสนุนใหบุ้คลากรได้ศึกษาความรูเ้พิ่มเติมในทกุระดบั 
เพื่อน ามาพฒันาตนเองและพัฒนากระบวนการท างานให้เกดิประโยชน์ 
ต่อองค์กรต่อไป 

รองประธานสภา 
นิติบญัญตัแิห่งชาต ิ
คนที่หนึ่ง๒ 

 

 ๑. ในการปฏิบตัหิน้าทีข่อใหค้ านึงถึงผลประโยชน์ที่จะเกดิขึน้กับแผ่นดิน 
ให้มากกว่าผลประโยชน์สว่นตน ปฏบิัตหิน้าทีร่าชการดว้ยความซือ่สัตย์สุจริต 
ตามหลักธรรมาภิบาล หลกัคุณธรรมและจริยธรรม 
 ๒. ในการปฏิบตัิราชการนัน้ขอให้ค าถึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรปู
ประเทศควบคูไ่ปกบัแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน โดยต้องก าหนดยุทธศาสตร์
ส านักงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติรวมถึงการปฏิรูปราชการแผ่นดินด้วย 

                                                           
๑ สรุปนโยบายประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนื่องในการลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
๒ สรุปนโยบายรองประธานสภานิตบิัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่งเนื่องในการลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
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ผู้บริหารระดับสูง สรุปนโยบาย 
 ๓. ปรับตัวให้เข้ากับการแลกเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก าลัง
เข้าสู่ยุคดิจิตอลตามนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งรัฐสภาในฐานะที่เป็นหนว่ยงาน
ที่ส าคัญควรเป็นแบบอย่างให้หน่วยงานอืน่ในการน าเทคโนโลยมีาปรับใช ้
ในการปฏิบัตงิานของหนว่ยงานใหม้ากที่สดุ 

รองประธานสภา 
นิติบญัญตัแิห่งชาต ิ
คนที่สอง๓ 

 

 ในการปฏิบัตริาชการต้องชว่ยกันขับเคลื่อนการด าเนนิการของฝ่าย 
นิติบญัญตัิ โดยด าเนินการตามระเบียบ สายบังคับบญัชา เพื่อให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย ยุทธศาสตร ์ที่องค์กรได้ก าหนดไว ้โดยขอข้าราชการทุกคนท างาน
อย่างมีความสขุ เกิดความรกั ความสามัคค ีมีความจริงใจซึ่งกนัและกนั 
และกอ่ให้เกดิประโยชน์สูงสดุต่อประชาชน 

ผู้บริหารส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา๔ 
 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นอกจากการด าเนินการในด้านต่างๆ 
ตามภารกิจของส านกังานเลขาธกิารวุฒิสภาในฐานะทีป่ฏิบัติหน้าที่ส านักงาน
เลขาธกิารสภานติิบัญญัตแิห่งชาติที่จะต้องสนับสนุนการท างานของสภานติิ
บัญญตัิแห่งชาต ิและสมาชกิสภานิตบิัญญัตแิห่งชาติ แล้วนัน้ประการส าคญั
หลักๆ ที่จะฝากท่านผู้บรหิารทุกท่าน ใหค้วามส าคญัในการน าไปปฏิบตัิ คือ 
 ๑. การด าเนนิการตามยุทธศาสตร์ในดา้นต่างๆ ทัง้ที่เกีย่วข้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธกิารวฒุิสภา ฉบบัที่ ๔ แผนยุทธศาสตร์ Digital 
Parliament ของรฐัสภา และแผนยุทธศาสตร์การบรหิารทรัพยากรบุคคล
ของสว่นราชการสังกดัรฐัสภา ฉบับที่ ๓ โดยต้องเชื่อมโยงการด าเนินการให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของชาติ ระยะ ๒๐ ปีที่จะประกาศใช้ในเร็วๆ นี้ 
รวมถึงแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ และนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ด้วย 
 ๒. การด าเนนิการดา้นคุณธรรมและความโปร่งใส ทัง้ของบุคลากร 
และการปฏิบตัิงานที่จะต้องเสริมสรา้งและพัฒนาใหม้ีระดับที่สูงขึ้น 
 ๓. การด าเนนิการพัฒนาบุคลากรใหม้ีทักษะและความรู้ ความสามารถ 
ในด้านวิชาการเพ่ือยกระดับการใหบ้ริการสมาชิกสภานติิบัญญตัิแห่งชาตแิละ
สมาชิกวุฒิสภาที่จะมขีึ้นในอนาคต 
 ซึ่งการด าเนนิการในด้านต่างๆ เหล่านี้จะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและ
ภาพลักษณ์ขององค์กรทีด่ีและเป็นที่ยอมรับจากสมาชิกสภานิติบัญญตัิแห่งชาติ 
หน่วยงานภายนอก และประชาชนในท่ีสุด 
 ในโอกาสนี้ ขอให้ทกุท่านร่วมมือกนัปฏิบตัิหน้าทีด่้วยความสามัคคี ทุม่เท 
ความสามารถเพื่อชว่ยกนัแก้ไขปัญหา และอปุสรรคตา่งๆ ใหบ้รรลุเป้าหมาย
ของส านักงานฯ 

 
                                                           
๓ สรุปนโยบายรองประธานสภานิตบิัญญัติแห่งชาติ คนที่สองเนื่องในการลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
๔ นโยบายในการปฏิบัติราชการของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาในโอกาสการลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ของผู้บริหารส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในการประชุมผู้บริหารเมื่อวันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
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ความสอดคล้องของแผนการจัดการความรูแ้ละระบบการเรยีนรู ้
ของส านักงานเลขาธกิารวฒุิสภากับนโยบายผู้บริหารระดับสูง 

 
ประเด็นนโยบาย ความสอดคล้องของแผนการจัดการความรู ้

๑. เตรียมความพร้อมด้านบคุลากร โดยการพัฒนา
บุคลากรให้มีทกัษะและความรู้ ความสามารถ 
ทั้งด้านกฎหมาย ด้านวิชาการ ตลอดจนด้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การปฏิบตัิงาน 
มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ และพร้อมรองรบัการ
ด าเนินงานของสว่นราชการสังกัดรัฐสภาตาม
บทบัญญัตขิองรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ รวมทัง้ ยกระดับการให้บรกิาร
สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ และสมาชิกวุฒสิภา
ที่จะมีขึน้ในอนาคต 

๑. จัดท าองค์ความรู้ที่จ าเปน็ต่อการปฏิบัตงิาน 
และตอบสนองต่อความต้องการของผู้รบับรกิาร
ขององค์กร โดยมขีอบเขตองค์ความรู ้๔ ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านกระบวนการนติิบญัญตัิ  
ด้านการต่างประเทศ ด้านการบรหิารจดัการ
องค์กร และด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการปฏิบัตงิาน ซึง่ครอบคลุมภารกิจของสว่น
ราชการสังกดัรฐัสภา 
๒. การจัดท าองค์ความรูต้ามกระบวนการ
จัดการความรู ้ท าใหเ้กิดการรวบรวมความรู ้
ที่จ าเป็น และน ามาเผยแพรใ่ห้บุคลากรได้
เรียนรูแ้ละประยุกต์ใชพั้ฒนาการปฏิบัตงิาน 

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนใหบุ้คลากรได้ศึกษา
ความรู้เพ่ิมเติมในทุกระดบั เพ่ือน ามาพัฒนาตนเอง 
และพัฒนากระบวนการท างานให้เกิดประโยชน ์
ต่อองค์กร 

๑. ส่งเสริมใหบุ้คลากรเกิดการเรียนรูแ้ละ
พัฒนาตนเองเพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพการ
ปฏิบัติงาน โดยการเรียนรู้ดว้ยวิธกีารที่
หลากหลาย ประกอบด้วย การพัฒนาระบบ
การเรียนรูด้้วยตนเอง และการสอนงาน 
ซึ่งด าเนินการรว่มกับการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรรายบคุคล (IDP) รวมทั้ง การ
แลกเปลี่ยนและฝึกปฏิบัตงิานกับหนว่ยงาน
ภายนอกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
๒. การจัดการความรู้ท าให้เกิดการพัฒนา
บุคลากรและกระบวนการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากท าให้เกดิการแลกเปลี่ยน
เรียนรูแ้ละประสบการณ์ ทัง้วิธีการปฏบิัติทีด่ี 
ปัญหาและวธิีการแก้ไขปัญหา น าไปสู่การ
ปรับปรุงและพฒันาการปฏิบัติงานใหด้ียิ่งขึ้น 

๓. ส่งเสริมการปฏบิัตติามหลักคุณธรรม จริยธรรม 
ความโปร่งใส และการปอ้งกนัการทุจริตในองค์กร 

ก าหนดขอบเขตองคค์วามรูด้้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการปฏิบตัิงาน ซึ่งท าให้เกดิการ
การรวบรวมและประมวลความรูแ้ละวธิีปฏิบตัิ
ที่ดีดา้นคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส 
และการป้องกนัการทุจรติ เพ่ือน ามาเผยแพร่
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แกบุ่คลากร 
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ประเด็นนโยบาย ความสอดคล้องของแผนการจัดการความรู ้
๔. ปรับตัวใหเ้ข้ากับการแลกเปลี่ยนแปลง 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีก่ าลังเข้าสู่ยุคดิจิตอล 
ตามนโยบาย Thailand 4.0  

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สนับสนนุให้องค์กรสามารถแสวงหาความรู้ 
ประมวลผล จัดเก็บ ถ่ายโอนและแลกเปลี่ยน
ความรู้ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

๕. ด าเนนิการตามยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆ 
ทั้งที่เกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา ฉบับที ่๔ แผนยุทธศาสตร์ 
Digital Parliament ของรฐัสภา และแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการสังกดัรฐัสภา ฉบบัที ่๓  

๑. จัดท าองค์ความรู้ที่จ าเปน็ต่อการปฏิบัตงิาน
สนับสนนุวิสัยทศัน ์พันธกิจ และประเดน็
ยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 
ตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธกิาร
วุฒิสภา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
๒. มุง่เนน้ผลลัพธ์ของการจดัการความรู ้
โดยจดัท าองค์ความรูท้ี่ท าใหเ้กิดการพัฒนา
คุณภาพหรือประสิทธิภาพของงาน 
๓. แผนการจัดการความรูฯ้ ก าหนดการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
ฐานข้อมูลในการสนับสนุนการจัดการความรู้ 
ซึ่งสนบัสนนุแผน Digital Parliament 
๔. สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรก์ารบริหาร
ทรัพยากรบคุคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ฉบับที ่๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้เป็นผูม้ีความเชี่ยวชาญ มศีักยภาพสูง 
และนาเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจดา้น
กระบวนการนติิบัญญัตอิย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยทุธ์ที่ ๔ ผลักดนัวฒันธรรมการเรียนรู้ให้
เป็นวัฒนธรรมองคก์ร แผนงานการพัฒนา
แผนการจดัการความรู ้(Knowledge 
Management : KM) ภายในส่วนราชการ 
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แนวทางการจัดการความรู ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

จากการทบทวนความสอดคล้องของแผนการจัดการความรู้ฯ กับแผนยุทธศาสตร์
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) ที่เกี่ยวข้อง และนโยบายของผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการจัดการความรู้ฯ ได้ก าหนดแนว
ทางการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการทบทวนโครงการ
และกิจกรรมที่จะต้องด าเนินการ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และการจัดท าแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้และ
ระบบการเรียนรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ให้มีความเหมาะสมและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ 

๑. มุ่งเน้นผลลัพธ์ของการจัดการความรู้  โดยจัดท าองค์ความรู้ที่ท าให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพหรือประสิทธิภาพของงาน เพ่ือให้องค์ความรู้ที่ด าเนินการสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่างแท้จริง 

๒. องค์ความรู้ท่ีน ามาด าเนินการจัดการความรู้เป็นความรู้ที่ส าคัญต่อองค์กร ตามขอบเขต
การจัดการความรู้ (KM Focus Areas) ๔ ด้าน ประกอบด้วย ๑) องค์ความรู้ด้านกระบวนการนิติบัญญัติ 
๒) องค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ ๓) องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กร ๔) องค์ความรู้ด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน โดยมีประเด็นการพิจารณาเพ่ือคัดเลือกองค์ความรู้ ดังนี้ 

๑) เปน็องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบตัิงานสนบัสนนุวิสัยทัศน ์พันธกิจ และ
ประเดน็ยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา ตามแผนยุทธศาสตร์ส านกังานเลขาธิการวฒุิสภา 
ฉบับที ่๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

๒) เป็นองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับนโยบายของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง  รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่สอง 
และผู้บริหารระดับสูง รวมทั้ง ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๓) เปน็องค์ความรู้ที่สอดคลอ้งกับสถานการณค์วามจ าเป็นในปัจจบุัน หรือเรือ่งที่อยู่
ในความสนใจ (Hot Issue) ซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัภารกิจขององค์กร 

๔) เปน็ปญัหาขององคก์ร/ปญัหาในการปฏิบัตงิาน ซึ่งน าการจดัการความรูม้าชว่ยได้ 
๕) หัวข้อองค์ความรู้ที่น ามาจัดการความรู้ ไม่ควรซ ้ากับองค์ความรู้ที่เคยเลือกมา

จัดการความรู้ ไปแล้ว แต่หากจ าเป็นต้องเป็นองค์ความรู้ เดิมจะต้องทบทวนและเพ่ิมเติมหรือ 
มีการต่อยอดองค์ความรู้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้นอย่างชัดเจน  

๖) ควรพิจารณาคัดเลือกองค์ความรู้ที่จะน ามาด าเนินการตามความจ าเป็นเร่งด่วน  
และล าดับความส าคัญ รวมทั้ง ความพร้อมในการด าเนินการเพ่ือให้สามารถการจัดท าองค์ความรู้ 
ได้ส าเร็จตามที่ก าหนดไว้ 
 ๓. ควรพิจารณาการจัดท าองค์ความรู้ส าคัญที่สนับสนุนภารกิจในระดับองค์กร 
ซึ่งมีการบูรณาการในการด าเนินการร่วมกันหลายหน่วยงาน หรือตั้งแต่ ๒ หน่วยงานขึ้นไป เพ่ือให้ภารกิจที่
มีความเชื่อมโยงกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดท าองค์ความรู้ดังกล่าวจะสามารถแสดงถึงผลลัพธ์
ของการจัดการความรู้ในการใช้ประโยชน์ขององค์ความรู้ต่อองค์กรที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

๔. องค์ความรู้ที่น ามาจัดการความรู้ ด าเนินการตามกระบวนการจัดการความรู้ 
๗ ขั้นตอน (KM Process) ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๔ 

๕. มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลการน าองคค์วามรู้ไปใช้ในการปฏิบตัิงาน 
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๖. พัฒนาระบบการเรียนรู้และพัฒนาใหห้ลากหลายและเหมาะสมกับความจ าเป็นของบุคลากร 
๗. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนบัสนนุการจัดการความรู้ให้เปน็ระบบและ

มีประสิทธิภาพ 
๘. ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรยีนรู้ขององค์กร โดยสนับสนนุให้บุคลากรไดม้ีการถ่ายทอด

ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณแ์ละวิธีการปฏิบัติที่ด ีเพ่ือพัฒนาการปฏบิัติงานอย่างต่อเนื่อง  
 

๓. การทบทวนโครงการและกิจกรรมท่ีจะต้องด าเนินการตามแผนการจดัการความรู้ฯ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 ส านักและกลุ่มตรวจสอบภายในด าเนินการทบทวนโครงการและกิจกรรมที่จะต้องด าเนินการ
ตามแผนการจัดการความรู้ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การด าเนิน
โครงการและกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ และระบบการเรียนรู้ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบาย ภารกิจ แผนยุทธศาสตร์ขององค์กร 
สถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 

แผนงานที่  ๑ การพัฒนาองค์ความรู้ที่ตอบสนองต่อภารกิจและผู้รับบริการขององค์กร 
๑. กิจกรรมการจัดท าองค์ความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ทบทวนองค์ความรู้ที่ส านักและกลุ่มตรวจสอบภายในได้เสนอให้ด าเนินการจัดการความรู้ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยจะพิจารณาการจัดท าองค์ความรู้ในหัวข้อที่มีความสอดคล้องกับ
นโยบาย ภารกิจ แผนยุทธศาสตร์ กระบวนการท างานของส านักงานฯ และสถานการณ์ปัจจุบัน  
ซึ่งมีแนวทางการทบทวนตามแนวทางการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้างต้น 

 ทั้งนี้ ส านักและกลุ่มตรวจสอบภายในได้มีการเสนอการจัดท าองค์ความรู้ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวนรวม ๑๘ หัวข้อ ประกอบด้วย องค์ความรู้ท่ีมีการบูรณาการในการด าเนินการร่วมกัน
หลายส านัก จ านวน ๒ องค์ความรู้ และองค์ความรู้ที่จ าเป็นตามภารกิจของหน่วยงาน จ านวน ๑๖ 
องค์ความรู้ ดังนี้ 

 

หัวข้อองค์ความรู ้ ผู้รับผิดชอบ ความสอดคล้อง 
กับประเด็นยุทธศาสตร์ 

ขอบเขตองค์ความรู้ : ด้านกระบวนการนิติบัญญัติ 
องค์ความรู้ที่บูรณาการร่วมกัน 
๑. การพัฒนาฐานขอ้มูลดา้นกฎหมาย 
ของอาเซียน 

- ส านักกฎหมาย 
- ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
- ส านักการตา่งประเทศ 
- ส านักภาษาต่างประเทศ 
- ส านักวชิาการ 
- ส านักบริหารงานกลาง 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
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หัวข้อองค์ความรู ้ ผู้รับผิดชอบ ความสอดคล้อง 
กับประเด็นยุทธศาสตร์ 

- ส านักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
- ส านักการประชุม 
- ส านักการพิมพ์ 
- ส านักประชาสมัพันธ ์
- ส านักกรรมาธิการ ๑ ๒ ๓ 
- ส านักก ากับและ
ตรวจสอบ 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นตามภารกิจของหน่วยงาน 
๒. แนวทางการติดตามการออกกฎหมาย
ล าดับรองเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน 
นิติบญัญตั ิ

ส านักกฎหมาย 
 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2  

๓. การรวบรวมองค์ความรู้ในที่ประชุมสภา 
นิติบญัญตัแิห่งชาต ิ

ส านักการประชมุ ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2  

๔. แนวทางการใช้ถอ้ยค าในการพิจารณา
กฎหมายของสภานิตบิัญญตัแิห่งชาติ 

ส านักการประชมุ ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2  

๕. เทคนิคการจดัท าและน าเสนอขอ้มูล 
ทางวิชาการในรูปแบบอินโฟกราฟิกส ์

ส านักวิชาการ 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2  

๖. การจัดท าความเป็นมาและประเดน็การ
อภิปรายการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติใน
ชั้นกรรมาธิการของสภานติบิัญญตัิแห่งชาติ 

ส านักกรรมาธกิาร 
1 2 และ 3 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2  

๗. คู่มอืการจัดท าแนวทางการสอบถาม 
เพื่อลงมติในการพิจารณารา่งกฎหมายในวาระ
ท่ี ๒ ขั้นพิจารณาเรียงมาตราในที่ประชุมสภา 
ส าหรบัประธานของที่ประชมุ 

ส านักงานประธานวฒุิสภา ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2  

๘. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารจดัการ
ข้อมูลเอกสารลบัของส านกัก ากับและ
ตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ส านักก ากับ 
และตรวจสอบ 

 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2 

๙. แนวทางการปฏบิัตงิานในการจดและจดัท า
รายงานการประชุมลบั กรณีการจดและจัดท า
รายงานการประชุมลบัของสภานิติบญัญตัิ
แห่งชาตแิละรายงานการประชุมลับ 
ของคณะกรรมาธิการ 

ส านักรายงานการประชุม
และชวเลข 

 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2 
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หัวข้อองค์ความรู ้ ผู้รับผิดชอบ ความสอดคล้อง 
กับประเด็นยุทธศาสตร์ 

ขอบเขตองค์ความรู้ : ด้านการต่างประเทศ 
๑๐. English for receiving visiting 
delegations: ภาษาอังกฤษส าหรบัการ
ต้อนรับผู้มาเยือน 

ส านักภาษาต่างประเทศ ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 

ขอบเขตองค์ความรู้ : ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
องค์ความรู้ที่เป็นการบรูณาการร่วมกัน 
1๑. ข้อควรรูด้้านสิทธปิระโยชน์และสวัสดิการ
ของขา้ราชการรัฐสภา ลูกจา้งประจ า 
และพนกังานราชการ ของส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 
 

- ส านักบริหารงานกลาง 
- ส านักการคลัง 
และงบประมาณ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 5 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นตามภารกิจของหน่วยงาน 
1๒. การสื่อสารด้านนโยบายและแผน ส านักนโยบายและแผน ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 
1๓. แนวทางการประเมนิความคุม้ค่าด้านการ
พัฒนาบคุลากร 

ส านักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 5 

1๔. กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านสือ่สังคม
ออนไลน์ดว้ยการใช ้“เฟซบุ๊ก” (Facebook)  

ส านักประชาสัมพันธ ์
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4 

1๕. การสร้างขุมทรัพย์ความรู้ เรื่อง การ
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อสิง่พิมพ์ 

ส านักการพิมพ ์ ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 

๑๖. การตรวจสอบการจดัหาพัสดุดว้ยวธิี
ตลาดอิเล็กทรอนกิส์ (Electronic Market: 
e-market) 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 

1๗. แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนา 
Digital Parliament 

ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
1๘. Strong     Stronger    Strongest : 
พันธสัญญาพัฒนาองค์กรใสสะอาด 
  

ส านักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 

 
หมายเหตุ : 
- รายละเอียดองคค์วามรู ้ตามภาคผนวก ๑ 
- แนวทางการจดัท าองค์ความรู้ของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ตามภาคผนวก ๒ 
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ขอบเขตการจัดการความรู้ 
(KM Focus Areas) 

จ านวน 
องค์ความรู ้

     ประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

จ านวน 
องค์ความรู ้

1. ดา้นกระบวนการนติิบญัญัติ 7 
 ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบรหิาร

จัดการองคก์รทีด่ีและมีประสิทธิภาพ ๔ 

2. ดา้นการต่างประเทศ ๑ 
 ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา

ความเปน็เลิศด้านกฎหมายและวิชาการ 
๙ 

3. ดา้นการบริหารจดัการ
องค์กร 

9 
 ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ให้ก้าวหนา้และทันสมัย 

๒ 

4. ดา้นคณุธรรมและความ
โปรง่ใสในการปฏิบตัิงาน 

1 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การประชาสัมพันธ์ 

และการสรา้งภาพลักษณ์องค์กร 
1 

 
 

 ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ทรัพยากรบคุคลใหม้ีความเป็นเลิศ 

๓ 

 ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
เครือข่ายและความร่วมมือทัง้ในและ
ต่างประเทศ 

2 

 
๒. การจัดท าท าเนียบผู้เชี่ยวชาญ (Guru List) 
เป็นการทบทวนเสนอด้านที่เห็นควรให้มีการจัดท าท าเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่เป็น

ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานองค์กร (รายละเอียดตามภาคผนวก ๑) 
๓. กิจกรรมการเพิ่มพูนปญัญาดว้ยบทเรียนจากการปฏบิัติงาน 
เป็นการทบทวนเสนอหัวข้อในการจัดท าสรุปบทเรียนจากการปฏิบัติงาน โดยในการ

จัดท าจะเป็นการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน เพ่ือจัดท าเป็นสรุปบทเรียนและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้ง ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
(รายละเอียดตามภาคผนวก ๑) 

แผนงานที ่๓ การสง่เสรมิวฒันธรรมการเรียนรู้ขององคก์ร 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการปฏิบตัิงาน 
เป็นการทบทวนเสนอข้อมูลการจัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ที่ส านักและกลุ่มตรวจสอบภายในได้
มีการด าเนินการจัดมาแล้วและ/หรือมีแนวทางที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ อันเป็นการ
แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานภายในส านักงานฯ มีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง (รายละเอียดตามภาคผนวก ๑) 
  ส าหรับโครงการและกิจกรรมอื่นๆ ตามแผนการจัดการความรู้ฯ เป็นโครงการ/กิจกรรม
งานประจ าที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านัก/กลุ่ม และคณะท างานจัดการความรู้ฯ ซึ่งเป็นการ
ด าเนินการต่อเนื่อง ทั้งนี้ การทบทวนและเสนอการด าเนินโครงการและกิจกรรมของหน่วยงานภายใน
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาดังกล่าวข้างต้นจะเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนการจัดการความรู้ 
และระบบการเรียนรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป 
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บทท่ี ๓ 
แผนปฏิบัติการการจดัการความรู้และระบบการเรียนรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 ตามที่แผนการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๑) และแผนปฏิบัติการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ได้ก าหนดแผนงาน ๓ แผนงาน แนวทางการ
ด าเนินการ และโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานที่ก าหนด ซึ่งคณะกรรมการจัดการความรู้ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ได้มีการพิจารณาทบทวนแผนการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ฯ ให้สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ที่เกี่ยวข้อง และก าหนดแนวทางการจัดการความรู้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และเป็นกรอบแนวทาง
ให้หน่วยงานต่างๆ ภายในส านักงานฯ ได้พิจารณาทบทวนโครงการและกิจกรรมที่จะต้องด าเนินการ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้และ
ระบบการเรียนรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

 ทั้งนี้ ส านักและกลุ่มตรวจสอบภายในได้ด าเนินการพิจารณาเสนอองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน และการด าเนินโครงการ/กิจกรรมอื่นๆ ตามแผนการจัดการความรู้ เรียบร้อยแล้ว  
ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยภาพรวมของแผนปฏิบัติการฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม รวมจ านวน ๑๕ โครงการ/กิจกรรม 

 

แผนงาน โครงการและกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

แผนงานที ่1 การพัฒนา 
องค์ความรู้ที่ตอบสนองต่อ
ภารกิจและผู้รบับรกิารของ
องค์กร 

1.1 การจดัท าองค์ความรู้ของ
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

หนว่ยงานที่จัดท าองคค์วามรู้ 

1.2 การจดัท าท าเนียบผูเ้ชีย่วชาญ 
(Guru List) 

หนว่ยงานที่จัดท า 

1.3 กิจกรรมการเพ่ิมพูนปญัญาด้วย
บทเรียนจากการปฏิบตัิงาน  

หนว่ยงานที่จัดท า 

แผนงานที ่2 การพัฒนาระบบ
การเรียนรู ้และการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมา 
สนับสนนุการจัดการความรู ้

2.1 โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้
ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(e-learning) 

ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล
และส านักเทคโนโลยฯี 

2.2 โครงการพัฒนาระบบการสอนงาน 
 

ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 
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แผนงาน โครงการและกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2.3 โครงการแลกเปลี่ยนและฝึก
ปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอก 
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 

2.4 โครงการส่งเสริมการรกัการอา่น กลุ่มงานห้องสมดุและ
พิพิธภัณฑ์ ส านักวชิาการ 

2.5 โครงการพัฒนาเวบ็ไซต์การ
จัดการความรูแ้ละพืน้ที่เสมอืนในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูข้องส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

2.6 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
เพื่อสนับสนนุการปฏิบตัิงาน 

ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

แผนงานที ่3 การสง่เสรมิ
วัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กร 

3.1 โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้
เพื่อพัฒนาการปฏบิัตงิาน 

หนว่ยงานที่จัดกิจกรรม 

3.2 โครงการพัฒนาองคค์วามรู ้ ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 

3.3 โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
(Senate Learning Center) 

คณะท างานจดัการความรู้ฯ 

3.4 กิจกรรมยกย่องชมเชยผลงาน
ด้านการจดัการความรู้ 
ในองค์กร 

คณะท างานจดัการความรู้ฯ 

3.5 โครงการคดัเลือกแนวทางการ
ปฏิบัติงานสูค่วามเปน็เลิศ  

คณะท างานจดัการความรู้ฯ 

3.6 โครงการประชาสมัพันธ์ 
เผยแพร่องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน 

คณะท างานจดัการความรู้ฯ 

 
 ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ได้ก าหนดรายละเอียดโครงการ 
กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานที่ก าหนด 
เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการด า เนินงานและสนับสนุนการด าเนินการจัดการความรู้ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 



๓๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ตามแผนการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

 
 
 
 

วัตถุประสงค์ 
 ๑. สร้างและแสวงหาองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการสนับสนนุภารกจิ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา เพือ่ให้บุคลากรมีองค์ความรู้ที่สามารถน ามาประยุกต์ 
      และพัฒนาในการปฏิบัตงิานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย และเหมาะสมกับความต้องการของผู้รับบริการและสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 ๒. สง่เสริมการพฒันาและปรบัปรงุกระบวนการปฏบิัติงานอยา่งต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการสรา้งนวตักรรมที่ชว่ยสนบัสนนุการปฏิบัตงิานให้มีประสิทธภิาพมากขึน้ 

แนวทางการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดแนวทาง 
การด าเนินงาน 
และเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
๑. จัดท าองค์ความรู้ที่จ าเป็น
ต่อการปฏิบัติงาน และ
ตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้รับบริการขององค์กร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด 
๑.๑.๑ ร้อยละเฉลี่ย
ความส าเร็จของการจัดท า
องค์ความรูต้ามแผนปฏิบัติ
การจัดการความรูป้ระจ าปี
งบประมาณ  
เป้าหมาย 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ 
 

๑. การจัดท าองค์ความรูข้องส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา  
รายละเอียด 
๑. ส านักและกลุ่มตรวจสอบภายในทบทวนและ
เสนอหัวข้อองค์ความรู้ที่น ามาด าเนินการจัดการ
ความรู้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
โดยหัวข้อองค์ความรู้ทีเ่สนอให้น ามาด าเนินการ
จัดการความรู้ มีจ านวน ๑๘ หัวข้อ ดังนี้ 
ด้านกระบวนการนิติบญัญัต ิ
องค์ความรู้ที่บูรณาการร่วมกัน 
 ๑. การพัฒนาฐานข้อมูลด้านกฎหมาย 
ของอาเซียน 
 ผู้รับผิดชอบ: หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการ
จัดท าองค์ความรู้ ประกอบด้วย ส านักกฎหมาย, 
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 

ตัวชี้วัด 
ร้อยละเฉลี่ยความส าเร็จ 
ของการจัดท าองค์ความรู้ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เป้าหมาย 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ 
 
 

    ส านักและกลุ่ม
ตรวจสอบภายใน 
ที่ด าเนินการจัดท า

องค์ความรู ้
และคณะท างาน
จัดการความรู้ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานที่ ๑ การพัฒนาองค์ความรู้ที่ตอบสนองต่อภารกิจและผู้รับบริการขององค์กร 



๓๘ 
 

แนวทางการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดแนวทาง 
การด าเนินงาน 
และเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
 
 
๑. จัดท าองค์ความรู้ที่จ าเป็น
ต่อการปฏิบัติงาน และ
ตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้รับบริการขององค์กร 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักการตา่งประเทศ, ส านักภาษาตา่งประเทศ,
ส านักวชิาการ, ส านักการประชมุ, 
ส านักกรรมาธิการ ๑ ๒ และ ๓, ส านักก ากบัและ
ตรวจสอบ, ส านักบริหารงานกลาง, ส านักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล, ส านักการพิมพ์ และส านัก
ประชาสัมพันธ์ 
องค์ความรู้ที่จ าเป็นตามภารกิจของหน่วยงาน 
 ๒. แนวทางการติดตามการออกกฎหมาย
ล าดับรองเพ่ือสนับสนุน 
การปฏิบัติงานด้านนติิบัญญัต ิ
 ผู้รับผิดชอบ: ส านักกฎหมาย 
 ๓. การรวบรวมองค์ความรู้ในที่ประชุมสภา
นิติบัญญตัิแห่งชาต ิ
 ผู้รับผิดชอบ: ส านักการประชุม 
 ๔. แนวทางการใช้ถ้อยค าในการพิจารณา
กฎหมายของสภานิตบิัญญตัิแห่งชาต ิ
 ผู้รับผิดชอบ: ส านักการประชุม 
 ๕. เทคนิคการจัดท าและน าเสนอข้อมูลทาง
วิชาการในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ 
 ผู้รับผิดชอบ: ส านักวชิาการ  
 ๖. การจัดท าความเป็นมาและประเด็นการ
อภิปรายการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตใินชั้น
กรรมาธิการของสภานิติบัญญตัิแห่งชาต ิ
 ผู้รับผิดชอบ: ส านักกรรมาธิการ 1 2 และ 3 

 
 



๓๙ 
 

แนวทางการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดแนวทาง 
การด าเนินงาน 
และเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
 
 
 
๑. จัดท าองค์ความรู้ที่จ าเป็น
ต่อการปฏิบัติงาน และ
ตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้รับบริการขององค์กร 
(ต่อ) 

 ๗. คู่มือการจัดท าแนวทางการสอบถามเพื่อ
ลงมติในการพิจารณาร่างกฎหมายในวาระที่ ๒
ขั้นพิจารณาเรียงมาตราในที่ประชุมสภา ส าหรับ
ประธานของทีป่ระชุม 
 ผู้รับผิดชอบ: ส านักงานประธานวุฒิสภา 
 ๘. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูล
เอกสารลับของส านักก ากับและตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้รับผิดชอบ: ส านักก ากับและตรวจสอบ 
 ๙. แนวทางการปฏิบัติงานในการจดและ
จัดท ารายงานการประชุมลบักรณีการจดและ
จัดท ารายงานการประชุมลบัของสภานิติบัญญตัิ
แห่งชาติและรายงานการประชมุลับของ
คณะกรรมาธิการ 
 ผู้รับผิดชอบ: ส านักรายงานการประชุมและชวเลข 
ด้านการต่างประเทศ 
 ๑๐. English for receiving visiting 
delegations: ภาษาอังกฤษส าหรับการต้อนรับ
ผู้มาเยือน 
 ผู้รับผิดชอบ: ส านักภาษาตา่งประเทศ 
ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
องค์ความรู้ที่บูรณาการร่วมกัน 
 
 



๔๐ 
 

แนวทางการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดแนวทาง 
การด าเนินงาน 
และเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
 1๑. ข้อควรรู้ด้านสิทธิประโยชน์และ
สวัสดิการของข้าราชการรัฐสภา ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานราชการของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 
 ผู้รับผิดชอบ: ส านักบริหารงานกลาง 
และส านักการคลังและงบประมาณ 
องค์ความรู้ที่จ าเป็นตามภารกิจของหน่วยงาน 
 1๒. การสื่อสารด้านนโยบายและแผน 
 ผู้รับผิดชอบ: ส านักนโยบายและแผน 
 1๓. แนวทางการประเมินความคุ้มค่าด้าน
การพัฒนาบุคลากร 
 ผู้รับผิดชอบ: ส านักพฒันาทรัพยากรบุคคล 
 1๔. กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ด้วยการใช้ “เฟซบุ๊ก” (Facebook)  
 ผู้รับผิดชอบ: ส านักประชาสัมพนัธ์ 
 1๕. การสร้างขุมทรัพย์ความรู้ เร่ือง การ
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 
 ผู้รับผิดชอบ: ส านักการพิมพ ์
 ๑๖. การตรวจสอบการจัดหาพัสดุด้วยวิธี
ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: 
e-market) 
 ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มตรวจสอบภายใน 
 



๔๑ 
 

แนวทางการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดแนวทาง 
การด าเนินงาน 
และเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
 1๗. แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนา 
Digital Parliament 
 ผู้รับผิดชอบ: ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร  
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัตงิาน 
 1๘. Strong     Stronger    Strongest : 
พันธสัญญาพัฒนาองค์กรใสสะอาด 
 ผู้รับผิดชอบ: ส านักพฒันาทรัพยากรบุคคล 

(รายละเอียดขององค์ความรู้ ตามภาคผนวก ๑) 
๒. ผู้รับผิดชอบการจัดท าองค์ความรู้ด าเนนิการ
จัดการความรู ้ตามแนวทางของเกณฑ์ PMQA 
ในหมวดที่ ๔ โดยมีตามกระบวนการจัดการความรู้ 
๗ ขั้นตอน (KM Process) 
๓. ผู้รับผิดชอบการจัดท าองค์ความรู้และ
คณะท างานจดัการความรู้ฯ จัดเก็บและเผยแพร่
องค์ความรู ้ในเว็บไซต์การจัดการความรู้ รวมทั้ง 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) 
๔. ติดตามและประเมินผลการด าเนินการ 
   - ติดตามความกา้วหน้าในการด าเนินงาน 
 - ติดตามการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(การประเมินตามเกณฑ์ PMQA หมวด ๗ ผลลัพธ์
การด าเนินการ (Results)) 
๕. จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ 
 



๔๒ 
 

แนวทางการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดแนวทาง 
การด าเนินงาน 
และเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
หมายเหตุ : 
- ขอให้ส านักที่รับผิดชอบด าเนนิการจัดท าเอกสาร
องค์ความรู้ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นเรียบร้อยแล้ว ภายใน
เดือนมิถุนายน 256๑ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการ
พิจารณาตัดสินการมอบรางวัลการจัดการความรู้
ประจ าปี พ.ศ. 256๑, การติดตามผลการน าองค์
ความรู้ที่ด าเนนิการไปใช้ประโยชน์ รวมทั้ง 
เตรียมการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ด าเนินการ ให้แล้ว
เสร็จได้ทันการจัดกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ 
(KM Day) ซึ่งก าหนดจัดเบื้องตน้ ในเดือน
กรกฎาคม - สิงหาคม 25๖๑  

 ๒. การจัดท าท าเนียบผู้เชี่ยวชาญ  (Guru List) 
รายละเอียด 
๑. ก าหนดด้านหรือหมวดหมู่องค์ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏบิัติงานองคก์ร โดยในปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด าเนนิการจัดท า
ท าเนียบผู้เชี่ยวชาญ ดงันี ้  
 ๑) ท าเนียบผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความเห็น 
และความรู้ทางวิชาการด้านกฎหมาย 
 ผู้รับผิดชอบ: ส านักกฎหมาย 
 
 

ตัวชี้วัด 
ร้อยละความส าเร็จของการ
จัดท าท าเนียบผู้เชี่ยวชาญ  
(Guru List) 
เป้าหมาย 
ร้อยละ ๙๐ 

    ส านักที่รบัผิดชอบ
ด าเนินการ 

และคณะท างาน
จัดการความรู้ฯ 

 



๔๓ 
 

แนวทางการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดแนวทาง 
การด าเนินงาน 
และเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
 ๒) ท าเนียบผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดท าความเป็นมาและประเดน็การอภิปรายการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญตัิในชั้นกรรมาธิการ
ของสภานิติบัญญตัิแห่งชาต ิ
 ผู้รับผิดชอบ: ส านักกรรมาธิการ 1 2 และ 3 
 ๓) ท าเนียบผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่
และอ านาจของคณะกรรมาธิการสามัญประจ า
สภานิติบัญญตัิแห่งชาต ิ
 ผู้รับผิดชอบ: ส านักกรรมาธิการ 1 2 และ 3 
 ๔) ท าเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย 
(ทบทวนและปรบัปรุงข้อมูล) 
 ผู้รับผิดชอบ: ส านักวิชาการ 
 ๕) ท าเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
 ผู้รับผิดชอบ: ส านักประชาสัมพนัธ์ 
 ๖) ท าเนียบวิทยากร ด้านการเงิน การคลัง 
การพัสดุ และงบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ: ส านักการคลังและงบประมาณ 
(รายละเอียด ตามภาคผนวก ๑) 
 ผู้รับผิดชอบ: ส านักการคลังและงบประมาณ 
๒. ส ารวจ/ระบุรายชื่อของบุคคลที่เก่ียวข้องตาม
ด้านตา่งๆ ที่ก าหนด  
 



๔๔ 
 

แนวทางการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดแนวทาง 
การด าเนินงาน 
และเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
๓. จัดท า/ก าหนดช่องทางในการติดต่อสื่อสาร 
ระหวา่งบุคลากรของส านักงานฯ กับผู้เชีย่วชาญ 
เพื่อการตดิต่อ สอบถามหรือปรึกษาเกีย่วกบัการ
ปฏิบัตงิาน 
๔. เผยแพรท่ าเนียบผู้เชี่ยวชาญให้ผู้เกี่ยวข้อง 
หรือบุคลากรของส านักงานฯ รบัทราบ 
หมายเหต ุ: 
- ขอให้ส านักที่รบัผดิชอบด าเนนิการรวบรวมข้อมลู 
ที่เกี่ยวข้อง และจดัท าเปน็ท าเนียบผู้เชี่ยวชาญ 
ให้แล้วเสรจ็ ภายในเดือนสิงหาคม 256๑ 

๒. สร้างนวัตกรรมที่ช่วย
สนับสนุนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏบิัติงาน 

ตัวชี้วัด 
๑.๒.๑ จ านวนนวตักรรม 
ที่สนบัสนนุการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 
เป้าหมาย 
อย่างน้อย ๑ นวัตกรรม 
ต่อปี 
 
 

๔. กิจกรรมการเพิ่มพูนปัญญาด้วยบทเรียน 
จากการปฏิบัตงิาน 
รายละเอียด 
- จัดท าสรปุบทเรียนจากการปฏิบัติงานและ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พฒันาการปฏิบัตงิาน
ที่เป็นรูปธรรม โดยในปี ๒๕๖๑ ด าเนินการ ดงันี ้ 
  ๑) การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกฎหมายแก่
ประชาชนเพื่อให้เข้าถึงได้โดยสะดวกและเข้าใจง่าย
ตามบทบญัญัติของรฐัธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
 ผู้รับผิดชอบ: ส านักกฎหมาย 
 
 

ตัวชี้วัด 
จ านวนการสรุปบทเรียนจาก
การปฏิบัติงาน 
เป้าหมาย 
อย่างน้อย ๒ เร่ือง ต่อปี 

    ส านักที่รบัผิดชอบ
ด าเนินการ 

และคณะท างาน
จัดการความรู้ฯ 

 



๔๕ 
 

แนวทางการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดแนวทาง 
การด าเนินงาน 
และเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
 ๒) การประชุมส านักวิชาการเพื่อทบทวน 
องค์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัตงิาน ในประเด็น 
การจัดท าและน าเสนอข้อมูลทางวิชาการใน
รูปแบบอินโฟกราฟิกส์ 
 ผู้รับผิดชอบ: ส านักวิชาการ 
 ๓) กิจกรรม “เล่าสู่กันฟัง” เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการปฏบิัติงาน 
 ผู้รับผิดชอบ: ส านักกรรมาธิการ 1 2 และ 3 
 ๔) กิจกรรม “สร้างสรรค์จากประสบการณ”์  
 ผู้รับผิดชอบ:  ส านักกรรมาธิการ 1 2 และ 3 
 ๕) กิจกรรม  “เสวนา ประสาคนคลัง” 
 ผู้รับผิดชอบ: ส านักการคลังและงบประมาณ 
(รายละเอียด ตามภาคผนวก ๑) 
หมายเหตุ : 
- ขอให้ส านักที่รับผิดชอบด าเนนิการรวบรวมข้อมูล
จากการจัดกิจกรรมและข้อมูลที่เก่ียวข้อง และ
จัดท าเปน็สรุปบทเรียนจากการปฏิบัติงาน โดย
ขอให้ระบุประโยชน์หรือสิ่งทีไ่ดร้ับจากการ
ด าเนินการและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/
พัฒนาการปฏิบตัิงานที่เปน็รูปธรรม ให้แล้วเสร็จ 
ภายในเดือนสิงหาคม 256๑ 

 
 

 



๔๖ 
 

 
 
วัตถุประสงค ์
๑. ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิัติงาน 
๒. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนบัสนุนให้องค์กรสามารถแสวงหาความรู้ ประมวลผล จัดเก็บ ถ่ายโอนและแลกเปลี่ยนความรู้ให้เป็นระบบและมปีระสิทธิภาพ 

 

แนวทางการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดแนวทาง 
การด าเนินงาน 
และเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ 

๑ ๒ ๓ ๔ 

๑. พัฒนาระบบการเรียนรู้ 
ของบุคลากร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด 
๒.๑.๑ ร้อยละเฉลี่ย
ความส าเร็จของโครงการ
พัฒนาระบบการเรียนรู้
ของบุคลากร 
เป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๐ - ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐ 
 

๑. โครงการพัฒนาระบบการเรยีนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) 
รายละเอียด 
๑. ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการเรียนรู้ผา่นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ของส านักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา ให้มีความเหมาะสม เชน่ 
หัวข้อวิชา รายละเอียดเนื้อหาวชิา กลุ่มเป้าหมาย 
รูปแบบของระบบที่เหมะสม เปน็ต้น 
๒. สรุปแนวทางการด าเนนิงานในการพัฒนาระบบ
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ของบุคลากร 
๓. ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนด 
๔. ติดตามและประเมินผลการด าเนินการ 
๕. จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน รวมทั้ง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 
 

ตัวชี้วัด 
ร้อยละความส าเร็จของการ
พัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(e-learning) 
เป้าหมาย 
ร้อยละ ๙๐ 

    ส านักพฒันา
ทรัพยากรบุคคล 

และส านัก
เทคโนโลยี

สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

แผนงานที่ ๒ การพัฒนาระบบการเรียนรู้ และการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการจัดการความรู้ 
 



๔๗ 
 

แนวทางการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดแนวทาง 
การด าเนินงาน 
และเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ 

๑ ๒ ๓ ๔ 

๑. พัฒนาระบบการเรียนรู้ 
ของบุคลากร (ต่อ) 

 ๒. โครงการพัฒนาระบบการสอนงาน 
รายละเอียด 
๑. ก าหนดแนวทางการพัฒนาบคุลากรด้วยระบบ
การสอนงาน โดยด าเนนิการร่วมกับการจัดท า 
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual 
Development Plan: IDP) ซึ่งผู้บังคับบัญชาและ 
ผู้ใต้บังคับบัญชา และร่วมกันพจิารณาแนวทาง 
ในการพัฒนาที่เหมาะสมของแต่ละบุคคล  
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาจากการ
ปฏิบัติงานจริง (On the job training: OJT)  
๒. ด าเนินการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง/
แผนงาน/แผนการสอนงานที่ก าหนด 
๓. ติดตามและประเมินผลการด าเนินการ 
๔. จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน รวมทั้ง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ตัวชี้วัด 
ร้อยละความส าเร็จของการ
พัฒนาระบบการสอนงาน 
เป้าหมาย 
ร้อยละ ๘๕ 
 

    ส านักพฒันา
ทรัพยากรบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. โครงการแลกเปลี่ยนและฝกึปฏิบัติงาน 
กับหน่วยงานภายนอกทั้งภายในประเทศ 
และต่างประเทศ 
รายละเอียด 
๑. การด าเนินการส่งขา้ราชการของส านักงานฯ  
ไปแลกเปลีย่นและฝึกปฏบิัติงานกับหน่วยงาน
ภายนอก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ประกอบด้วย ๒ โครงการ ดังนี ้

ตัวชี้วัด 
ร้อยละความส าเร็จของ
โครงการแลกเปลี่ยนและฝึก
ปฏิบัติงานกับหน่วยงาน
ภายนอก 
เป้าหมาย 
ร้อยละ ๘๕ 

 

    ส านักพฒันา
ทรัพยากรบุคคล 

 



๔๘ 
 

แนวทางการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดแนวทาง 
การด าเนินงาน 
และเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ 

๑ ๒ ๓ ๔ 

๑. พัฒนาระบบการเรียนรู้ 
ของบุคลากร (ต่อ) 
 
 
 

  ๑) โครงการแลกเปลี่ยนขา้ราชการส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาไทยกับต่างประเทศ 
 ๒) โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติระหว่างส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภากับส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
๒. ด าเนินการตามโครงการที่ก าหนด 
๓. ติดตามและประเมินผลการด าเนินการ 

  ๔. โครงการส่งเสริมการอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน 
รายละเอียดการ 
๑. ก าหนดแนวทางในการส่งเสริมการอ่านหนังสือ 
ที่เก่ียวกับการปฏิบัติงาน 
๒. ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสรมิให้บุคลากรอ่าน
หนังสือที่เก่ียวข้องกับการปฏิบตัิงาน 
๓. ติดตามประเมินผลการด าเนนิการ 

ตัวชี้วัด 
ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
เป้าหมาย 
ร้อยละ ๘๕ 
 

    กลุ่มงานห้องสมุด
และพิพิธภัณฑ ์
ส านักวชิาการ 

๒. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบ
ฐานข้อมูลในการสนับสนุน
การจัดการความรู้  
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด 
ร้อยละเฉลี่ยความส าเร็จ
ของการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศและ
ระบบฐานข้อมูล 
ในการสนบัสนนุการ
จัดการความรู ้
 
 

๕. โครงการพัฒนาเว็บไซต์การจัดการความรู้ 
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
รายละเอียด 
๑. ก าหนดแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์การจัดการ
ความรู้ของส านักงานฯ ให้มีความครบถ้วน 
ครอบคลุม ถูกต้องและทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเผยแพรแ่ละแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ของส านักงานฯ 
 

ตัวชี้วัด 
ร้อยละความส าเร็จของการ
พัฒนาเว็บไซต์การจัดการ
ความรู้ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
เป้าหมาย 
ร้อยละ ๙๐ 
 

    ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 
และส านักหรือผู้ที่
เก่ียวข้องในการให้

ข้อมูล 



๔๙ 
 

แนวทางการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดแนวทาง 
การด าเนินงาน 
และเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ 

๑ ๒ ๓ ๔ 

๒. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบ
ฐานข้อมูลในการสนับสนุน
การจัดการความรู้ (ต่อ) 

เป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๐ - ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐ 
 

๒. ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนด 
๓. ส ารวจความพึงพอใจ/ความต้องการของผู้ใช้งาน
เว็บไซต์การจัดการความรู้ฯ 
๔. ติดตามประเมินผลการพฒันาเว็บไซต์ ผลส ารวจ
ความพึงพอใจ และสรปุผลการด าเนินการ 
หมายเหตุ : 
 - คณะท างานจดัการความรู้ฯ และผู้จัดท าองค์
ความรู้จะมีการน าเข้าข้อมูลองค์ความรูอ้ย่างต่อเนื่อง
โดยให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกนัยายน 256๑ 
๖. โครงการพัฒนาระบบฐานขอ้มูลเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงาน 
รายละเอียด 
๑. ส ารวจและทบทวนฐานข้อมูลของส านักงานฯ 
ตามกระบวนการท างานที่ส าคญัและกระบวนการ
สนับสนนุของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
 ๒. ปรับปรุงฐานข้อมูล เพื่อให้มีความเป็นปัจจุบนั 
ถูกต้องเชื่อถือได้ และมีความพร้อมใช้งาน 
 ๓. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
 ๔. สรุปผลการด าเนินการ 
หมายเหตุ : 
- การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเปน็การด าเนนิการตาม 
PMQA หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการ
จัดการความรู้ โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน
เดือนกันยายน 256๑ 

ตัวชี้วัด 
ร้อยละความส าเร็จของการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อ
สนับสนนุการปฏบิัติงาน 
เป้าหมาย 
ร้อยละ ๙๐ 
 

    ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 
และส านักหรือผู้ที่
เก่ียวข้องในการให้

ข้อมูล 



๕๐ 
 

 
 

วัตถุประสงค ์
 ๑. สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร 
 ๒. เสริมสร้างแรงจูงใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร 
 ๓. สื่อสาร ประชาสัมพนัธ์การจดัการความรู้ให้ทั่วถึงทั้งองค์กร เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในคุณค่า และน าไปสู่การร่วมมือร่วมใจในการด าเนินการจัดการความรู้  

ของบุคลากร 
 

แนวทางการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดแนวทาง 
การด าเนินงาน 
และเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดโครงการ/

กิจกรรม 

ระยะเวลา 
(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ 

๑ ๒ ๓ ๔ 

๑. สร้างบรรยากาศแห่ง
การเรียนรู้ และปรับปรุง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด 
จ านวนกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน 
เป้าหมาย 
อย่างน้อยปลีะ ๒ คร้ัง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน 
รายละเอียด 
ด าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้
บุคลากรได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันใน
เร่ืองที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏบิัติงาน ดังนี้  
 ๑) การสร้างความรู้ความเข้าใจและ
แลกเปลี่ยนความรู้ในวงงานนิติบัญญัต ิ
 ผู้รับผิดชอบ: ส านักกฎหมาย 
 ๒) การอบรมการจัดท าและการน าเสนอ
ข้อมูลทางวิชาการในรูปแบบอนิโฟกราฟิกส์ 
 ผู้รับผิดชอบ: ส านักวิชาการ 
  ๓) การจัดกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ 
(KM Day) 
 ผู้รับผิดชอบ: ส านักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

ตัวชี้วัด 
จ านวนคร้ังในการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้
เป้าหมาย 
อย่างน้อย ๒ คร้ัง  
 

    หน่วยงานที่ด าเนนิการ
จัดกิจกรรม 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

แผนงานที่ ๓ การส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กร 
 



๕๑ 
 

แนวทางการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดแนวทาง 
การด าเนินงาน 
และเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดโครงการ/

กิจกรรม 

ระยะเวลา 
(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ 

๑ ๒ ๓ ๔ 

๑. สร้างบรรยากาศแห่ง
การเรียนรู้ และปรับปรุง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(ต่อ) 

 
 
 
 

 ๔) กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ของส านักการพิมพ ์
 ผู้รับผิดชอบ: ส านักการพิมพ ์
 ๕) กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภารกิจ
ด้านต่างประเทศกับส านักที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง
กับต่างประเทศ (เช่น ส านักกรรมาธิการฯ) 
 ผู้รับผิดชอบ: ส านักการต่างประเทศ 
(รายละเอียด ตามภาคผนวก ๑) 
หมายเหตุ : 
- ขอให้ผู้รับผิดชอบด าเนนิการจดักิจกรรมตาม
แผนงานทีไ่ด้ก าหนด โดยให้แลว้เสร็จภายใน
เดือนกันยายน 256๑ ซึ่งฝา่ยเลขานุการฯ 
จะขอให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการจัดกิจกรรม
ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. โครงการพัฒนาองค์ความรู้  
รายละเอียด 
๑. โครงการพัฒนาองค์ความรู้ ได้ก าหนดไว้
ตามแผนปฏิบัติราชการส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
โดยส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็น
ผู้รับผิดชอบ ๒. ประกอบด้วยกจิกรรม ดังนี้ 
 ๑) การจัดอบรมการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับทีมงานจัดการความรู้ (KM Team) 

ตัวชี้วัด 
ร้อยละของบุคลากรที่ได้
น าความรูไ้ปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
เป้าหมาย 
ร้อยละ ๘๐ 

    ส านักพฒันา
ทรัพยากรบุคคล 



๕๒ 
 

แนวทางการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดแนวทาง 
การด าเนินงาน 
และเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดโครงการ/

กิจกรรม 

ระยะเวลา 
(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ 

๑ ๒ ๓ ๔ 

๑. สร้างบรรยากาศแห่ง
การเรียนรู้ และปรับปรุง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(ต่อ) 

 
 
 

 ๒) การจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการ
ความรู้ / กิจกรรมชุมชนนักปฏบิัติ (CoPs) 
 ๓) การจัดกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ 
(KM Day) เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์
ความรู ้และการมอบรางวัลเพื่อยกย่องชมเชย
หน่วยงานที่ด าเนินการจัดการความรู้ประจ าปี 
๓. ด าเนินโครงการตามที่ก าหนด 
๔. ติดตามและประเมินผลโครงการ 
๕. จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ 

  ๓. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา (Senate Learning 
Center) 
รายละเอียด 
ด าเนินการพฒันา/ปรับปรุงให้บริการศูนย์การ
เรียนรู้ฯอย่างต่อเนื่อง ดังนี ้
 - รวบรวมเอกสารองค์ความรู้/คู่มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัตงิานและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ให้มีความครบถ้วนและทันสมัย
 - ให้บริการสื่อการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ  
 - จัดมุม/นิทรรศการความรู้ เพื่อเผยแพร่
ข้อมูลและองค์ความรูด้้านต่างๆ  
 - จัดสถานที่ให้บุคลากรมาใช้ในการประชุม
ระดมความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
การปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัด 
ร้อยละความส าเร็จของ
การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 
เป้าหมาย 
ร้อยละ ๘๐ 

    คณะท างานจัดการ
ความรู้ฯ 



๕๓ 
 

แนวทางการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดแนวทาง 
การด าเนินงาน 
และเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดโครงการ/

กิจกรรม 

ระยะเวลา 
(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ 

๑ ๒ ๓ ๔ 

๒. เสริมสร้างแรงจูงใจ 
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของบุคลากร 

ตัวชี้วัด 
๓.๒.๑ ร้อยละความส าเร็จในการ
จัดกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
บุคลากร 
เป้าหมาย 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ 

๔. กิจกรรมยกย่องชมเชยผลงานด้านการ
จัดการความรู้ในองค์กร 
รายละเอียด 
๑. ก าหนดแนวทางในการยกย่องชมเชยดา้น
การจัดการความรู้ 
๒. จัดกิจกรรมเพื่อยกย่องชมเชย โดยจะมีการ
มอบรางวัลการจัดการความรู้ในกิจกรรมวัน
แห่งการเรียนรู้ (KM Day) 
๓. ติดตามและประเมินผลการด าเนินการ 

ตัวชี้วัด 
ร้อยละความส าเร็จของ
กิจกรรมยกย่องชมเชย
ผลงานดา้นการจัดการ
ความรู้ในองค์กร 
เป้าหมาย 
ร้อยละ ๑๐๐ 

    คณะท างานจัดการ
ความรู้ฯ 

และส านักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

  ๕. โครงการส่งเสริมการปฏิบตังิาน 
สู่ความเป็นเลิศ  
รายละเอียด 
๑. ทบทวนและก าหนดหลักเกณฑ์ในการ
คัดเลือกองค์ความรู้ที่มีกระบวนการแสวงหา
ความรู้จากเอกสารและความรู้ผูป้ฎิบัติ 
ประมวลเปน็วิธีการปฏบิัติงานทีด่ี (Best 
Practice) ซึ่งบุคลากรสามารถเรียนรู้เป็น
แนวทางในการปฏบิัติงานและสง่เสริมการ
ปฏิบัติงานสู่ความเปน็เลิศ 
๒. คณะกรรมการพิจารณารายละเอียดของ
องค์ความรู้ที่ได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด เพื่อคัดเลือกองค์ความรู้ที่มีการ
ปฏิบัติงานสู่ความเปน็เลิศ และให้ได้รับรางวัล
การจัดการความรู้ 

ตัวชี้วัด 
ร้อยละความส าเร็จของ
โครงการแนวทางการ
ปฏิบัติงานสู่ความ 
เป็นเลิศ  
เป้าหมาย 
ร้อยละ ๑๐๐ 

    คณะท างานจัดการ
ความรู้ฯ 



๕๔ 
 

แนวทางการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดแนวทาง 
การด าเนินงาน 
และเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดโครงการ/

กิจกรรม 

ระยะเวลา 
(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ 

๑ ๒ ๓ ๔ 

๓. จัดกิจกรรมในการยกย่องชมเชย 
องค์ความรู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
๔. องค์ความรูท้ี่ได้รับรางวลัการจัดการความรู้ 
ได้มีการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนแนวทางการ
ปฏิบัติงานสู่ความเปน็เลิศแก่บุคลากร  

๓. สื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์การ
จัดการความรู้ให้บุคลากร
ได้รับทราบอย่างทั่วถึงทั้ง
องค์กร 
 

ตัวชี้วัด 
๓.๓.๑ จ านวนช่องทางในการ
ประชาสัมพนัธ์การจัดการความรู้ 
เป้าหมาย 
มีการประชาสัมพนัธ์การจัดการ
ความรูใ้นแต่ละปี อย่างน้อย 
๓ ช่องทาง 

๖. โครงการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์
ความรู้ในการปฏิบัติงาน 
รายละเอียด 
๑. ก าหนดแนวทาง วิธีการ ช่องทางในการ
ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกับองค์ความรู้ที่จ าเป็นหรือ
ระบบการปฏิบัติงาน  
๒. ด าเนินการประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ตาม
แนวทางที่ก าหนด 
๓. ติดตามและประเมินผลการประชาสัมพันธ์ 
 

ตัวชี้วัด 
จ านวนช่องทางที่ใช้ใน
การประชาสัมพนัธ์ 
เผยแพร่องค์ความรู้ใน
การปฏิบัติงาน 
เป้าหมาย 
อย่างน้อย ๓ ช่องทาง 

    คณะท างานจัดการ
ความรู้ฯ 

 

 

 

 

 

 



๕๕ 
 

บทท่ี ๔ 
การตดิตามประเมินผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรูแ้ละระบบการเรยีนรู ้

ของส านักงานเลขาธกิารวฒุิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ฯ เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนดไว้ เพ่ือวัดความส าเร็จ ตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่
ก าหนด รวมทั้งประเมินปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน เพื่อหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนางาน
ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพ่ือรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยประเมินจากผลสัมฤทธิ์ตาม

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของโครงการ/กิจกรรม 
๑.๒ เพื่อรับทราบปญัหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิานตามโครงการ/กิจกรรม ซึ่งจะน าไปสู่

การขบัเคลื่อนการด าเนนิงานงานมีความก้าวหนา้จนสามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบตัิการที่
ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.๓ เพื่อรับทราบประโยชนห์รือผลลัพธ์ทีไ่ด้จากองค์ความรู้ทีน่ ามาจดัการความรู้ ในการ
พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานและองค์กร 

๑.๔ เพ่ือรับทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของแผนปฏิบัติการ ที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินการจัดการความรู้ หรือการจัดท าแผนการจัดการความรู้ต่อไป 

๒. สาระส าคัญในการติดตามและประเมินผล 
๒.๑ การติดตามความก้าวหน้าของของการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 
๒.๒. การประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบตัิการ 

   ๒.๒.๑ การติดตามและประเมินผลการน าองค์ความรู้ที่ด าเนินการไปใช้ประโยชน์ 
เพ่ือประเมินผลส าเร็จตามตัวชี้วัดหมวด ๗ ผลลัพธ์การด าเนินการ (Results) ตัวชี้วัด RM 10 ร้อยละ
เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักความส าเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการ 

  ๒.๒.๒ การประเมินความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 
๒.๒.๓ การประเมนิผลสัมฤทธิ์โดยรวมของแผนปฏิบตัิการ 

๓. วิธีด าเนินการ 
 

ที ่
การติดตาม/ 
ประเมินผล 

ระยะเวลา ผู้ให้ข้อมูล วิธีการ 

๑ ติดตามการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏบิัตกิาร 
 
 

ทุกไตรมาส ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/
กิจกรรม 

 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ฯ แจง้ให้ผู้รบัผิดชอบโครงการ/
กิจกรรม ด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการ 
 ผู้รับผิดชอบรายงานผลการด าเนินงานตาม
แบบทีก่ าหนด เพื่อติดตามความกา้วหน้าการ 
ด าเนินงาน 



๕๖ 
 

ที ่
การติดตาม/ 
ประเมินผล 

ระยะเวลา ผู้ให้ข้อมูล วิธีการ 

 คณะท างานจดัการความรู้ฯ ประชมุเพื่อ
ติดตามและรายงานความก้าวหน้าของการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม พร้อมทั้งปัญหา 
อุปสรรคของการด าเนนิงาน 

๒ การติดตามและ
ประเมินผลการน าองค์
ความรู้ที่ด าเนนิการไป
ใช้ประโยชน ์

ไตรมาส 
๓ - ๔ 

ผู้รับผิดชอบ
การจดัท า
องค์ความรู ้

 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ฯ แจ้งให้ผู้รบัผิดชอบการจดัท า 
องค์ความรู้ ประเมิน/ถอดบทเรียนการน าองค์
ความรู้ที่ด าเนนิการไปใช้ประโยชน์ 
 รวบรวมและวิเคราะห์ผลการน าองค์
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ เพื่อประเมินผลส าเร็จ
ตามตัวชีว้ดั RM 10 

๓ การประเมิน
ความส าเร็จของการ
ด าเนินโครงการ/
กิจกรรมตาม
แผนปฏบิัตกิาร 
  

ไตรมาส ๔ - ผู้รบัผิดชอบ
โครงการ/
กิจกรรม 
- คณะ
ท างานฯ 

 ผู้รับผิดชอบรายงานผลการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 
ด าเนินงาน 
 ฝ่ายเลขานุการฯ น าข้อมูลทีไ่ด้รบัจาก
ผู้รับผิดชอบ มาวิเคราะห์และประมวล
ผลส าเร็จตามตัวชีว้ดัและค่าเป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดตามแผนปฏิบัติ
การฯ 

๔ การประเมินผลสมัฤทธิ์
โดยรวมของแผนปฏิบัติ
การ 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ย.) 

- ผู้รบัผิดชอบ
โครงการ/
กิจกรรม 
- คณะ
ท างานฯ 

 ประเมินผลเมื่อสิ้นแผน เป็นการประเมินผล
แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ฯ ประจ าปี 
แบบรวมยอดเพื่อสรุปผลการด าเนินงานและ
ผลส าเร็จหรือผลสัมฤทธิท์ี่เกดิขึน้จากการ
ด าเนินการจดัการความรู้ 
 ฝ่ายเลขานุการฯ จดัท ารายงานผลสัมฤทธิ์
การจดัการความรู ้เสนอประธานคณะ 
กรรมการจดัการความรู้ฯ และเลขาธิการ
วุฒิสภา พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 
 เผยแพร่รายงานผลสัมฤทธิ์ให้บุคลากรทราบ 

 
 
 
 
 
 



๕๗ 
 

๔. เกณฑ์การประเมิน 
๔.๑ การประเมินความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
การประเมินความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้พิจารณาความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผน/โครงการหรือการบรรลุเป้าหมาย
ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการฯ โดยจะประเมินผลเฉพาะในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๔.๑.๑ สูตรการค านวณ 

            = จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่สามารถด าเนนิการแล้วเสร็จตามเปา้หมาย  X ๑๐๐ 
                                   จ านวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่น ามาประเมิน 
 

๔.๑.๒ เกณฑ์การให้คะแนน 
การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบตัิการฯ แลว้เสร็จ ต ากว่ารอ้ยละ ๖๐ หมายถึง 

การด าเนนิงานต้องปรับปรุงอย่างเรง่ดว่น 
การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบตัิการฯ แลว้เสร็จ คิดเป็นรอ้ยละ ๖๑ - ๗๐  

หมายถงึ การด าเนินงานต้องปรับปรงุ 
การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบตัิการฯ แลว้เสร็จ คิดเป็นรอ้ยละ ๗๑ - ๘๐ 

หมายถงึ การด าเนินงานอยู่ในระดับพอใช ้
การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบตัิการฯ แลว้เสร็จ คิดเป็นรอ้ยละ ๘๑ - ๙๐ 

หมายถงึ การด าเนินงานอยู่ในระดับด ี
การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบตัิการฯ แลว้เสร็จ คิดเป็นรอ้ยละ ๙๑ – ๑๐๐ 

หมายถงึ การด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก 

๔.๒ การประเมินตามเกณฑ์ PMQA หมวด ๗ ผลลัพธ์การด าเนินการ (Results) 
RM 10 ร้อยละเฉลี่ยถว่งน้ าหนักความส าเร็จจากผลสมัฤทธิข์องการด าเนินการ 

ตามแผนจดัการความรู้ 
ค าอธบิาย  
• แผนการจัดการความรู้  หมายถึง แผนที่สนับสนุนการด าเนินงานตามประเด็น

ยุทธศาสตร์ของ ส่วนราชการ ประกอบด้วย กิจกรรมการจัดการความรู้ต่าง ๆ เช่น การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การจัดองค์ความรู้ให้เป็น ระบบและเข้าถึงง่าย การยกย่องชมเชยและให้รางวัล เป็นต้น 

• ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง งานบริการหรือกิจกรรมที่ เกิดจากการท างานได้ผลผลิต 
(outputs) ตามเป้าหมาย และเกิดผลลัพธ์ (outcome) ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้ 
ท าให้องค์ความรู้ที่ก าหนดสามารถน าไป ใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงหรือเป็นที่พึงพอใจ 

• ส่วนราชการเลือกองค์ความรู้ที่จ าเป็นในประเด็นยุทธศาสตร์  อย่างน้อยประเด็น
ยุทธศาสตร์ละ ๑ องค์ความรู้ มาจัดท าเป็นแผนการจัดการความรู้ โดยมีรายละเอียดกิจกรรมการจัดการ
ความรู้ต่าง ๆ พร้อมระบุ ตัวชี้วัด และเป้าหมายของแต่ละกิจกรรม  ตลอดจนระบุ ระยะเวลา 
และผู้รับผิดชอบ และน าแผนการจัดการความรู้ ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จต่อไป 

 
  



๕๘ 
 

ตัวอย่าง  
องค์ความรู้ที่จ าเป็น : พัฒนาคุณภาพการบริการด้านทีพั่กและโรงแรมให้ได้มาตรฐาน  
ผลสัมฤทธิ์ขององค์ความรู้ที่จ าเป็น: เครือข่ายผู้ประกอบการภาครัฐ/เอกชนด้านการ

ท่องเที่ยวที่เข้ารับการอบรมสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปขยายผลต่อให้กับบุคลากรในองค์การได้
น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา คุณภาพการบริการประชาชนหรือนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยก าหนดตัวชี้วัด คือ “ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายในองค์ความรู้ที่จ าเป็น สามารถน าแนวทางในการ 
ด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ๔.๒.๑ เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ตัวชี้วัด 
ระดับคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักความส าเร็จจากผลสัมฤทธิ์
ของการด าเนินการตามแผนจัดการความรู้ 

80 85 90 95 100 

 
๔.๒.๒ แนวทางการประเมนิผล 
ติดตามและประเมินผลการน าองค์ความรู้ที่น ามาจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปใช้ประโยชน์ โดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดการความรู้ฯ แจ้งให้ผู้รับผิดชอบ 
การจัดท าองค์ความรู้ ด าเนินการประเมิน/ถอดบทเรียนการน าองค์ความรู้ที่ด าเนินการไปใช้ประโยชน์
เพื่อน ามารวบรวมและวิเคราะห์ผลความส าเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผนจัดการความรู้ 
ที่ก าหนดไว้ตามตัวชี้วัด RM ๑๐ 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ๑ 
 

รายละเอียดการจดัท าองค์ความรู้ / การจดัท าท าเนียบผู้เชี่ยวชาญ  (Guru List) 
/ การเพ่ิมพูนปัญญาด้วยบทเรียนจากการปฏิบัติงาน 
และการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้เพื่อพัฒนาการปฏบิัติงาน 

ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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ภาคผนวก ๑ 
 

รายละเอียดการจัดท าองคค์วามรู้ / การจัดท าท าเนียบผู้เชี่ยวชาญ  (Guru List) / การเพ่ิมพูนปัญญาด้วยบทเรียนจากการปฏิบัติงาน 
และการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้พ่ือพัฒนาการปฏิบัติงาน ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
๑. การจัดท าองค์ความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา  

หัวข้อองค์ความรู ้/ ผู้รับผดิชอบ 
ความสอดคล้อง 

กับประเด็นยุทธศาสตร์ 
ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดส าคัญ 

ของส านักงานฯ 
ขอบเขตองค์ความรู้ : ด้านกระบวนการนิติบัญญัติ 

องค์ความรู้ที่บูรณาการร่วมกัน 
๑. การพัฒนาฐานข้อมูลด้านกฎหมายของอาเซียน 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักกฎหมาย, ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 
ส านักการต่างประเทศ, ส านกัภาษาต่างประเทศ, ส านักวิชาการ, ส านัก
บริหารงานกลาง, ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล, ส านักการประชุม, ส านักการพิมพ์ 
พิมพ,์ ส านักประชาสัมพันธ,์ ส านักกรรมาธิการ ๑ ๒ และ ๓ และส านกัก ากับ
และตรวจสอบ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 

สนับสนนุความส าเร็จของตวัชี้วดัตาม 
ค ารับรองฯ ตัวชี้วดัที่ ๑.๓.๓ : ร้อยละ
ความส าเร็จของการบูรณาการฐานข้อมูล
ด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา 

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู ้
 เพื่อให้ภารกิจด้านการพัฒนาเว็บไซตแ์ละปรับปรุงฐานขอ้มูลด้านกฎหมายของประเทศไทยและประเทศในกลุม่อาเซียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จงึเหน็
ควรใหม้ีการจัดท าองคค์วามรู้เรื่อง “การพัฒนาฐานข้อมลูด้านกฎหมายของอาเซียน” ที่มีการบูรณาการร่วมกันขึ้น เพื่อสนับสนุนภารกิจซึ่งมีความเชื่อมโยงกันของหลาย
หนว่ยงานเปน็ไปอย่างมปีระสิทธิภาพ และเปน็องค์ความรู้ใน “ระดบัองค์กร” ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างชัดเจนและเป็นรปูธรรมมากยิ่งขึ้น 
องค์ความรู้ที่จ าเป็นตามภารกิจของหน่วยงาน 
๒. แนวทางการติดตามการออกกฎหมายล าดับรองเพ่ือสนับสนุน 
การปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติ 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักกฎหมาย 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2 
 

สนับสนนุความส าเร็จของตวัชี้วดัตาม 
ค ารับรองฯ ตัวชี้วดั ๑.๑.๓ ระดบั
ความส าเร็จของการติดตามการบงัคับใช้
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หัวข้อองค์ความรู ้/ ผู้รับผดิชอบ 
ความสอดคล้อง 

กับประเด็นยุทธศาสตร์ 
ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดส าคัญ 

ของส านักงานฯ 
กฎหมายและการสนับสนนุกระบวนการ
ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดนิ 
โดยเฉพาะตัวชีว้ดัที่ ๑.๑.๓.๑ ระดบั
ความส าเร็จของการติดตามการออก
กฎหมายล าดับรอง  

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู ้
 ประเทศที่มกีารปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภามีพ้ืนฐานทางความคดิที่ว่า อ านาจทางการเมืองหรืออ านาจปกครองนั้นมาจากประชาชน ซึ่งประชาชน
ใช้อ านาจผ่านทางผู้แทนของตนที่เลือกตั้งเข้าไปเป็นผู้แทนราษฎรในรัฐสภา บรรดากฎหมายหรือพระราชบญัญตัติ่าง ๆ ที่จะใช้บงัคับแกป่ระชาชนจึงต้องได้รับความเหน็ชอบ
จากรัฐสภาก่อน จากนั้นฝา่ยบริหารหรือรฐับาลจงึจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายที่รัฐสภาไดต้ราขึ้น ซึง่ในรัฐสมัยใหม่ที่ถือว่ารฐัเปน็เจา้ของอ านาจอธิปไตยนั้น 
โดยทัว่ไปรัฐจะมอบการใช้อ านาจนติิบญัญตัิใหแ้ก่รฐัสภาในการตรากฎหมายขึน้ใช้บงัคับกบัประชาชน แต่เนื่องจากสภาพสงัคมและเศรษฐกิจในปจัจุบนัที่มคีวามซบัซ้อนและ
เปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเรว็ ท าให้เกดิปญัหาความไม่เปน็ธรรมในสังคมเพ่ิมมากขึ้น จึงเกิดความต้องการที่จะต้องบัญญตัิกฎหมายเพ่ือควบคุมสังคมให้มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย แต่โดยที่รฐัสภาซึง่เปน็องคก์รฝ่ายนติิบญัญตัิที่มอี านาจหน้าที่ในการออกกฎหมายเพ่ือใชบ้ังคับกับประชาชนตามบทบญัญัตขิองรัฐธรรมนูญ ไมอ่าจด าเนนิการตรา
กฎหมายใหบ้รรลุผลส าเร็จได้โดยล าพัง เนื่องจากขอ้จ ากัดของฝ่ายนิติบญัญตัิ ในเรือ่งกรอบระยะเวลาในการพจิารณากฎหมาย และในการตรากฎหมายขึ้นใช้บงัคับ
บางครั้งเป็นปญัหาในทางเทคนิคจนเกนิความสามารถของฝ่ายนติิบญัญตัิที่จะก าหนดรายละเอียดของเนื้อหาลงไปในกฎหมายได้ทัง้หมด 

ดังนัน้ ภายใต้หลักการแบง่แยกอ านาจ รฐัสภาจึงมคีวามจ าเป็นที่จะตอ้งมอบอ านาจ (delegate) ให้ฝ่ายบรหิารหรือองคก์รเจา้หน้าที่ฝ่ายปกครองทีเ่กี่ยวขอ้งซึง่เปน็ผู้
ปรบัใชก้ฎหมายและรูถ้งึขอ้เท็จจรงิในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เปน็ผูต้รากฎหมายในรูปของ “กฎหมายล าดับรอง” ในประเภทต่าง ๆ ซึ่งฝ่ายบรหิารจะสามารถกระท าได้
เฉพาะแตอ่าศัยอ านาจตามกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากรัฐสภา และจะตรากฎหมายล าดับรองให้ขัดกับกฎหมายแม่บทมิได้ กฎหมายที่รัฐสภาบัญญัตขิึ้น
จึงก าหนดเนื้อหาเฉพาะหลักการที่ส าคัญไว้ และวางกรอบส าหรับให้องค์กรที่ใช้อ านาจบริหารหรือองค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไปออกกฎเกณฑ์ที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อย 
ซึ่งด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการพิจารณารายละเอียดเนื้อหาของกฎหมายในเรื่องทางเทคนิค อนัจะท าให้กฎหมายมคีวาม
เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อเท็จจรงิในสังคมและสถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลงไปอยูเ่สมอ 

การตรากฎหมายล าดับรองของฝ่ายบริหารในปัจจุบันจึงมีความส าคัญเพิ่มมากขึน้ ดังจะเหน็ได้จากจ านวนของกฎหมายล าดบัรองที่มีเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากรฐั
มีความจ าเป็นทีต่้องเข้าแทรกแซงวถิีชวีิตทางสังคมของประชาชนมากขึ้น ประกอบกับสภาพการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงท าให้การบังคับใช้ 
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ของส านักงานฯ 
พระราชบัญญัติอาจไม่สามารถด าเนินการไปได้หรืออาจด าเนินการผิดพลาดได้หากไม่จัดให้มีการตรากฎหมายล าดับรอง ประเทศต่าง ๆ จึงยอมรับถึงความจ าเป็นที่ต้องจัดให้มี
กฎหมายล าดับรอง โดยลักษณะและรูปแบบของกฎหมายล าดับรองในแต่ละประเภทจะแตกต่างกันไปขึน้อยู่กับระดบัของความสมัพันธข์องอ านาจระหว่างฝ่ายรัฐสภา 
และฝ่ายบริหารในการมสี่วนร่วมกันบญัญตัิกฎหมายขึน้ใช้ในรัฐ 

ในระบบกฎหมายของประเทศไทยนัน้ หากจดัประเภทของกฎหมายตามระดับค่าบงัคับของกฎหมายแล้ว อาจแบ่งไดเ้ป็น ๒ ระดับ คือ กฎหมายระดับ
พระราชบัญญัติหรือกฎหมายล าดับต้น (Primary Legislation) ได้แก่ พระราชบัญญตัิ พระราชก าหนด และประกาศของคณะปฏิวตัิ หรือคณะปฏิรูปการปกครอง 

ที่มีเนื้อหาเชน่เดียวกับพระราชบัญญัต ิและกฎหมายระดับรองจากพระราชบัญญัติหรือกฎหมายล าดับรอง (Subordinate Legislation) ได้แก่ พระราช
กฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ขอ้บัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ และข้อบังคบั ซึง่การออกกฎหมายล าดบัรองประเภทตา่ง ๆ ของฝ่ายบรหิารในปจัจุบันอยู่ในขอบเขตที่ก าหนดไว้
ในบทนิยามของค าว่า “กฎ” ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕ และพระราชบัญญัติจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓ 

ทั้งนี้ ในทางเนื้อหาของการบังคับใช ้“กฎหมาย” และ “กฎหมายล าดบัรอง” จะเปน็เครือ่งมือในการก าหนดสทิธิและหน้าที่ และให้อ านาจแก่ฝ่ายบริหารในการ
บังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย และมีสภาพเป็นกฎเกณฑ์การบังคับเช่นเดียวกัน ซึง่ทั้งกฎหมายและกฎหมายล าดับรองนัน้ เมื่อได้ผ่านกระบวนการพิจารณาในขัน้ตอน
ต่าง ๆ จนกระทัง่ได้รับความเหน็ชอบจากรัฐสภาหรือองค์กรผู้มีอ านาจ และประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว ย่อมมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทุกคนใน
สังคม ซึ่งหากกฎหมายนั้นได้ผ่านการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบก็จะท าให้การบังคับใชก้ฎหมายเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาตแิละคนในสังคม ในทางกลับกันหาก
กฎหมายดังกลา่วมขี้อบกพรอ่งและช่องว่างทีเ่อื้อต่อผู้ทุจริตน าไปใช้ในทางทีม่ิชอบแล้วก็จะสง่ผลกระทบในวงกวา้งต่อบุคคลและสงัคมโดยรวมอย่างหลีกเลี่ยงมไิด ้ 

ดังน้ัน กฎหมายล าดับรองจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจากจะมีผลกระทบโดยตรงกับประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่จะท าให้การบริหารราชการแผ่นดิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การติดตามการออกกฎหมายล าดับรองจึงเป็นภารกิจที่ส าคัญประการหน่ึงที่จะต้องด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความ
เข้าใจในแนวคิดหรือหลักวิชาการที่น ามาใช้ รวมทั้งเทคนิคและวิธีการที่จะต้องด าเนินการให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ครบถว้น และมปีระสิทธิภาพ 

ส านกักฎหมาย ซึง่เปน็ส่วนราชการภายในของส านกังานเลขาธกิารวฒุิสภา โดยมีภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบที่ส าคญัในการตดิตามผลการบงัคับใช้ของกฎหมายที่
ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาและประกาศใชบ้ังคบั และรวบรวมเปน็ข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงแกไ้ขหรือให้มีกฎหมายต่อไป รวมทั้งมีอ านาจหน้าที่จดัท าข้อมลู 
ข้อเสนอแนะ และให้บรกิารทางกฎหมาย เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านนิตบิัญญตัขิองสมาชิกสภานิติบัญญตัิแห่งชาติ คณะกรรมาธิการ ข้าราชการ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ในวงงานนิติบัญญตัิ ตลอดจนให้บริการค้นคว้าข้อมูลทางกฎหมายทุกประเภท และด าเนินการจัดท าเอกสารทางวิชาการด้านกฎหมายเพื่อเผยแพร่ 
 ด้วยเหตุผลและความส าคัญของกฎหมายล าดับรอง รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของส านักกฎหมายดังกล่าว จึงไดม้ีการด าเนนิการพิจารณาว่าเมื่อสภา 
นิติบญัญตัิแห่งชาติไดต้ราพระราชบัญญัติใด ๆ ขึ้นใช้บังคบัแล้ว มีกฎหมายล าดับรองฉบับใดบ้างที่จะต้องออกตามความในพระราชบญัญตัิฉบบันั้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบ
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ของส านักงานฯ 
จะต้องพิจารณาศึกษาแลว้ด าเนินการรวบรวมเป็นฐานขอ้มูล โดยแนวทางในการติดตามการออกกฎหมายล าดับรองนี้ จะต้องด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้
ความเข้าใจในแนวคิดหรือหลักวิชาการที่น ามาใช้ รวมทั้งเทคนิคและวิธีการที่จะต้องด าเนินการให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพ่ือให้การ
จัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีความต่อเนื่องและเป็นระบบ ประกอบกับเป็นการสนับสนนุการปฏิบัติราชการของส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภาให้สามารถ 
บรรลุวัตถุประสงค์ในการติดตามการบงัคบัใช้กฎหมายและการสนับสนนุกระบวนการควบคุมการบรหิารราชการแผน่ดิน จึงได้พิจารณาด าเนนิการจัดท าองคค์วามรู ้
หัวข้อ “แนวทางการติดตามการออกกฎหมายล าดบัรอง” ขึ้น โดยเป็นการประมวลและรวบรวมรายชื่อกฎหมายล าดับรอง อันประกอบดว้ย รายชือ่พระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง ประกาศ และขอ้บงัคบัตา่ง ๆ ที่จะตอ้งออกตามความในพระราชบญัญัติ ทัง้ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาอันมีผลใช้บังคับแล้ว และที่ฝ่ายบริหารหรือองค์กร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบออกฎหมายเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามที่กฎหมายแม่บทก าหนด โดยจ าแนกเปน็หมวดหมู่ตามผู้รักษาการตามกฎหมาย 
และเรียงล าดับกฎหมายในแต่ละหมวดหมู่ให้เป็นไปตามล าดบัการประกาศใชบ้ังคบั ทัง้นี้ เพ่ือให้เหน็ถงึภาพรวมของกฎหมายล าดบัรองอย่างเป็นระบบ อันเป็นองค์ความรู ้
ที่ท าให้ทราบได้ทันทวี่ารัฐมนตรีเจ้าของเรื่องทีม่ีอ านาจหน้าทีแ่ละปฏิบัตกิารให้เปน็ไปตามกฎหมายนัน้คือกระทรวงใด รวมทัง้มีจ านวนกฎหมายที่อยู่ในความรับผดิชอบ
มากนอ้ยเพียงใด ตลอดจนสามารถตดิตามผลการออกกฎหมายล าดับรองวา่เปน็ไปตามทีก่ฎหมายแมบ่ทก าหนดไว้หรอืไม ่อย่างไร อันจะเป็นการสนบัสนนุภารกิจของ
สภานิตบิัญญตัแิห่งชาติในการตดิตามการบงัคับใชก้ฎหมายของฝา่ยบรหิารผา่นกระบวนการตดิตามการออกกฎหมายล าดับรอง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการควบคุม
ตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร ตลอดจนเป็นข้อมูลส าหรับค้นคว้าและสืบค้นได้อย่างครบถ้วน มีความสะดวก รวดเรว็ และเป็นปัจจบุนัมากที่สดุ 
๓. การรวบรวมองค์ความรูใ้นที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
๔. แนวทางการใช้ถอ้ยค าในการพิจารณากฎหมายของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักการประชุม 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนนุความส าเร็จของตวัชี้วดัตาม 
ค ารับรองฯ ตัวชี้วดัที่ ๑.๑.๑ ร้อยละ
ความส าเร็จของการสนับสนนุ
กระบวนการตราพระราชบญัญตัิ 

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู ้
 โดยที่การพิจารณาร่างพระราชบัญญัตเิป็นภารกิจหลักของสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ และการท าหนา้ที่เลขานุการในที่ประชุมสภาถอืเปน็งานที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของส านักการประชุม ดังนั้นในระหวา่งการปฏิบัติหน้าที่ในห้องประชุมสภาดังกลา่ว หากได้มีการบนัทึกเหตุการณ์ส าคญัที่เกดิขึน้ในห้องประชุม และแนวทาง
การใช้ถ้อยค าในการพิจารณากฎหมาย โดยรวบรวมจดัท าเป็นเอกสารไว้ จักเป็นองคค์วามรู้ที่เปน็ประโยชนแ์ละจ าเป็นต่อการน าไปใช้ในการปฏิบัตงิานต่อไปในอนาคต 
ทั้งนี้เพื่อประโยชน ์สูงสดุคือการเป็นการพัฒนาการปฏิบตัิงานของบุคลากรส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา โดยเฉพาะเจ้าหน้าทีข่องส านักการประชมุให้มคีวามเปน็มืออาชีพ
มากยิ่งขึ้น 
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หัวข้อองค์ความรู ้/ ผู้รับผดิชอบ 
ความสอดคล้อง 

กับประเด็นยุทธศาสตร์ 
ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดส าคัญ 

ของส านักงานฯ 
๕. เทคนิคการจัดท าและน าเสนอขอ้มูลทางวิชาการในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักวิชาการ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2  

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู ้
เนื่องจากส านักวชิาการมีภารกิจส าคญัในการสนบัสนนุเอกสารและข้อมูลทางวิชาการให้แก่สมาชกิสภานติิบญัญัตแิหง่ชาติและผู้เกี่ยวข้องในวงงานนติิบัญญัต ิจึงต้อง
พัฒนาการจดัท าและน าเสนอองค์ความรู้ดงักล่าวใหด้ียิ่งขึ้น 
 
๖. การจัดท าความเป็นมาและประเด็นการอภิปรายการพิจารณารา่ง
พระราชบัญญัติในชั้นกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักกรรมาธิการ 1 2 และ 3 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนนุความส าเร็จของตวัชี้วดัตามค า
รับรองฯ ดงันี ้
ตัวชีว้ัดที่ ๑.๑.๒ ร้อยละความส าเร็จของ
การจดัท ารายงานการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติทีถู่กต้องตามมตขิอง
คณะกรรมาธิการ 
๑.๑.๒.๑ รอ้ยละของความถกูต้องของ
การจดัท ารายงานการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัตขิองคณะกรรมาธกิาร 
๑.๑.๒.๒ รอ้ยละความพึงพอใจของ
คณะกรรมาธิการต่อรายงานการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัตขิองคณะกรรมาธิการ 

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู ้
 ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญตัิของฝ่ายนติิบญัญตัิ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะตอ้งมีเอกสารข้อมูลประกอบการพิจารณา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับ
ความเปน็มาและประเดน็การอภิปรายร่างพระราชบัญญตัิเพื่อให้การด าเนนิการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิของฝ่ายนิตบิัญญัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน 
เพื่อเป็นข้อมูลใหก้ับประชาชน พนักงานเจ้าหน้าที่ทีเ่กี่ยวข้อง นักนติิศาสตร ์และองค์กรฝ่ายตุลาการ ในการสบืค้นถงึเหตุผลการแก้ไขเพ่ิมเติมรา่งพระราชบัญญตัิ 
ของวุฒิสภา หรอืสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ 
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หัวข้อองค์ความรู ้/ ผู้รับผดิชอบ 
ความสอดคล้อง 

กับประเด็นยุทธศาสตร์ 
ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดส าคัญ 

ของส านักงานฯ 
๗. คู่มือการจัดท าแนวทางการสอบถามเพ่ือลงมติในการพิจารณารา่งกฎหมาย
ในวาระที่ ๒ขั้นพิจารณาเรยีงมาตราในที่ประชุมสภา ส าหรับประธานของ 
ที่ประชุม 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักงานประธานวฒุิสภา 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนนุความส าเร็จของตวัชี้วดัตาม 
ค ารับรองฯ ตัวชี้วดัท่ี ๑.๑.๑ ร้อยละ
ความส าเร็จของการสนับสนนุ
กระบวนการตราพระราชบญัญตั ิ

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู ้
 เนื่องจากกระบวนการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัต ิมขีั้นตอนและกระบวนงานก่อนเข้าสู่วาระพิจารณาในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ 
ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ มีหน้าทีจ่ะต้องเตรียมการจัดท าประเด็นสอบถามมติ เพ่ือลงมติการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและรา่งพระราชบัญญัติในวาระที่ ๒ 
และวาระที่ ๓ อนัเปน็ภารกจิหลักในการสนับสนนุงานดา้นกฎหมายแก่ปรานสภานติิบัญญตัิแห่งชาตแิละรองประธานสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ ของส านักงานประธาน
วุฒิสภา 
๘. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลเอกสารลับของส านักก ากับ
และตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักก ากับและตรวจสอบ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2  

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู ้
 เป็นการเพ่ิมประสทิธิภาพการบรหิารจดัการขอ้มูลเอกสารลับของส านักก ากับและตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้กบับุคลากรของส านกัก ากับ
และตรวจสอบ โดยองคค์วามรู้ที่ด าเนนิการเกี่ยวข้องกับ 
 - แผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับเอกสารลับ 
 - รวบรวมข้อมูลทีเ่ป็นเอกสารลับของส านักก ากับและตรวจสอบตามพระราชบญัญตัิข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
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หัวข้อองค์ความรู ้/ ผู้รับผดิชอบ 
ความสอดคล้อง 

กับประเด็นยุทธศาสตร์ 
ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดส าคัญ 

ของส านักงานฯ 
๙. แนวทางการปฏิบัติงานในการจดและจัดท ารายงานการประชุมลับ 
กรณีการจดและจัดท ารายงานการประชุมลับของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
และรายงานการประชุมลับของคณะกรรมาธิการ 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักรายงานการประชุมและชวเลข 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2  

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู ้
 ส านักรายงานการประชุมและชวเลขมีอ านาจหนา้ที่ในดา้นการสนับสนุนงานด้านการจดและจัดท ารายงานการประชุมสภา การจดและจดัท ารายงานการประชมุ
คณะกรรมาธิการสามัญ คณะกรรมาธิการวิสามัญ ตลอดจนการจดและจดัท ารายงานการประชุม การเสวนาและการสัมมนาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
และขอ้บังคับการประชมุ จึงมีความเกี่ยวข้องกับเอกสารราชการที่ส าคญั โดยเฉพาะการจดและจัดท ารายงานการประชุมลับของสภาและรายงานการประชมุลับ 
ของคณะกรรมาธิการ ซึ่งถือเป็นข้อมูลข่าวสารที่ไม่ตอ้งเปิดเผย ตามบทบญัญตัแิห่งรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒๐ วรรคสี ่
และพระราชบัญญัตขิ้อมูลขา่วสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ ทั้งนี้ ปัจจบุันยงัไมม่ีการก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกบัการจด
และจดัท ารายงานการประชมุลับดงักล่าว เนื่องจากเป็นเรื่องส าคญัและอาจสง่ผลกระทบตอ่หลายภาคส่วน ดังนัน้ เพื่อใหบุ้คลากรผู้ปฏิบตัิหน้าที่ในการจดและจัดท า
รายงานการประชุมลบัโดยตรงได้มีความรู้ ความเขา้ใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคบัที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมแีนวทางการปฏิบัตงิานทีช่ัดเจนเปน็รปูธรรม 
เพื่อให้การปฏิบัตงิานเปน็ไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสนับสนุนภารกิจของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนนิการจดัท าองค์ความรู้ในเรื่อง
ดังกลา่วข้างต้น 

ขอบเขตองค์ความรู้ : ด้านการต่างประเทศ 
๑๐. English for receiving visiting delegations: ภาษาอังกฤษส าหรับ
การต้อนรับผู้มาเยือน 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักภาษาต่างประเทศ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 

สนับสนนุความส าเร็จของตวัชี้วดั 
ตามค ารับรองฯ ตวัชี้วดัที่ ๑.๓.๓ ระดับ
ความส าเร็จของการท างานด้านประชาคม
อาเซียนระหวา่งสว่นราชการสังกดัรัฐสภา 
และองค์กรเครือข่าย 

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู ้
 องค์ความรู้ “English for receiving visiting delegations: ภาษาอังกฤษส าหรบัการต้อนรบัผู้มาเยือน” เป็นการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศของ
บุคลากร เตรียมความพร้อมให้บุคลากรส าหรับการต้อนรับชาวตา่งชาติและเปน็การสร้างภาพลักษณ์ทีด่ีให้กบัองค์กร 
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หัวข้อองค์ความรู ้/ ผู้รับผดิชอบ 
ความสอดคล้อง 

กับประเด็นยุทธศาสตร์ 
ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดส าคัญ 

ของส านักงานฯ 
ด้านการบริหารจัดการองคก์ร 
องค์ความรู้ที่เป็นการบรูณาการร่วมกัน 
1๑. ข้อควรรู้ด้านสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการรัฐสภา 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักบริหารงานกลาง และส านักการคลงัและงบประมาณ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 5  

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู ้
 เนื่องจากสิทธปิระโยชน์ของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนกังานราชการ ได้มีกฎ ระเบยีบเป็นจ านวนมาก และมีการปรบัเปลี่ยนอยู่เสมอ จึงเห็นว่าการจัดท าองค์
ความรู้เรือ่งดังกล่าว จะเปน็ประโยชน์ทัง้ข้าราชการ ลกูจ้าง และพนักงานราชการทีจ่ะไดท้ราบสิทธิประโยชน์ทีม่ีอยู่เดมิ และสิทธิประโยชนท์ี่อาจจะมกีารเพิ่มเตมิ 
เปลี่ยนแปลงไป โดยมีแนวทางในการจัดท าองคค์วามรูเ้ป็นดา้น อาทิ ด้านสิทธปิระโยชน์เฉพาะตวัของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนกังานราชการ ด้านสิทธปิระโยชนข์อง
บุคคลในครอบครวัของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนกังานราชการ ด้านสิทธิประโยชน์ภายหลังเกษียณอายุราชการ  โดยจะมีการรวบรวมข้อมูลและหลักเกณฑ์ของสิทธิ
ประโยชนแ์ละสวัสดกิารต่างๆ ของส านักงานเลขาธกิารวฒุิสภา ใหเ้ป็นแหล่งเดียวกนัเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ และการสืบค้น การได้รับทราบสิทธปิระโยชนข์องตนเอง 
ทั้งนี้ การจดัท าองค์ความรู้นีเ้ป็นการด าเนินการรว่มกันของส านกับรหิารงานกลาง และส านกัการคลังและงบประมาณ ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวขอ้งกับสิทธปิระโยชนด์้านตา่งๆ 
ของขา้ราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เพื่อให้เกดิการบูรณาการข้อมูลและองค์ความรู้ให้มีความครบถ้วนสมบรูณ์ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการน าองคค์วามรูไ้ป
เผยแพร่และใช้ประโยชน์ เพ่ือเป็นการรวบรวมข้อมูล และหลักเกณฑ์สวัสดิการตา่ง ๆ ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้เปน็แหล่งเดียวกนัเพ่ือเปน็การเผยแพรค่วามรู้ 
และการสืบค้น การได้รับทราบสิทธปิระโยชนข์องตนเอง 
องค์ความรู้ที่จ าเป็นตามภารกิจของหน่วยงาน 
1๒. การสื่อสารด้านนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักนโยบายและแผน 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 ๑. การสนบัสนนุให้มรีะบบการ
ปฏิบัติงานทีด่ีและมปีระสทิธิภาพ 
ตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธกิาร
วุฒิสภา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔) ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ
บริหารจัดการองคก์รทีด่ีและมี
ประสิทธิภาพ ตัวชีว้ัดร้อยละความ 
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หัวข้อองค์ความรู ้/ ผู้รับผดิชอบ 
ความสอดคล้อง 

กับประเด็นยุทธศาสตร์ 
ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดส าคัญ 

ของส านักงานฯ 
พึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ
ปฏิบัติงานของส านักงานเลขาธกิาร
วุฒิสภา 
๒. ค่าคะแนนความส าเร็จในการ
ด าเนินงานตามกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู ้

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส านักนโยบายและแผนจะด าเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับทิศทางตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ โครงการและงบประมาณ แผนบริหาร
ความเสี่ยง รวมถึงการด าเนินการตามกรอบตัวชี้วัดและค ารับรองการปฏิบัติราชการ และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ที่ต้องการสร้างการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร และเน้นประสิทธิภาพของการด าเนินงานให้มากยิ่งขึ้น 
 ส านักนโยบายและแผนจงึมุง่มั่นที่จะสร้างความรว่มมือจากทุกฝ่าย เพื่อให้เกดิกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยกนัขบัเคลื่อนการท างานให้สามารถน าไปสู่
ความส าเร็จตามทิศทางเป้าหมายขององค์การอย่างเป็นรูปธรรม ดงันัน้จึงก าหนดใหม้ีกิจกรรมการสื่อสารข้อมูลด้านนโยบายและแผน การให้ค าปรึกษา และช่วยเหลือ
ส านักต่าง ๆ ให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถสนบัสนุนการปฏิบตัิงานไดถู้กต้องตรงกัน ทั้งนี้ส านกันโยบายและแผนจะได้รวบรวมข้อมลูสาระส าคัญของวิธีการและ
กระบวนการในการสื่อสารมาจัดการเป็นองค์ความรู้ และเผยแพร่ในระบบ e-learning ของส านักนโยบายและแผน ต่อไป 
 ขอบเขตการด าเนินการ 
 ส านักนโยบายและแผน เปน็หนว่ยงานภายในส านกังานเลขาธกิารวุฒิสภาทีต่ระหนักถึงความส าคัญของการจดัการความรู ้(Knowledge Management) 
และด าเนินการอย่างเปน็ระบบ โดยน าความรู้จากการศกึษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และจากการปฏิบตัิงานมาด าเนินการสือ่สาร ถ่ายทอด และรว่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบั
บุคลากรของส านกัตา่ง ๆ เพ่ือสามารถขับเคลื่อนองคก์รไปสู่เป้าหมายตามทศิทางที่ก าหนด ตลอดจนการเปน็องค์การแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดงัมขีอบเขตการ
ด าเนินงานต่อไปนี ้
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หัวข้อองค์ความรู ้/ ผู้รับผดิชอบ 
ความสอดคล้อง 

กับประเด็นยุทธศาสตร์ 
ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดส าคัญ 

ของส านักงานฯ 
 ๑. การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การให้ค าปรึกษาแนะน าและช่วยเหลือส านักต่าง ๆ ของทีมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้ชื่อ “Team Planning 4.0 
...พร้อมจูนทกุเรื่องแผน”  
 ๒. กระบวนการสื่อสาร การถ่ายทอด และรว่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจดัท าแผนยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏิบัตริาชการของส านักนโยบายและแผน 
 ๓. การสื่อสารข้อมูลการด าเนินงานที่เกี่ยวกบัเครื่องมือการบรหิารจดัการภาครัฐสมัยใหม่ ประกอบด้วยการพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) 
การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ค ารับรองการปฏิบตัิราชการ (Internal Performance Agreement : IPA) และ การประเมินคุณธรรมและความ
โปรง่ใสในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) เป็นต้น 
 ทั้งนี้ การจดัท าองค์ความรู้ของส านกันโยบายและแผนดงักล่าว จะไดร้วบรวมและน าองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส านกั ตลอดจนในเอกสาร หรือในตัวของนักวเิคราะห์
นโยบายและแผนมาด าเนินการวเิคราะห์และสังเคราะหอ์ย่างเปน็ระบบ เพ่ือน าสูก่ารสื่อสารและพฒันาชอ่งทางให้บุคลากรในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ สามารถ
ปฏิบัติงานได้อยา่งมปีระสิทธิภาพและประสทิธิผลต่อไป 
1๓. แนวทางการประเมินความคุ้มค่าด้านการพัฒนาบุคลากร 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 5 สนับสนนุความส าเร็จของตวัชี้วดัตามค า
รับรองฯ ตวัชี้วดัที ่๒ ร้อยละความส าเร็จ
ในการประเมินความคุ้มค่าโครงการด้าน
พัฒนาบคุลากร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู ้
 กรอบตัวชี้วดัการประเมนิผลการปฏิบตัิราชการของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในสว่นของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา มิติที ่๑ 
: มิตดิ้านประสิทธิผลการปฏบิัติราชการ ได้ก าหนดตัวชี้วดัที่ ๒ ร้อยละความส าเร็จในการประเมินความคุ้มค่าโครงการด้านพัฒนาบุคลากร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ เพื่อให้สว่นราชการสังกัดรัฐสภามกีารประเมนิความคุม้ค่าโครงการอย่างจริงจัง โดยได้พิจารณาเลือกโครงการด้านการพัฒนาบุคลากร เปน็โครงการที่สว่นราชการ
สังกัดรัฐสภาจะเลือกน ามาเป็นโครงการน ารอ่งการประเมินความคุ้มค่า ที่มกีารก าหนดตัวชีว้ดัผลผลิต ผลลัพธ์ อย่างถูกต้อง สามารถประเมินความส าเร็จ และประโยชน์ที่
เกิดกบับคุลากร ส่วนราชการ และผู้มีสว่นได้สว่นเสีย  
 ดังนัน้ ส านักพฒันาทรัพยากรบุคคลจึงได้จดัองค์ความรูห้ัวขอ้แนวทางการประเมินความคุ้มคา่ด้านการพัฒนาบุคลากร เพื่อรวบรวมองคค์วามรู้ในเชิงวิชาการ/
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจากเอกสาร/ต ารา และความรู้จากตวับุคคลผู้ปฏบิัตงิาน ในการก าหนดกรอบแนวทางและวิธกีารที่ชดัเจนในการวดัผลส าเร็จการด าเนนิงานของ
โครงการทีน่ ามาประเมินความคุ้มค่า ซึ่งครอบคลุมการวดัผลในดา้นประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) และผลกระทบ (Impact) ตามกรอบตวัชีว้ัด
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หัวข้อองค์ความรู ้/ ผู้รับผดิชอบ 
ความสอดคล้อง 

กับประเด็นยุทธศาสตร์ 
ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดส าคัญ 

ของส านักงานฯ 
การประเมินผลการปฏบิัตริาชการฯ ตัวชี้วดัที่ ๒ และเพ่ือสร้างกระบวนการในการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างบคุลากรทีเ่กี่ยวข้องในการประเมินความคุม้ค่าด้านการพัฒนา
บุคลากร อนัจะท าให้สามารถด าเนนิโครงการที่น ามาวัดความคุ้มคา่ได้บรรลุเปา้หมายตามตัวชีว้ัดการวดัผลส าเรจ็ของโครงการได ้ตลอดจนเป็นการเรียนรู้จากการประเมิน
ความคุ้มคา่ รวมทัง้ปญัหาอปุสรรคจากการด าเนินงาน ซึ่งจะเป็นข้อมูลในการปรบัปรุงและพัฒนาการด าเนินงานดา้นการพัฒนาบคุลากรให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และมคีวามคุ้มค่ายิ่งขึ้นต่อไป 
1๔. กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยการใช้ “เฟซบุ๊ก” 
(Facebook) 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักประชาสัมพันธ ์

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนนุความส าเร็จของตวัชี้วดัตามค า
รับรองฯ ตวัชี้วดัที ่๑.๔ ร้อยละของการ
รับรู้ภาพลักษณข์องประชาชนต่อการ
ด าเนินงานของสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ 
 
 

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู ้
 หัวขอ้ กลยุทธ์การประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลนด์้วยการใช้ “เฟซบุ๊ก” (Facebook) 
 ๑. เพื่อเป็นการสรา้งการรบัรู้และเข้าใจเกี่ยวกบับทบาทอ านาจหน้าที ่ตลอดจนประชาสัมพันธ์ผลงานและภารกจิของสภานิติบญัญตัแิห่งชาติ คณะกรรมาธิการ 
และส านักงานเลขาธิการวฒุสิภา ปฏิบตัิหน้าที่ส านักงานเลขาธกิารสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ ไปสู่สาธารณชน โดยผ่านช่องทางสื่อสงัคมออนไลน ์
 ๒. สอดคล้องกับแนวทางการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในสว่นของการน าองคค์วามรูไ้ปใช้ในการปฏบิัติงาน สามารถตดิตามและ
ประเมินผลการปฏิบัตงิานได้ รายละเอียดสังเขปขององค์ความรู้ที่จะด าเนนิการ แบง่เป็นหัวข้อ ดังนี้  
 ๑) การสร้างการประชาสมัพันธ์บนเฟซบุก๊ (Facebook) 
 ๒) การจัดการประชาสัมพันธ์บนเฟซบุก๊ (Facebook) 
 ๓) การประชาสมัพันธ์ภาพลักษณ์องคก์รให้เป็นทีรู่้จักดว้ยการใช้เฟซบุ๊ก (Facebook) 
 ๔) การเขา้ถงึผู้ใช้เฟซบุก๊ (Facebook) หรือกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ใกล้เคียง 
 ๕) การเพ่ิมจ านวนผู้เข้าชมเฟซบุ๊ก (Facebook) 
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หัวข้อองค์ความรู ้/ ผู้รับผดิชอบ 
ความสอดคล้อง 

กับประเด็นยุทธศาสตร์ 
ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดส าคัญ 

ของส านักงานฯ 
1๕. การสร้างขุมทรัพย์ความรู้ เรื่อง การประมาณการค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อ
สิ่งพิมพ์ 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักการพิมพ์ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนนุความส าเร็จของตวัชี้วดัตามค า
รับรองฯ ดังนี ้
- ตวัชีว้ัดที ่6.1 รอ้ยละของอัตราการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ 
- ตวัชวีัดที ่6.1.2 ร้อยละความส าเร็จ
ของการเบกิจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม 
- ตวัชีว้ัดที ่7 ระดับความส าเร็จของการ
จัดท าต้นทนุต่อหนว่ยผลผลติและ
ด าเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน 
 

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู ้
 ต้องการส่งเสริมให้บุคลากรในส านกัการพิมพ์ทราบ และเข้าใจถึงกระบวนการประมาณราคา เรือ่ง การประมาณการคา่ใช้จ่ายในการผลิตสือ่สิ่งพิมพ์ และสามารถ
น าความรู้ที่ได้มาใช้ในการด าเนินการออกแบบ และผลติสื่อสื่อสิ่งพิมพ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๑๖. การตรวจสอบการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอเิล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Market: e-market) 
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มตรวจสอบภายใน 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนนุความส าเร็จตามกรอบการ
ประเมินผลตามค ารบัรองปฏิบัติราชการ
ของส านักงานเลขาธิการวฒุสิภา มิติที ่๓ 
: มิตดิ้านประสิทธิภาพของการปฏิบตัิ
ราชการ ตัวชีว้ดัที่ ๕.๑ ร้อยละ
ความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน 
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หัวข้อองค์ความรู ้/ ผู้รับผดิชอบ 
ความสอดคล้อง 

กับประเด็นยุทธศาสตร์ 
ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดส าคัญ 

ของส านักงานฯ 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู ้
 ตามพระราชบัญญัต ิการจัดซื้อ-จดัจ้างและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดในหมวด 4 องค์กรสนับสนนุดแูลการจดัซื้อ-จัดจา้งและการบรหิารพัสดุ
ภาครัฐ มาตรา 46 ให้กรมบัญชีกลางมหีน้าที่ในการดแูลและพัฒนาระบบการจัดซือ้-จัดจ้างผ่านระบบอิเลก็ทรอนิกส์ และการประกาศเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการ 
จัดซื้อ-จัดจา้งในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนสามารถเขา้ตรวจดูได้ 
 ด้วยกระทรวงการคลงั โดยกรมบญัชกีลางได้พัฒนาระบบจดัซื้อ-จดัจ้างภาครัฐดว้ยวิธีอเิล็กทรอนิกส ์( Electronic Government Procurement : e-GP) เพื่อเป็น
ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อ-จดัจ้างภาครัฐทีม่ีประสิทธิภาพ โดยมกีารปรับปรุงเพิ่มเตมิ ระบบตลาดอิเล็กทรอนกิส์ (Electronic Market : e - market) ส าหรับจดัหาพัสดุที่มี
รายละเอียดคุณลกัษณะที่ไมซ่ับซ้อน เปน็สินค้าหรือบริการทั่วไป โดยมีมาตรฐานซึ่งก าหนดให้สว่นราชการจดัซือ้สินค้าหรืองานจา้งที่ก าหนด ให้สว่นราชการจดัซื้อสนิคา้
หรืองานจ้างที่ก าหนดไว้ในระบบ e-catalog มาใช้ในการจัดซื้อ-จดัจ้าง เพ่ือให้การจดัซื้อ-จัดจ้างภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ประหยัด โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในกระบวนการจดัซื้อ- จดัจ้าง และมีมาตรฐานเดียวกัน การพัฒนาระบบจดัซือ้-จดัจ้างภาครัฐ มีข้อดีต่อหน่วยงานภาครัฐ คือ 
ป้องกันการฮัว้ เพราะทกุขัน้ตอนท าผ่านระบบอิเลก็ทรอนิกส์ ประหยัดเวลา ลดความยุ่งยาก   และลดช่องทางทจุริตหรือเรียกรบัสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐ และเพ่ือให้การ
ด าเนินการเป็นไปตามที่ก าหนด กรมบญัชกีลางจึงก าหนดแนวทางปฏิบตัิในการจัดหาพัสดุ ดว้ยวธิตีลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e – market) ขึ้นเพื่อให้การจัดซื้อ-จดัจ้างภาครฐั 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปรง่ใส ตรวจสอบได้ ลดปญัหาการทุจริตคอร์รปัชั่น ในกระบวนการจดัซื้อ-จัดจา้ง โดยการจดัซือ้-จดัจ้างเป็นกจิกรรมหนึง่ที่มีความส าคญั 
ต่อส านักงานเลขาธกิารวุฒสิภา ในการน าทรัพยากรมาใช้ในการด าเนินงานให้บรรลผุลส าเร็จ และผลส าเร็จนั้นจะสมบรูณ์มากยิง่ขึน้ เมื่อมกีารตรวจสอบภายใน ซึ่งเปน็
เครื่องมือที่ชว่ยผู้บรหิารในการตรวจสอบตดิตามและประเมินการปฏิบตัิงานเพ่ือสร้างความมัน่ใจ อย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานจะบรรลุส าเร็จตามที่ก าหนด 
และเป็นไปตามวัตถุประสงคส์อดคล้องกับนโยบายของส านักงานฯ  
 ดังนัน้ กลุ่มตรวจสอบภายในในฐานะทีม่ีหน้าทีต่รวจสอบการปฏิบัตติามกฎระเบียบฯ และสอบทานความถกูต้อง ความเชื่อถือไดข้องข้อมูลด้านการจดัซือ้-จดัจ้าง
ของส านักงานฯ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผูต้รวจสอบภายในจะต้องปรบัเปลี่ยนวธิีการตรวจสอบ ให้ทนัสมัย และเป็นการเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบการจัดหา
พัสดุ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 
 กลุ่มตรวจสอบภายใน เล็งเห็นถึงความส าคัญ จึงได้จัดท าองค์ความรู้ในเรื่องดังกล่าวขึน้ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับให้ผู้ตรวจสอบภายในใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ
การจัดซื้อ-จัดจ้าง ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบการจัดซื้อ-จดัจ้าง ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อ-จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และให้มี
ความเหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานจริง โดยมขีั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้หลายประการ องค์ความรูใ้นเรื่องดังกล่าวนี้จะเป็น
ประโยชน์แก่ ข้าราชการ/พนักงาน กลุ่มตรวจสอบภายในและบุคลากรภายในส านักงานฯ ที่มีความสนใจ เพ่ือให้ที่ทราบถึงกระบวนการตรวจสอบจนถึงสิ้นสุด กระบวนการ 
ในการตรวจสอบ เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และท าให้การตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 
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หัวข้อองค์ความรู ้/ ผู้รับผดิชอบ 
ความสอดคล้อง 

กับประเด็นยุทธศาสตร์ 
ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดส าคัญ 

ของส านักงานฯ 
1๗. แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนา Digital Parliament 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนนุความส าเร็จของตวัชี้วดั 
ตามค ารับรองฯ ตวัชี้วดัที่ ๑.๒ ระดบั
ความส าเร็จในการขับเคลื่อนแผนพัฒนา 
Digital Parliament  

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู ้
 ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตระหนกัถึงความส าคัญในการจัดท าแผนการขับเคลื่อนแผนพัฒนา Digital Parliament ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ระยะ ๕ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ซึง่ส านกังานเลขาธกิารวุฒิสภาจะใช้เปน็กรอบและแนวทางในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัตหิน้าทีแ่ละการบรหิารจัดการภายในของหน่วยงาน  และเพ่ือใช้เปน็กรอบในการผลักดนัให้เทคโนโลยดีิจิทัลเป็นกลไก ส าคญัในการพัฒนาประเทศ จะให้
ความส าคัญในการพัฒนาก าลังบุคลากรภาครัฐ ให้มีความสามารถในการสร้างสรรคแ์ละใช้เทคโนโลยีดิจิทลัอย่างชาญฉลาด และการพัฒนาบุคลากรในสาขาเทคโนโลยี
ดิจิทัลโดยตรง ให้มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในระดับมาตรฐานสากล น าไปสู่สังคมที่ใช้เทคโนโลยีดิจทิัลเปน็ปัจจัยหลักในการขบัเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ขององค์กร จึงได้จัดท าองคค์วามรู ้หวัข้อ แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนา Digital Parliament   
 

ขอบเขตองค์ความรู้ : ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
1๘. Strong     Stronger    Strongest : พันธสัญญาพัฒนาองค์กรใสสะอาด 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนนุความส าเร็จของ ตวัชี้วดัที่ ๓ 
ร้อยละความส าเร็จของการส่งเสริม 
สนับสนนุ การด าเนินการด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสของส่วนราชการสงักดั
รัฐสภา  

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู ้  
 องค์ความรู้หวัข้อ Strong     Stronger     Strongest : พันธสญัญาพฒันาองค์กรใสสะอาด เปน็องค์ความรู้ที่ตอ้งน ามาจัดการอย่างเร่งด่วน เพื่อให้สอดคลอ้ง 
กับนโยบายของประธานสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติที่ได้ลงนามเป็นพยานในบันทึกขอ้ตกลงความรว่มมือในการปอ้งกันและปราบปรามการทจุริตระหว่างส านักงาน ป.ป.ช. 
กับส านกังานเลขาธกิารวุฒสิภาและส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และเปน็ไปตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแหง่ชาติ 
ระยะที ่๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) รายละเอียดพอสังเขป มีดังนี ้
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หัวข้อองค์ความรู ้/ ผู้รับผดิชอบ 
ความสอดคล้อง 

กับประเด็นยุทธศาสตร์ 
ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดส าคัญ 

ของส านักงานฯ 
 ๑. จัดท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือว่าด้วยการปอ้งกนัและปราบปรามการทุจริตระหว่างส านักงาน ป.ป.ช. กบัส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา และส านกังาน
เลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร 
 ๒. การจัดกิจกรรมสนับสนนุบันทกึข้อตกลง ฯ เพ่ือขับเคลื่อนไปสู่การเปน็องค์กรใสสะอาด อาท ิการศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ต้านโกง การสัมมนาหัวข้อ ความรู้
ความเข้าใจเรื่องการปอ้งกนัผลประโยชน์ทบัซ้อน และโครงการพัฒนาเครือข่ายและขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภายุค ๔.๐ ฯลฯ 
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๒.  การจดัท าท าเนียบผูเ้ชี่ยวชาญ (Guru List) 

หัวข้อ ผู้รับผิดชอบ แนวทางการด าเนินการ 
๑. ท าเนียบผู้ทรงคุณวฒุิที่ให้ความเห็น 
และความรู้ทางวิชาการด้านกฎหมาย 
 

ส านักกฎหมาย เป็นการรวบรวมข้อมูลของ “ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่ให้สัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ
ด้านกฎหมาย” เพ่ือลงเผยแพร่ในวารสาร “จุลนิต”ิ ซึ่งเปน็วารสารที่เผยแพร่ผลงานทางวชิาการ 
ตลอดจนขา่วสารความเคลือ่นไหวของกระบวนการนติิบญัญัติและสาระน่ารู้ประการต่าง ๆ 
ที่น่าสนใจให้แก่สมาชิกสภานิติบญัญตัิแห่งชาติ คณะกรรมาธิการ ผู้บริหาร และข้าราชการ 
ในสงักดัส านกังานเลขาธกิารวุฒสิภา ตลอดจนผู้สนใจโดยทั่วไป โดยมรีะยะเวลาในการจัดพิมพ์
เผยแพรร่าย ๒ เดอืน ต่อ ๑ ฉบับ รวมทัง้ข้อมูลของ “วิทยากรที่เชญิมาบรรยายให้ความรู้” 
ในโครงการสัมมนาทางวิชาการหรืออบรมปฏิบัตกิารต่าง ๆ ของส านกักฎหมายที่จัดขึ้น 
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวชิาการด้านกฎหมายแก่บุคลากรของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

๒. ท าเนียบผู้เชี่ยวชาญที่เกีย่วข้องกับ
การจดัท าความเป็นมาและประเดน็การ
อภิปรายการพิจารณาร่างพระราช 
บัญญตัิในชัน้กรรมาธิการของสภา 
นิติบญัญตัแิห่งชาติ 
๓. ท าเนียบผู้เชี่ยวชาญที่เกีย่วข้องกับ
หน้าทีแ่ละอ านาจของคณะกรรมาธิการ
สามัญประจ าสภานติิบัญญตัแิห่งชาติ 

ส านักกรรมาธกิาร ๑ 
ส านักกรรมาธกิาร ๒ 
ส านักกรรมาธกิาร ๓ 
 

เป็นการรวบรวมข้อมูลของผูเ้ชี่ยวชาญเพ่ือเปน็ฐานขอ้มูลในการพิจารณาศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ เช่น การเชิญมาใหข้้อมูลหรือความเหน็ในการพิจารณาศึกษา และการเชิญ
มาเปน็วิทยากรสัมมนาของคณะกรรมาธิการหรือส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา เป็นต้น 

๔. ท าเนียบผู้เชี่ยวชาญดา้นการวิจัย ส านักวิชาการ เป็นการรวบรวมข้อมูลของผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการวิจัย เพ่ือเป็นฐานขอ้มูลในการปฏบิัตงิาน 
๕. ท าเนียบผู้เชี่ยวชาญดา้นการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสือ่สังคมออนไลน ์

ส านักประชาสัมพันธ ์
 

เป็นการรวบรวมข้อมูลของผูเ้ชี่ยวชาญซึง่เปน็คณะอนกุรรมการเผยแพรข่้อมูลข่าวสารของ
สภานิตบิัญญตัแิห่งชาตผิ่านเครือข่ายและสื่อสังคมออนไลน์ ในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์
สภานิตบิัญญตัแิห่งชาติ 

๖. ท าเนียบผู้เชี่ยวชาญดา้นการเงิน การ
คลัง การพัสด ุและงบประมาณ 

ส านักการคลงัและ
งบประมาณ 

เป็นการรวบรวมข้อมูลของผูเ้ชี่ยวชาญดา้น การเงิน การคลัง การพัสด ุและงบประมาณ 
เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการปฏิบัติงาน 
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๓.  กิจกรรมการเพ่ิมพูนปัญญาด้วยบทเรยีนจากการปฏิบัติงาน  
 

หัวข้อ ผู้รับผิดชอบ แนวทางการด าเนินการ 
๑. การเผยแพร่องคค์วามรูด้า้น
กฎหมายแก่ประชาชนเพื่อให้เข้าถึงได้
โดยสะดวกและเข้าใจง่ายตาม
บทบัญญัตขิองรัฐธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย 

ส านักกฎหมาย เป็นการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนเข้าถงึตวับท
กฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้งา่ยเพื่อปฏิบตัิตามกฎหมายได้
อย่างถูกต้อง อนัเปน็การสอดคล้องกับบทบัญญัตขิองรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ ผ่านการปฏิบตัิงานในกจิกรรมต่าง ๆ ดงันี้ 
๑) การจดัรายการกฎหมายเทีย่งตรง ช่วง “กฎหมายน่ารู”้ ซึ่งเปน็รายการวิทยุทีเ่ผยแพรข่้อมลู

ด้านกฎหมาย โดยออกอากาศทางวิทยสุภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ หรือ NLA Radio ซึ่งเปน็
การใหบ้ริการกระจายเสียงด้วยระบบอินเตอร์เน็ต หรือวิทยุออนไลน์ เป็นประจ าทุกสัปดาห์
ในวันพุธ ทั้งนี้ เพ่ือเผยแพร่ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายได้ง่าย และเป็นสื่อ 
ในการประชาสัมพันธ์ภารกิจและขอ้มูลขา่วสารดา้นนิตบิญัญตัิให้เปน็ทีแ่พร่หลาย 
ด้วยเทคโนโลยีดจิิทัล รวมทัง้ส่งเสรมิให้เกดิการรบัรู้ส าหรับบุคคลที่มคีวามบกพรอ่ง
ทางการมองเหน็ 

๒)  การจดัท าข้อมลูความรูด้้านกฎหมายเพ่ือออกอากาศเผยแพร่ในรายการโทรทศัน์ 
“หน่ึงสัปดาห์กับ สนช.”      เปน็ประจ าทุกสัปดาห์ในวนัอาทิตย ์ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์
รัฐสภาผ่านดาวเทียม ทั้งนี้ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานของสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ ความรู้เกี่ยวกับบทบัญญตัิของรัฐธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจักรไทย หรือความรู้เกี่ยวกับสาระส าคัญของร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของสภานิติบัญญตัแิห่งชาติ ที่ประชาชนควรรู้หรือสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั รวมทัง้ประชาสัมพันธบ์ทบาท หน้าที ่อ านาจ และภารกิจของสภา 
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หัวข้อ ผู้รับผิดชอบ แนวทางการด าเนินการ 
นิติบญัญตัแิห่งชาติ และส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าส านักงานเลขาธิการสภา
นิติบญัญตัแิห่งชาติ 

๓)  การจัดท าสรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติประจ าสัปดาห์ 
โดยได้มีการเผยแพร่ให้แก่สมาชิกสภานิตบิัญญตัแิหง่ชาต ิกรรมาธิการ และผู้ที่มหีนา้ที่ 
ที่เกี่ยวขอ้ง เปน็ประจ าสัปดาห์ของการประชุมคณะรฐัมนตร ีทั้งช่องทางการจัดพิมพ์
เผยแพร่ในวารสาร การน าเข้าข้อมูลผ่านสื่อ Facebook และการอ่านออกอากาศ 
ทางวิทยุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ หรือ NLA Radio 

๒. การประชุมส านักวิชาการเพ่ือ
ทบทวนองคค์วามรู้ทีไ่ด้จากการ
ปฏิบัติงานในประเดน็การจดัท าและ
น าเสนอข้อมูลทางวิชาการในรูปแบบ
อินโฟกราฟิกส ์

ส านักวิชาการ จัดให้มีการประชมุส านกัวชิาการ เพ่ือทบทวนและระดมสมองของบคุลากรภายในส านัก
วิชาการ ในประเดน็ “การจดัท าและการน าเสนอข้อมลูทางวิชาการในรูปแบบอินโฟ
กราฟิกส”์ 

๓. กิจกรรม “เล่าสู่กันฟัง” 
เพื่อเสริมสรา้งประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน   

ส านักกรรมาธกิาร ๑ 
ส านักกรรมาธกิาร ๒ 
ส านักกรรมาธกิาร ๓ 

๑. การจัดประชุมเพื่อเลา่สู่กนัฟังและถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ 
หรือเหตกุารณต์่าง ๆ ที่เกดิขึ้นในการปฏบิัตหิน้าที่ฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมาธิการ 
เพื่อให้การปฏิบัตงิานเกดิประสิทธิภาพยิ่งขึน้  
๒. การพบปะพูดคุยของแตล่ะส านกัหรอืแต่ละกลุ่มงาน เพ่ือส่งเสรมิให้เกิดการเรียนรู้รว่มกนั
และรว่มระดมสมอง เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบตังิานให้สามารถตอบความพึงพอใจ 
ของบคุลากรในวงงานรฐัสภายิ่งขึ้น 
๓. การเผยแพร่และประชาสัมพันธข์้อมูลเพื่อพัฒนาการปฏิบัตงิานในช่องทางที่สะดวก 
และเข้าถงึผู้รบับรกิาร อาทิ การส่งข้อมูลทางแอพลิเคชัน่ไลน ์(Application Line) 

๔. กิจกรรม “สร้างสรรค์จาก
ประสบการณ”์ 

๕. กิจกรรม  “เสวนา ประสาคนคลงั” 

  

ส านักการคลงั 
และงบประมาณ 

เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งกนัและกนัของเจ้าหน้าทีภ่ายในส านักการคลงัและงบประมาณ 
ระหว่างกลุ่มงาน และเชิญเจ้าหน้าที่จากส านักต่าง ๆ ทีม่ีปัญหาอุปสรรค หรือความไม่เขา้ใจ
ในการติดต่อประสานงานในเรื่องต่าง ๆ กับส านักการคลงัและงบประมาณ มาใหข้้อมูล 
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หัวข้อ ผู้รับผิดชอบ แนวทางการด าเนินการ 
เพื่อจัดท าเป็นสรุปองค์ความรู้ของงานดา้น การเงิน การคลัง ของส านกังานเลขาธิการวฒุิสภา 
และการหาแนวทางในการปรับปรงุ แกไ้ข พฒันาให้ดียิ่งขึ้น 

 

แผนงานที่ ๓ การส่งเสริมวฒันธรรมการเรียนรู้ขององค์กร 

- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงาน 
 

หัวข้อ ผู้รับผิดชอบ แนวทางการด าเนินการ 
๑. การสร้างความรู้ความเขา้ใจและ
แลกเปลี่ยนความรู้ในวงงานนิติบญัญตัิ 

ส านักกฎหมาย เป็นการเผยแพร่ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความรู้ในวงงานดา้นนติิบญัญตัิแก่ประชาชน 
คณะนกัเรียน นักศึกษา และบุคคลส าคัญชาวต่างประเทศ ผ่านการปฏิบตัิงาน 
ในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี ้
๑) การต้อนรับและจัดท าขอ้มลูความรู้ในวงงานด้านนิติบญัญัติเพ่ือบรรยายสรุป 

แก่คณะที่เดินทางมาศกึษาดูงาน ท้ังคณะข้าราชการ นกัเรียน นกัศึกษา และบุคคล
ส าคัญชาวต่างประเทศ ในการเดนิทางมาศกึษาดูงาน ณ ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
หรือเยือนเพ่ือแลกเปลี่ยนความสัมพันธร์ะหว่างองคก์รนิติบญัญตัิของประเทศตา่ง ๆ  

๒)  การจัดท าสรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติประจ าสัปดาห์ 
โดยได้มีการเผยแพร่ให้แก่สมาชิกสภานิตบิัญญตัแิหง่ชาต ิกรรมาธิการ และผู้ที่มหีนา้ที่ 
ที่เกี่ยวขอ้ง เปน็ประจ าสัปดาห์ของการประชุมคณะรฐัมนตร ีทั้งช่องทางการจัดพิมพ์
เผยแพร่ในวารสาร การน าเข้าข้อมูลผ่านสื่อ Facebook และการอ่านออกอากาศ 
ทางวิทยุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ หรือ NLA Radio 

๒. การอบรมการจดัท าและการน าเสนอ
ข้อมูลทางวิชาการในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ 

ส านักวิชาการ จัดให้มีการอบรม “การจัดท าและการน าเสนอข้อมูลทางวิชาการในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์” 
โดยเชญิวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้พร้อมฝึกปฏิบตักิาร ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคารสุขประพฤติ ชัน้ ๑๓ จ านวน ๖ ชั่วโมง 
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หัวข้อ ผู้รับผิดชอบ แนวทางการด าเนินการ 
๓. การจัดกิจกรรมวันแหง่การเรียนรู ้
(KM Day) 

ส านักพัฒนา
ทรัพยากรบคุคล 

จัดกิจกรรมในการน าเสนอผลงานและเผยแพร่องค์ความรู้ของส านักต่างๆ ที่ได้ด าเนนิการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเปน็การแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ก่บคุลากรของส านกังานฯ  

๔. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ของส านักการพิมพ ์

ส านักการพิมพ ์ จัดกิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรของส านกัการพิมพ์ 
ในเรื่องต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับการปฏิบตัิงาน โดยด าเนินการอย่างต่อเนื่องตลอด
ปีงบประมาณ เพื่อเป็นการปรับปรุง พัฒนาการปฏิบตัิงานให้มปีระสทิธิภาพมากขึน้ 
โดยมหีัวข้อทีด่ าเนินการ ดังนี้ 
 - การน าเข้าข้อมูลในระบบส านักงานอตัโนมตัิ (e-office) 
 - การประมาณการค่าใช้จ่ายในการผลติสื่อสิ่งพิมพ์ 
 - การทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของกลุ่มงานบรรณาธิการและเทคโนโลยีการพิมพ์ 
 - การรับ-ส่งหนงัสือในระบบส านักงานอตัโนมตัิ (e-office) 
 - การจัดท าดมัมี่ (เลขหน้าในการออกแบบสือ่สิ่งพิมพ์) 
 - Print 4.0 : Smart Print Shop 
 - การเขียนหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ 
 - การรับงานผลิตสื่อสิง่พิมพ์ (รายงานการประชมุวฒุิสภา/สภานิติบญัญตัแิห่งชาต)ิ 
 - พัฒนาทักษะการตรวจพิสจูน์อักษรสือ่สิ่งพิมพ์ 
 - การจัดท าดมัมี่หนังสือ 
 -ระบบการพิมพ์ดิจิทัล 
 - การรับสง่ไฟล์งานระบบ V-Cloud 

๕. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภารกิจ
ด้านต่างประเทศกับส านักทีม่ีภารกิจ
เกี่ยวขอ้งกบัต่างประเทศ (เช่น ส านัก
กรรมาธิการฯ) 

ส านักการ
ต่างประเทศ 

จัดกิจกรรมในการน าเสนอขัน้ตอน กระบวนการ ธรรมเนียมปฏิบตัิ และมารยาทในการ
ประสานงานกบัหน่วยงานตา่งประเทศหรือผูแ้ทนไทยในต่างประเทศ ให้แก่ส านกัที่มี
ภารกิจเกี่ยวข้องกับต่างประเทศ (เช่น ส านักกรรมาธิการฯ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภารกิจด้านต่างประเทศแก่บุคลากรของส านักงานฯ 
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แนวทางการจัดท าองค์ความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
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ภาคผนวก ๒ 
แนวทางการจัดท าองค์ความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามุ่งเน้นความรู้ที่บุคลากรต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ปรับปรุงกระบวนการ และการบริการ รวมถึงการพัฒนาทางเลือกใหม่ๆ ซึ่งเพิ่มคุณค่าให้กับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และองค์กร โดยการจัดการความรู้ (KM) เป็นเครื่องมือในการรวบรวม
องค์ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์การสามารถ เข้าถึง
ความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งปฏิบัติงานได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยมีแนวทางในการจัดท าองค์ความรู้ ดังนี้ 
๑. กระบวนการ/วิธีการในการจัดท าองค์ความรู ้

การจัดท าองค์ความรู้ขอให้การด าเนินการตามกระบวนการจัดการความรู้  (KM Process) 
ที่ได้ก าหนดไว้ในเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ 
และการจัดการความรู้ ดังนี้ 

1. การบ่งชี้ความรู ้(Knowledge Identification) 
 - มีการพิจารณาทบทวนเพ่ือจัดท าองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition)  
- มีการรวบรวมองคค์วามรูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัหวัข้อทีด่ าเนนิการจากแหล่งต่างๆ ประกอบดว้ย 
๑) ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) โดยรวบรวมจากเอกสาร , คู่มือ, กฎหมาย กฎ 

และระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง 
๒) ความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) โดยรวบรวมความรู้และประสบการณ์จากตัวบุคคล 

เช่น บุคลากรผู้ปฏิบัติภายในส านักงานฯ , บุคลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญซึ่งจะ
เกษียณอายุราชการ , ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอก และผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โดยอาศัยวิธีการต่างๆ ในการรวบรวมความรู้ที่เหมาะสม  เช่น การประชุมระดมสมอง การจัดกิจกรรมชุมชน
นักปฏิบัติ (CoPs) การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ การสรุปบทเรียนหลังการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

3. การจัดการความรู้ใหเ้ป็นระบบ (Knowledge Organization) 
- มีการน าความรู้ที่รวบรวมได้ มาเรียบเรียงจดัท าเป็นเอกสาร คู่มือ หรอืสื่อสารสนเทศอื่นๆ 

เพื่อเตรียมพร้อมส าหรบัการเผยแพร่ และเก็บความรู้อยา่งเปน็ระบบ 
4. การประมวลและกลัน่กรองความรู ้(Knowledge Codification and Refinement) 
- มีการตรวจสอบกลั่นกรองความถูกต้องเหมาะสม และเป็นปัจจุบันของเนื้อหาองค์ความรู้ 

โดยองค์ความรู้ที่จัดท าควรมีการพิจารณาจากผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น เพ่ือให้มีความครบถ้วน
สมบูรณ์ก่อนน าไปเผยแพร่ 

5. การเขา้ถึงความรู ้(Knowledge Access)  
- จัดให้มีช่องทางให้ผู้ใช้ความรู้เขา้ถึงความรู้ทีต่้องการไดง้่ายและสะดวก เชน่ การเผยแพร่องค์

ความรู้ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-Office/Internet/intranet), การจัดท าแผ่นพับ, จัดพิมพ์เป็น
รูปเล่มแจกผู้สนใจ และจดับอร์ดเผยแพร่ความรู้ เป็นต้น 
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6. การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู ้(Knowledge Sharing)  
- มีการจัดกิจกรรมเพื่อแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ เช่น จัดการประชุม/กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ

(CoPs) เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่ด าเนินการในกิจกรรมวันแห่งความรู้ 
(KM Day) เป็นต้น 

7. การเรียนรู ้(Learning)  
- มีสรุปบทเรียนจากการจัดท าองค์ความรู้ โดยมีการระบุประโยชน์ที่ได้รับจากการท าองค์ความรู้ 

การน าความรู้ไปใช้ในการท างาน  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ใหม่และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้รับผิดชอบการจัดท าองค์ความรู้เก็บและรวบรวมรายละเอียดการด าเนินงานตาม
กระบวนการจัดการความรู้ดังกล่าวข้างต้น เช่น วันและเวลาในการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) 
เป็นต้น เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการรายงานผลการจัดองค์ความรู้ ซึ่งฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
จัดการความรู้จะขอให้รายงานผลการด าเนินงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนดต่อไป 

 
๒. รูปแบบการจัดท ารายงานองค์ความรู้ 

การจัดท ารายงานองค์ความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา แบ่งเป็น ๓ ส่วนหลัก ประกอบด้วย 
ส่วนที่ 1 สว่นน า โดยมีส่วนประกอบตามล าดับดังนี้ 

1.1  หน้าปก  (ปกนอก) 
1.2  หน้าชื่อเรื่อง  (ปกใน) 
1.3  สรุปสาระส าคัญ 
 เป็นการสรปุสาระส าคญัของเนื้อหาองค์ความรู้ที่ได้ด าเนินการ เพ่ือให้ผู้อ่านสามารถ

เข้าใจได้ง่ายและสนใจที่จะเรียนรู ้โดยไมค่วรเขียนเกนิ ๓ หน้ากระดาษ A4 
1.4  ค าน า 
1.5  สารบัญ 

ส่วนที่ 2 สว่นเนื้อหา เป็นส่วนส าคัญที่สดุของรายงาน โดยมีส่วนประกอบตามล าดับดังนี้ 
2.1 บทน า/หลักการและเหตุผล 
2.๒ รายละเอียดเนื้อหา  
 เป็นการเขียนอธิบายรายละเอียดเนื้อหาขององค์ความรู้ เช่น แนวทางการปฏิบัติงาน

เทคนิคในการปฏิบัติงาน การน าเสนอเนื้อหาโดยใช้รูปภาพ/แผนภาพ/แผนผังกระบวนการ เป็นต้น 
ทั้งนี้ ควรใช้ภาษาเข้าใจง่าย เรียบเรียงเนื้อหาเป็นล าดับขั้นตอน ชัดเจน เป็นเหตุเป็นผล  

รวมทั้ง มีองค์ประกอบในการน าเสนอองค์ความรู้ให้น่าสนใจ เช่น ภาพประกอบ การยกตัวอย่าง ตาราง 
แผนผังกระบวนการ (Flow Chart) เป็นต้น 

๒.๓ บทสรุป 
 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลและสาระส าคัญขององค์ความรู้เพ่ือประมวลแง่มุมต่างๆ 

ที่น่าสนใจ แลว้น าเรียบเรียงเป็นบทสรุปขององค์ความรู้ในภาพรวม 
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 สรุปประโยชน์ขององค์ความรู้ หรือผลลัพธท์ี่เกดิขึน้จากการจดัท าองค์ความรู้ เพื่อให้
เห็นถึงความส าคญั/ผลสัมฤทธิ์ที่เกดิขึน้จากองคค์วามรูท้ี่จัดท า ในการสนับสนุนการปฏิบัตงิานของ
บุคคล หนว่ยงาน และองคก์ร 

ส่วนที่ 3 ส่วนท้าย ได้แก่ เอกสารอ้างอิง (บรรณานุกรม)  ภาคผนวกต่างๆ เป็นรายละเอียด
เพ่ิมเติมจากเนื้อเรื่อง ถ้ามีหลายเรื่องก็จัดเป็นภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ตามล าดับ  เช่น รูปภาพ
กิจกรรม ตารางข้อมูลแผนงานในการจัดท าองค์ความรู้ การตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานเพ่ือจัดท า 
องค์ความรู้ เป็นต้น 
 
๓. เกณฑ์การให้คะแนนรางวัลการจัดการความรู ้ 

เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญก าลังใจและประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่มีผลงานด้านการจัดการ
ความรู้ โดยมีการจัดท าองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และเป็นแบบอย่าง
ที่ดีต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้ง เพ่ือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจแก่บุคลากรในการเรียนรู้ 
และพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรจัดให้มีการมอบรางวัลการจัดการความรู้ 
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
การให้คะแนนองค์วามรู้พิจารณาจากหัวข้อหลัก 3 หัวข้อ คะแนนรวมทั้งสิ้น 100 คะแนน ดังนี ้

หัวข้อในการพิจารณา คะแนน 
๑. องค์ความรู้มีความจ าเปน็ เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและสนับสนุนภารกิจ
ขององค์กร  

๕๐  ผลกระทบและการน าไปใชป้ระโยชนข์ององค์ความรู้ตอ่องค์กร  (๒๐ คะแนน) 
 ความยุง่ยาก/ความซับซ้อนในการจดัท าองคค์วามรู้ (๑๕ คะแนน) 
 ก่อให้เกดิการพัฒนาหรือสรา้งสรรค์การปฏิบตัิงาน  (๑๕ คะแนน) 

๒. น าเสนอองค์ความรู้ให้เข้าใจได้ง่าย เรียบเรียงเน้ือหาได้น่าอ่านและน่าสนใจ 

๓๐ 

 ใช้ภาษาเข้าใจง่าย ถูกต้อง และเหมาะสมกบัหวัข้อองคค์วามรู้  (๑๐ คะแนน) 

 เรียบเรียงเนือ้หาเป็นล าดบัขัน้ตอน ชดัเจน เป็นเหตุเปน็ผล (๑๐ คะแนน) 
 มีองคป์ระกอบในการน าเสนอองค์ความรู้ใหน้่าสนใจ เชน่ ภาพประกอบ 

การยกตัวอยา่ง ตาราง แผนผังกระบวนการ (Flow Chart) เป็นต้น  
(๑๐ คะแนน) 

๓. รูปเล่มขององค์ความรู้มีความครบถว้นสมบูรณ์ พรอ้มเผยแพร่และถา่ยทอด
องค์ความรู ้

๒๐  รูปแบบ/โครงสร้างของเลม่องค์ความรู้ถูกต้องและสมบรูณ์  (๑๐ คะแนน) 
 การออกแบบรปูเล่มองค์ความรู้ (ปก/การจัดวางข้อความ/รูปภาพ หรือ

ส่วนประกอบอืน่ๆ ภายในเล่ม)  (๑๐ คะแนน) 
รวม ๑๐๐ 
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๔. ตัวอยา่งเครื่องมือสนับสนุนการจัดการความรู ้

เพ่ือให้มีการน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร  จึงมีการใช้เครื่องมือหลากหลาย
ประเภทในการสร้างความรู้ การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ การช่วยให้เข้าถึงความรู้ได้โดยสะดวก 
เพ่ือที่จะส่งเสริมให้บุคลากรน าความรู้ไปใช้พัฒนาตนเอง พัฒนาประสิทธิภาพการท างานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งทฤษฎีการจัดการความรู้แนวใหม่จะมุ่งเน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
ระหว่างบุคคล เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน เผยแพร่และถ่ายถอดความรู้ อันจะน าไปสู่การสร้างสรรค์พัฒนา 
และต่อยอดความรู้ ดังนั้น กลุ่มบุคคล ชุมชน และองค์กรจึงจ าเป็นที่จะต้องพิจารณาความเหมาะสมในการ
ใช้เครื่องมือสนับสนุนการจัดการความรู้ หรือผสมผสานวิธีการต่างๆเข้าด้วยกัน ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการ วิธีการท างาน และวัฒนธรรมองค์กร เพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของบุคลากร
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้  โดยเครื่องมือหรือ
กิจกรรมการจัดการความรู้ ที่นิยมน ามาใช้ในการจัดการความรู้ สรุปได้ดังนี้ 

เครื่องมือ / กิจกรรม ลักษณะกระบวนการเรียนรู้ 
ชุมชนนักปฏิบัต ิ
(Community of practice) 

 

 เป็นเครื่องมือช่วยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีวัตถุประสงค์ให้เกิด
การรวมกลุ่มกันศึกษา เรียนรู้ และปฏบิัติงานร่วมกัน เพื่อให้
เกิดผลในทางปฏิบัตไิด้จริง 

 กลุ่มผู้เรียนรู้จะมีการปรึกษาหารือ วางแผนงาน และตกลง
บทบาทของสมาชิกในการด าเนนิงานร่วมกัน 

 กลุ่มผู้เรียนรู้จะมีการปรึกษาหารือ วางแผนงาน วิเคราะห์ แก้ไข
ปัญหา และประเมินผลงานความส าเร็จและความล้มเหลวร่วมกัน 

การทบทวนหลังการปฏบิัติ 
(After action review) 
 

 เป็นเครื่องมือช่วยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีวัตถุประสงค์ใน
การวิเคราะห์ผลลัพธ์ภายหลังทีไ่ด้ด าเนนิงานไปแล้ว เพื่อหา
ข้อสรุปถึงความส าเร็จ ปัญหา อุปสรรค และบทเรียนต่างๆ เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการด าเนนิงานอื่นๆ ต่อไป 

 กลุ่มผู้เรียนรู้จะได้รบัความรู้จากการระดมสมอง การทบทวน และ
วิเคราะห์กระบวนการด าเนินงานในแต่ละขัน้ตอน โดยสรุปให้เห็น
เป็นประเด็นส าคัญได้อย่างชัดเจน 

การถอดบทเรียน 
(Lesson Learned) 

 วิธีการจัดการความรู้รูปแบบหนึง่ที่เน้นเสริมสร้างการเรียนรู้ใน
กลุ่มที่เป็นระบบเพื่อสกัดความรูฝ้ังลึกในตัวคนออกมาเป็นบทเรียนที่
สามารถน าไปสรุปและสงัเคราะห์เป็นชุดความรู้ คู่มือ สื่อรูปแบบ
ต่างๆ โดยผลที่ได้จากการถอดบทเรียนนอกจากสื่อชุดความรู้แลว้สิ่ง
ที่ส าคัญทีสุ่ดคือ ผู้ร่วมกระบวนการถอดบทเรียนจะต้องเกิดการ
เรียนรู้ร่วมกันอันน ามาซึง่การปรับวิธีคิดและวิธีการท างานที่
สร้างสรรค์ และมีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 เป็นกระบวนการดึงเอาความรู้จากการท างานออกมาใช้เปน็ทุน 
ในการบริหารจัดการเรื่องที่สูงขึ้นไป 
 สามารถถอดบทเรียน เพื่อเป็นการเรียนรู้ระหว่างด าเนนิกิจกรรม
ในโครงการ และการเรียนรู้หลังเสร็จสิ้นโครงการ ซึ่งเปน็การทบทวน
แผนและกระบวนการทั้งหมด โดยตั้งค าถามวา่เราจะด าเนินการ
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เครื่องมือ / กิจกรรม ลักษณะกระบวนการเรียนรู้ 
ต่อไปให้ดีขึ้นอย่างไร ด้วยวิธีใด ท าให้เป็นที่พอใจได้อย่างไร และมี
ข้อเสนอที่เจาะจงน าไปปฏบิัติได้ 

การเล่าเรื่อง (Story telling) 
 

 เป็นเครื่องมือช่วยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
การถ่ายทอดและแลกเปลีย่นประสบการณ์ต่อหัวข้อหรือปัญหาที่มี
ลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายคลงึกัน 

 กลุ่มผู้เรียนรู้จะได้รบัความรู้ โดยให้แต่ละคนผลักดนักันเล่า
เร่ืองราวหรือบทเรียนที่ได้จากการศึกษาและประสบการณ์การ
ด าเนินงานที่ผา่นมาเพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ หรือเป็น
ข้อพึงระวังในการด าเนนิงาน 

การเสวนา 
(Dialogue) 
 

 เป็นเครื่องมือช่วยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีวัตถุประสงค์ใน
การถ่ายทอด หรือน าเสนอความคิดเห็นจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่รว่ม
สนทนา 
 กลุ่มผู้เรียนรู้จะได้รบัความรู้ จากการน าเสนอความคิดเห็นและ
มุมมองจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เพือ่การน าไปปรับใช้ 

การสัมมนา 
(Seminar) 
 

 เป็นเครื่องมือช่วยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีวัตถุประสงค์ 
ในการถ่ายทอด น าเสนอความคดิเห็นและผลงานจากผู้เชี่ยวชาญ 
 กลุ่มผู้เรียนรู้จะได้รบัความรู้ จากการน าเสนอความคิดเห็น 
และมุมมองจากกลุ่มผู้เชีย่วชาญ เพื่อการน าไปปรับใช้ 

การประชุมระดมสมอง 
(Workshop / Brainstorming) 
 

 เป็นเครื่องมือช่วยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีวัตถุประสงค์ 
ในการปรึกษาหารือ ก าหนดแนวทาง แก้ไขปญัหา และ/หรือ 
ตัดสินใจด าเนินการ ผ่านประสบการณ์และมุมมองจากผู้ที่มีสว่น
เก่ียวข้อง 
 กลุ่มผู้เรียนรู้จะได้รบัความรู้ จากการหารือ แสดงความคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อการด าเนินงานต่อไป 

เพื่อนช่วยเพ่ือน 
(Peer-assisted learning) 
 

 เป็นเครื่องมือช่วยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ
เรื่อง 
 กลุ่มผู้เรียนรู้เป็นผู้ให้ค าแนะน าและถ่ายทอดวิธีการด าเนินงาน 
ที่ต่างฝา่ยตา่งต้องพึ่งพาอาศัยกนั 
 กลุ่มผู้เรียนรู้จะได้รบัความรู้เชิงเทคนิคการท างานที่ผา่น
ประสบการณ์ในการศึกษาและปฏิบัติงานจริงร่วมกัน 

การสอนงาน 
(Coaching) 
 

 เป็นเครื่องมือช่วยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีวัตถุประสงค์
เฉพาะเร่ืองที่ต้องการเรียนรู้ 
 บุคคลหรือกลุ่มผู้เรียนรู้จะได้รับความรู้จากด าเนนิงานจริงตาม
บทบาทและหน้าทีท่ี่ตนเองได้รบั 
 บุคคลหรือกลุ่มผู้เรียนรู้จะมีผู้ฝกึสอนเป็นผู้ควบคุมดูแลการ
ด าเนินงานชี้แนะการด าเนนิงาน ถ่ายทอดเทคนิคหรือแม้กระทั่งสั่ง
การให้ด าเนินการไปในทิศทางทีถู่กต้อง 

พี่เลี้ยง 
(Mentoring) 
 

 เป็นเครื่องมือช่วยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีวัตถุประสงค์
เฉพาะเร่ืองที่ต้องการเรียนรู้ 
 บุคคลหรือกลุ่มผู้เรียนรู้จะได้รับความรู้จากการด าเนนิงานจริง
ตามบทบาทและหนา้ที่ที่ตนเองได้รับ 
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เครื่องมือ / กิจกรรม ลักษณะกระบวนการเรียนรู้ 
 บุคคลหรือกลุ่มผู้เรียนรู้จะมีบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ 
เป็นผู้ให้ค าแนะน า และชี้แนะแนวทาง แต่มิใช่เป็นการสั่งสอน หรือ
ควบคุมการท างาน 

 

รายการอ้างอิง 

กลุ่มวิจัยและพฒันา, ส านักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล ส านักงาน ก.พ., การจัดการความรู้เพื่อความต่อเนื่อง 
ในการบริหารงาน, บรรณาธิการโดย สุรพงษ์ มาลี  (กรุงเทพฯ: ส านักงาน ก.พ, 2552) 

ประภาพรรณ อุ่นอบ, การถอดบทเรียน, คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, “เครื่องมือเพื่อการ 
 เรียนรู้ในการท าโครงการ”(เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “หลักเกณฑ์และการด าเนินการ

บริหารจัดการโครงการตามข้อตกลง” ณ โรงแรมแมกซ์ ถ.พระรามเก้า กรุงเทพมหานคร , 28 กุมภาพันธ์ 
2554). 
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 ค ำสั่งส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ ที่ ๗๑๖/2560 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
 ค ำสั่งคณะกรรมกำรจดักำรควำมรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

ประจ ำปงงปประมำณ .ศ.ศ ๒๕๖๐ ที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำน
จัดกำรควำมรู้ของส ำนกังำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  
และค ำสั่งคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ประจ ำปงงปประมำณ .ศ.ศ ๒๕๖๐ ที่ ๒/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำน
จัดกำรควำมรู้ของส ำนกังำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ (เ.ิ่มเติม) 
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องค์ความรู้จากการด าเนินการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๖๐ 

 



ภาคผนวก ๔ องค์ความรู้จากการด าเนินการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๖๐ 

 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

รายชื่อองค์ความรู้ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบการ

จัดท าองค์ความรู้ 
ความสอดคล้อง 

กับประเด็นยุทธศาสตร*์ 

๒๕๔๙ ๑. กระบวนการตราพระราชบญัญัติของสภานิตบิัญญัติ
แห่งชาต ิ
 

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

แผนฯ ฉบบัที่ ๑ 
กลยุทธ์การด าเนินงาน 

ที่ ๑ และ ๒ 
 

 ๒. ศัพท์จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ส านักกฎหมาย 

แผนฯ ฉบบัที่ ๑ 
กลยุทธ์การด าเนินงาน 

ที่ ๑ และ ๒  ๓. การจัดท าเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

 ๔. การจัดท าต้นทนุผลผลติ 

ส านักการคลงั 
และงบประมาณ 

แผนฯ ฉบบัที่ ๑ 
กลยุทธ์การด าเนินงานที่ ๕ 

 
 ๕. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๖. วงจรการบริหารงานพสัด ุ
 ๗. การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี

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 
กลยุทธ์การด าเนินงานที่ ๑ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

ส านักการประชุม 
 

แผนฯ ฉบบัที่ ๑ 
กลยุทธ์การด าเนินงาน 

ที่ ๑ และ ๒ 
 
 

ภาคผนวก ๔ หน้า ๑ 
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ภาคผนวก ๔ หน้า ๒ 
 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

รายชื่อองค์ความรู้ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบการ

จัดท าองค์ความรู้ 
ความสอดคล้อง 

กับประเด็นยุทธศาสตร*์ 

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

- ส านักการประชุม 
- ส านักกรรมาธิการ 
- ส านักการต่างประเทศ 
- ส านักงานประธานวุฒิสภา 
- ส านักรายงานการประชุม
และชวเลข 
- ส านักก ากับและตรวจสอบ 

 

แผนฯ ฉบบัที่ ๑ 
กลยุทธ์การด าเนินงาน 

ที่ ๑ และ ๒ 
 
 

 ๔. กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ด้านเลขานุการในกรณีที่มีการจดัสัมมนา 
 - คู่มือด้านการจัดสัมมนาการเดนิทางไปราชการ
ภายในประเทศ 

ส านักกรรมาธิการ ๓ แผนฯ ฉบบัที่ ๑ 
กลยุทธ์การด าเนินงานที่ ๑ 

 
 

๒๕๕๑ ๑. การจัดท าข้อมูลวิชาการ 
 ๑) ด้านการตราพระราชบัญญัต ิ 
 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 
 
 

 
 
- คณะท างานจัดการความรู้ 
 
 
- ส านักงานประธานวุฒิสภา 
 
 
 
 

แผนฯ ฉบบัที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.senate.go.th/km/data/manaul/secretary.doc
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ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

รายชื่อองค์ความรู้ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบการ

จัดท าองค์ความรู้ 
ความสอดคล้อง 

กับประเด็นยุทธศาสตร*์ 

 ๒) แนวทางการปรับปรุงการให้บริการของส านัก
กรรมาธิการ :เทคนิคการปฏิบัตงิาน ณ ศนูย์ประสานงาน
ข้อมูลด้านกรรมาธิการ 
 ๓) แนวทางการปรับปรุงการให้บริการ 
ของส านักรายงานการประชุมและชวเลข :  
การขอใช้บริการด้านรายงานการประชุม 

- ส านักกรรมาธิการ ๓ 
 
 
- ส านักรายงานการประชุม
และชวเลข 

 
๓. องค์ความรู้เกี่ยวกับเคร่ืองราชอิสริยภรณ์ ส านักบริหารงานกลาง แผนฯ ฉบบัที่ ๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 

 
๔. การจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ส านักการคลงัและงบประมาณ แผนฯ ฉบบัที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 

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

 

๒. การเสริมสร้างระบบลูกค้าสมัพันธ ์
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

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

แผนฯ ฉบบัที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

 

๓. การพัฒนาและปรบัปรุงการปฏิบัติงาน - ส านักงานประธานวฒุิสภา 
- ส านักประชาสัมพนัธ ์
- 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 านักการคลงัและงบประมาณ แผนฯ ฉบบัที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

 
 
 
 

http://www.senate.go.th/km/knowledge/course/view.php?id=5
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http://www.senate.go.th/km/knowledge/course/view.php?id=12
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http://www.senate.go.th/km/knowledge/course/view.php?id=15
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ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

รายชื่อองค์ความรู้ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบการ

จัดท าองค์ความรู้ 
ความสอดคล้อง 

กับประเด็นยุทธศาสตร ์
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 

 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. คู่มือการรับรองแขกต่างประเทศในการเยือนประเทศ
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 านักการคลงัและงบประมาณ 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 านักพฒันาทรัพยากรบุคคล 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 
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กับประเด็นยุทธศาสตร ์
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 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ๓ 

 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 
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กับประเด็นยุทธศาสตร ์

 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 

 ๘. การจ าแนกผู้รักษาการตามกฎหมาย  
 

นางสาวเพลนิตา 
ตันรังสรรค์ นิติกรช านาญการ 
กลุ่มงานพฒันากฎหมาย 
ส านักกฎหมาย   

แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

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

พันจ่าอากาศเอก สิทธิวรชัย 
ศรีไหมนิติกรช านาญการ กลุ่ม
งาคณะกรรมาธิการวิสามัญ
กิจการวุฒิสภา ส านัก
กรรมาธิการ ๓ 

แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

๒๕๕๘ องค์ความรู้ด้านการสนับสนุนกระบวนการตราพระราชบัญญตัิ 

 ๑. Tip and Technique ในการจดัท าบทสรุปส าหรับสมาชิก
สภานิติบญัญัติแห่งชาต ิ(Executive Summary) ในเอกสาร
ประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ  

ส านักกฎหมาย แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

 ๒. กระบวนการตราพระราชบญัญัติชั้นคณะกรรมาธิการ ส านักกรรมาธิการ ๑ ๒ และ ๓ 
แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

 ๓. ประมวลแบบของกฎหมายที่ผ่านการพิจารณา
เห็นชอบของสภานิตบิัญญัติแห่งชาติ 

ส านักการประชุม แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

 ๔. การสนับสนุนกระบวนการตราพระราชบัญญัติของ
ส านักวิชาการ ที่เข้าสู่การประชุมของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 

ส านักวชิาการ แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

 องค์ความรู้ด้านการเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 ๕. องค์ความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน 

ในเว็บไซต ์www.asean-law.senate.go.th  
ส านักกฎหมาย แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ๒ 

 
 

http://www.asean-law.senate.go.th/
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กับประเด็นยุทธศาสตร ์
๒๕๕๙ ขอบเขตองค์ความรู้ (KM Focus Areas) : ด้านกระบวนการนิติบัญญตัิ จ านวน ๗ หัวข้อ 

 ๑. เทคนิคการจัดท าข้อมูลทางวชิาการส าหรับ
ประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญัติที่เข้าสู่การ
พิจารณาของสภา 

ส านักกฎหมาย แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

 ๒. การรวบรวมองค์ความรู้ในที่ประชุมสภานิติบัญญัติ 
๓. ประมวลแบบของกฎหมายทีผ่่านการพิจารณา
เห็นชอบของสภานิตบิัญญัติแห่งชาติ 

ส านักการประชุม แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

 ๔. คู่มือการจัดท ารายงานการแสดงตนเพื่อลงมติของ
สมาชิกสภานิตบิัญญัติแห่งชาติเป็นรายบุคคล 

ส านักรายงานการประชุม
และชวเลข 

แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

 ๕. คู่มือการจัดท ารายงานการพิจารณาศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 

ส านักกรรมาธิการ ๑ ๒ ๓ แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

 ๖. คู่มือการสรรหา แต่งตั้ง และถอดถอนบุคคลพ้นจาก
ต าแหน่งสมัยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ส านักก ากับและตรวจสอบ แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

 ๗. กระบวนการและขั้นตอนการด าเนินการ 
ตามข้อหารือก่อนการประชุมวุฒิสภา 

ส านักงานประธานวุฒิสภา แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

 ขอบเขตองค์ความรู้ (KM Focus Areas) : ด้านการต่างประเทศ จ านวน ๓ หัวข้อ 
 ๘. เกร็ดความรู้จากประสบการณ์การเดินทางไปเยือน

ประเทศสมาชิกอาเซียน 
ส านักการต่างประเทศ แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
 ๙. แบบเรียนภาษาต่างประเทศด้วยตนเองในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (E – Book) 
๑๐. รู้เฟื่องเรื่องอาเซียน 

ส านักภาษา ต่างประเทศ แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

 ขอบเขตองค์ความรู้ (KM Focus Areas) : ด้านการบริหารจดัการองค์กร จ านวน ๖ หัวข้อ 
 ๑๑. คู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานกระบวนการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์ แปลงสู่แผนปฏิบัตริาชการและการติดตาม
ประเมินผล 
๑๒. การบริหารเชิงยุทธศาสตร ์

ส านักนโยบายและแผน แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

 ๑๓. การป้องกันภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

 ๑๔. เทคนิคการสอบทานการประเมินผลระบบควบคุมภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

 ๑๕. การพูดในที่สาธารณะเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร ส านักประชาสัมพนัธ์ แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

 ๑๖. กระบวนการการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ตามระบบมาตรฐาน
บริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 

ส านักการพิมพ์ แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

 ขอบเขตองค์ความรู้ (KM Focus Areas) : ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัตงิาน จ านวน ๑ หัวข้อ 
 ๑๗. ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างแรงจูงใจให้ปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา  หัวขอ้ “ค้นฟ้าควา้ดาวสภา” 
ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
 
 

   



ภาคผนวก ๔ หน้า ๘ 
 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

รายชื่อองค์ความรู้ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบการ

จัดท าองค์ความรู้ 
ความสอดคล้อง 

กับประเด็นยุทธศาสตร ์
๒๕๖๐ ขอบเขตองค์ความรู้ (KM Focus Areas) : ด้านกระบวนการนิติบัญญตัิ จ านวน ๘ หัวข้อ 

 ๑. เทคนิคและกระบวนการให้ความเห็นทางกฎหมาย
เก่ียวกับกระบวนการตรากฎหมายที่มีประสิทธิภาพ 
: การจัดท าค าแปรญัตต ิ

ส านักกฎหมาย แผนฯ ฉบบัที่ ๔ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

 ๒. เทคนิคและวิธีการจัดท าระเบียบวาระการประชุม 
ของสภา 

ส านักการประชุม แผนฯ ฉบบัที่ ๔ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

 ๓. การรวบรวมองค์ความรู้ในที่ประชุมสภานิตบิัญญัติ
แห่งชาติ   

ส านักการประชุม แผนฯ ฉบบัที่ ๔ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

 ๔. แนวทางการใช้ถ้อยค าในการพิจารณากฎหมาย 
ของสภานิติบญัญัติแห่งชาติ 

ส านักการประชุม แผนฯ ฉบบัที่ ๔ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

 ๕. เทคนิคการจัดท าเอกสารทางวิชาการ ส านักวชิาการ  
 ๖. คู่มือการจัดท าเอกสารทางวชิาการประกอบ 

การพิจารณาและสนับสนุนการด าเนินงาน 
ของคณะกรรมาธิการ 

ส านักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓ แผนฯ ฉบบัที่ ๔ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

 ๗. คู่มือกระบวนการจัดท าข้อมูลเอกสารลับ 
ของคณะกรรมาธิการในความรับผิดชอบของส านักก ากับ
และตรวจสอบ 

ส านักก ากบัและตรวจสอบ แผนฯ ฉบบัที่ ๔ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

 ๘. หลักการเขียนค ากล่าวถวายพระพรชัยมงคล  และค า
กราบบังคมทลูในโอกาสต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าที่ของประธานวฒุิสภาและรองประธานวฒุิสภาหรือ
ประธานสภานิตบิัญญัติแห่งชาตแิละรองประธานสภา 
นิติบัญญัติแห่งชาติของส านักงานประธานวฒุิสภา 

ส านักงานประธานวฒุิสภา แผนฯ ฉบบัที่ ๔ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

 ขอบเขตองค์ความรู้ (KM Focus Areas) : ด้านการต่างประเทศ จ านวน ๒ หัวข้อ 
 ๙. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัตงิานหรือ

สนับสนนุงานเพื่อการเข้าร่วมการประชุมระหวา่งประเทศ
ของฝ่ายนิตบิัญญัติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ส านักการตา่งประเทศ แผนฯ ฉบบัที่ ๔ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 

 ๑๐. รู้เฟื่องเร่ืองอาเซียน ส านักภาษาตา่งประเทศ แผนฯ ฉบบัที่ ๔ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 

 ขอบเขตองค์ความรู้ (KM Focus Areas) : ด้านการบริหารจดัการองค์กร จ านวน ๘ หัวข้อ 
 ๑๑. คู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานกระบวนการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์  การแปลงสู่แผนปฏิบัติราชการและการ
ติดตามประเมนิผล  

ส านักนโยบายและผน แผนฯ ฉบบัที่ ๔ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

 ๑๒. การบริหารเชิงยุทธศาสตร ์ ส านักนโยบายและแผน แผนฯ ฉบบัที่ ๔ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

 ๑๓. เทคนิคการท าหน้าทีฝ่่ายเลขานุการในการท าผลงาน 
เลื่อนระดับ 
 

ส านักบริหารงานกลาง 
แผนฯ ฉบบัที่ ๔ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

 ๑๔. การจัดสรรทุนการศึกษา ส านักพฒันาทรัพยากรบุคคล แผนฯ ฉบบัที่ ๔ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 



ภาคผนวก ๔ หน้า ๙ 
 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

รายชื่อองค์ความรู้ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบการ

จัดท าองค์ความรู้ 
ความสอดคล้อง 

กับประเด็นยุทธศาสตร ์
 ๑๕. เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ

อย่างมีประสทิธิภาพ 
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

แผนฯ ฉบบัที่ ๔ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

 ๑๖. คู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ
ชั่วคราว 

ส านักการคลงัและงบประมาณ แผนฯ ฉบบัที่ ๔ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

 ๑๗. การประชาสัมพันธ์เชงิรุกเพื่อการประชาสัมพันธ์
องค์กร 

ส านักประชาสัมพนัธ์ แผนฯ ฉบบัที่ ๔ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

 ๑๘. กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ภายใต้ระบบบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001 : 2015 

ส านักการพิมพ ์ แผนฯ ฉบบัที่ ๔ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

 ขอบเขตองค์ความรู้ (KM Focus Areas) : ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัตงิาน จ านวน ๑ หัวข้อ 
 ๑๙. โครงการพัฒนาบุคลากรตามประมวลจริยธรรม

ข้าราชการรัฐสภากิจกรรมสร้างเครือข่ายจริยธรรมภายใน
ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา ประจ าปงีบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ส านักพฒันาทรัพยากรบุคคล แผนฯ ฉบบัที่ ๔ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ๔ หน้า ๑๐ 
 

 
หมายเหตุ : องค์ความรูท้ี่ได้จากการด าเนินการจัดการความรู้ของส านักงานฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๖๐ 
มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานฯ ๔ 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. ๒๕๔๕ – ๒๕๕๙ สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ของส านักงานฯ ฉบับที่ ๓ 
 องค์ความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๕๙ สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ของส านักงานฯ ฉบับที่ ๔ 

 
แผนยุทธศาสตร์ส านักงาน 

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

แผนยุทธศาสตร์ส านักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

ฉบับที ่๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕) 

แผนยุทธศาสตร์ส านักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
 ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 
เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการ
สนับสนนุการด าเนนิงานของวุฒสิภา 

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 ความเข้าใจ
บทบาทหนา้ที่และการด าเนนิงานของ
วุฒิสภาให้แก่สาธารณชน 

พันธกิจ (Mission) 
๑) ให้บริการและสนบัสนุนการ

ปฏิบัติงานดา้นนิติบญัญัติ เพื่อประโยชน์
สาธารณะของชาต ิ

๒) เสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจ 
ในบทบาทหนา้ที่การด าเนินงาน 
ด้านนิติบัญญตัิแก่สาธารณชน 
 

พันธกิจ (Mission) 
๑. สนับสนุนและสง่เสริมงาน 

ด้านนิติบัญญตัิตามหลักธรรมาภิบาล 
๒. พัฒนาฐานข้อมูลและระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนงาน
ด้านนิติบัญญตั ิ
 ๓. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ 
เพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิก
วุฒิสภาและประชาชน 

กลยุทธ์การด าเนินงาน 
 ๑. เร่งพัฒนาศักยภาพด้านเลขานุการ
ในที่ประชุมวุฒิสภา และกรรมาธิการ 
ทั้งในเชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 ๒. เสริมสร้างขีดความสามารถในการ
จัดบริการสนับสนุนด้านวิชาการ และ
ข้อมูลให้แก่วุฒิสภา 
 ๓. ปรับปรุงงานด้านบริการธุรการ
ส านักงานด้านการต่างประเทศและบริการ
ด้านอ่ืนๆ ส าหรับสมาชิกวุฒิสภาให้เป็นไป
อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
 ๔. พัฒนางานด้านการให้ความรู้และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของวุฒิสภา 
 ๕. พัฒนาองค์กรและการจัดการใน
ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาให้ทันสมัย
สามารถรองรับภารกิจของวฒุิสภาได้อย่างดี 
มีผลสมัฤทธิ์ของงานอย่างมปีระสทิธิภาพ 
 ๖. เร่งน าเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในส านกังาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๑ 
การพัฒนาความเปน็มืออาชีพ 

ด้านงานประชุม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๒  
ความเป็นมืออาชีพในการสนับสนุน

ด้านวชิาการ องค์ความรู ้ข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๓  
การพัฒนาระบบปฏบิัติงาน 

การบริการในระดับมาตรฐานสากล 
และมีความเปน็องค์กรธรรมาภิบาล 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๔  
 การให้ความรู ้การสื่อสาร การ
ประชาสัมพนัธ ์และการสร้างภาพลักษณ์
ขององค์กรนิติบัญญัติแห่งชาต ิ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๕  
การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 

“FAST TEAM” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไป 

ตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๒ 
พัฒนาฐานข้อมูลและระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๓ 
พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจ

ในวงงานนิตบิัญญัต ิ
 

   



ภาคผนวก ๔ หน้า ๑๑ 
 

แผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
วิสัยทัศน์ (VISION) “องค์กรที่เป็นเลิศในการส่งเสริม สนับสนนุงานฝา่ยนติิบัญญัติ” 
พันธกิจ (MISSION) “ส่งเสริมและสนับสนุนงานฝา่ยนิติบัญญัตติามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย” 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategy Issue) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ มีการบริหารจัดการองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ ์
๑.๑ พัฒนาระบบดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๑.๒ พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านงบประมาณที่มปีระสทิธิภาพ 
๑.๓ พัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
๑.๔ พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพฒันาความเป็นเลิศด้านกฎหมายและวิชาการ 
เป้าประสงค์ที่ ๑ มีนักกฎหมายนิติบัญญัตทิี่มีความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้น 
เป้าประสงค์ที่ ๒ มีองค์ความรู้ในงานด้านกฎหมาย วิชาการ เพือ่สนับสนุนการดาเนนิงานของฝา่ย
นิติบัญญัต ิ
กลยุทธ ์
๒.๑ พัฒนานักกฎหมายนิติบัญญัติให้มีองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ 
๒.๒ พัฒนานักกฎหมายนิติบัญญัติให้มีความสามารถในการเปรยีบเทียบกฎหมาย 
ของประเทศไทยและต่างประเทศ 
๒.๓ พัฒนาบุคลากร (นิติกร/วิทยากร) ให้มีขีดความสามารถตรวจสอบความถูกต้อง 
ของรูปแบบเนื้อหา และความเชือ่มโยงของกฎหมาย 
๒.๔ พัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนในกระบวนการนิตบิัญญัติของวุฒิสภาให้มีประสิทธิภาพ 
๒.๕ ส่งเสริมและพัฒนางานดา้นกฎหมาย และวชิาการเพื่อตอบสนองการดาเนินการ 
ของสมาชิกวุฒสิภา 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ก้าวหน้าและทันสมัย 
เป้าประสงค์ สานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ที่ก้าวหน้าทนัสมัย และครอบคลุมภารกิจของวุฒิสภา 
กลยุทธ ์
๓.๑ พัฒนาระบบและบารุงรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนนุ 
ภารกิจของวุฒิสภา และสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้มีประสทิธิภาพ 
๓.๒ บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภา 
และสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
๓.๓ การพัฒนานวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร 
เป้าประสงค์ ประชาชนและกลุม่เป้าหมายมีการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหนา้ที่ 
ของวุฒิสภา/สภานติิบัญญัติแห่งชาติ และสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ ์
๔.๑ การบริหารจัดการข้อมูล เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
๔.๒ การสร้างการรับรู้ และเข้าใจเก่ียวกับวุฒิสภา/สภานิติบญัญตัิแห่งชาติ ผา่นช่องทางสื่อ 
๔.๓ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสื่อมวลชน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 
 



ภาคผนวก ๔ หน้า ๑๒ 
 

แผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategy Issue) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพฒันาทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นเลิศ 
เป้าประสงค์ บุคลากรมีศักยภาพในการสนบัสนุนงานดา้นนิตบิญัญัติ และสามารถตอบสนอง 
ความต้องการของวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
กลยุทธ ์
๕.๑ พัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามที่องค์กรคาดหวังอย่างเปน็ระบบและหลากหลาย 
๕.๒ สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากร 
๕.๓ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรและการบรรลุ 
เป้าหมายขององค์กร 
๕.๔ ส่งเสริมและสนบัสนุนคุณธรรมและความโปร่งใส 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 
เป้าประสงค์ สานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการพัฒนาเครือข่ายด้านนิติบัญญัติกับหน่วยงานภายใน
และต่างประเทศ 
กลยุทธ์ 
๖.๑ พัฒนาและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ 
๖.๒ พัฒนาและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ 

ค่านิยมหลัก 
(Core Value) 

 

ค่านิยมของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จะใช้คาว่า SENATE  
S = Service Mind จิตบริการ 
E = Ethics จริยธรรม 
N = Nation Interest เพื่อประเทศชาติ 
A = Accountability สานึกรับผิดชอบ 
T = Team Work ทางานเป็นทีม 
E = Effectiveness ประสิทธิผล 

 
 
 

 
 
 

 



 




