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ค ำน ำ 

คณะกรรมการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดท าแผนการจัดการความรู้ 
และระบบการเรียนรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ซึ่งประกอบด้วยขอบเขต
การจัดการความรู้ แผนงานเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน แผนปฏิบัติการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) 
และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยให้มีความสอดคล้องกับภารกิจ 
แผนยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา นโยบายของผู้บริหารระดับสูง สภาวะแวดล้อมที่มี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กร และเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector 
Management Quality Award: PMQA) รวมทั้ง  การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการจัดการความรู้ฯ และบุคลากร เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรด้วยการจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management : KM)  ให้หน่วยงานได้ยึดถือและปฏิบัติ เป็นแนวทางเดียวกัน
ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี โดยมุ่งพัฒนาองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาภายใต้ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ และรองรับต่อสภาวการณ์ 
การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน รวมทั้ง มีกิจกรรมการจัดการความรู้ที่เป็นระบบและรูปแบบเหมาะสม 
ท่ีสามารถช่วยให้บุคลากรมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ และส่งเสริมวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร ซึ่งเป็นการพัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคลากรและองค์กร พัฒนาวิธีการท างานใหม่ๆ ก่อให้เกิดนวัตกรรมที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององค์กร และสามารถใช้ประโยชน์จากความรู้ในการด าเนินการต่างๆ เพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

คณะกรรมการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการจัดการ
ความรู้และระบบการเรียนรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ฉบับนี้ จะเป็น
ประโยชน์กับทุกหน่วยงานในการใช้เป็นแนวทางด าเนินการจัดการความรู้ สามารถพัฒนาองค์ความรู้ 
ที่เป็นประโยชน์ มีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการน าองค์ความรู้มาใช้เป็นพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน 
มีการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาหน่วยงาน 
และน าไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้ในที่สุด 
 

                                                                                    คณะกรรมการจัดการความรู ้
ของส านักงานเลขาธิการวฒุสิภา 

 

 

 

 

 



สำรบัญ 

                                                                                                   หน้ำ 

บทสรุปผูบ้ริหาร           ก 

บทที่ ๑  บทน า           ๑ 
 ๑. หลกัการและเหตุผล         ๑ 
 ๒. วตัถปุระสงค์         ๒ 
 ๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บั        ๒ 
 ๔. ปัจจัยความส าเร็จ         ๒ 
 ๕. โครงสร้างการบริหารงานด้านการจัดการความรู ้     ๓ 

บทที่ ๒  การวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อจัดท าแผนการจดัการความรู้และระบบการเรียนรู้   ๕ 
           ของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 
 ๑. แผนยุทธศาสตร์ของส านกังานเลขาธิการวฒุิสภาฉบบัที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ๕ 

๒. ยุทธศาสตรก์ารบริหารทรพัยากรบุคคลของสว่นราชการสังกดัรฐัสภา ฉบับที ่๒  ๖ 
(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) 

 ๓. นโยบายของผู้บริหารระดับสูง       ๗ 
 ๔. องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน       ๘ 
 ๕. สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของไทย ๙ 

๖. การประเมนิองค์กรตนเองเรื่องการจดัการความรู้     ๑๑ 
๗. เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครัฐ (Public Sector Management    ๑๑  
Quality Award: PMQA) หมวดที ่๔ การวัด การวิเคราะห ์และการจัดการความรู ้

สรุปประเด็นทีเ่กี่ยวข้องกับการจดัการความรู้และระบบการเรียนรู ้   ๑๘ 
กรอบแนวคดิและขอบเขตการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา  ๒๐ 
หัวขอ้องค์ความรู้ที่จ าเปน็ตอ่การปฏบิัตงิานตามขอบเขตการจัดการความรู้   ๒๓ 

บทที่ ๓  แผนการจดัการความรูแ้ละระบบการเรียนรู้ของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา  ๒๗ 
           (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) 

แผนปฏบิัตกิาร ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ตามแผนการจดัการความรู้    ๒๙ 
และระบบการเรียนรู้ของส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามแผนการจดัการความรู้   ๔๔ 
และระบบการเรียนรู้ของส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

บทที่ ๔  การติดตามและประเมินผล        ๕๔ 

 

 



ภาคผนวก 

ภาคผนวก ๑  องค์ความรู้ทีส่ านักและกลุม่ตรวจสอบภายในเสนอใหน้ ามาด าเนนิการ 
จัดการความรูข้องส านักงานเลขาธกิารวฒุิสภา ระยะเวลา ๓ ป ี(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) 

ภาคผนวก ๒  องค์ความรู้จากการด าเนนิการจดัการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
                 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๘ 

ภาคผนวก ๓  การประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจดัการความรูด้้วย KMAT 
                  (The Knowledge Management Assessment Tool : KMAT) 

ภาคผนวก ๔  เครื่องมือสนบัสนุนการจดัการความรู้ 

ภาคผนวก ๕  ค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการจดัการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก 
 

บทสรุปผู้บริหาร 
 
ความเป็นมา 

คณะกรรมการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ศึกษาและวิเคราะห์แนวทาง 
การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ผ่านมา ซึ่งมุ่งเน้นการจัดท าองค์ความรู้เป็นเรื่องๆ 
ในแต่ละปี ท าให้ไม่ครอบคลุมองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อองค์กร และขาดความต่อเนื่องในการปรับปรุง
พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ คณะกรรมการจัดการความรู้ฯ จึงพิจารณาเห็นควรด าเนินการจัดท าแนว
ทางการจัดการความรู้ของส านักงานฯ ให้เป็นระบบและมีความต่อเนื่อง โดยการจัดท าแผนการจัดการ
ความรู้ ซึ่งเป็นแผน ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็น
จากบุคลากรที่เป็นตัวแทนจากทุกส านักและกลุ่มตรวจสอบภายในมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการความรู้ของส านักงานฯ ให้มีความเหมาะสม สอดคล้อง
กับภารกิจและความจ าเป็นในการปฏิบัติงานของส านักงานฯ และสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น สรุปได้ดังนี้ 

๑. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมหัวหินมันตรา อ าเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง/ทิศทางในการด าเนินการจัดการความรู้ โดยมีการ
ทบทวนการด าเนินงานที่ผ่านมา ความสอดคล้องกับภารกิจองค์กร แผนยุทธศาสตร์ส านักงานฯ นโยบาย
ของผู้บริหารระดับสูง ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา องค์ความรู้ 
ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน สภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน และเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ก าหนดขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus Areas) จ านวน ๓ ด้าน ประกอบด้วย  

๑. ดา้นกระบวนการนติิบญัญัติ 
๒. ดา้นการต่างประเทศ 
๓. ดา้นการบริหารจดัการองค์กร 

ทั้งนี้ เพ่ือเป็นกรอบแนวทางที่ชัดเจนในการมุ่งเน้นจัดท าองค์ความรู้ในด้านที่ส าคัญและจ าเป็น  
ต่อการปฏิบัติงานของส านักงานฯ รวมทั้ง ก าหนดแผนงานเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินการจัดการความรู้ 
 ๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๕ และวันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
ณ โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือทบทวนและจัดท า
แผนปฏิบัติการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
โดยที่ประชุมได้พิจารณาก าหนดองค์ความรู้ที่ส านักและกลุ่มตรวจสอบภายในต้องการน ามาด าเนินการ
จัดการความรู้ในระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ตามขอบเขตการจัดการความรู้  ๓ ด้าน 
รวมทัง้ โครงการ/กิจกรรมในแต่ละแผนงานที่ก าหนด 
 ๓. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ - วันเสาร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ บ้านอัมพวา 
รีสอร์ท แอนด์ สปา อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพ่ือทบทวนรายละเอียดองค์ความรู้ที่ส านักและ
กลุ่มตรวจสอบภายในได้เสนอให้น ามาด าเนินการจัดการความรู้ และโครงการ/กิจกรรมในแต่ละแผนงาน 
เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการฯ ให้มีความสมบูรณ์และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยที่ประชุมมีมติให้ ก าหนดขอบเขตการจัดการความรู้ เพิ่มเติมจ านวน ๑ ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา 
ที่ให้ความส าคัญในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
รวมทั้ง ได้ก าหนดเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 
 



ข 
 

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 
 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 

 
 

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


ค 
 

 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 

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 



ง 
 

 ทั้งนี้ การจัดท าองค์ความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถือเป็นประเด็นหลักที่ส าคัญของการ
จัดการความรู้ของส านักงานฯ ซึ่งได้ก าหนดไว้ในแผนงานที่ ๑ โดยต้องมีการจัดท าองค์ความรู้ที่จ าเป็น 
ต่อการปฏิบัติงานตามขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus Areas) ๔ ด้าน ที่ก าหนด โดยส านักและ
กลุ่มตรวจสอบภายในได้มีการเสนอหัวข้อองค์ความรู้ที่จะน ามาด าเนินการจัดการความรู้ ในระยะเวลา 
๓ ป ี(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ดังนี้ 

- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวน ๑๗ องค์ความรู้ 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๒๐ องค์ความรู้ 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๑๓ องค์ความรู้ 

ดังนั้น ในระยะเวลา ๓ ปี ของแผนการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ฯ จะมีการจัดท าเอกสาร
องค์ความรู้ รวมทั้งสิ้น จ านวน ๕๐ องค์ความรู้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บุคลากรในการเรียนรู้ เพ่ือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของส านักงานฯ และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 
รวมทั้ง เกิดการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้หรือเกิดนวัตกรรมที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไป 

 ส าหรับแผนงานและแนวทางการด าเนินการได้น าไปสู่การปฏิบัติ โดยได้ก าหนดแผนปฏิบัติการ 
๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ อันประกอบด้วย 
รายละเอียดโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนงานที่ก าหนด เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานและสนับสนุนการด าเนินการจัดการ
ความรู้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

 

 
---------------------------------------------------- 
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แนวทางการจัดท าแผนการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ 
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนยุทธศาสตร์ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาฉบับที่ ๓ 

(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 

 สนับสนนุและส่งเสริมงานดา้น
นิติบัญญัตติามหลักธรรมาภิบาล 
 พัฒนาฐานข้อมูลและระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
สนับสนนุงานดา้นนิติบัญญตัิ 
 พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของสมาชกิ
วุฒิสภาและประชาชน 

ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) 

 ปรับปรุงแผนการจัดการ
ความรู้ภายในส่วนราชการ 
 บริหารจัดการองค์ความรู้ที่
ส าคัญต่อการปฏิบตัิราชการและ
สนับสนนุต่อการบรรลุเป้าหมาย 
 สร้างนวตักรรมที่ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏบิัติงาน 

 

นโยบายของผู้บริหารระดับสูง 

 องค์ความรู้ที่สนบัสนนุภารกิจ 
ด้านการตราพระราชบัญญัต ิ
 องค์ความรู้ที่สนบัสนนุภารกิจ
ด้านประชาคมอาเซียน 
 การสนับสนุนให้การปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 การส่งเสริมให้ข้าราชการ 
มีความรู้ความสามารถอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 

การประเมินองค์กร 
เรื่องการจัดการความรู้    

แนวทางการจัดการความรู้ของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ขอบเขตการจัดการความรู้ 
(KM Focus Areas) 

 

แผนการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) 

 

แผนงานที่ ๑ การพัฒนาองค์ความรู้ 
ที่ตอบสนองต่อภารกิจและผู้รบับริการ
ขององค์กร 

แผนงานที่ ๒ การพัฒนาระบบการเรียนรู้
และการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
สนับสนุนการจัดการความรู้ 

แผนงานที่ ๓ การส่งเสริมวัฒนธรรม 
การเรียนรู้ขององค์กร 

เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

 

หัวข้อองค์ความรู้ที่น ามาด าเนินการ 
จัดการความรู้ในระยะเวลา ๓ ป ี

องค์ความรู้ที่จ าเป็น 
ต่อการปฏิบัติงาน 

 องค์ความรู้ที่สนับสนุนภารกิจ 
พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร 
 องค์ความรู้ที่สอดคล้อง 
กับสถานการณ์และความจ าเป็น 
ในปัจจุบัน 

 

แผนงาน 

แผนงานปฏิบัติการ ๓ ป ี
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 

และแผนปฏิบัติการประจ าป ี

แนวทางการด าเนนิงาน 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

โครงการ กิจกรรม ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ และการติดตาม

ประเมินผล 

๑. ด้านกระบวนการนิติบญัญตัิ 
๒. ด้านการต่างประเทศ 
๓. ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
๔. ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงาน 

ข้อมูลในการวิเคราะห ์

การระดมความคิดเห็น 
ของผู้บริหารและบุคลากร 



 
บทท่ี ๑ 
บทน ำ 

๑. หลักกำรและเหตุผล 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ 

ได้ก าหนดไว้ว่า “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็น
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน” ประกอบกับแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากรเพ่ือสนับสนุนภารกิจ
ในวงงานนิติบัญญัติ ได้ก าหนดกลยุทธ์ที่ ๓.๓ พัฒนาระบบการเรียนรู้และการจัดการความรู้  รวมทั้ง 
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบการจัดการความรู้และ
ส่งเสริมให้ทรัพยากรบุคคลเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งก าหนดให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีการ
พัฒนาระบบการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาองค์กรตามการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (Public Sector Management Quality Award: PMQA) ที่มุ่งเน้น
การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดการความรู้อยู่ในหมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการ
จัดการความรู้ ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญท่ีเชื่อมโยงไปยังหมวดต่างๆ ที่จะต้องด าเนินการบนพ้ืนฐานของ
ข้อมูล ข้อเท็จจริงเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ การปรับปรุง และมีองค์ความรู้เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อสร้างผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่องค์กรต้องการ  

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ให้ความส าคัญในการสนับสนุนให้บุคลากรอาศัยองค์ความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยด าเนินการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management : KM) ในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ เพ่ือรวบรวมองค์
ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานซึ่งอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาประมวลกลั่นกรอง จัดเก็บให้เป็น
ระบบ เข้าถึงได้สะดวก มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร และน ามาใช้พัฒนาตนเองและการ
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ การจัดการความรู้ภายในองค์กรจ าเป็นต้องมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าไปสู่
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยจะต้องมีการพัฒนาระบบการจัดการ
ความรู้ให้มีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการสร้าง จัดเก็บและเผยแพร่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานและการสร้างนวัตกรรมที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน  สร้างระบบการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  รวมทั้ง 
มีองค์ความรู้ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงภายในและ
ภายนอกขององค์กรในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น 

ดังนั้น ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึงได้จัดท าแผนการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ 
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย พันธกิจและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กร นโยบายของผู้บริหารระดับสูง ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้ง สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กร 
เพ่ือพัฒนาการจัดการความรู้และการเรียนรู้ของส านักงานฯ ให้เป็นระบบและมีความต่อเนื่อง 
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อันส่งผลให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน การสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งบุคลากร ผู้บริหารและผู้รับบริการ สามารถใช้สนับสนุนการตัดสินใจและการปฏิบัติภารกิจ  
ให้มีประสิทธิภาพ มีวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กร ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิผล
และความส าเร็จตามเป้าหมาย พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

๒. วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือให้บุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 

ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใชแ้ละพัฒนาการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย และเหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง  
 ๒.เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
 ๓. เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการด าเนินการจัดการความรู้ ที่สามารถ
เข้าถึงได้ สะดวก เป็นปัจจุบัน เอื้อต่อการแสวงหา จัดเก็บ และเผยแพร่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
ให้บุคลากรสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๔. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ สร้างแรงจูงใจ และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ภายในส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรทุกระดับ  
 ๕. เพ่ือส่งเสริมประชาสัมพันธ์ และสร้างทัศนคติในการด าเนินการจัดการความรู้ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

๓. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะไดร้ับ 
 ๑. ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีระบบการจัดการความรู้และการเรียนรู้ ที่สามารถสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารและผู้รับบริการมีองค์ความรู้ที่สนับสนุนการตัดสินใจ
การปฏิบัติภารกิจ และสอดคล้องต่อความต้องการในการใช้งาน ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิผลตามเป้าหมาย 
พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของส านักงานฯ  
 ๒. เกิดการเรียนรู้และพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมหรือ
วิธีการปฏิบัติงานใหม่ๆ ที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ๓. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากร ซึ่งจะช่วยสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ภายใน
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ๔. บุคลากรตระหนักถึงความจ าเป็นและความส าคัญของการจัดการความรู้มากยิ่งขึ้น อันจะ
น าไปสู่การให้ความร่วมมือและการสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องต่อไป 
 ๕. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการด าเนินการจัดการความรู้ ที่มีประสิทธิภาพ 
บุคลากรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้สะดวก เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมความต้องการใช้งาน และมีช่องทาง
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพือ่พัฒนาการปฏิบัติงาน 

๔. ปัจจัยควำมส ำเร็จ 
 ๑. ผู้บริหารระดับสูง เห็นความส าคัญของการจัดการความรู้ ให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง  
และต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กร พร้อมทั้งเป็นต้นแบบแห่งการ  
เป็นผู้ริเริ่มในการแบ่งปันและเรียนรู้ 
 ๒. บุคลากรเห็นคุณค่าของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ว่าเป็นสิ่งที่ช่วยให้การปฏิบัติงานประสบ
ความส าเร็จ โดยเริ่มจากสร้างความรู้ความเข้าใจ รับเปลี่ยนทัศนคติให้เกิดการเรียนรู้  ในการพัฒนา
ตนเอง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น 
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๓. ทีมงานขับเคลื่อน คือ คณะท างานการจัดการความรู้ ที่มาจากสว่นงานต่างๆ ของส านกังานฯ 
เป็นผู้ทีม่ีความส าคัญในการอ านวยความสะดวกและกระตุน้การด าเนนิการจดัการความรู้ (facilitator)  
ที่จะท าให้คนในองค์กรสามารถน าเอาความรู ้ประสบการณ์มาแบง่ปัน ให้เกิดการเรียนรูร้่วมกัน  
 ๔. เป้าหมายการจัดการความรู้  จะต้องมุ่งเน้นการเสริมสร้างองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน ให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ โดยอาศัยองค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการจัดการความรู้ 
เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ หรือยุทธศาสตร์ขององค์กรได้ 
 ๕ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ใช้สนับสนุนการจัดการความรู้ทีม่ีประสิทธิภาพ  
ท าให้บุคลากรสามารถเข้าถึงความรู้ได้สะดวก มีการจัดเกบ็รวบรวมองค์ความรู้อย่างเปน็ระบบ ครอบคลุม
ความต้องการใช้งาน ทันสมัย และเอื้อต่อการแลกเปลี่ยนความรู้ของบุคลากร 

๖. การสื่อสารภายในองค์กร เพื่อให้บุคลากรในองคก์รทกุคน ทุกระดบัสามารถตดิตามข้อมูล
ข่าวสาร การด าเนินการจดัการความรู้ในหน่วยงานได้อยา่งต่อเนื่อง  
 ๗. มีการยกย่องชมเชยและให้รางวัล เพื่อสร้างแรงจูงใจและเป็นขวญัก าลงัใจ ในด าเนินการ
จัดการองคค์วามรู้เพื่อพัฒนาการปฏิบัตงิาน 

๘. มรีะบบการตดิตามประเมินผลการด าเนนิการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องเปน็รูปธรรม 

๕. โครงสรำ้งกำรบริหำรงำนด้ำนกำรจัดกำรควำมรู ้ 
เพื่อให้การด าเนินการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และบรรลุ วัตถุประสงค์ จึงก าหนดโครงสร้างการบริหารงานด้านการจัดการความรู้ ดังนี้  

 ๕.๑ ผู้บริหำรด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ (Chief Knowledge 
Officer: CKO)  

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ด าเนินการแต่งตั้งผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา (Chief Knowledge Officer: CKO) เพ่ือสนับสนุนและผลักดันการจัดการความรู้ของ
ส านักงานฯ และพัฒนาให้เกิดการสร้างนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้  การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ของ
บุคลากร รวมทั้ง ก ากับ ดูแล การด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ของส านักงานฯ ให้บรรลุเป้าหมาย
หรือสัมฤทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการจัดการ
ความรู้หรือคณะท างานจัดการความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ 
 ๕.๒ คณะกรรมกำรจดักำรควำมรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ (KM Board)  

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา (KM Board) ประกอบด้วย  

๑. ผู้บริหารของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นประธานกรรมการ 
๒. กรรมการ ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักทุกส านัก และผู้บังคับบัญชากลุ่มตรวจสอบภายใน 

 ๓. ฝ่ายเลขานุการ ประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา ส านักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ) และผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร ์
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

โดยคณะกรรมการฯ มีอ านาจหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินการจัดการ
ความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดท าหรือทบทวนแผนการจัดการความรู้ของส านักงานฯ 
ให้สอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์ และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนให้
บุคลากรรับทราบ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือด าเนินการตามที่คณะกรรมการ



๔ 
 

มอบหมาย รวมทั้ง ก ากับ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะการด าเนินงานตามแผนจัดการความรู้ พร้อมทั้ง
รายงานผลการด าเนินงานต่อเลขาธิการวุฒิสภา 
 ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าร่างแผนการจัดการความรู้ของส านักงานฯ 
การนัดประชุมคณะกรรมการและท าบันทึกการประชุม ประสานงานกับผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ 
คณะกรรมการ และคณะท างานจัดการความรู้ในการด าเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้  
และรวบรวมรายงานความคืบหน้าการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ และภารกิจอื่นๆตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 ๕.๓ คณะท ำงำนจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ (KM Team)  

คณะกรรมการจัดการความรู้ฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะท างานฯ เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินการจัดการความรู้ของส านักงานฯ ให้เป็นระบบ มีความต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับนโยบายในการจัดการความรู้และภารกิจของส านักงานฯ โดยคณะท างานจัดการความรู้ฯ 
ประกอบด้วย ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจัดการความรู้ เป็นประธานกรรมการ บุคลากรที่
เป็นตัวแทนจากทุกส านักและกลุ่มตรวจสอบภายใน เป็นคณะท างาน โดยมีกลุ่มงานวิชาการและการ
พัฒนา ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นฝ่ายเลขานุการฯ 

โดยคณะท างานฯ มีอ านาจหน้าที ่ความรับผดิชอบในการด าเนนิการรวบรวม ก าหนดรูปแบบ 
จัดท าและพัฒนาระบบข้อมลูความรู้ รวมทั้งการถา่ยทอดองคค์วามรู ้ เพื่อใหบุ้คลากรของส านกังาน
เลขาธกิารวฒุิสภาสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใหร้ายงานผล
การด าเนนิงานต่อคณะกรรมการจดัการความรู้ของส านกังานเลขาธิการวฒุิสภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕ 
 

 
บทที่ ๒ 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดทําแผนการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ 
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ 

 
 การดําเนินการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ต้องมีความ
สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ขององค์กร นโยบายของผู้บริหารระดับสูง
กระบวนการปฏิบัติงาน รวมทั้ง การตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้ระบบการจัดการความรู้และการเรียนรู้ของสํานักงานฯ สามารถ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารและผู้รับบริการมีองค์ความรู้ที่สนับสนุน
การตัดสินใจและสอดคล้องต่อความต้องการใช้งานตามภารกิจ ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิผลและ
ความสําเร็จตามเป้าหมาย พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ต้องการสนับสนุน
การดําเนินงานด้านนิติบัญญัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลงานเป็นที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของ
ผู้รับบริการ โดยข้อมูลที่นํามาวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อประกอบการจัดทําแผนการจัดการความรู้ฯ 
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว มีดังนี้ 
 
๑. แผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน 

พันธกิจ (Mission) 
๑. สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านนิติบัญญัติตามหลักธรรมาภิบาล 
๒. พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ 
๓. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพื่อตอบสนองความตอ้งการของสมาชิกวฒุิสภาและประชาชน 

ค่านิยมหลัก 
๑. ยืนหยัดในส่ิงที่ถูกต้อง ๒. มุ่งผลสัมฤทธิ์ ๓. จิตบริการ ๔. โปร่งใสสุจริต 
๕. การทํางานเป็นทีม และ ๖. ไม่เลือกปฏิบัติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์หลัก กลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
 พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
 

การบริหารจัดการและการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีบรรลผุลสัมฤทธิ์
และเป็นทีพ่ึงพอใจของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

๑.๑พัฒนาการบริหารจัดการตาม
หลักกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๑.๒พัฒนาการปฏิบัติงานตาม
หลักกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๑.๓พัฒนางานดา้นวิชาการ 
๑.๔พัฒนากระบวนการเสริมสร้าง
ความพึงพอใจของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 



๖ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์หลัก กลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  
 พัฒนาฐานข้อมูลและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 ข้อมูลและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เชื่อถือได้ถูกตอ้ง
รวดเร็วเป็นปัจจุบันผู้ใช้เข้าถึง 
ได้ง่ายและเชื่อมโยงกับเครือข่าย 
ทั้งในและต่างประเทศ 

๒.๑พัฒนาฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้
ถูกต้องเป็นปัจจุบันและตรงตาม
ความต้องการของผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๒.๒พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้มี
ประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  
 พัฒนาบุคลากรเพื่อ
สนับสนุนภารกิจในวงงาน 
นิติบัญญัติ 

 

 บุคลากรมีศักยภาพและ
สามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้อง
กับความต้องการของสมาชิก
วุฒิสภาและประชาชน 

 

๓.๑พัฒนาบุคลากรโดยใช้หลัก
สมรรถนะ (Competency Based HR) 
๓.๒พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
๓.๓ พัฒนาระบบการเรียนรู้และ
การจัดการความรู้ 
๓.๔พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เสริมสร้างแรงจูงใจในการทํางาน 

 
๒. ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกดัรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) 
  ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – 
๒๕๖๐) ที่มีความเก่ียวข้องกับการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ ได้แก่  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบการจัดการ
ความรู้และส่งเสริมให้ทรัพยากรบุคคลเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องซึ่งกําหนดแผนงานและตัวชี้วัด ดังนี้ 

แผนงาน ตัวช้ีวัด วัตถุประสงค์ 
แผนงานปรับปรุงแผนการ
จัดการความรู้ภายในส่วน
ราชการ 

๑. ร้อยละความสําเร็จของ
การจัดทําแผนการจัดการ
ความรู้ 
๒. ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผนพัฒนา
ระบบการจัดการความรู้ 
๓. จํานวนนวัตกรรมที่ช่วย
สนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน  

ส่วนราชการต้องมีแผนการจัดการความรู้
ภายในส่วนราชการที่มุ่งเน้นให้เกิดการ
บริหารจัดการองค์ความรู้ที่สําคัญต่อการ
ปฏิบัติราชการและสนับสนุนต่อการบรรลุ
เป้าหมายและพันธกิจของส่วนราชการ
อย่างเป็นระบบ มีความต่อเนื่องบุคลากร
สามารถใช้องค์ความรู้มาเป็นพื้นฐานในการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานและต่อยอดให้เกิด
นวัตกรรมที่ช่วยให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 



๗ 
 

แผนงำน ตัวชี้วดั วัตถุประสงค ์
แผนงานพัฒนาระบบการ
สนับสนนุให้บคุลากรเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

ระดบัความส าเร็จของการ
พัฒนาระบบการสนับสนุนให้
บุคลากรเรียนรูด้้วยตนเอง 

เพือ่สนับสนนุส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กร
สามารถพัฒนาองค์ความรูด้ว้ยวิธกีาร
เรียนรูด้ว้ยตนเองซึ่งองค์กรจะต้องพัฒนา
ระบบการสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรูด้้วย
ตนเอง เพื่อเป็นการเตรียมชอ่งทางและสื่อ
การเรียนรู้ทีห่ลากหลายและเหมาะสมกบั
สภาพการปฏิบตัิงานซึง่จะท าให้บุคลากร
เกิดแรงจงูใจในการเรียนรูด้ว้ยตนเอง และ
น าความรู้ที่ได้รับไปประยกุต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานใหเ้กดิประสิทธิภาพมากขึน้ 

 
๓. นโยบำยของผู้บริหำรระดับสูง 

 
ผู้บริหำรระดับสูง นโยบำย 

ประธำนสภำนิติบัญญัติแหง่ชำติ
(ศำสตรำจำรย์พเิศษพรเพชร  วิชติชลชัย) 

๑. ปฏิบตัิราชการตามวิสัยทศัน์โดยเนน้การเปน็องค์กร 
ธรรมาภิบาล 
๒. เตรียมความพร้อมด้านประชาคมอาเซียนและเครอืขา่ย
ทั้งในและตา่งประเทศ 
๓. ส่งเสริมความรว่มมือร่วมใจของคนในองค์กร 
๔. สนบัสนนุและส่งเสริมใหข้้าราชการมีความรู้
ความสามารถอย่างต่อเนื่อง 
๕. เน้นคุณภาพงานสนับสนนุในการตราพระราชบญัญัติ
อย่างละเอียดรอบคอบ 
๖. ขอให้พิจารณาสง่เสรมิเรือ่งขวัญ ก าลังใจ สวัสดิการ
ข้าราชการ 
๗. การเลื่อนหรือแต่งตั้งบุคคลเข้าสูต่ าแหน่งใหเ้ป็นไปดว้ย
ระบบคุณธรรม 

รองประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ คนที่ ๑
(นำยสรุชัย  เลี้ยงบุญเลิศชยั) 
 
 

๑. ปรับทิศทางองค์กรเพ่ือรองรับภารกิจสภานิติบญัญตัิ
แห่งชาต ิ
๒. รว่มแก้ไขปญัหาชาตแิละปฏิรูปประเทศไทย 
๓. ผู้บริหารจะเกษียณอายุราชการจ านวนมาก ควรเรง่
พัฒนาผู้บริหารรุน่ใหมอ่ย่างเร่งด่วน 
๔. พัฒนาก าลงัหลกัขององค์กร โดยเฉพาะนักกฎหมาย 
นิติบญัญตัแิละนักวชิาการนติิบัญญตัิ 
๕. ดแูลขวญัก าลังใจข้าราชการ พนกังาน ลกูจ้างใหด้ ี
เพื่อช่วยขับเคลื่อนองค์กร 

  



๘ 
 

๔. องค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบตัิงำน 

 องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา หมายถึง ความรู้ แนวทาง
หรือวิธีการซึ่งใช้ในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดผลส าเร็จบรรลุ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย โดยการวิเคราะห์องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของส านักงานฯ 
จะเป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้ของบุคลากรให้เป็นระบบและสอดคล้องกับภารกิจขององค์กร ดังนี้ 
 ๔.๑ อ ำนำจหน้ำที่ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
          ๑. รับผดิชอบงานด้านวิชาการและธุรการของวุฒิสภา 
              ๑.๑ งานดา้นวชิาการและธุรการในการประชุมวฒุิสภา 
              ๑.๒ งานดา้นวชิาการและธุรการในการประชุมคณะกรรมาธิการ 
          ๒. สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข โดยเฉพาะบทบาทการด าเนินงานทางด้านนิติบัญญัติตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฯ ของวุฒิสภา 
          ๓. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัยในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับประกอบการพิจารณา
ด าเนินการงานของสมาชิกวุฒิสภาตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ของวุฒิสภา 
          ๔. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัย รวมทั้งการเปรียบเทียบข้อมูลของนานาอารยะประเทศ   
ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับสนับสนุนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับวงงานรัฐสภาต่างประเทศของวุฒิสภา 
          ๕. ประสานงานกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน   
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภา 
          ๖. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ประกาศและค าสั่งได้ก าหนดให้เป็นหน้ าที่
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงานตามภารกิจของวุฒิสภา 
เช่น ด้านงบประมาณ บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น 
          ๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่วุฒิสภามอบหมาย 

 จากอ านาจหน้าที่ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาดังกล่าว เห็นได้ว่าส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
มีภารกิจหลักในการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติของชาติ ทั้งในด้านการประชุมสภา การประชุมของ
คณะกรรมาธิการ เพื่อให้การพิจารณากฎหมาย การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน การแต่งตั้งและ
ถอดถอนบุคคลออกจากต าแหน่ง การด าเนินงานด้านวงงานรัฐสภาต่างประเทศ และภารกิจต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องให้บังเกิดสัมฤทธิผล ดังนั้น บุคลากรของส านักงานฯ จ าเป็นต้องอาศัยความรู้ในการปฏิบัติงาน 
ที่สอดคล้องกับภารกิจดังกล่าว จ าแนกโดยสรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. ควำมรู้ด้ำนกระบวนกำรนิติบัญญัติ ทั้งความรู้ด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ และความรู้ด้าน
วิชาการ เพื่อสนับสนุนข้อมูลและการด าเนินงานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ขององค์กรบันนิติบัญญัติ
ของชาติ และความต้องการหรือความคาดหวังของผู้รับบริการ 
 ๒ ควำมรู้ด้ำนกำรต่ำงประเทศ เพ่ือสนับสนุนข้อมูล การประสานงาน และการด าเนินงาน 
ที่เกี่ยวข้องด้านการต่างประเทศ การเสริมสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์อันดีกับรัฐสภาต่างประเทศ 
 ๓. ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร ซึ่งเป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานสนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านต่างๆ ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในส านักงานฯ 
เพ่ือให้การด าเนินงานของส านักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ด้านการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการคลังและงบประมาณ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารด้านนโยบายและแผน เป็นต้น  



๙ 
 

 ๔.๒ สถำนกำรณ์ควำมจ ำเป็นขององค์กรในปัจจุบัน 
ด้วยในปัจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบายส าคัญในการป้องกันปราบปรามการทุจริต การประพฤติ 

มิชอบ และสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ ประกอบกับ คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา 
(ก.ร.) มีนโยบายในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของส่วนราชการสงักดัรฐัสภา 
เพ่ือการส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และข้าราชการรัฐสภา
ได้รับการยอมรับในด้านการมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กร 
โดยได้มีการก าหนดตัวชี้วัดการส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดส าคัญของการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 

ดังนั้น ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีความจ าเป็นต้องมุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาลในส่วนของหลัก
เปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) ในการบริหารงาน และส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติตนให้เหมาะสม
ตามหลักกฎหมาย คุณธรรมและจริยธรรม และประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา กล้ายืนหยัดท าใน
สิ่งที่ถูกต้องและชอบธรรมเพ่ือธ ารงศักดิ์ศรีของการเป็นข้าราชการ  ด้วยเหตุดังกล่าว องค์ควำมรู้ 
ที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนฯ ที่ส ำคัญอีกประกำรหน่ึง คือ ด้ำนคุณธรรมและควำม
โปร่งใส เพ่ือให้มีส านักงานฯ ได้มีการรวบรวม/แสวงหา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในองค์ความรู้ แนวทางหรือ
วิธีการปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับข้องกับการพัฒนาความโปร่งใสในองค์กร  เช่น แนวทางการก าหนดนโยบาย 
ที่ชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใส แนวทางการใช้ดุลยพินิจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม  เป็นต้น 
รวมทั้ง แนวทาง วิธีการ หรือกลไกลในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร ให้เกิดผลอย่าง
เป็นรูปธรรม 

 
๕. สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง เศรษฐกิจและสังคมของไทย 
 

หัวข้อ ประเด็น 
สถำนกำรณ์ทำงกำรเมือง  รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย (ฉบับชัว่คราว) พุทธศักราช 

๒๕๕๗ บญัญตัิให้มีสภานติบิัญญตัิแห่งชาติท าหน้าที่รฐัสภา ซึ่งมีอ านาจ
หน้าที่ในการตรากฎหมายการควบคุมการบรหิารราชการแผ่นดนิ และ
อ านาจหน้าทีอ่ื่นๆ ตามทีก่ฎหมายก าหนด โดยมีส านกังานเลขาธิการ
วุฒิสภาปฏิบัตหินา้ที่ส านกังานเลขาธกิารสภานิตบิัญญัตแิห่งชาติ 
ท าหนา้ที่ปฏิบตัิงานรองรับภารกิจของสภานติิบญัญตัแิหง่ชาติ 
ส่งผลให้บุคลากรของส านักงานฯ จึงตอ้งมกีารปรับเปลี่ยนบทบาทและ
ลักษณะการปฏิบตัิงานเพ่ือรองรับภารกิจดังกลา่ว  
 นอกจากนี้ สถานการณ์ทางการเมอืงไทยยังมีความเปลีย่นแปลงอย่าง
ต่อเนื่อง โดยยังอยู่ในระหว่างการร่างรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณา 
จักรไทย ซึ่งรัฐธรรมนญูที่จะประกาศใช้ในอนาคต มีความเกี่ยวข้องกับ 
บทบาทของฝ่ายนิตบิัญญัต ิรวมทัง้ ภาคประชาชนให้ความสนใจและ
ตรวจสอบการปฏบิัติงานของฝ่ายบรหิารและฝา่ยนติิบัญญัติมากยิ่งขึ้น 



๑๐ 
 

หัวข้อ ประเด็น 
ดังนัน้ การปฏิบัตงิานของส านักงานฯ ในฐานะหน่วยงานสนับสนนุฝ่าย
นิติบญัญตัิของชาติ จ าเปน็ตอ้งมีความพร้อมในการปฏิบตัิงาน 
ตามบทบาทภารกิจ รวมทั้งสภาพแวดลอ้มที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 
 จากสถานการณ์ทางการเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและ
ในอนาคต ส่งผลให้ส านกังานฯ ต้องมีการเตรียมความพร้อมในการ
พัฒนาบคุลากร เพื่อให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
รวมทัง้ การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่
จ าเป็นต่อการปฏบิัตงิาน ใหก้ับผู้บรหิารและบุคลากรไดน้ ามาใช้ในการ
ตัดสนิใจและการสนับสนุนการปฏิบตัิงานได้อย่างรวดเรว็ และมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนการพัฒนากระบวนการปฏิบตัิงานหรือสร้าง
นวตักรรมที่ชว่ยสนบัสนนุการตอบสนองอย่างรวดเร็วตอ่ความต้องการ
ของผู้รบับรกิารและผูม้ีส่วนได้สว่นเสีย 

สถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ
และสงัคม  

 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ สง่ผลกระทบต่อความเป็นอยูข่อง
ประชาชน และการด าเนนิงานของภาครฐัและเอกชนอย่างกวา้งขวาง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ประเทศไทยจะตอ้งกา้วเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Community) ในปีพ.ศ. ๒๕๕๘ แม้ว่า รฐับาลมีนโยบายในการ
ด าเนินการแผนงานในกรอบอาเซียนซึง่ระบุไว้ชัดเจนในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตฉิบับที่ ๑๑  (๒๕๕๕-๒๕๕๙) รวมทั้ง แต่ละ
หน่วยงานต่างมแีผนงานในการเตรียมรับประชาคมอาเซียน อย่างไรก็ตาม 
ในทางปฏิบตัิยังต้องมีการประสานงานเกี่ยวกับขอบข่ายหน้าทีค่วาม
รับผิดชอบ การบูรณาการระหวา่งหนว่ยงานต่างๆ การเตรียมความ
พร้อมด้านบคุลากร ทั้งความรู้ทางเทคนิค ความรูด้้านตา่งประเทศ 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 ในส่วนของสภานิตบิัญญัตแิห่งชาติ ไดม้ีการเตรียมความพร้อม 
ในการกา้วสูป่ระชาคมอาเซยีน โดยการจัดโครงการ กิจกรรมเพื่อ
เสริมสรา้งความรู้อาเซียน การเผยแพร ่การประชุมหารอืแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เกี่ยวกับบทบาทการด าเนนิงาน
ด้านประชาคมอาเซียนของฝ่ายนิตบิัญญัต ิซึ่งส านกังานเลขาธกิาร
วุฒิสภา ในฐานะหนว่ยงานที่สนับสนนุภารกิจของฝ่ายนิติบญัญตัิ 
จ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมในการสนับสนนุภารกิจ 
ด้านอาเซียนของฝ่ายนิติบญัญัติใหม้ีประสิทธิภาพ โดยมขี้อมูลที่
ครอบคลุม ครบถ้วน และตอบสนองความต้องการตามภารกิจดา้น
อาเซียน และบคุลากรมีศกัยภาพในการเข้าสู่การเปน็ประชาคมอาเซียน  
ดังนัน้ การจดัการความรู้ของส านักงานฯ จะต้องชว่ยส่งเสริมและ
สนับสนนุการด าเนนิ ข้อมูลและองค์ความรู้ ในการด าเนนิงานด้าน
ประชาคมอาเซียนแก่สภานติิบัญญตัิแห่งชาติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 



๑๑ 
 

หัวข้อ ประเด็น 
รวมไปถงึการสนบัสนนุการปฏิบัติงานของบุคลากรของส านักงานฯ 
ในการปฏิบัตงิานทีเ่กี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน เชน่ ด้านกฎหมาย 
ด้านการต่างประเทศ เปน็ตน้ 

 
๖. กำรประเมินองค์กรตนเองเรื่องกำรจัดกำรควำมรู้    
 การประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้ ใช้วิธีการประเมินด้วย KMAT (The 
Knowledge Management Assessment Tool : KMAT) เพ่ือให้ทราบถึงความพร้อม (จุดอ่อน-
จุดแข็ง/โอกาส-อุปสรรค) ในเรื่องการจัดการความรู้ และน าผลของการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลในการ
จัดท าแผนการจัดการความรู้ฯ โดยการประเมินแบ่งเป็น ๕ หมวด ประกอบด้วย หมวด ๑ กระบวนการ
จัดการความรู้  หมวด ๒ ภาวะผู้น า หมวด ๓ วัฒนธรรมในเรื่องการจัดการความรู้ หมวด ๔ เทคโนโลยี
การจัดการความรู้ หมวด ๕ การวัดผลการจัดการความรู้ โดยมีสรุปผลการประเมิน ดังนี้ 
  

หมวด ค่ำเฉลี่ย Std. 
Deviation 

ระดับ 
ควำมคิดเห็น 

หมวด ๑ กระบวนการจัดการความรู ้ ๒.๑๐ .๘๗๑ มีระดับปานกลาง 
หมวด ๒ ภาวะผูน้ า ๒.๓๕ .๘๐๐ มีระดับปานกลาง 
หมวด ๓ วัฒนธรรมในเรื่องการจดัการความรู้ ๒.๖๐ .๖๗๗ มีในระดับทีด่ ี
หมวด ๔ เทคโนโลยีการจดัการความรู้ ๒.๗๕ .๘๒๙ มีในระดับทีด่ ี
หมวด ๕ การวัดผลการจดัการความรู้ ๒.๔๓ .๘๘๘ มีในระดับทีด่ ี

รวม ๒.๔๕ ๐.๘๑๓ มีในระดับที่ด ี
  

 ทั้งนี้ จากผลการประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้ ด้วยเครื่องมือ KMAT ดังกล่าว
เป็นข้อมูลให้ทราบจุดอ่อน-จุดแข็ง /โอกาส-อุปสรรค ในการจัดการความรู้ของส านักงานฯ โดยในการ
ก าหนดแนวทางการด าเนินการจัดการความรู้ของส านักงานฯ ควรน าประเด็นต่างๆ ด้านการจัดการ
ความรู้ในหมวดต่างๆ และข้อค าถาม มาพิจารณาเพ่ือก าหนดแนวทางในการปรับปรุงประเด็นที่ยังเป็น
จุดอ่อน และพัฒนาการด าเนินการในประเด็นต่างๆ ให้มีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
(ผลการประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้มีรายละเอียดตามภาคผนวก ๓) 
 

๗. เกณฑ์กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (Public Sector Management 
Quality Award: PMQA) หมวดที่ ๔ กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้ 

การจัดการความรู้ของส านักงานฯ ได้ด าเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) หมวดที่ ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ซึ่งมีการด าเนินการมาอย่าง
ต่อเนื่องจนสามารถผ่านการตรวจรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน 
(Certified Fundamental Level) ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ.ร. ได้มีการ
ปรับปรุงเกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและจัดท าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 



๑๒ 
 

พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือให้เกณฑ์ฯ มีความทันสมัย ตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งเพ่ือให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑)  

ดังนั้น การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึงน าหลักการของเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน มาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้ง การน าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในหมวดที่ ๔ การวัด การวิเคราะห์ 
และการจัดการความรู้ มาใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการการจัดการความรู้ของส านักงานฯ ให้มี
ความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาวการณ์และบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน เกิดผลลัพธ์ของการ
ด าเนินการจัดการความรู้ที่ช่วยสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๗.๑ เกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐระดับพ้ืนฐำน (Certified Fundamental Level) 
หมวดที่ ๔ กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้ 

 ๗.๑.๑ แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
๑. จัดท าแผนการจัดการความรู้และน าแผนไปปฏิบัติ ซึ่งสนับสนุนการด าเนินงานตามประเด็น

ยุทธศาสตร์ขององค์กร ประกอบด้วย กิจกรรมการจัดการความรู้ต่างๆ เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัด
องค์ความรู้ให้เป็นระบบและเข้าถึงง่าย การยกย่องชมเชยและให้รางวัล เป็นต้น  

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

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

๔. ด าเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ ได้ส าเร็จครบถ้วนทุกกิจกรรม และสามารถ
ด าเนินการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ในทุกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

๕.  ด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ พร้อมทั้งติดตามผลงานและความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ รวมถึงการเก็บข้อมูลหลักฐานการด าเนินกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน  

๖. การวัดผลการด าเนินการจะพิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักความส าเร็จจาก
ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินกิจกรรมที่ส่วนราชการด าเนินการได้ส าเร็จครบถ้วนทุกกิจกรรม ตามแผนการ
จัดการความรู้ของส่วนราชการที่ก าหนดไว้ โดยผลสัมฤทธิ์ หมายถึง งานบริการหรือกิจกรรมที่เกิดจาก
การท างานได้ผลผลิต (outputs) ตามเป้าหมาย และเกิดผลลัพธ์ (outcome) ตรงตามวัตถุประสงค์ของ
การจัดการความรู้ ท าให้องค์ความรู้ที่ก าหนดสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงในการผลักดัน
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
 ๗.๑.๒ กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้  
 องค์ความรู้ที่ด าเนินการจัดการความรู้ของส านักงานฯ ในแต่ละปีงบประมาณ จะมีการจดัท า
แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ซึ่งเป็นรายละเอียดการด าเนินการ ที่มีการระบุ
กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวชี้วัด ระยะเวลาการด าเนินการ และผู้รับผิดชอบของแต่ละองค์ความรู้ 
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โดยแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้  ได้ด าเนินการตามแนวทางการจัดการความรู้ของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  (ก .พ .ร .) ซึ่ งมี รายละเอียดกิจกรรมการจัดการความรู้ 
ตามกระบวนการการจัดการความรู้ (KM Process) ๗ ขั้นตอน ท่ีมีการบูรณการร่วมกับกระบวนการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) ๖ องค์ประกอบ โดยแต่ละกระบวนการ 
มีรายละเอียด ดังนี้  

กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management Process: KMP)  
 กระบวนการจัดการความรู้  (KMP) เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงขั้นตอน 
ที่ท าให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้หรือพัฒนาการของความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร ประกอบด้วย 
๗ ขั้นตอน ดังนี้ 

 ๑) กำรบ่งชี้ควำมรู้ เป็นการพิจารณาว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
คืออะไร และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย เราจ าเป็นต้องใช้ความรู้อะไร ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบ
ใด และอยู่ที่ใคร 
       ๒) กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้ เป็นการรวบรวม/สกัดความรู้ ทั้งความรู้ชัดแจ้ง (Explicit 
Knowledge) จากเอกสาร หรือ ความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในตัวบุคคล จากภายในองค์กร 
และ/หรือภายนอกองค์กร โดยอาศัยเครื่องมือ/วิธีการต่างๆ ในการสร้างและแสวงหาความรู้ที่เหมาะสม  
เช่น การรวบรวมกฎ ระเบียบ คู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน การถอดความรู้จากตัวบุคคล เช่นการประชุม
ระดมสมอง การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ การถอดบทเรียนหลังการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

 ๓) กำรจัดควำมรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการ
เก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต  

 ๔) กำรประมวลและกลั่นกรองควำมรู้ เป็นการปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน 
ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ จากการประชุมพิจารณาร่วมกัน หรือตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญในองค์ความรู้นั้น 

 ๕) กำรเข้ำถึงควำมรู้ เป็นการท าให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก  
เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

 ๖) กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้ มีเครื่องมือหลากหลายประเภทถูกสร้างขึ้นมา 
เพื่อน าไปใช้ในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งอาจแบ่งเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ ๆ คือ  

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

 -  กรณีที่เป็นความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) อาศัยเครื่องมือที่ช่วยในการ “ถ่ายทอด” ความรู้
ซึ่งมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นหลัก เช่น ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice: CoP) จัดท า
เป็นระบบทีมข้ามสายงาน ระบบพ่ีเลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น 

  ๗) กำรเรียนรู้ ควรท าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เป็นการน าความรู้ที่ได้จากการ
แลกเปลี่ยนไปใช้ประโยชน์ในการท างานเพ่ือแก้ปัญหา ปรับปรุงหรือพัฒนางานเพื่อให้ดีขึ้นกว่าเดิม เมื่อ
ปฏิบัติตามแล้วมีปัญหาตรงไหน มีจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไร ผู้ปฏิบัติก็แจ้งข้อมูลป้อนกลับ 
(Feedback) เพ่ือให้หน่วยงานน าไปพิจารณาปรับปรุงงาน  เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ 
และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
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กระบวนกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง (Change Management Process: CMP) 
องค์กรต้องมองภาพรวมของปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กร  ที่จะส่งผลกระทบต่อ

กระบวนการ จัดการความรู้ขององค์กร โดยการน ากระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change 
Management) มาเชื่อมโยง เพื่อจะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่จะท าให้
กระบวนการจัดการความรู้มีชีวิตหมุนต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง และท าให้การจัดการความรู้ขององค์กรมี
ประสิทธิผล โดยจัดท าเป็น แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) และน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริง 
โดยกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง สามารถด าเนินการควบคู่ไปพร้อมกับ KMP ที่กล่าวมาข้างต้นได้ 
ซึ่ง CMP ประกอบด้วย ๖ องค์ประกอบ ดังนี้ 

๑) กำรเตรียมกำรและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม – เป็นการเตรียมพ้ืนฐานของหน่วยงาน 
ให้เหมาะกับการจัดการความรู้ เช่น การสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนการจัดการความรู้ การแต่งตั้ง
คณะท างานครอบคลุมบุคลากรด้านต่าง ๆ ตามภารกิจของหน่วยงาน ทีม/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ และ
แนวทางการติดตามประเมินผลของกิจกรรมต่างๆ 

๒) กำรสื่อสำร - เป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนในส านักงานฯ รู้ว่าก าลังส่งเสริมการจัดการ
ความรู้ ท าการจัดการความรู้แล้วมีประโยชน์อย่างไร (ต่อส านักงานฯ และตัวผู้ปฏิบัติงาน) จะท าอะไรกันบ้าง 
และจะต้องท าอย่างไร ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไร ตัวอย่างการสื่อสาร เช่น จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์
เพ่ือเผยแพร่ความรู้และประเด็นส าคัญเรื่องการจัดการความรู้ เป็นต้น 

๓) กระบวนกำรและเครื่องมือ  - เป็นการเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมเพ่ือช่วยให้การค้นหา 
เข้าถึง ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้สะดวกรวดเร็วขึ้น โดยการเลือกใช้กระบวนการและเครื่องมือ 
ขึ้นกับชนิดของความรู้ ลักษณะขององค์กร ลักษณะการท างาน วัฒนธรรมองค์กร ทรัพยากร เช่น การ
น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บความรู้ เครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น ชุมชน

2. การสร้างและแสวงหาความรู้  

(Knowledge Creation and Acquisition) 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) 

4. การประมวลและกล่ันกรองความรู้  
(Knowledge Codification and Refinement) 

5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 

6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) 

7. การเรียนรู้ (Learning) ความรู้น้ันท าให้เกิดประโยชน์กับองค์กรหรือไม่ 
ท าให้องค์กรดีขึน้หรือไม่ 

มีการแบ่งปันความรู้ให้กันหรือไม่ 

เราน าความรู้มาใช้งานได้ง่ายหรือไม่ 

ความรู้อยู่ทีใ่คร  อยู่ในรูปแบบอะไร 
จะเอามาเก็บรวมกันได้อย่างไร 

จะแบ่งประเภท หวัข้ออย่างไร 

จะท าให้เข้าใจง่ายและสมบูรณ์อย่างไร 

เราต้องมีความรู้เร่ืองอะไร 
เรามีความรู้เร่ืองน้ันหรือยัง 

1. การบ่งชีค้วามรู้  
(Knowledge Identification) 
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นักปฏิบัติ (CoP) การทบทวนหลังการปฏิบัติ (After Action Reviews : AAR) แลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศ (Best Practice Exchange) มาใช้ในกระบวนแบ่งปันความรู้ในส านักงานฯ  

๔) กำรฝึกอบรมและกำรเรียนรู้ - เพ่ือสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญและ
หลักการของการจัดการความรู้ โดยการเรียนรู้ต้องพิจารณาถึง เนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย วิธีการ  
การประเมินผลและปรับปรุง เช่น จัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะการถ่ายทอดความรู้ การเป็นวิทยากร 
ในกระบวนการจัดการความรู้ ให้แก่คณะท างานการจัดการความรู้, จัดไปดูงานองค์กรที่ประสบความส าเร็จ
ในด้านการจัดการความรู้ เป็นต้น 

๕) กำรวัดผล - เป็นการตรวจสอบเพื่อให้ทราบว่าการด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
หรือไม่, มีการน าผลของการวัดมาใช้ในการปรับปรุงแผนและการด าเนินการให้ดีขึ้น, มีการน าผลการวัด
มาใช้ในการสื่อสารกับบุคลากรในทุกระดับให้เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้ และการวัดผลต้อง
พิจารณาด้วยว่าจะวัดผลที่ขั้นตอนไหนได้แก่ วัดระบบ (System), วัดที่ผลลัพธ์ (Output) หรือวัดที่
ประโยชน์ที่จะได้รับ (Outcome) ตัวอย่างการวัดผล เช่น วัดผลส าเร็จในการด าเนินการตามแผนการ
จัดการความรู้ประจ าปี รายกิจกรรมและภาพรวมเพ่ือสรุปบทเรียนและหาแนวทางปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการ 

๖) กำรยกย่องชมเชยและให้รำงวัล  - เป็นการกระตุ้น และส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมการจัดการความรู้ของบุคลากร ทั้งในส่วนของคณะท างานและผู้ปฏิบัติงาน โดยข้อควร
พิจารณาได้แก่ ค้นหาความต้องการของบุคลากร แรงจูงใจระยะสั้นและระยะยาว  บูรณาการกับระบบ 
ที่มีอยู่ ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมที่ท าในแต่ละช่วงเวลา ตัวอย่างการยกย่องชมเชยและให้รางวัล  
เช่น มอบรางวัลโครงการจัดการความรู้ดีเด่นของส านักงานฯ 

 
แผนภำพ กระบวนกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง 
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กระบวนการ 
และเคร่ืองมือ 

(Process & Tools) 

การเรียนรู้ 
(Learning) 

การส่ือสาร 
(Communication) 

การวัดผล 
(Measurements) 

การยกย่องชมเชย 
และการให้รางวัล 

(Recognition and Reward) 

เป้าหมาย 
(Desired State) 

การเตรียมการและ 
ปรับเปล่ียนพฤตกิรรม 

(Transition and Behavior 
  

Robert Osterhoff 
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ทั้งนี้ แผนการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของส านักงานฯ ได้น าแนวคิดกระบวนการ
จัดการความรู้ (KMP) มาใช้ในการด าเนินการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ที่เป็น
ระบบภายในองค์กร มีการวิเคราะห์และบ่งชี้องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน สร้างและแสวงหา
ความรู้ แล้วน ามาจัดเก็บอย่างเป็นระบบ บุคลากรสามารถเข้าถึงความรู้ได้ง่าย มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู้ และเกิดการเรียนรู้จากองค์ความรู้ที่ด าเนินการ นอกจากนั้น ยังน าแนวคิดของกระบวนการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง (CMP) มาใช้ในการก าหนดแนวทางในการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่จะท าให้
กระบวนการจัดการความรู้มีความต่อเนื่อง และท าให้การจัดการความรู้ขององค์กรมีประสิทธิผล 
 ๗.๒ เกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในหมวดที่ ๔ กำรวัด 
กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้ เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐฯ หมวดที่ ๔ กล่าวถึง
วิธีการที่ส่วนราชการใช้ในการสร้างและจัดการสินทรัพย์ทางความรู้ และท าให้มั่นใจว่ามี ข้อมูล
สารสนเทศ ซอฟแวร์ และฮาร์ดแวร์ที่จ าเป็น มีคุณภาพ และมีความพร้อมใช้งาน โดยมีเป้าหมายเพ่ือ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมของส่วนราชการ  โดยมี
ประเด็นในการตรวจประเมินดังนี้ 
 

 
ที่มำ เอกสำรชี้แจงรำยละเอียดกำรรับสมัครรำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ประจ ำป  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

โดย นำงสำวอำรีย์พันธ์  เจริญสุข ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม ส ำนักงำน ก.พ.ร. 
 
 



๑๗ 
 

โดยเกณฑใ์นหมวดที่ ๔ ดังกล่าวข้างต้น ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ มีรายละเอียดดังนี้ 
 

หัวข้อ ประเด็นข้อค ำถำมตำมเกณฑ์ 
๔.๑ กำรวดั กำรวเิครำะห์และกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรของส่วนรำชกำร 
ค. การปรบัปรุงผลการ
ด าเนินการ 
 
 
 

(๖) กำรแลกเปลี่ยนเรียนรูว้ิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
- ส่วนราชการมีวธิีการอย่างไรในการคน้หาหน่วยงานหรอืหนว่ย
ปฏิบัติการที่มีผลการด าเนินการทีด่ี 
- ส่วนราชการมีวธิีการอย่างไรในการคน้หาวธิีปฏิบตัิที่เปน็เลิศ 
ของหนว่ยงานเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

๔.๒ กำรจัดกำรควำมรู้ สำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ก. ความรู้ของส่วนราชการ 
 

(๙) กำรจัดกำรควำมรู ้
- ส่วนราชการมีวธิีการอย่างไรในการ 
 • รวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของบคุลากร 

 • ถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวขอ้งระหว่างส่วนราชการกับผูร้บับริการ 
และผู้มีสว่นไดส้่วนเสีย เครอืข่าย ผู้สง่มอบ พันธมิตร และผู้ให้ความ
ร่วมมือ 
 • แบ่งปันและน าวิธปีฏิบัติทีเ่ป็นเลศิไปด าเนนิการ 
 • รวบรวมและถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวขอ้งเพ่ือใช้ในการสร้าง
นวตักรรมและกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

 (๑๐) กำรเรียนรูร้ะดับองค์กำร 
- ส่วนราชการมีวธิีการอย่างไรในการใช้องค์ความรูแ้ละทรัพยากร
ต่างๆ เพื่อใหก้ารเรียนรู้ฝังลกึลงไปในวถิี การปฏบิัติงานของสว่น
ราชการ 

 
ข้อสังเกตตามเกณฑค์ุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 - การจัดการความรู้ การจัดการความรู้ของส่วนราชการต้องมุ่งเน้นที่ความรู้ที่บุคลากรต้องใช้ 
ในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงกระบวนการ และการบริการ รวมถึงการพัฒนาทางเลือกที่แปลกใหม่ 
ซึ่งเพ่ิมคุณค่าให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและส่วนราชการ  
 - การเรียนรู้ระดับส่วนราชการ การบริหาร ใช้ ประเมิน และแบ่งปันความรู้ของส่วนราชการ 
ซึ่งเพ่ิม มากขึ้น เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งส่วนราชการต้องเผชิญในปัจจุบัน ส่วนราชการได้ประโยชน์จากสินทรัพย์
ทาง ความรู้ของบุคลากร ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ส่งมอบ ผู้ให้ความร่วมมือ เครือข่าย  
ซึ่งร่วมกันผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ระดับส่วนราชการและการสร้างนวัตกรรม การเรียนรู้ในระดับ ส่วน
ราชการดังกล่าวส่งผลให้การปฏิบัติการต่าง ๆ มีการปรับปรุงและมีการพัฒนาที่ดีขึ้น และต่อยอด  
กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาของบุคลากรในองค์การ 
 - นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง การท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญเพ่ือปรับปรุง 
ผลผลิต บริการ และ/หรือ กระบวนการ รวมทั้งสร้างมูลค่าใหม่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นวัตกรรมเป็นการ
รับเอาความคิด กระบวนการ เทคโนโลยีหรือผลผลิตใหม่ซึ่งอาจเป็นของใหม่หรือน ามาปรับใช้เพ่ือ
วัตถุประสงค์ใหม่ 



๑๘ 
 

สรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรควำมรู้และระบบกำรเรียนรู้ 
 

หัวข้อ 
ประเด็นในกำรจัดกำรควำมรู้ 

และระบบกำรเรียนรู ้
แผนยุทธศำสตรข์องส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 

 

 องค์ความรู้ที่สนบัสนนุและสง่เสริมงานด้าน 
นิติบญัญตั ิ
 การพัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนบัสนนุงานด้านนิติบญัญตั ิ
และการน ามาใช้ในการสนับสนุนการจดัการ
ความรู ้
 การพัฒนาระบบการเรียนรูข้องบคุลากร 
เพ่ือพัฒนาบคุลากรให้มีศกัยภาพอย่างต่อเนือ่ง 

ยุทธศำสตรก์ำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับที ่๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – 
๒๕๖๐) 
 

 ปรับปรุงแผนการจดัการความรู้ภายในสว่น
ราชการให้เป็นระบบและต่อเนื่อง 
 บริหารจัดการองคค์วามรู้ทีส่ าคัญต่อการปฏิบตัิ
ราชการและสนบัสนนุต่อการบรรลุเป้าหมายและ
พันธกิจของสว่นราชการ 
 สร้างนวตักรรมที่ชว่ยสนบัสนุนเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน 

นโยบำยของผู้บริหำรระดับสูง  องค์ความรู้ที่สนบัสนนุภารกจิด้านการตรา
พระราชบัญญัต ิ
 องค์ความรู้ที่สนบัสนนุภารกจิด้านประชาคม
อาเซียน 
 องค์ความรู้ในการสนบัสนนุให้การปฏิบตัิงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 การสนบัสนนุและส่งเสริมให้ข้าราชการ 
มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง 

องค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน 
 

 ด้านกระบวนการนติิบญัญตั ิ- องค์ความรู้ดา้น
กฎหมายและวิชาการ เพ่ือสนับสนนุข้อมูล 
และการด าเนินงานที่เกี่ยวขอ้ง 
 ด้านการต่างประเทศ - องค์ความรู้ในการ
สนับสนนุขอ้มูล และการสรา้งเครือข่ายและ
ความสมัพันธอ์ันดีกับรัฐสภาต่างประเทศ 
 ด้านการบริหารจัดการองค์กร - องค์ความรู ้
ในการสนับสนุนการปฏิบตัิงานดา้นต่างๆ 
ขององค์กร 



๑๙ 
 

หัวข้อ 
ประเด็นในกำรจัดกำรควำมรู้ 

และระบบกำรเรียนรู ้
 ด้านคุณธรรมและความโปรง่ใส – องค์ความรู้
ในการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน 
และพัฒนาคุณธรรมและจรยิธรรมของบุคลากร 

สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง
เศรษฐกิจและ สังคมของไทย 

 มีองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน  
ตามบทบาทภารกิจในปัจจุบนั และรองรบัความ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 องค์ความรู้ในการสนบัสนนุด้านประชาคม
อาเซียน 
 การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานหรือสร้าง
นวตักรรม ที่ช่วยสนับสนนุการปฏิบตัิงานและ
การตอบสนองต่อความต้องการของผู้รบับรกิาร 

กำรประเมินองค์กรตนเองเรื่องกำรจัดกำร
ควำมรู้    

 กระบวนการจดัการความรู ้
 ภาวะผู้น า 
 วัฒนธรรมในเรื่องการจัดการความรู้ 
 เทคโนโลยีการจัดการความรู้ 
 การวดัผลการจดัการความรู้ 

เกณฑ์กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ 

 คัดเลือกองค์ความรู้ที่จ าเปน็ต่อการปฏิบตัิงาน 
และสนับสนนุประเด็นยุทธศาสตรข์องส านักงานฯ 
มาจัดท าแผนการจัดการความรู ้
 กิจกรรมการจัดการความรู้ ด าเนินการตาม
กระบวนการจดัการความรู้ และกระบวนการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง 
 ด าเนินการตามแผนการจดัการความรู้ พร้อม
ทั้งตดิตามผลงานและความก้าวหน้าอยา่งต่อเนือ่ง 
 การแลกเปลี่ยนเรียนรูว้ิธปีฏิบัติที่เป็นเลศิ 
 การรวบรวมและถ่ายทอด ความรูข้องบุคลากร
ผู้เกี่ยวขอ้งภายนอก เพื่อน าไปด าเนนิการ    
และสรา้งนวตักรรมและการวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร ์
 การท าใหก้ารเรียนรู้ฝังลึกลงในการปฏิบัตงิาน 

 
 
 
 
 



๒๐ 
 

 
กรอบแนวคดิและขอบเขตกำรจดักำรควำมรู้ของส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒสิภำ 
 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา จึงได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นหลักการส าคัญในการด าเนินการจัดการ
ความรู้ของส านักงานฯ และก าหนดขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus Areas) ซึ่งเป็นขอบเขตของ
องค์ความรู้ที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของส านักงานฯ เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการ
ด าเนินการจัดการความรู้ของส านักงานฯ ให้มีความชัดเจน และน าไปสู่การก าหนดแผนงาน โครงการ
และกิจกรรม ที่สามารถขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของส านักงานฯ ได้อย่างมีประสิทธิผล ดังนี้ 
 
กรอบแนวคดิในกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
 
  ๑. ระบบการจดัการความรูต้้องสอดคล้องกับภารกิจ เปา้หมาย และยุทธศาสตร์ขององค์กร 
 ๒. มีเป้าหมายหรือทิศทางในการจดัการความรู้ที่ชดัเจน โดยมุ่งเน้นการจดัการองคค์วามรู้ 
ที่ส าคัญและต้องก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิงานของบุคลากรและองค์กร 

๓. การด าเนนิกิจกรรมหรือกระบวนการที่เกี่ยวกับการจดัการความรูต้้องสอดคล้องไปกับการ
ปฏิบัติงาน และไม่สร้างภาระงานที่เพิ่มมากขึน้โดยไม่จ าเป็น 

๔. การด าเนนิการตอ้งเชื่อมโยงกับการพัฒนาการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาศกัยภาพของบุคลากร  
๕. การจัดการความรูต้้องเชือ่มโยงกบัผู้รบับรกิารและผูม้ีส่วนได้สว่นเสียขององคก์ร 
๖. การจัดการความรูต้้องสามารถช่วยให้การจดัเกบ็ความรู้ให้กลายเป็นความรูข้ององค์กร 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๗. บคุลากรต้องมีส่วนรว่มในการด าเนินการตามแผนและกิจกรรมการจดัการความรู้ 
๘. การจัดการความรูต้้องมคีวามเหมาะสมกับบริบทและวฒันธรรมองค์กร 
๙. การด าเนนิการตอ้งสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กรทีม่ีอยู่ 

หรือก าลังพัฒนามาสนับสนนุกิจกรรมการจดัการความรู้และการเรียนรูข้องบุคลากรได้อย่างเหมาะสม 
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กรอบแนวคดิกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ 
(Senate’s Knowledge Management Framework) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ควำมสอดคล้องต่อองค์กร 
(Organizational Alignment) 

 พัฒนาองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อองค์กร 
 ก าหนดขอบเขตการจัดการความรู้ 4 ด้าน 

 - ด้านกระบวนการนิติบัญญตัิ 
 - ด้านการตา่งประเทศ 
 - ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
 - ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
       ในการปฏิบัติงาน 
 ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ 
    ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

ระบบกำรเรียนรู้ของบุคลำกร 
(Learning System) 

 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

 พัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 เน้นพัฒนาจากการปฏิบตัิงาน 
 พัฒนาระบบการสอนงาน 

 การเรียนรู้ด้วยตนเอง, การพัฒนาระบบ 
                e-Learning 

 การแลกเปลี่ยนและฝึกปฏบิัติงาน 
  กับหน่วยงานภายนอก 
 

                    เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
                    ส ำหรับกำรจัดกำรควำมรู้ 

                  (ICT for KM) 
 พัฒนาเว็บไซต์การจัดการความรู้ เพื่อเป็นคลัง 

ความรู้ขององค์กร 
 ใช้ระบบ ICT เพื่อสนับสนนุกำรเผยแพร่ 

และแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
 พัฒนำระบบฐำนข้อมูล ให้มีความครบถ้วน 

เป็นปัจจบุัน เข้าถึงได้สะดวก และตอบสนอง 
ต่อความต้องการใช้งาน 

 

  วัฒนธรรมกำรเรียนรู้ขององค์กร 
        (Learning Culture) 

 สร้างบรรยากาศและสภาพ 
   แวดล้อมที่สนบัสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 เสริมสร้างแรงจูงและการมีส่วนร่วม 
   ของบุคลากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
 สื่อสำร ประชำสัมพันธ์กำรจัดกำรควำมรู้ 
   อย่ำงต่อเนื่องและทั่วถึงทั้งองค์กร 

 
 

ปัจจัยสนับสนนุความส าเร็จ 
 

บุคลำกร 
มีศักยภำพสูง 

นวัตกรรม 
ในกำรปฏิบัติงำน 

กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพ 
และประสิทธิผล 

 
บรรลุเป้ำหมำยและพันธกิจองค์กร 

 

ผู้บริหาร ทีมงานจัดการความรู ้
(KM Team) 

การมีส่วนร่วม 
ของบุคลากร 

 

โครงสร้างพืน้ฐาน 
ขององค์กร 
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ขอบเขตกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Focus Areas) 
 
 เพ่ือให้ส านักงานฯ มีเป้าหมายหรือทิศทางชัดเจนในการจัดท าองค์ความรู้ที่ส าคัญและจ าเป็น 
ต่อการปฏิบัติงานของส านักงานฯ จึงได้ก าหนดขอบเขตการจัดการความรู้  (KM Focus Areas) 
ซึ่งจะเป็นกรอบแนวทางให้หน่วยงานต่างๆ ของส านักงานฯ ได้ก าหนดหัวข้อและด าเนินการจัดท า 
องค์ความรู้ที่ส าคัญตามขอบเขตที่ก าหนด โดยจากภารกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ของส านักงานฯ 
นโยบายของผู้บริหาร รวมทั้งปัจจัยสภาวะแล้วล้อมที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กร 
ได้ก าหนดขอบเขตกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Focus Areas) ๔ ด้ำน ประกอบด้วย 
 
 
  ๑. องค์ควำมรูด้้ำนกระบวนกำรนิติบัญญัติ 
  ขอบเขตการจัดการความรู้นี้ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
           ด้านกระบวนการนิติบัญญัติ ในเรื่องต่างๆ ตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ของส านักงานเลขาธิการ  
           วุฒิสภา ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของส านักงานฯ (Core Business)  
 
 

 ๒. องค์ควำมรูด้้ำนกำรต่ำงประเทศ 
  ขอบเขตการจัดการความรู้นี้ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
 ด้านการต่างประเทศ ซึ่งเป็นภารกิจที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของส านักงานฯ ที่จะต้องอาศัย 
 องค์ความรู้ที่มีความทันสมัย และมีวิธีการปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 เพื่อตอบสนองต่อผู้รบับริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง องค์ความรู้

ที่จ าเป็นต่อการปฏบิัตงิานดา้นประชาคมอาเซียน ซึ่งเปน็ภารกิจของส านักงานฯ ตามสถานการณ์
เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน เพ่ือสนับสนุนการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนของไทย 
 
 
๓. องค์ควำมรูด้้ำนกำรบรหิำรจัดกำรองค์กร 
ขอบเขตการจัดการความรู้นี้ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจ
สนับสนุนต่างๆ ของส านักงานฯ รวมทั้ง การบริหารจัดการองค์กร เพ่ือให้กระบวนการปฏิบัติงาน
ด้านต่างๆภายในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
 
๔. องค์ควำมรูด้้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน 
ขอบเขตการจัดการความรู้นี้ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการส่งเสริมคุณธรรม   
จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัตงิาน ซึ่งเป็นนโยบายส าคัญของคณะกรรมการ  
ข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) รวมทั้งเปน็เรือ่งที่ทุกภาคส่วนในปัจจุบนัทั้งภายในประเทศ 
และต่างประเทศ ตระหนักถงึความจ าเป็นและใหค้วามส าคัญ  
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ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus Areas) ๔ ขอบเขตดังกล่าว ประกอบด้วย
หัวข้อองค์ความรู้ต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน โดยคณะกรรมการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา และตัวแทนของส านักและกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็น 
เพ่ือจ าแนกหัวข้อองค์ความรู้ส าคัญตามขอบเขตองค์ความรู้ในแต่ละขอบเขต เพ่ือให้การจัดการความรู้ตาม
ขอบเขตการจัดการความรู้ที่ก าหนด มีหัวข้อในการด าเนินการที่ชัดเจนและสอดคล้องกับองค์ความรู้จ าเป็นที่ใช้ 
ในการปฏิบัติงานจริงของบุคลากร ดังนี้ 

หัวข้อองค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบตัิงำนตำมขอบเขตกำรจัดกำรควำมรู ้

ขอบเขตกำรจัดกำรควำมรู้ 
(KM Focus Areas) 

หัวข้อองค์ควำมรู ้

๑. องค์ควำมรู ้
ด้ำนกระบวนกำร 
นิติบัญญัต ิ

๑. กำรตรำกฎหมำย 
 ๑) ร่างพระราชบญัญตั ิ
 ๒) ร่างพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญ 

  ๓) ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
 ๒. กำรพิจำรณำอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระรำชก ำหนด 
 ๓. กำรควบคุมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 

๑) กระทูถ้าม 
 ๒) ญตัต ิ
 ๓) การขอเปดิอภิปรายทั่วไป 
 ๔) การหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 
 

๔. กำรประชุมสภำ 
 ๑) การจัดระเบียบวาระการประชมุของสภา 

  ๒) การจัดท าขัน้ตอนการประชุมของสภา 
 ๓) การจัดท าข้อมูลทางด้านวิชาการ 

เพื่อสนับสนนุการประชมุ 
 ๔) การปฏิบตัิหน้าที่เลขานกุารในทีป่ระชุม 
 ๕) การจัดท ารายงานการออกเสียง 
 ๖) การจัดท ารายงานการประชุม 
 ๗) การจัดท าวิเคราะห์สรุปสาระส าคัญของร่างกฎหมายและการจัดท า

ตารางถามมติเพ่ือเป็นข้อมูลก่อนการประชุมของประธานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 ๕. ระบบงำนด้ำนกรรมำธกิำร 
๑) การปฏบิัตหิน้าที่ฝา่ยเลขานุการคณะกรรมาธกิารด้านการประชุม 
 - การพิจารณาร่างพระราชบัญญตัิ 
 - การพิจารณาศึกษาหรือสอบสวนเรื่องใดๆ 

 ๒) การปฏิบตัิหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการด้านการศึกษา
ดูงานในประเทศ/ต่างประเทศ 
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ขอบเขตกำรจัดกำรควำมรู้ 
(KM Focus Areas) 

หัวข้อองค์ควำมรู ้

๑. องค์ควำมรู ้
ด้ำนกระบวนกำร 
นิติบัญญัติ (ต่อ) 

๓) การปฏิบตัิหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการด้านการ
สัมมนา/เสวนา 

๔) การปฏิบตัิหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะ 
กรรมาธิการดา้นอืน่ๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย อาทิ 

 - การจัดท ารายงานของคณะกรรมาธิการ อาทิ รายงานการพิจารณา
ร่างพระราชบญัญัต ิรายงานการพิจารณาศกึษาและสอบสวนเรื่องใดๆ 

 - การรับรองแขกตา่งประเทศ 
- การแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบตัิงานให้กบัคณะกรรมาธิการ 

 ๖. กำรแต่งตั้งและถอดถอนบุคคล 
๑) การแต่งตั้งและให้ความเห็นชอบ 
 - ด้านการตรวจสอบประวัตคิวามประพฤติและพฤตกิรรมทางจริยธรรม 

 ๒) กระบวนการถอดถอน 
 - คณะกรรมการซักถาม 
 - การตรวจสอบรายชือ่ผู้มีสทิธิเขา้ชื่อร้องขอให้ถอดถอนบุคคลออก

จากต าแหน่ง 
๒. องค์ควำมรู ้
ด้ำนกำรต่ำงประเทศ 

๑. กำรเดินทำงไปเยือนต่ำงประเทศ 
 ๑) การเตรียมการกอ่นการเดินทาง 
 - การประสานกับหนว่ยงานภายใน 
และภายนอกประเทศ 
 - การเตรียมการด้านพิธีการ 
 - การเตรียมการด้านงบประมาณ 
 - การจัดท าข้อมูลและประเด็นการหารือ 
 ๒) การปฏิบตัิหน้าที่เลขานกุารคณะ 
 - การเข้าเยี่ยมคารวะและพบปะบุคคลส าคัญ 
 - การเขา้รว่มงานเลี้ยงรับรอง 
 - การเยี่ยมชมสถานที่ส าคญั 
 ๓) ภารกิจหลังการเยือนต่างประเทศ 
 - การจัดท าหนังสือขอบคณุ 
 - การสรุปรายงานการเงิน 
 - การสรุปรายงานการเดินทาง 

 ๒. กำรประชุมระหวำ่งประเทศ 
 ๑) การด าเนนิการก่อนการเดินทาง 
 - การศึกษารายละเอียดและการจดัท าสารตัถะการประชมุ 
 - การประสานงานและขอความอนุเคราะห์หน่วยงานต่างๆ 
 - การเตรียมการด้านงบประมาณ 
 - การเตรียมการด้านพิธีการ 
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ขอบเขตกำรจัดกำรควำมรู้ 
(KM Focus Areas) 

หัวข้อองค์ควำมรู ้

๒. องค์ควำมรู ้
ด้ำนกำรต่ำงประเทศ (ต่อ) 
 

 ๒) การด าเนนิการระหว่างการประชุม 
 - การประสานงานและอ านวยความสะดวก 
 - การสนบัสนนุด้านสารัตถะ 
 - การจดบันทกึการประชุม 
 ๓) การด าเนนิการหลงัเสร็จสิ้นการเดนิทางไปร่วมประชมุ 
 - การจัดท าหนังสือขอบคณุ 
 - การสรุปผลการประชุม 
 - การสรุปรายงานการเงิน 

 
 
 
 
 
 
 

๓. กำรรับรองแขกต่ำงประเทศท่ีมำเยอืน 
 ๑) การเตรียมการรับรองก่อนการมาเยือน 
 - การประสานกับหนว่ยงานภายในและภายนอกประเทศ 
 - การเตรียมการด้านพิธีการ 
 - การเตรียมการด้านงบประมาณ 
 - การจัดท าข้อมูลและประเด็นหารือ 
 ๒) การปฏิบตัิหน้าที่พิธกีารและการอ านวยความสะดวกให้แกค่ณะ
ผู้มาเยือน 
 - การเตรียมการด้านพิธีการ 
 - การเขา้เยี่ยมคารวะบคุคลส าคัญ 
 - งานเลี้ยงรับรองอย่างเปน็ทางการ 
 ๓) ภารกิจหลังเสร็จสิน้การรบัรอง 
 - การจัดท าหนังสือขอบคณุ 
 - การสรุปผลการประชุม 
 - การสรุปรายงานการเงิน 

 ๔. ภำรกิจงำนด้ำนประชำคมอำเซียน 
 ๑) การให้บริการข้อมูลทั่วไปของประเทศสมาชิก 
 ๒) การใหบ้รกิารข้อมูลด้านรฐัสภาของประเทศสมาชกิอาเซียน 
 ๓) การประสานงานและใหบ้ริการดา้นการรบัรองบุคคลส าคัญจาก
ประเทศสมาชิกอาเซียน 
 ๔) การประสานงานและใหบ้ริการการเดนิทางไปเยือนประเทศ
สมาชิกอาเซียน 

 

 

 

 

 



๒๖ 
 

ขอบเขต 
กำรจดักำรควำมรู้ 

(KM Focus Areas) 
หัวข้อองค์ควำมรู ้

๓. องค์ควำมรูด้้ำนกำรบรหิำร
จัดกำรองค์กร 

๑. การบริหารจัดการด้านนโยบายและแผน และการพัฒนาองค์กร 
๒. การบริหารทรัพยากรบุคคล 
๓. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
๔. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๕. การบริหารการเงนิ การคลัง และงบประมาณ  
๖. การควบคมุภายใน 
๗. การตดิตามและประเมินผล 

 ๘. การประชาสมัพันธแ์ละสือ่สารองค์กร 
 ๑) การประชาสมัพันธเ์ชิงรกุ 
 ๒) การสื่อสารองคก์ร 
 ๓) การผลิตสือ่สิ่งพิมพ์ตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 

๙๐๐๑ - ๒๐๐๘ 
 ๔) การพูดในที่สาธารณะ 

๔. องค์ควำมรูด้้ำนคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำร
ปฏิบัติงำน 

๑. การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร 

๒. การส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกนัการทุจรติขององคก์ร 

 
ทั้งนี้ ส านักงานฯ ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็นของผู้บริหารและ

บุคลากรที่เป็นตัวแทนจากทุกส านักและกลุ่มตรวจสอบภายใน เพ่ือพิจารณาทบทวนองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและองค์ความรู้ที่ควรด าเนินการปรับปรุงพัฒนา โดยได้มีการเสนอหัวข้อองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อ
การปฏิบัติงาน ตามขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus Areas) ๔ ขอบเขต และหัวข้อองค์ความรู้ 
ดังกล่าวข้างต้น ที่ส านักและกลุ่มตรวจสอบภายในจะน ามาด าเนินการจัดการความรู้ใน ระยะเวลา ๓ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เพ่ือให้การจัดท าองค์ความรู้ในแต่ละปีงบประมาณมีความชัดเจน ตามขอบเขต
ขององค์ความรู้ที่ส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานและส านักงานฯ  

(องค์ควำมรู้ที่ส ำนักและกลุ่มตรวจสอบภำยในน ำมำด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ ระยะเวลำ ๓ ป  (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) รำยละเอียดตำมภำคผนวก ๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

บทท่ี ๓ 
แผนกำรจดักำรควำมรู้และระบบกำรเรยีนรู ้

ของส ำนักงำนเลขำธกิำรวฒุิสภำ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) 
 

จากการวิเคราะห์ภารกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ขององค์กรตามแผนยุทธศาสตร์ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) นโยบายของผู้บริหารระดับสูง สถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ผลการประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้ 
และเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวดที่ ๔ การวัด การวิเคราะห์ และ
การจัดการความรู้ รวมทั้ง กรอบแนวคิดในการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา น ามาสู่
แผนการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) 
ซึ่งก าหนดแผนงานเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของส านักงานฯ 
ให้เป็นระบบ มีความต่อเนื่อง และเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อส านักงานฯ ดังนี้ 
 
 แผนงำนที่ ๑ กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ที่ตอบสนองตอ่ภำรกิจและผู้รับบริกำรขององค์กร 
 
 วัตถุประสงค ์
 ๑. สร้างและแสวงหาองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการสนับสนุนภารกิจ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ 
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อให้บุคลากรมีองค์ความรู้ที่สามารถน ามาประยุกต์และพัฒนาในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย และเหมาะสมกับความต้องการของผู้รับบริการและ
สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 ๒. ส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรงุกระบวนการปฏิบัตงิานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการสรา้ง
นวตักรรมที่ชว่ยสนบัสนนุการปฏิบตัิงานให้มปีระสิทธิภาพมากขึน้ 

 แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
 ๑. จัดท าองค์ความรู้ที่จ าเปน็ต่อการปฏิบัตงิาน และตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ
ขององค์กร 
 ๒. สร้างนวัตกรรมที่ชว่ยสนบัสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน 
  
 แผนงำนที่ ๒ กำรพัฒนำระบบกำรเรยีนรู้ และกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำสนบัสนุน 
                         กำรจดักำรควำมรู้ 
  
 วัตถุประสงค ์
 ๑. ส่งเสริมใหบุ้คลากรเกิดการเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเองเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิัติงาน  
 ๒. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนให้องค์กรสามารถแสวงหาความรู้ 
ประมวลผล จัดเก็บ ถ่ายโอนและแลกเปลี่ยนความรู้ ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  

 แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
 ๑. พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร  
 ๒. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูลในการสนับสนุนการจดัการความรู ้



๒๘ 
 

 
  แผนงำนที่ ๓ กำรส่งเสริมวฒันธรรมกำรเรียนรู้ขององค์กร 
  
 วัตถุประสงค ์
  ๑. สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร 
 ๒. เสรมิสร้างแรงจูงในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร  

๓. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ให้ทัว่ถงึทั้งองค์กร เพ่ือให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ 
ความตระหนักในคุณค่า และน าไปสู่การรว่มมอืรว่มใจในการด าเนินการ   

 แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
  ๑. สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรูแ้ละปรบัปรงุสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 ๒. เสรมิสร้างแรงจูงในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร 

๓. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ให้ทัว่ถงึทั้งองค์กร 
 
 ทั้งนี้ แผนงานและแนวทางการด าเนินการดังกล่าวได้น าไปสู่การปฏิบัติ โดยได้ก าหนด
แผนปฏิบัติการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
ตามแผนการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  เพ่ือเป็นกรอบและ
แนวทางในการด าเนินงาน อันประกอบด้วย แผนงาน โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และ
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม เพ่ือให้ด าเนินการได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด โดยมีรายละเอียด
จ าแนกตามแผนงาน ดังต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) 
ตามแผนการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 



๒๙ 
 

แผนปฏิบัติการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ตามแผนการจัดการความรู้และระบบการเรยีนรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 
 
 
 
 

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

แนวทางการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดแนวทางการด าเนินงาน 

และเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ 

๕๙ ๖๐ ๖๑ 

๑. จัดท าองค์ความรู้ 
ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
และตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้รับบริการ 
ขององค์กร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด 
ร้อยละเฉลี่ยความส าเร็จของการจัดท า
องค์ความรูต้ามแผนปฏิบัติการจัดการ
ความรูป้ระจ าปีงบประมาณ  
เป้าหมาย 
ปี ๒๕๕๙ - ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
ปี ๒๕๖๐ - ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ 
ปี ๒๕๖๑ - ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ 

๑. การจัดท าองค์ความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
กรอบการด าเนินงาน 
๑. ทบทวนหัวข้อองค์ความรู้ที่น ามาด าเนินการจัดการความรู้ประจ าปี
งบประมาณ โดยพิจารณาหัวข้อองค์ความรูท้ี่ส านักและกลุ่มตรวจสอบ
ภายในเสนอให้น ามาด าเนนิการจัดการความรู้ของส านักงานฯ 
ระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐) 
(รายละเอียดหัวข้อองค์ความรู้ที่น ามาด าเนินการฯ ตามภาคผนวก ๑) 
๒. หน่วยงานที่รบัผิดชอบด าเนนิการจัดท าองค์ความรู้ที่ก าหนด 
๓. หน่วยงานที่รบัผิดชอบการจดัท าองค์ความรู้ประสานงานกับ
คณะท างานจดัการความรู้ฯ ในการส่งเอกสารองค์ความรู้ที่ด าเนินการ 
เพื่อจัดเก็บเป็นความรู้ขององค์กรและเผยแพร่องค์ความรูใ้ห้แก่บุคลากร 
๔. ติดตามและประเมินผลการด าเนินการ 
๕. จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ 

           

 

           
 

 หน่วยงานที่
ด าเนินการจัดท า

องค์ความรู ้
และคณะท างาน
จัดการความรู้ฯ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานที่ ๑ การพัฒนาองค์ความรู้ที่ตอบสนองต่อภารกิจและผู้รับบริการขององค์กร 



๓๐ 
 

แนวทางการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดแนวทางการด าเนินงาน 

และเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ 

๕๙ ๖๐ ๖๑ 

๑. จัดท าองค์ความรู้ 
ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
และตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้รับบริการ 
ขององค์กร (ต่อ) 

 ๒. การจัดท าท าเนียบผู้เชี่ยวชาญ (Guru List) 
กรอบการด าเนินงาน 
๑. ส ารวจและรวบรวมรายชื่อของผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญด้านตา่งๆ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏบิัติงานองค์กร เช่น ข้าราชการปัจจบุนั 
ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ และบุคคลภายนอกส านักงานฯ 
เช่น ในปี ๒๕๕๙ ด าเนินการ ๒ ด้าน ประกอบด้วย ด้านการตา่งประเทศ  
และด้านวิชาการ 
๒. จัดท า/ก าหนดช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ระหวา่งบุคลากรของ
ส านักงานฯ กับผู้เชีย่วชาญ เพื่อการติดต่อ สอบถามหรือปรึกษาเกีย่วกับการ
ปฏิบัตงิาน 
๓. เผยแพรท่ าเนียบผู้เชี่ยวชาญให้บุคลากรของส านักงานฯ รบัทราบ 
๔. ตรวจสอบและปรบัปรงุข้อมูลให้เป็นปจัจุบนัอยา่งต่อเนื่อง 
๕. ทบทวนและก าหนดดา้นของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อจัดท าท าเนียบ
ผู้เชี่ยวชาญ ในปีต่อไป  

   หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
ด าเนินการ  

และคณะท างาน
จัดการความรู้ฯ 

 

๒. สร้างนวัตกรรม 
ที่สนับสนุนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏบิัติงาน 

ตัวชี้วัด 
จ านวนนวัตกรรมที่สนับสนนุการ 
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน 
เป้าหมาย 
อย่างน้อย ๑ นวัตกรรม ต่อป ี
 
 

๓. โครงการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (Routine to Research : 
R2R) 
กรอบการด าเนินงาน 
๑. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนางานประจ าสู่งานวจิัย 
๒. วิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหา/โอกาสในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน 
และเสนอหัวข้อที่น ามาด าเนินการ 
๓. ด าเนินการเพื่อน าผลทีไ่ด้มาปรับปรุงและพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

   คณะท างาน
จัดการความรู้ฯ 

 
 
 
 

 ๔. กิจกรรมการเพิ่มพูนปัญญาด้วยบทเรียนจากการปฏิบัติงาน 
กรอบการด าเนินงาน 
๑. ส่งเสริมให้บุคลากรน าการจดัการความรู้มาใช้ในการปฏิบัตงิาน 
โดยมีการวิเคราะห์ผลการปฏิบตัิงาน และสรปุบทเรียนที่ได้รับจากการ

   หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
ด าเนินการ  

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
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


๓๑ 
 

แนวทางการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดแนวทางการด าเนินงาน 

และเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ 

๕๙ ๖๐ ๖๑ 

 
๒. สร้างนวัตกรรม 
ที่สนับสนุนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏบิัติงาน 
(ต่อ) 

ปฏิบัติงาน (Lessons Learned) เป็นแนวทางปฏิบัตทิี่ดี และน าไปสู่การ
พัฒนาหรือเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ช่วยให้การปฏิบัตงิานมีประสทิธิภาพ
มากข้ึน 
๒. จัดท าสรุปบทเรียนจากการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง/พัฒนาการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม 
๓. สื่อสารและเผยแพร่ให้แก่บุคลากร เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบตัิงาน และน าไปสู่การปรบัปรุงการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
๔. ทบทวนและก าหนดแนวทางการจัดท าบทเรียนจากการปฏิบตัิงาน 
ในปีต่อไป 

และคณะท างาน
จัดการความรู้ฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 

 
 

วัตถุประสงค ์
๑. ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิัติงาน  
๒. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนบัสนุนให้องค์กรสามารถแสวงหาความรู้ ประมวลผล จัดเก็บ ถ่ายโอนและแลกเปลี่ยนความรู้ให้เป็นระบบและมปีระสิทธิภาพ 

 

แนวทางการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดแนวทางการด าเนินงาน 

และเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ 

๕๙ ๖๐ ๖๑ 
๑. พัฒนาระบบการเรียนรู้
ของบุคลากร  

ตัวชี้วัด 
ร้อยละเฉลี่ยความส าเร็จของโครงการ
พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร 
เป้าหมาย 
ปี ๒๕๕๙ - ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
ปี ๒๕๖๐ - ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 
ปี ๒๕๖๑ - ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

๑. โครงการพัฒนาระบบการเรยีนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(e-learning) 
กรอบการด าเนินงาน 
๑. จัดท า/ปรบัปรุงระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) 
ของส านักงานฯ 
๒. ก าหนดหัวข้อ รายละเอียดเนื้อหาวิชา และกลุ่มเปา้หมาย 
๓. สื่อสารและประชาสัมพันธ์แก่บุคลากร 
๔. บุคลากรเรียนรู้ในระบบฯ 
๕. ติดตามและประเมินผลการด าเนินการ 
๖ ด าเนินการพฒันาบุคลากรผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) 
อย่างต่อเนื่อง 

   ส านักพฒันา
ทรัพยากร

บุคคล 
และส านัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

และการสื่อสาร 
 

 
 
 
 

 ๒. โครงการพัฒนาระบบการสอนงาน 
กรอบการด าเนินงาน 
๑. ก าหนดแนวทางการพฒันาบุคลากรด้วยระบบการสอนงาน เพื่อมุ่งเน้นการ
พัฒนาบุคลากรรูปแบบการฝึกปฏบิัติงานจริง (On the job training: OJT) 
๒. ด าเนินการร่วมกับการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
(Individual Development Plan: IDP) ซึ่งผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา และร่วมกันพจิารณาแนวทางในการพัฒนาที่เหมาะสม
ของแต่ละบุคคล  
๓. ด าเนินการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง/แผนงานที่ก าหนด 
๔. ติดตามและประเมินผลการด าเนินการ 

   ส านักพฒันา
ทรัพยากร

บุคคล 

แผนงานที่ ๒ การพัฒนาระบบการเรียนรู้ และการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการจัดการความรู้ 
 



๓๓ 
 

แนวทางการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดแนวทางการด าเนินงาน 

และเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ 

๕๙ ๖๐ ๖๑ 
๑. พัฒนาระบบการเรียนรู้
ของบุคลากร (ต่อ) 
 
 
 
 

 ๓. โครงการแลกเปลี่ยนและฝกึปฏิบัติงานกบัหน่วยงานภายนอก 
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
กรอบการด าเนินงาน 
๑. ด าเนินการส่งบุคลากรของส านักงานไปฝึกปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการท างาน กับหน่วยงานภายนอก ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 
๒. โครงการที่เก่ียวข้อง เช่น  
 ๒.๑ โครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการส านักงานเลขาธิการวฒุิสภาไทย
กับต่างประเทศ รับผิดชอบโดย ส านักพฒันาทรัพยากรบุคคล 
 ๒.๒ โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏบิัติงานดา้นนติิ
บัญญัติระหว่างส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภากบัส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา รับผิดชอบโดย ส านักกฎหมาย 
 ทั้งนี้ ให้มีการทบทวนโครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องทุกปีงบประมาณ 
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั 
๓. ติดตามและประเมินผลการด าเนินการ 
 

   ส านักพฒันา
ทรัพยากร

บุคคล 
และส านัก
กฎหมาย 

  ๔. โครงการส่งเสริมการรักการอ่าน 
กรอบการด าเนินงาน 
๑. ก าหนดแนวทางในการส่งเสริมให้บุคลากรรักการอ่าน 
๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรอ่านหนังสือที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน 
๓. ติดตามและประเมินผลการด าเนินการ 
 

   กลุ่มงาน
ห้องสมุดและ
พิพิธภัณฑ ์

ส านักวชิาการ 

 
 
 
 

      



๓๔ 
 

แนวทางการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดแนวทางการด าเนินงาน 

และเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ 

๕๙ ๖๐ ๖๑ 
๒. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบ
ฐานข้อมูลในการสนับสนุน
การจัดการความรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด 
ร้อยละเฉลี่ยความส าเร็จของการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
ฐานข้อมูล 
ในการสนบัสนนุการจัดการความรู้ 
เป้าหมาย 
ปี ๒๕๕๙ - ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
ปี ๒๕๖๐ - ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 
ปี ๒๕๖๑ - ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

๕. โครงการพัฒนาเว็บไซต์การจัดการความรู้และพื้นที่เสมือนในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูข้องส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กรอบการด าเนินงาน 
๑. พัฒนาการออกแบบเว็บไซต ์ระบบการจัดเก็บองค์ความรู ้
การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ของส านักงานฯ 
๒. ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตก์ารจัดการความรู้ฯ ให้มีความครบถ้วน 
ครอบคลุม ถูกต้องและทันสมัยอย่างต่อเนื่อง โดยประสานงานกับส านัก
คณะท างานจดัการความรู้ฯ หรือผู้ที่เก่ียวข้องในการให้ข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่อง 
๓. พัฒนาพืน้ที่เสมือนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเผยแพรแ่ละแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของ
ส านักงานฯ เช่น 
 ๑) การสนับสนนุการจัดการความรู้ผ่าน Social network 
 - การเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้ทาง Facebook, Line  
 ๒) การจัดท าระบบกระดานข่าว (Knowledge Sharing Board)  
 - จัดท ากระดานข่าว โดยเชื่อมโยงการ ถาม - ตอบ ระหว่างผู้ถามไปสู่
ผู้เชี่ยวชาญในส านักงานฯ 
  

   ส านัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

และการสื่อสาร 
และส านักหรือ
ผู้ที่เก่ียวข้องใน
การให้ข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 

      



๓๕ 
 

แนวทางการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดแนวทางการด าเนินงาน 

และเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ 

๕๙ ๖๐ ๖๑ 
๒. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบ
ฐานข้อมูลในการสนับสนุน
การจัดการความรู้ (ต่อ) 
 

 ๖. โครงการพัฒนาระบบฐานขอ้มูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
กรอบการด าเนินงาน 
๑. ส ารวจและทบทวนฐานข้อมูลของส านักงานฯ เพื่อให้มีความเป็น
ปัจจุบนั ถูกต้องเชื่อถือได้ และมคีวามพร้อมใช้งาน 
๒. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อชว่ยในการตัดสนิใจของผู้บริหาร 
๓. เชื่อมโยงข้อมูลด้านตา่งๆ ทีส่นับสนนุการปฏบิัติงานขององค์กร 
กับหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง  
๔. บูรณาการฐานข้อมูลของส านักงานฯ เพื่อเชื่อมโยงและอ านวยความ
สะดวกให้กับบุคลากรและผู้รับบริการ ในการเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวก 
รวดเร็ว และสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

   ส านัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

และการสื่อสาร 
และส านักหรือ
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

ในการให้ข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 

 
 
 

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

 

แนวทางการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดแนวทางการด าเนินงาน 

และเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ 

๕๙ ๖๐ ๖๑ 

๑. สร้างบรรยากาศแห่ง
การเรียนรู้ และปรับปรุง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด 
จ านวนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
เป้าหมาย 
อย่างน้อยปลีะ ๒ คร้ัง  
 
 

๑. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงาน 
กรอบการด าเนินงาน 
จัดกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ในเร่ืองที่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบัติงาน เช่น  
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเชิญบุคลากรภายในส านักงานฯ 
เช่น ผู้ทีไ่ด้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยน/ฝึกปฏบิัติงาน/ศึกษาดูงาน 
ณ ต่างประเทศ, ผู้มีความรู้และประสบการณ์ในด้านตา่งๆ   
หรือบุคคลภายนอกที่มีความเชีย่วชาญ ประสบการณ์ หรือผลงานดีเด่น
มาถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ให้แก่บุคลากร 
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เฉพาะสายงาน/ขา้มสายงาน (Cross 
Functional Team) ซึ่งมีภารกิจที่เก่ียวข้องกัน 
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารและข้าราชการ 
- ส่งเสริมการจัดเสวนาแลกเปลีย่นความรู้และปัญหาจากการท างาน 
ระดับส านัก 

   หน่วยงานที่
ด าเนนิการจดัการ

จัดกิจกรรม
แลกเปลีย่นเรียนรู ้

แผนงานที่ ๓ การส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กร 
 



๓๗ 
 

แนวทางการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดแนวทางการด าเนินงาน 

และเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ 

๕๙ ๖๐ ๖๑ 

๑. สร้างบรรยากาศแห่ง
การเรียนรู้ และปรับปรุง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๒. โครงการพัฒนาองค์ความรู้ 
กรอบการด าเนินงาน 
๑. จัดกิจกรรมเสริมความเข้มแข็งด้านการจัดการความรู ้
 - เป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ดา้นการ
จัดการความรู้ ให้แก่ คณะกรรมการจัดการความรู้ฯ และคณะท างาน
จัดการความรู้ฯ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของ
ส านักงานฯ ได้อย่างมีประสิทธภิาพยิ่งขึ้น ประกอบด้วย การฝกึอบรม
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ 
และการศึกษาดูงาน ณ หน่วยงานภายนอก 
๒. จัดกิจกรรมชุมชนนักปฏบิัต ิ(Community of Practices: CoPs) 
 - เป็นการสนบัสนุนหนว่ยงานทีร่ับผิดชอบการจัดท าองค์ความรู้
ประจ าปีงบประมาณฯ ในการจดักิจกรรมชุมชนนักปฏบิัติ เพื่อสร้าง
แสวงหา และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่ได้ด าเนินการ 
๓. กิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) 
 - การจัดนิทรรศการแสดงองค์ความรู้ของหน่วยงานที่ด าเนินการ
จัดการความรู้ประจ าป ี
 - การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ที่จ าเปน็ต่อการปฏิบตังิาน 
 - การมอบรางวัลเพื่อยกย่องชมเชยหน่วยงานทีด่ าเนนิการจัดการ
ความรู้ประจ าป ี
๔. การส ารวจความพึงพอใจและการน าองค์ความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

   ส านักพฒันา
ทรัพยากรบุคคล 



๓๘ 
 

แนวทางการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดแนวทางการด าเนินงาน 

และเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ 

๕๙ ๖๐ ๖๑ 

๑. สร้างบรรยากาศแห่ง
การเรียนรู้ และปรับปรุง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(ต่อ) 
 
 

 ๓. โครงการจัดตัง้ศูนย์การเรียนรู้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
(Senate Learning Center) 
กรอบการด าเนินงาน 
 เป็นการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภายในส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมองค์ความรูท้ี่จ าเป็นต่อภารกิจของ
ส านักงานฯ และการปฏิบัติงานของบุคลากร ทั้งในรูปแบบของเอกสาร 
และสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งหวังให้บุคลากรของส านักงานฯ 
มีสถานที่และช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ สื่อสารสนเทศ
ส าหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้ง สถานที่ในการพูดคุยและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
 ๑) จัดหาห้องเพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ฯ รวมทั้ง วัสดุอุปกรณ์ที่
จ าเป็น เชน่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โสตทัศนปูกรณ์, ตู้/ชั้นวาง
หนังสือ, โต๊ะ, เก้าอ้ี, โซฟา และกระดานนทิรรศการ เป็นต้น 
 ๒) ก าหนดรูปแบบของศูนย์การเรียนรู้ฯ โดยตัวอย่าง 
 - การรวบรวมเอกสารองค์ความรู้ที่จัดท าในแตล่ะปี รวมทั้ง คู่มอื
การปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 - การให้บริการสื่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เชน่ ภาษาอังกฤษ 
และภาษาจีน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้และฝึกฝนทักษะทางด้าน
ภาษาได้สะดวกด้วยตนเอง 
 - การจัดมุม/นิทรรศการความรู ้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ 
ด้านต่างๆ เช่น แผนผังกระบวนการพิจารณากฎหมาย กระบวนการถอด
ถอนบุคคลออกจากต าแหน่ง เป็นต้น หรือการจ าลองสถานการณ์จากการ
ปฏิบัติงานจริง เช่น การประชุมสภา/คณะกรรมาธิการ เป็นสื่อสารสนเทศ
รูปแบบต่างๆ เพื่อแสดงขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค วิธีการ
แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าและวิธีการปฏิบัติที่ดีในการท างาน 

   คณะท างานจัดการ
ความรู้ฯ 



๓๙ 
 

แนวทางการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดแนวทางการด าเนินงาน 

และเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ 

๕๙ ๖๐ ๖๑ 

 - การจัดสถานที่ให้บุคลากรมาใช้ในการประชุมระดมความคิดเห็น 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน 

๒. เสริมสร้างแรงจูงใจ 
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของบุคลากร 

ตัวชี้วัด 
ร้อยละความส าเร็จในการจัดกิจกรรม 
เสริมสร้างแรงจูงใจในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของบุคลากร 
เป้าหมาย 
ปี ๒๕๕๙ - ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
ปี ๒๕๖๐ - ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ 
ปี ๒๕๖๑ - ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ 

๔. กิจกรรมยกย่องชมเชยผลงานด้านการจัดการความรู้ในองค์กร 
กรอบการด าเนินงาน 
๑. ก าหนดแนวทางในการยกย่องชมเชยบุคคลหรือหน่วยงานด้านการจัดการความรู้ 
๒. คัดเลือกบุคคลหรือหน่วยงานด้านการจัดการความรู ้
๓. จัดกิจกรรมเพื่อยกย่องชมเชย 

   คณะท างานจัดการ
ความรู้ฯ 

 ๕. โครงการคัดเลือกแนวทางการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ  
กรอบการด าเนินงาน 
๑. ก าหนดแนวทางการคัดเลือกแนวทางการปฏิบัตงิานหรือนวัตกรรม 
ที่น าไปสู่การปฏิบตัิงานที่เปน็เลศิ 
 ทั้งนี้ ควรเป็นกระบวนการและแนวทางการปฏิบัติในกระบวนการ
หลักในระดับภารกิจของส่วนราชการ หรือกระบวนการย่อยในระดับ
หน่วยงาน ที่ผา่นการทบทวน ปรับปรุง เรียนรู้อย่าง ต่อเนื่องจนส่งผล
ให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสทิธิภาพมากข้ึน หรือจนได้รับความชื่นชมจาก
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
๒. คัดเลือกแนวทางการปฏิบัตงิานสู่ความเป็นเลิศ 
๓. มอบรางวัลแก่หน่วยงานหรือบุคคลที่ได้รบัการคัดเลือกผลงาน 
๔. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บคุลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

   คณะท างานจัดการ
ความรู้ฯ 

๓. สื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์การจัดการ
ความรู้ให้บุคลากรได้รับ
ทราบอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร 
 

ตัวชี้วัด 
จ านวนช่องทางในการประชาสมัพันธ ์
การจัดการความรู ้
เป้าหมาย 
มีการประชาสัมพนัธ์การจัดการความรู้ 
ในแต่ละปี อยา่งน้อย ๓ ช่องทาง 

๖. โครงการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน 
กรอบการด าเนินงาน 
- ก าหนดแนวทาง/ช่องทางในการประชาสัมพนัธ์การจัดการความรู้ 
เช่น การสรุปความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างย่อเป็นข้อความหรือ
คลิป และเผยแพรผ่่าน Line หรือ เสียงตามสาย โดยส านักตา่งๆ 
หรือ การประชาสัมพนัธ์ทางอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต เป็นตน้ 

   คณะท างานจัดการ
ความรู้ฯ 



 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ตามแผนการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 



๔๐ 
 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามแผนการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 
 
 
 

 
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 
ปี ๒๕๕๙ - ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐ 
 

๑. การจัดท าองค์ความรูข้องส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา  
รายละเอียด 
๑. ทบทวนหัวข้อองค์ความรู้ที่น ามาด าเนินการ
จัดการความรู้ประจ าปีงบประมาณ โดยพิจารณา
หัวข้อองค์ความรูท้ี่ส านักและกลุม่ตรวจสอบ
ภายในเสนอให้น ามาด าเนนิการจัดการความรู้ 
ของส านักงานฯ ระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐) 

ทั้งนี้ หัวข้อองค์ความรู้ที่ส านักและกลุ่ม
ตรวจสอบภายในเสนอให้น ามาด าเนินการจัดการ
ความรู้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีจ านวน  
องค์ความรู้ ดังนี ้

๑) เทคนิคการจัดท าข้อมูลทางวชิาการส าหรับ
ประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญัติที่เข้าสู่
การพิจารณาของสภา 

ผู้รับผิดชอบ: ส านักกฎหมาย 

ตัวชี้วัด 
ร้อยละเฉลี่ยความส าเร็จ 
ของการจัดท าองค์ความรู้ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เป้าหมาย 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
 
 

    หน่วยงานที่
ด าเนินการจัดท า

องค์ความรู ้
และคณะท างาน
จัดการความรู้ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานที่ ๑ การพัฒนาองค์ความรู้ที่ตอบสนองต่อภารกิจและผู้รับบริการขององค์กร 



๔๑ 
 

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) 

๒) การรวบรวมองค์ความรู้ในทีป่ระชุมสภา 
นิติบัญญัติแห่งชาต ิ

ผู้รับผิดชอบ: ส านักการประชุม 
๓) แนวทางการใช้ถ้อยค าในการพิจารณา

กฎหมายของสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ
ผู้รับผิดชอบ: ส านักการประชุม 
๔) คู่มือการจัดท ารายงานการแสดงตนเพื่อลงมติ

ของสมาชิกสภานิตบิัญญัติแห่งชาติเปน็รายบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ: ส านักรายงานการประชุมและชวเลข 
๕) คู่มือการจัดท ารายงานการพจิารณาศึกษา

ของคณะกรรมาธิการ 
ผู้รับผิดชอบ: ส านักกรรมาธิการ ๑ ๒ และ ๓ 
๖) คู่มือการสรรหา แต่งตั้ง และถอดถอนบุคคล

พ้นจากต าแหน่งสมัยสภานิติบญัญัติแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๕๗ 

ผู้รับผิดชอบ: ส านักก ากับและตรวจสอบ 
๗) กระบวนการและขั้นตอนการด าเนินการตาม

ข้อหารือก่อนการประชุมวุฒสิภา 
ผู้รับผิดชอบ: ส านักงานประธานวุฒิสภา 
๘) เกร็ดความรู้จากประสบการณ์การเดินทางไป

เยือนประเทศสมาชิกอาเซียน 
ผู้รับผิดชอบ: ส านักการต่างประเทศ 
๙) แบบเรียนภาษาตา่งประเทศด้วยตนเอง 

ในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์ (E-Book)  
ผู้รับผิดชอบ: ส านักภาษาต่างประเทศ 
 

 



๔๒ 
 

แนวทางการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดแนวทาง 
การด าเนินงาน 
และเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
๑๐) รู้เฟื่องเร่ืองอาเซียน 
ผู้รับผิดชอบ: ส านักภาษาต่างประเทศ 
๑๑) คู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานกระบวนการ

จัดท าแผนยุทธศาสตร์ แปลงสู่แผนปฏิบัติราชการ
และการติดตามประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ: ส านักนโยบายและแผน 
๑๒) การบริหารเชิงยุทธศาสตร ์
ผู้รับผิดชอบ: ส านักนโยบายและแผน 
๑๓) การป้องกันภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ 
ผู้รับผิดชอบ: ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๔) เทคนิคการสอบทานการประเมินผลระบบ

ควบคุมภายใน 
ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มตรวจสอบภายใน 
๑๕. การพูดในที่สาธารณะ 
ผู้รับผิดชอบ: ส านักประชาสัมพนัธ ์
๑๖. กระบวนการการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ตามระบบ

มาตรฐานบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 
ผู้รับผิดชอบ: ส านักการพิมพ ์
๑๗. ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างแรงจูงใจให้

ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
หัวข้อ “ค้นฟ้าคว้าดาวสภา” 

ผู้รับผิดชอบ: ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(รายละเอียดหัวข้อองค์ความรูท้ี่ส านักและกลุ่ม
ตรวจสอบภายในเสนอให้น ามาด าเนินการจัดการ
ความรู้ของส านักงานฯ ระยะเวลา ๓ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ตามภาคผนวก ๑) 



๔๓ 
 

แนวทางการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดแนวทาง 
การด าเนินงาน 
และเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
๒. องค์ความรู้ที่น ามาจดัการความรู้ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ด าเนินกิจกรรมการ
จัดการความรู ้ตามแนวทางของเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
ในหมวดที่ ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการ 
จัดการความรู้ โดยมีตามกระบวนการจัดการ
ความรู ้๗ ขั้นตอน (Knowledge Management 
Process = KMP) ที่มีการบูรณการร่วมกับ
กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง ๖ 
องค์ประกอบ (Change Management Process = CMP) 
๓. หน่วยงานที่รบัผิดชอบการจดัท าองค์ความรู ้
ประสานงานกับคณะท างานจัดการความรู้ฯ ในการ
ส่งเอกสารองค์ความรู้ที่ด าเนนิการ เพื่อจัดเก็บและ
เผยแพร่องค์ความรู ้ในเว็บไซตก์ารจัดการความรู้ 
รวมทั้ง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันแห่งการเรียนรู้ 
(KM Day) 
๔. ติดตามและประเมินผลการด าเนินการ 
๕. จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้  

 ๒. การจัดท าท าเนียบผู้เชี่ยวชาญ  (Guru List) 
รายละเอียด 
๑. ก าหนดด้านหรือหมวดหมู่องค์ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏบิัติงานองคก์ร โดยในปี 
งบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ ด าเนนิการจัดท าท าเนียบ
ผู้เชี่ยวชาญ ๒ ด้าน ดังนี ้  
 ๑) ด้านการตา่งประเทศ รับผิดชอบโดย ส านัก
การต่างประเทศ 

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

    ส านักการ
ต่างประเทศ 
ส านักวชิาการ 
และคณะท างาน
จัดการความรู้ฯ 

 



๔๔ 
 

แนวทางการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดแนวทาง 
การด าเนินงาน 
และเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
 ๒) ด้านวชิาการ รับผิดชอบโดย ส านักวชิาการ  
๒. ส ารวจ/ระบุรายชื่อของผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
ผู้เชี่ยวชาญด้านตา่งๆ ที่ก าหนด  
๓. จัดท า/ก าหนดช่องทางในการติดต่อสื่อสาร 
ระหวา่งบุคลากรของส านักงานฯ กับผู้เชีย่วชาญ เพื่อ
การตดิต่อ สอบถามหรือปรึกษาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัตงิาน 
๔. เผยแพรท่ าเนียบผู้เชี่ยวชาญให้บุคลากรของ
ส านักงานฯ รับทราบ 

๒. สร้างนวัตกรรมที่ช่วย
สนับสนุนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏบิัติงาน 

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

๓. กิจกรรมการเพ่ิมพูนปัญญาด้วยบทเรียน 
จากการปฏิบัตงิาน 
รายละเอียด 
๑. จัดท าสรุปบทเรียนจากการปฏิบัติงานและ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พฒันาการปฏิบัตงิาน
ที่เป็นรูปธรรม โดยในปี ๒๕๕๙ ด าเนินการ ดงันี ้  
 ๑) กิจกรรมเร่ืองเล่าเร้าพลัง รับผิดชอบโดย 
ส านักนโยบายและแผน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 - พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานต่างๆ ทั้งภายในส านกันโยบายและแผน 
หรือเชิญเจ้าหน้าที่จากส านักต่างๆ เข้ามาให้ความรู้
เพิ่มเติม 
 - พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานต่างๆ ทั้งภายในส านกันโยบายและแผน 
หรือเชิญบุคลากรจากส านักต่างๆ เข้ามาให้ความรู้
เพิ่มเติม 

ตัวชี้วัด 
จ านวนการสรุปบทเรียนจาก
การปฏิบัติงาน 
เป้าหมาย 
อย่างน้อย ๒ เร่ือง ต่อปี 

    ส านักนโยบาย 
และแผน 

ส านักบริหาร 
งานกลาง  

และคณะท างาน
จัดการความรู้ฯ 



๔๕ 
 

แนวทางการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดแนวทาง 
การด าเนินงาน 
และเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
 - จัดท าบทสรุปการเรียนรู้และแนวทางการ
ปรับปรุง/พัฒนาการด าเนินงาน 
 ๒) ประสบการณ์การท าผลงานเลื่อนระดับ 
รับผิดชอบโดย ส านักบริหารงานกลาง โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
 - จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรูแ้ละรวบรวม
ประสบการณ์การท าผลงานเลื่อนระดับจากผู้ที่
ได้รับการเลื่อนระดบั ในแต่ละต าแหน่ง 
โดยการระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
ระหว่างผู้ทีผ่่านการเลื่อนระดับ และผู้มีคุณสมบัติ
ในการท าผลงานเลื่อนระดบั เพือ่ให้ 
ผู้ที่จะท าผลงานเลื่อนระดบัได้รบัความรู้และ
สามารถท าผลงานเลื่อนระดับไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 - รวบรวมและสรุปบทเรียน แนวทางการ
ปฏิบัติที่ดีจดัท าเอกสารเผยแพรแ่ก่บุคลากรของ
ส านักงานฯ 
๒. ด าเนินการจัดท าสรุปบทเรียนจากการ
ปฏิบัติงานตามแนวทางที่ก าหนด 
๓. สื่อสารและเผยแพร่ให้แก่บุคลากร เพื่อเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ที่เกิดขึน้จากการ
ปฏิบัติงาน และน าไปสู่การปรับปรุงการปฏิบัตงิาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
๔. จัดเก็บสรุปบทเรียนจากการปฏิบัติงานลง 
ในฐานข้อมูลการจัดการความรูข้องส านักงานฯ 
 



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 ๒๕๕๙ - ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 
ปี ๒๕๖๐ - ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๕ 
ปี ๒๕๖๑ - ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐ 
 

๑. โครงการพัฒนาระบบการเรยีนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) 
รายละเอียด 
๑. ก าหนดหัวข้อวิชา รายละเอียดเนื้อหาวิชา 
และกลุ่มเป้าหมาย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ จัดท าแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) เร่ือง ประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
๒. ปรับปรุง/พัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ของส านักงานฯ 
เพื่อรองรับหัวข้อวิชาที่ก าหนด 
๓. สื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรรับทราบ 
๔. ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนด 
๕. ติดตามและประเมินผลการด าเนินการ 

ตัวชี้วัด 
ร้อยละความส าเร็จของการ
พัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-
learning) 
เป้าหมาย 
ร้อยละ ๘๐ 

 

    ส านักพฒันา
ทรัพยากรบุคคล 

และส านัก
เทคโนโลยี

สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

 
 
 

 ๒. โครงการพัฒนาระบบการสอนงาน 
รายละเอียด 
๑. ก าหนดแนวทางการพัฒนาบคุลากรด้วยระบบ
การสอนงาน โดยด าเนนิการร่วมกับการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual 
Development Plan: IDP) ซึ่งผู้บังคับบัญชาและ 

ตัวชี้วัด 
ร้อยละความส าเร็จของการ
พัฒนาระบบการสอนงาน 
เป้าหมาย 
ร้อยละ ๘๐ 
 

    ส านักพฒันา
ทรัพยากรบุคคล 

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) 
 

 ผู้ใต้บังคับบัญชา และร่วมกันพจิารณาแนวทางใน
การพัฒนาที่เหมาะสมของแต่ละบุคคล  
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาจากการ
ปฏิบัตงิานจริง (On the job training: OJT)  
๒. ด าเนินการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง/
แผนงาน/แผนการสอนงานที่ก าหนด 
๓. ติดตามและประเมินผลการด าเนินการ 
๔. จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน รวมทั้ง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

      

 
 
 
 
 

 ๓. โครงการแลกเปลี่ยนและฝกึปฏิบัติงาน 
กับหน่วยงานภายนอกทั้งภายในประเทศ 
และต่างประเทศ 
รายละเอียด 
๑. การด าเนินการส่งขา้ราชการของส านักงานฯ  
ไปแลกเปลีย่นและฝึกปฏบิัติงานกับหน่วยงาน
ภายนอก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ประกอบด้วย ๒ โครงการ ดังนี ้
 ๑) โครงการแลกเปลี่ยนขา้ราชการส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาไทยกับต่างประเทศ รับผิดชอบ
โดย ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 ๒) โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานดา้นนิติบญัญัติระหวา่งส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภากับส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา รับผิดชอบโดย ส านักกฎหมาย 
๒. ด าเนินการตามโครงการที่ก าหนด 
๓. ติดตามและประเมินผลการด าเนินการ 

ตัวชี้วัด 
ร้อยละความส าเร็จของ
โครงการแลกเปลี่ยนและฝึก
ปฏิบัติงานกับหน่วยงาน
ภายนอก 
เป้าหมาย 
ร้อยละ ๘๐ 

 

    ส านักพฒันา
ทรัพยากรบุคคล 

และส านักกฎหมาย 



๔๘ 
 

แนวทางการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดแนวทาง 
การด าเนินงาน 
และเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ 

๑ ๒ ๓ ๔ 

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

ตัวชี้วัด 
ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
เป้าหมาย 
ร้อยละ ๘๐ 
 

    กลุ่มงานห้องสมุด
และพิพิธภัณฑ ์
ส านักวชิาการ 

๒. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบ
ฐานข้อมูลในการสนับสนุน
การจัดการความรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด 
ร้อยละเฉลี่ยความส าเร็จ
ของการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศและ
ระบบฐานข้อมูล 
ในการสนบัสนนุการ
จัดการความรู ้
เป้าหมาย 
ปี ๒๕๕๙ - ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 
ปี ๒๕๖๐ - ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๕ 
ปี ๒๕๖๑ - ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐ 

๕. โครงการพัฒนาเว็บไซต์การจัดการความรู้ 
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
รายละเอียด 
๑. ก าหนดแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์การจัดการ
ความรู้ของส านักงานฯ และการพัฒนาพื้นที่เสมือน
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเผยแพรแ่ละแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ของส านักงานฯ 
 ๑.๑ ปรับปรุงและพฒันาเว็บไซต์การจัดการ
ความรู้ฯ ให้มีความครบถ้วน ครอบคลุม ถูกต้องและ
ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง โดยประสานงานกับส านัก
คณะท างานจดัการความรู้ฯ หรือผู้ที่เก่ียวข้องในการ
ให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
 ๑.๒ พัฒนาพืน้ที่เสมือนในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของบุคลากร เช่น 
 ๑) การสนับสนนุการจัดการความรู้ผ่าน 
Social network เช่น การเผยแพร่แลกเปลี่ยน
ความรู้ทาง Facebook, Line  

ตัวชี้วัด 
ร้อยละความส าเร็จของการ
พัฒนาเว็บไซต์การจัดการ
ความรู้ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
เป้าหมาย 
ร้อยละ ๘๐ 
 

    ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 
และส านักหรือผู้ที่
เก่ียวข้องในการให้

ข้อมูล 



๔๙ 
 

แนวทางการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดแนวทาง 
การดําเนินงาน 
และเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ 

๑ ๒ ๓ ๔
๒. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบ
ฐานข้อมูลในการสนับสนุน
การจัดการความรู้ (ต่อ) 

  ๒) การจัดทําระบบกระดานข่าว 
(Knowledge Sharing Board)   
๒. ดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด 
๓. สํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซตก์าร
จัดการความรู้ฯ 
๔. ติดตามประเมินผลการพัฒนาเว็บไซต์ ผลสํารวจ
ความพึงพอใจ และสรุปผลการดําเนินการ 

  ๖. โครงการพฒันาระบบฐานข้อมูลเพือ่สนับสนุน
การปฏิบัติงาน 
รายละเอียด 
๑. สํารวจและทบทวนฐานข้อมลูของสํานักงานฯ 
เพื่อให้มีความเป็นปัจจุบัน ถกูต้องเชือ่ถือได้ และมี
ความพร้อมใช้งาน 
๒. กําหนดแนวทางการพฒันาระบบฐานขอ้มูลเพื่อช่วย
ในการตดัสินใจของผู้บรหิารและการบูรณาการฐานข้อมูล
ของสํานกังานฯ รวมทัง้ เชือ่มโยงข้อมูลดา้นตา่ง  ๆ
ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรกับหน่วยงาน
ภายนอกทีเ่กีย่วข้อง  
๓. ดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด 
๔. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
 

ตัวชี้วัด 
ร้อยละความสําเร็จของการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
เป้าหมาย 
ร้อยละ ๘๐ 
 

    สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 
และสํานักหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องในการให้

ข้อมูล 

 
 
 
 
 



๕๐ 
 

 
 
 

วัตถุประสงค ์
 ๑. สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร 
 ๒. เสริมสร้างแรงจูงในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร 
 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. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้โดยเชิญ ผู้ทีไ่ด้
เข้าร่วมโครงการการแลกเปลี่ยนข้าราชการ
ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาไทยกับ
ต่างประเทศ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๙ มาแลกเปลี่ยนความรู้และ 
ประสบการณ์ให้แก่บุคลากร 
๒. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้
เฉพาะด้าน 
๓. ส่งเสริมการจัดเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้
และปัญหาจากการท างาน ระดบัส านัก 

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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๒. โครงการพัฒนาองค์ความรู้  
รายละเอียด 
๑. โครงการพัฒนาองค์ความรู้ ได้ก าหนดไว้
ตามแผนปฏิบัติราชการส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย
ส านักพฒันาทรัพยากรบุคคลเปน็ผู้รับผดิชอบ  
๒. ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 
 ๑) กิจกรรมการจัดอบรมการเสริมความ
เข้มแข็งให้กับทีมงานจดัการความรู้ (KM 
Team) 
 ๒) กิจกรรมการศึกษาดูงานเพื่อเสริมความ
เข้มแข็งให้กับทีมงานจดัการความรู้ (KM 
Team) 
 ๓) การด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ 
 - การจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบตัิ (CoPs) 
ของหน่วยงานที่รบัผิดชอบการจดัท าองค์
ความรู้  
 - กิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) 
เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และ
การมอบรางวัลเพื่อยกย่องชมเชยหน่วยงาน 
ที่ด าเนินการจัดการความรู้ประจ าปี 
๓. ด าเนินโครงการตามที่ก าหนด 
๔. ติดตามและประเมินผลโครงการ 
๕. จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ 
 

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) 

 ๓. โครงการจัดตัง้ศูนย์การเรียนรู้ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา (Senate Learning 
Center) 
รายละเอียด 
๑. ก าหนดแนวทางในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา (Senate 
Learning Center) และรูปแบบการ
ด าเนินงาน/การให้บริการของศูนย์การเรียนรู้ฯ  
๒. รูปแบบการด าเนนิงาน/การให้บริการของ
ศูนย์การเรียนรู้ฯ มีตัวอย่าง เช่น 
 - การรวบรวมเอกสารองค์ความรู้/คู่มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัตงิานและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 
 - การให้บริการสื่อการเรียนรู้
ภาษาตา่งประเทศ  
 - การจัดมุม/นิทรรศการความรู้ เพื่อเผยแพร่
ข้อมูลและองค์ความรูด้้านต่างๆ  
 - การจัดสถานที่ให้บุคลากรมาใช้ในการ
ประชุมระดมความคิดเห็น และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการปฏิบัติงาน 
๓. จัดหาห้องเพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ฯ 
รวมทั้ง วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น เชน่ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โสตทัศนปูกรณ์, ตู้/ชั้น
วางหนังสือ, โต๊ะ, เก้าอ้ี, โซฟา และกระดาน
นิทรรศการ เป็นต้น 

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 

๔. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบและใช้
บริการ 
๕. ติดตามและประเมินผลการด าเนินการ 

๒. เสริมสร้างแรงจูงใจ 
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของบุคลากร 

ตัวชี้วัด 
๓.๒.๑ ร้อยละความส าเร็จในการ
จัดกิจกรรม 
เสริมสร้างแรงจูงใจในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร 
เป้าหมาย 
ปี ๒๕๕๙ - ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
ปี ๒๕๖๐ - ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ 
ปี ๒๕๖๑ - ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ 

๔. กิจกรรมยกย่องชมเชยผลงานด้านการ
จัดการความรู้ในองค์กร 
รายละเอียด 
๑. ก าหนดแนวทางในการยกย่องชมเชยบุคคล 
หรือหน่วยงานด้านการจัดการความรู้ 
๒. จัดกิจกรรมเพื่อยกย่องชมเชย 
๓. ติดตามและประเมินผลการด าเนินการ 

ตัวชี้วัด 
ร้อยละความส าเร็จของ
กิจกรรมยกย่องชมเชย
ผลงานดา้นการจัดการ
ความรู้ในองค์กร 
เป้าหมาย 
ร้อยละ ๙๐ 

    คณะท างานจัดการ
ความรู้ฯ 

และส านักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

๓. สื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์การ
จัดการความรู้ให้บุคลากร
ได้รับทราบอย่างทั่วถึงทั้ง
องค์กร 
 

ตัวชี้วัด 
๓.๓.๑ จ านวนช่องทางในการ
ประชาสัมพนัธ์การจัดการความรู้ 
เป้าหมาย 
มีการประชาสัมพนัธ์การจัดการ
ความรู ้
ในแต่ละปี อยา่งน้อย ๓ ช่องทาง 

๕. 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 

 

 

 



๕๔ 
 

บทท่ี ๔ 
การตดิตามและประเมินผล 

 
การติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เป็นการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนฯ 
เพ่ือให้ทราบถึงผลการด าเนินงานเป็นระยะ รวมทั้ง รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานจากการ
ติดตามและประเมินผล เพ่ือเป็นข้อมูลในการทบทวน ปรับปรุงแผนการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ฯ 
ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจจะน าไปสู่การขยายผลหรือต่อยอดการปฏิบัติในรูปแผนงานหรือโครงการใหม่ๆ 
ต่อไปในอนาคต 

วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ฯ และแผนปฏิบัติการ

ที่ก าหนดไว้ โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดของแนวทางการด าเนินการ และผลการ
ด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมในแต่ละแผนงานและแนวทางการด าเนินการ เพ่ือวัดความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนฯ 

๒. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและการขับเคลื่อนด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนของ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 

๓. เพ่ือประเมินปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานตามแผนฯ เป็นระยะๆ โดยน าผลจากการ
ติดตามและประเมินผลมาใช้เป็นข้อมูลในการทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการความรู้ 
และระบบการเรียนรู้ฯและแผนปฏิบัติการในปีต่อไป 

ระยะเวลาการตดิตาม 
๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมตามแผนฯ จัดส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงาน

ผลที่ก าหนดตามรอบการรายงาน ในรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน ไปยังฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๒. ฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมการจดัการความรู้ของส านกังานเลขาธิการวฒุิสภาฯ ด าเนินการ
รวบรวม วิเคราะห ์ประเมินและ จดัท ารายงานสรปุผลการด าเนนิงานตามแผนฯ เมือ่สิ้นปีงบประมาณ 
เสนอต่อคณะกรรมการจัดการความรูข้องส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา โดยมีการน าผลการพิจารณา 
ข้อคดิเหน็ และข้อเสนอแนะ ไปทบทวนปรับปรุงแผนการจัดการความรูแ้ละระบบการเรียนรู้ฯและ
แผนปฏบิัตกิารประจ าป ี

การประเมินผลการด าเนินงาน 
ผลสัมฤทธิ์ของแผนการจัดการความรู้และระบบการเรียนรูฯ้ ในภาพรวม พิจารณาจากการบรรลุ

เป้าหมายตวัชีว้ัดแนวทางการด าเนินการ และการประเมนิความส าเร็จของการด าเนนิการตาม
แผนปฏบิัตกิารประจ าปี ใหพิ้จารณาความกา้วหน้าในการด าเนนิงานตามแผน/โครงการหรือการบรรลุ
เป้าหมายตวัชีว้ัดของโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดในแผนปฏิบตัิการฯ ซึ่งก าหนดวธิแีละแนวทางเกณฑ์
การประเมิน ดังนี ้

 
 

 



๕๕ 
 

ขั้นที ่๑ ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการจดัการความรู้และระบบการเรียนรูฯ้ ในภาพรวม 
ตามเป้าหมายตัวชีว้ัดแนวทางการด าเนนิการท่ีก าหนดไว ้

สูตรการค านวณ 
                      ค่าเฉลี่ยรอ้ยละความส าเร็จ = ผลการด าเนินงานจริง X ๑๐๐ 

                                                        เป้าหมายตามแผน 
 ขั้นที่ ๒ ประเมินผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปี ตามเป้าหมายตวัชีว้ัดของ
โครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดในแผนปฏิบัตกิารฯ  

สูตรการค านวณ 
=      จ านวนโครงการ/กิจกรรมทีส่ามารถด าเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย  X ๑๐๐ 

                                   จ านวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่น ามาประเมิน 
 

ขั้นที่ ๓ น าผลการประเมินจากขั้นที่ ๑ และ ๒ มาหาค่าเฉลี่ยร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ฯ และการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีโดยมีค่าความหมายของร้อยละ ดังนี้ 

 
ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ หมายถึง การด าเนินงานต้องปรบัปรงุอย่างเร่งด่วน 
ร้อยละ ๖๑ - ๗๐ หมายถึง การด าเนนิงานต้องปรับปรุง 
ร้อยละ ๗๑ - ๘๐ หมายถึง การด าเนนิงานอยู่ในระดับพอใช ้
ร้อยละ ๘๑ - ๙๐ หมายถึง การดาเนนิงานอยู่ในระดับด ี
ร้อยละ ๙๑ - ๑๐๐ หมายถงึ การด าเนนิงานอยู่ในระดบัดีมาก 

 

 

 

 

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



 

 
 

 

ภาคผนวก 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ๑ 
 

องค์ความรู้ที่ส านักและกลุ่มตรวจสอบภายในเสนอให้น ามาด าเนินการจัดการความรู้ 
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) 

 



๑ 
 

ภาคผนวก ๑ 
องค์ความรู้ที่ส านักและกลุ่มตรวจสอบภายในเสนอให้น ามาด าเนินการจัดการความรู้ 

ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) 

ชื่อองค์ความรู้ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 
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ขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus Areas) ด้านกระบวนการนิติบัญญัติ 
๑. เทคนิคการจัดท าข้อมูลทางวิชาการส าหรับประกอบ 
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของสภา 

ส านักกฎหมาย    

๒. เทคนิคและกระบวนการให้ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับ
กระบวนการตรากฎหมายที่มีประสิทธิภาพ 

ส านักกฎหมาย    

3. การรวบรวมองค์ความรู้ในทีป่ระชุมสภานิตบิัญญัติแห่งชาติ ส านักการประชุม    
๔. แนวทางการใช้ถ้อยค าในการพิจารณากฎหมายของสภา 
นิติบัญญัติแห่งชาต ิ

ส านักการประชุม    

๕. วิธีการและเทคนิคการจัดระเบียบวาระการประชุมของสภา ส านักการประชุม    
๖. เทคนิคการจัดท าเอกสารทางวิชาการ ส านักวิชาการ    
๗. เทคนิคการจัดท าเอกสารวิชาการในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

ส านักวิชาการ    

๘. คู่มือการจัดท ารายงานการแสดงตนเพื่อลงมติของสมาชิกสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติเป็นรายบุคคล 

ส านักรายงานการ
ประชุมและชวเลข    

๙. คู่มือการจัดท ารายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ ส านักกรรมาธิการ 
๑ ๒ และ ๓    

๑๐. แนวทางการน าเสนอข้อมูลทางวิชาการของนิติกร 
และวิทยากรต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการ 

ส านักกรรมาธิการ 
๑ ๒ และ ๓ 

   

๑๑. เทคนิคการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการในการประชุม
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระ ๒ 

ส านักกรรมาธิการ 
๑ ๒ และ ๓ 

   

๑๒. คู่มือการสรรหา แต่งตั้ง และถอดถอนบุคคลออกจากต าแหน่ง
สมัยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ส านักก ากับและ
ตรวจสอบ    

1๓. คู่มือในกระบวนการจัดท าข้อมูลเอกสารลับของทางราชการ 
การรับเรื่อง/การรักษา/การท าลาย 

ส านักก ากับและ
ตรวจสอบ 

   

๑๔. ประมวลความรู้เกี่ยวกับกระบวนการถอดถอนบุคคลออกจาก
ต าแหน่ง ตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๔๐ ถึงปัจจุบัน 

ส านักก ากับและ
ตรวจสอบ 

   

1๕. กระบวนการและขั้นตอนการด าเนินการตามข้อหารือก่อนการ
ประชุมวุฒิสภา 

ส านักงานประธาน
วุฒิสภา    

ขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus Areas) ด้านการต่างประเทศ 
1๖. เกร็ดความรู้จากประสบการณ์การเดินทางไปเยือนประเทศ
สมาชิกอาเซียน 

ส านักการต่างประเทศ    

1๗. การเดินทางไปเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการของ
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ส านักการต่างประเทศ    



๒ 
 

ชื่อองค์ความรู้ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

59 60 61 
1๘. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเข้าร่วมการประชุม
สมาคมเลขาธิการรัฐสภาในฐานะเลขานุการคณะผู้แทนส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

ส านักการต่างประเทศ    

1๙. การรับรองแขกต่างประเทศที่มาเยือนอย่างเป็นทางการใน
ฐานะแขกของวุฒิสภา 

ส านักการต่างประเทศ    

๒๐. แบบเรียนภาษาต่างประเทศด้วยตนเองในรูปแบบ
อิเล็คทรอนิกส์ (E-Book)  

ส านักภาษาต่างประเทศ    

๒๑. อ านาจหน้าที่ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาและส านักต่างๆ 
ภาคภาษาต่างประเทศในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์ (E-Book) 

ส านักภาษาต่างประเทศ    

๒๒. Reception of visiting delegations 
การเตรียมพร้อมในการต้อนรับผู้มาเยือน 

ส านักภาษาต่างประเทศ    

๒๓. รู้เฟื่องเร่ืองอาเซียน ส านักภาษาต่างประเทศ    

ขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus Areas) ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
๒๔. คู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานกระบวนการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ แปลงสู่แผนปฏิบัติราชการและการติดตามประเมินผล 

ส านักนโยบายและแผน    

๒๕. การบริหารเชิงยทุธศาสตร์ ส านักนโยบายและแผน    

2๖. เทคนิคการท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการในการท าผลงานเลื่อนระดับ ส านักบริหารงานกลาง    
2๗. ข้อควรรู้ด้านสิทธิประโยชน์ของข้าราชการรัฐสภา ลูกจ้าง 
พนักงานราชการ 

ส านักบริหารงานกลาง    

๒๘. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรคุณภาพ  
หัวข้อ “การจัดสรรทุนการศึกษา” 

ส านักพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล 

   

๒๙. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรคุณภาพ 
หัวข้อ “Talent and Successor” 

ส านักพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล 

   

๓๐. การป้องกันภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร    

๓๑. เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

   

๓๒. คู่มือการจัดท ารายการโทรทัศน์แบบไม่ใช้คลื่นความถี่ ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

   

3๓. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเงินการ
คลังรัฐสภา 

ส านักการคลัง 
และงบประมาณ 

   

3๔. การให้ความรู้ด้านการจัดท า การจัดสรร 
การบริหารงบประมาณ และการติดตามงบประมาณ  

ส านักการคลัง 
และงบประมาณ 

   

3๕. เทคนิคการสอบทานการประเมินผลระบบควบคุมภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน    
3๖. การพูดในที่สาธารณะ ส านักประชาสัมพันธ์    
๓๗. การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อการประชาสัมพนัธ์องค์กร ส านักประชาสัมพันธ์    
๓๘. การสื่อสารองค์กร ส านักประชาสัมพันธ์    
๓๙. กระบวนการการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ตามระบบมาตรฐาน
บริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 

ส านักการพิมพ์    



๓ 
 

ชื่อองค์ความรู้ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 
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ขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus Areas) ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

๔๐. ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างแรงจูงใจให้ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา หัวข้อ “ค้นฟ้าคว้าดาวสภา” 

ส านักพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล    

๔๑. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่ายจริยธรรม ส านักพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล 

   

๔๒. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรจริยธรรมเพื่อการพัฒนา
บุคลากร 

ส านักพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล 

   

 

สรุปจ านวนองค์ความรู้จ าแนกตามผู้รับผิดชอบและปีท่ีด าเนินการ 

ขอบเขต 
การจัดการความรู้ 

(KM Focus Areas) 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวนองค์ความรู้ที่ด าเนินการ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

๑. ด้านกระบวนการนิติบัญญัติ 

ส านักกฎหมาย ๑ ๑ - 
ส านักการประชุม ๒ ๓ ๒ 
ส านักวิชาการ - ๑ ๑ 
ส านักรายงานการประชุมและชวเลข ๑ - - 
ส านักกรรมาธิการ ๑ ๒ และ ๓ ๑ ๒ - 
ส านักก ากับและตรวจสอบ ๑ ๑ ๑ 
ส านักงานประธานวุฒิสภา ๑ - - 

๒. ด้านการต่างประเทศ 
ส านักการต่างประเทศ ๑ ๒ ๑ 
ส านักภาษาต่างประเทศ ๒ ๒ ๒ 

๓. ด้านการบริหารจัดการ
องค์กร 

ส านักนโยบายและแผน ๒ ๑ ๑ 
ส านักบริหารงานกลาง - ๑ ๑ 
ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล - ๑ ๑ 
ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ๑ ๑ ๑ 

ส านักการคลังและงบประมาณ - ๒ - 
กลุ่มตรวจสอบภายใน ๑ - - 
ส านักประชาสัมพันธ์ ๑ ๑ ๑ 
ส านักการพิมพ์ ๑ - - 

๔. ด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
๑ ๑ ๑ 

รวม ๑๗ ๒๐ ๑๓ 
 

 

 



๔ 
 

รายละเอียดองค์ความรู้ที่ส านักและกลุ่มตรวจสอบภายในเสนอให้น ามาด าเนินการจัดการความรู้ 
ของส านักงานเลขาธกิารวฒุิสภา ระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) 

 

หัวข้อองค์ความรู้หลัก องค์ความรู้ทีด่ าเนินการจัดการความรู้ วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
ระยะเวลา
ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

59 60 61 

๑. ขอบเขตการจดัการความรู้ (KM Focus Areas) : ด้านกระบวนการนิติบัญญัต ิ

การตรากฎหมาย ชื่อองค์ความรู้ 
เทคนิคการจัดท าข้อมูลทางวิชาการส าหรับ
ประกอบการพจิารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
ที่เข้าสู่การพิจารณาของสภา 
รายละเอียด 
เป็นการด าเนินการจัดท าองค์ความรู้ซึ่งพัฒนา
จากป ีพ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมกีารทบทวนและ
รวบรวมแนวทางการปฏิบัตงิานและเทคนิค 
ของผู้ปฏบิัติงานในการตรวจสอบความจ าเปน็
ในการตรากฎหมาย (Check list) ๑๐ ประการ, 
บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประกอบรา่งพระราชบัญญัต,ิ การค้นหาและ
วิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานตา่งๆ บทความหรือ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ การจดัท าบท
วิเคราะห์ข้อดีและข้อสงัเกตของร่างพระราช 
บัญญัติ (เทคนิคการสบืค้น, ประสานงาน, 
จัดท า, เรียบเรียง, วิเคราะห์ข้อดี, ข้อเสีย) 
เพื่อจัดท าข้อมูลทางวิชาการส าหรับประกอบ 
การพิจารณารา่งพระราชบัญญัตทิีเ่ข้าสู่การ
พิจารณาของสภาที่มีประสิทธิภาพ 

๑. ตั้งคณะท างานภายในส านักเพื่อด าเนินการ
จัดท าองค์ความรู ้
๒. รวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า
ข้อมูลทางวชิาการส าหรับประกอบการพจิารณา
ร่างพระราชบญัญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของสภา 
ประกอบด้วย 
 ๒.๑ การจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 
การประชุมระดมสมอง/การทบทวนก่อน-หลัง
การปฏิบัติงาน (BAR-AAR) เพื่อรวบรวมความรู้
จากผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าข้อมูลทาง
วิชาการส าหรับประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของสภา 
     ๒.๒ แหล่งที่มาขององค์ความรู้ 
      - หน่วยงาน/ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
      - ฐานข้อมูลออนไลน์ เชน่ เว็บไซต์ของ
สถาบนั การศึกษา สถาบนัการเงิน ห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน/สว่นราชการ  
        - การสัมภาษณน์ักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
        - สรุปผลการสัมมนาทางวิชาการ 

๑. ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าข้อมูลทาง
วิชาการส าหรับประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบญัญัติที่เข้าสู่การพจิารณาของสภา 
ให้มีความเป็นมาตรฐานและเปน็ไปใน
แนวทางเดียวกนั 
๒. ยกระดับงานด้านวิชาการในการจัดท า
ข้อมูลทางวิชาการส าหรับประกอบ การ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัตทิี่เข้าสู่การ
พิจารณาของสภาเพื่อให้เกิดความ
น่าเชื่อถือยิ่งขึ้น 
๓. ท าให้ทราบถึงสภาพปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเกิด
การแลกเปลี่ยนความรู้และร่วมกันหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหา 
๔. เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
แผนการจัดท าข้อมูลทางวิชาการส าหรับ
ประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญัติ
ที่เข้าสู่การพิจารณาของสภาให้แก่
บุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

   ส านัก
กฎหมาย 
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        - วารสารทางวชิาการ บทความ บท
วิเคราะห์ งานวิจัย ขา่ว ฯลฯ 
     ๒.๓ รวบรวมเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน 
ปัญหาและอุปสรรคในการจดัท าขอ้มูลทางวชิาการ
ส าหรับประกอบ การพิจารณารา่งพระราชบญัญัติ
ที่เข้าสู่การพิจารณาของสภา 
๓. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องมา
ประมวลกลัน่กรองเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน 
เร่ือง การจัดท าข้อมูลทางวชิาการส าหรับ
ประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญัติที่เข้า
สู่การพิจารณาของสภา ที่มีความครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันสมัย สามารถน าไปใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่ได้ 
๔. จัดเก็บองค์ความรู้ให้สะดวกต่อการใช้งาน 
เช่น จัดเก็บองค์ความรู้ในรูปแบบไฟล์
อิเลคทรอนิกส์ฐานข้อมูลของหน่วยงาน/
เว็บไซต์การจัดการความรู้ เป็นต้น 
๕.  เผยแพร่องค์ความรู้เพื่อให้บุคลากร 
ในวงงานรัฐสภาน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
และบุคคลทีส่นใจ เพื่อใช้ในการศึกษาเพิ่มพูน
ความรู ้

 

การตรากฎหมาย 
- การให้ความเห็นทาง
กฎหมายเก่ียวกับการ
สนับสนนุกระบวนการ
ตรากฎหมาย 

ชื่อองค์ความรู้ 
เทคนิคและกระบวนการให้ความเห็นทาง
กฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการตรา
กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ 
 

๑. ตั้งคณะท างานภายในส านักเพื่อด าเนินการ
จัดท าองค์ความรู ้
๒. รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการให้
ความเห็นทางกฎหมายซึ่งเก่ียวข้องกับ

๑. ท าให้ทราบถึงสภาพปัญหา  
และอุปสรรคในการปฏบิัติงาน รวมทั้ง 
ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรูแ้ละ
ร่วมกันเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

   ส านัก
กฎหมาย 
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รายละเอียด 
เป็นการจัดท าองค์ความรู้เก่ียวกับการจัดท า 
ความเห็นทางกฎหมายเก่ียวกับการ 
สนับสนนุกระบวนการตรากฎหมายที่มี
ประสิทธิภาพ โดยรวบรวมกระบวนการ
ขั้นตอนและเทคนิคจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัตงิานที่เก่ียวข้อง 

กระบวนการตรากฎหมายจากแหล่งขององค์
ความรู้ ดังนี ้

๒.๑ บทบัญญัติของกฎหมาย 
- ร่างพระราชบัญญัต ิ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
- ข้อบังคับการประชุมสภา 

นิติบัญญัติแห่งชาต ิ
๒.๒ ค าพิพากษาและค าวนิิจฉัยของศาล 

- ศาลฎีกา 
- ศาลรัฐธรรมนูญ 
- ศาลปกครอง 

๒.๓ แนวความเห็นทางกฎหมายอื่น ๆ  
- ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
- ส านักงานคณะกรรมการปฏิรูป

กฎหมาย 
- ความเห็นทางวชิาการของ

นักวิชาการต่างๆ  
๒.๔ วารสารทางวิชาการ บทความ บท

วิเคราะห์เก่ียวกับกฎหมาย  
๓. จัดท า (Community of Practice (CoP)) 
ระหว่างกลุ่มงานภายในส านักกฎหมาย และ 
๔. จัดท า CoP ร่วมกับส านักที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
ส านักการประชุม, ส านักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓ 
๕. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องและน ามา
ประมวลเพื่อจัดท าเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน 
เร่ือง “เทคนิคและกระบวนการให้ความเห็น

๒. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ด้านการให้ความเห็นทางกฎหมายที่
เก่ียวกับกระบวนการตรากฎหมายที่มี
ประสิทธิภาพ 
๓. เพื่อให้ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภามี
ฐานข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับงานดา้น
การให้ความเห็นทางกฎหมายทีเ่ก่ียวกับ
กระบวนการตรากฎหมายที่มี
ประสิทธิภาพ 
๔. เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้
เก่ียวกับการให้ความเห็นทางกฎหมายแก่
บุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
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ทางกฎหมายเก่ียวกับกระบวนการตรา
กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ” 
๖. จัดเก็บองค์ความรู้ให้สะดวกต่อการใช้งาน 
เช่น จัดเก็บองค์ความรู้ในรูปแบบไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ฐานข้อมูลของหน่วยงาน/
เว็บไซต์การจัดการความรู้ เป็นต้น 
๗.  เผยแพร่องค์ความรู้ให้แกบุ่คลากรในวงงาน
รัฐสภาเพื่อน าไปใช้ในการปฏิบตัิงาน และ
บุคคลที่สนใจเพื่อใช้ในการศึกษาเพิ่มพูนความรู ้

การประชุมสภา ชื่อองค์ความรู้ 
การรวบรวมองค์ความรู้ในที่ประชุมสภา
นิติบัญญตัิแห่งชาต ิ
รายละเอียด 
จดบันทึกเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดข้ึนในที่
ประชุมสภา แล้วน ามาวิเคราะห์เพื่อ
รวบรวมเป็นเอกสาร เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติ 
หรืออ้างอิงประกอบการจัดการประชุมสภา 

๑. ส านักการประชุมเสนอโครงการรวบรวม
องค์ความรู้ในที่ประชุมสภานิติบญัญัติแห่งชาติ 
ต่อเลขาธิการวุฒิสภา  
๒. ผู้อ านวยการส านักการประชมุจัดประชุมนิติ
กรสังกัดส านักการประชุม เพื่อก าหนดแนว
ทางการด าเนินงาน  
๓. นิติกร ส านักการประชุมผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบเก่ียวกับเร่ืองที่มีการพิจารณาในที่
ประชุมสภานิตบิัญญัติแห่งชาติ ติดตามการ
พิจารณาวา่มีเหตุการณ์ หรือมีปัญหาอุปสรรค
เกิดขึ้นระหว่างการพิจารณาในเร่ืองนั้น ๆ 
หรือไม่ หากมีเหตุการณ์หรือมีปัญหาอุปสรรค
เกิดขึ้น ให้บันทึกเหตุการณ์ไว้ว่าที่ประชุมสภา
นิติบัญญัติแห่งชาตไิด้ด าเนินการประชุมในเร่ือง
นั้นอย่างไร และผลการพิจารณาในเร่ืองนั้นเปน็
อย่างไรพร้อมทั้งท าการวิเคราะห์และเสนอแนะ 

๑. ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการประชุมสภา
นิติบัญญัติแห่งชาตสิามารถใช้ส าหรับเป็น
แนวทางในการประชุมสภานิตบิญัญัติ
แห่งชาติ ท าให้การประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย 
ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
๒. ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องในการประชุมสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ หนว่ยงานในวงงาน
รัฐสภา ห้องสมุดรัฐสภา ห้องสมดุ
มหาวิทยาลยัของรัฐ/เอกชน รวมทั้ง
ผู้สนใจอ่ืนๆ ได้ทราบองค์ความรูท้ี่เกิดขึ้น
ในที่ประชุมสภานิติบญัญัติแห่งชาติ   
๓. องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในที่ประชุมสภา
นิติบัญญัติแห่งชาตไิด้รับการเผยแพร่ใน
ระบบอินเทอร์เน็ตของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

   ส านักการ
ประชุม 
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ว่าการพิจารณาหรือการมติของที่ประชุมใน
เร่ืองนั้นถูกต้องและชอบด้วยข้อบังคับการ
ประชุมหรือไม่ รวมทั้งเหตุการณ์ ปัญหา
อุปสรรคที่เกิดข้ึนนั้น ข้อบังคับการประชุมได้
ก าหนดวิธีการประชุมในเร่ืองนัน้ไว้อย่างไร 
และการประชุมเพื่อพิจารณาในเร่ืองนั้นควร
ด าเนินไปอย่างไรและควรแก้ไขปัญหาอย่างไร 
๔. เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติสิน้สุดลง กลุ่ม
งานบริหารงานทั่วไปส านักการประชุม 
ด าเนินการรวบรวมรายละเอียดเก่ียวกับ
เหตุการณ์ หรือปัญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนในที่
ประชุมสภานิตบิัญญัติแห่งชาตทิี่นิติกรได้จัดท า
ขึ้นเพื่อส่งไปยงัส านักการพิมพ์เพื่อด าเนินการ
จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มตามจ านวนที่ก าหนด    
๕. เผยแพร่เอกสารเป็นรูปเล่มไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย และน าไฟล์เอกสารข้ึนเผยแพร่
ในระบบอินเทอร์เน็ตของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา   

 ชื่อองค์ความรู้ 
แนวทางการใช้ถ้อยค าในการพิจ่ารณา
กฎหมายของสภานิติบัญญตัิแห่งชาต ิ
รายละเอียด 
รวบรวมและสรุปประเด็นการเขียนถ้อยค า
ในกฎหมายจากแหล่งต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
เพื่อจัดเป็นเอกสารแนวทางการเขียน
ถ้อยค าในกฎหมายของสภานิตบิัญญัติ

๑. รวบรวมและสรุปประเด็นการเขียนถ้อยค า
ในกฎหมายจากความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ในวง
งานของสภานิตบิัญญัติแห่งชาต ิค าอภิปราย
ของสมาชิกในทีป่ระชุมสภานิตบิัญญัติแห่งชาติ 
และคู่มือแบบการร่างกฎหมายของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 

๑. กลุ่มเป้าหมายซึ่งประกอบดว้ย 
หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการสนบัสนนุการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสภานติิ
บัญญัติแห่งชาติ ได้แก่ ส านักการประชุม 
ส านักกรรมาธิการ ๑ ส านักกรรมาธิการ 
๒. ส านักกรรมาธิการ ๓ และส านัก
กฎหมาย มีแนวทางในการเขียนถ้อยค า
ในกฎหมายของสภานิตบิัญญัตแิห่งชาติ

   ส านักการ
ประชุม 
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แห่งชาต ิส าหรับใช้ในการเผยแพร่องค์
ความรู้ต่อไป 
 
 

๒. ออกแบบรูปแบบการจัดท าแนวทางการ
เขียนถ้อยค าในกฎหมายของสภานิตบิัญญัติ
แห่งชาต ิ
๓. จัดท าแนวทางในการเขียนถ้อยค าใน
กฎหมายของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
๔. เผยแพร่แนวทางในการเขียนถ้อยค าใน
กฎหมายของสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้แก่
กลุ่มเป้าหมาย ในลักษณะเอกสารที่เป็นรูปเล่ม
และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ
อินทราเน็ต (Intranet) ของส านักการประชุม 
 

และน าแนวทางในการเขียนและพิจารณา
ถ้อยค าทางกฎหมายของสภานติิบัญญัติ
แห่งชาติไปใช้เพื่อสนบัสนุนการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติของสภานิตบิัญญัติ
แห่งชาติ ท าให้ร่างกฎหมายมีการใช้
ถ้อยค าในบทบัญญัติที่ตรงตามความมุ่ง
หมายและเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
 
๒. แนวทางในการเขียนถ้อยค าใน
กฎหมายของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ได้รับการเผยแพร่ในระบบอินทราเน็ต 
(Intranet) ของส านักการประชมุ 

การประชุมสภา 
- การจัดระเบียบวาระ
การประชุมของสภา 

ชื่อองค์ความรู้ 
วิธีการและเทคนิคการจัดระเบยีบวาระ
การประชุมของสภา 
รายละเอียด 
อธิบายวิธีการและขั้นตอนในการจัดท า
ระเบียบวาระการประชุมสภา รวมทั้ง
เทคนิคการด าเนินการจัดท าระเบียบวาระ
การประชุม เพื่อให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

๑. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 
ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย รัฐธรรมนูญ 
ข้อบังคับการประชุม กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
และแนวทางปฏิบัติในการจัดท าระเบียบวาระ
การประชุม 
๒. จัด CoP รวบรวมข้อมูลจากผู้ปฏิบัต ิ
๓. จัดท าคู่มือการจัดท าระเบียบวาระการ
ประชุม 
๔. เผยแพร่คู่มือการจัดท าระเบียบวาระการ
ประชุม ในลักษณะเอกสารที่เปน็รูปเล่มและ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินทราเน็ต 
(Intranet) ของส านักการประชมุ 

๑. ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานระเบยีบวาระ
การประชุมสามารถน าคู่มือการ
ปฏิบัติงานใช้อา้งอิงในการปฏบิตัิงานได้
อย่างถูกต้องครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ 
ข้อบังคับการประชุม และกฎหมายที่
เก่ียวข้อง และสามารถพัฒนางานการ
จัดท าระเบียบวาระการประชุมให้มี
ประสิทธิภาพไดย้ิ่งขึ้น  
๒. ข้าราชการส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาทุกคนสามารถเรียนรู้วิธกีาร
ปฏิบัติงานของงานระเบียบวาระการ
ประชุมสภาผา่นคู่มือการจัดท าระเบียบ
วาระการประชุมดังกลา่ว และเข้าใจ
ขั้นตอนในการน าเร่ืองเสนอเข้าสู่การ

   ส านักการ
ประชุม 
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พิจารณาของสภาได้เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ด้านการประชุมของสมาชิกสภามี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

การประชุมสภา 
- การจัดท าข้อมูล
ทางดา้นวชิาการเพื่อ
สนับสนนุการประชุม 

 

 

 

 

ชื่อองค์ความรู้ 
เทคนิคการจัดท าเอกสารทางวิชาการ 
รายละเอียด 
เอกสารทางวิชาการทั้งบทความทาง
วิชาการและเอกสารประกอบการพิจารณา
ญัตติเป็นเอกสารที่สนับสนนุการปฏิบัติ
หน้าที่ที่ส าคัญของฝ่ายนิตบิัญญตัิ ในการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ และการ
ควบคุมการบริหารราชการแผน่ดิน โดยการ
จัดท าเอกสารทางวิชาการในแตล่ะเร่ืองนั้น
จึงจ าเปน็อย่างยิ่งที่จะต้องคัดสรรประเด็นที่
จะน ามาสู่หัวข้อเร่ือง  
ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ และสอดคล้องกับสถานการณ์
ในปัจจุบนั ตลอดจนกระบวนการในการ
จัดท าตั้งแต่ขัน้ตอนการค้นควา้ รวบรวม
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ผ่านการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์และเรียบเรียงตาม
หลักวิชาการ จนน าไปสู่ข้อเสนอแนะที่เป็น
รูปธรรมสามารถน าไปใช้ได้จริงนั้น ผู้จดัท า
แต่ละคนจึงจ าเปน็จะต้องมีองคค์วามรู้
เทคนิควิธีการทั้งในสว่นที่เปน็ศาสตร์และ

๑. ส านักวิชาการแต่งตั้งคณะท างานเพื่อ
พัฒนาการจัดท าเอกสารทางวชิาการของส านัก
วิชาการ โดยก าหนดให้มีหน้าทีห่ลักๆ คือ  
    ๑) รวบรวมองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการ
จัดท าเอกสารทางวิชาการ 
    ๒) พิจารณาปรับปรุงคู่มือการจัดท า
บทความวชิาการ พ.ศ.๒๕๕๕ และคู่มือการ
จัดท าเอกสารประกอบการพิจารณาญัตต ิ
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรใน
ส านักวชิาการ เพื่อทดสอบคู่มือการจัดท า
เอกสารทางวิชาการ ทั้ง ๒ ฉบบั  
๓. ประกาศใช้คู่มือการจัดท าเอกสารทาง
วิชาการ ทัง้ ๒ ฉบับ รวมถึงการเผยแพร่คู่มือฯ 
ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์เพื่อให้บุคลากรของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาได้รับทราบ  
 

๑. บุคลากรของส านักวิชาการที่รับผิดชอบ
การจัดท าเอกสารวิชาการ มีแนวทางใน
การจัดท าเอกสารฯ ที่เป็นมาตรฐานทาง
วิชาการ ซึ่งจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ
เอกสารทางวิชาการที่ดียิ่งขึ้น 
๒. บุคลากรของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา สามารถเรียนรู้และน าไปปรับใช้
ในการจัดท าเอกสารทางวิชาการที่
เก่ียวข้องได้ 
 

   ส านัก
วิชาการ 

 



๑๑ 
 

หัวข้อองค์ความรู้หลัก องค์ความรู้ทีด่ าเนินการจัดการความรู้ วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
ระยะเวลา
ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

59 60 61 
ศิลป์เพื่อด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใต้
ระยะเวลาที่มีอยู่อย่างจ ากัด   

โดยแนวทางในการจัดท าเอกสารทาง
วิชาการในปัจจบุันได้ด าเนนิการตามคู่มือ
การจัดท าบทความทางวชิาการและคู่มือ
การจัดท าเอกสารประกอบการพิจารณา
ญัตติ ซึ่งคู่มือทั้ง ๒ ฉบับนั้น ไดร้ะบุถึง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการจดัท า 
องค์ประกอบของเอกสาร และวิธีการ การ
อ้างอิง ซึ่งเป็นกรอบการด าเนนิการกว้างๆ 
แต่ไม่ได้ระบุถึงเทคนิค วิธีการ ขอ้พึงระวัง 
และรายละเอียดที่ส าคัญในแต่ละขั้นตอน
ซึ่งจะเป็นการลดความผิดพลาด ตลอดจน
ช่วยลดระยะเวลาในการจัดท าให้รวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น 

ดังนั้น จงึควรมีผู้เชี่ยวชาญมาให้
แนวคิด ประสบการณ์ และเทคนิคในการ
จัดท าเอกสารทางวิชาการ และมีการระดม
สมองเพื่อทบทวนคู่มือและร่วมกันถอด
บทเรียน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เทคนิค
วิธีการด าเนินการตั้งแต่ขั้นตอนการเลือก
หัวข้อ การสืบค้นข้อมูล การคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ การเรียบเรียงและน าเสนอ
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการและถูกต้องสอดคล้องกับหลัก
วิชาการมากที่สุด 
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การประชุมสภา 
- การจัดท าข้อมูล
ทางดา้นวชิาการเพื่อ
สนับสนนุการประชุม 

ชื่อองค์ความรู้ 
เทคนิคการจัดท าเอกสารวิชาการ 
ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
รายละเอียด 
เนื่องจากการจัดท าเอกสารทางวิชาการของ
ส านักวชิาการ ได้ด าเนินการในรปูแบบ
สิ่งพิมพ์ รูปเล่มขนาด A4 ซึ่งเดิมใช้วิธีการ
เผยแพร่ผ่านช่องทางการจัดส่งให้สมาชิก
วุฒิสภา/สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิห่งชาติ 
หรือแจกในที่ประชุมสภา และเผยแพร่ผ่าน
ห้องสมุดวุฒิสภา แต่ในปัจจบุันได้มีการน า
เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการจัดท า
เอกสารและการเผยแพร่ผ่านช่องทางอื่นๆ  
อีกมายมาย เช่น E-BOOK LINE 
FACEBOOK และในอีกหลากหลาย 
โปรแกรม  แต่เนื่องด้วยการจัดท าเอกสาร
ทางวชิาการในรปูแบบเดิมที่เนน้การ
จัดพิมพ์เป็นเอกสารรูปเล่ม หากจะน ามา
เผยแพร่ผ่านช่องทางอื่น ๆ นัน้ยงัมี
ข้อจ ากัดบางประการ เช่นข้อจ ากัดด้าน
เทคนิคท าให้ไม่สอดคล้องกับช่องทางการ
เผยแพร่ใหม่ๆ   

ดังนั้นจงึควรมีการสร้างองค์ความรู้
เก่ียวกับการจัดท าเอกสาร ทั้งในด้าน
รูปแบบความสวยงาม วิธีการออกแบบ 
และช่องทางการน าเสนอทีส่อดคล้องกับ

๑. รวบรวมองค์ความรู้หรือแหล่งที่มาขององค์
ความรู้ อาทิเช่น ต าราทางวชิาการ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านIT ผู้เชี่ยวชาญดา้นสื่อออนไลน์  ชา่งศิลป์            
นักออกแบบ เป็นต้น  
๒. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากร
ของส านักวิชาการ 
๓. จัดท าบทสรุปองค์ความรู้เพือ่เป็นแนวทาง
ในการจัดท าเอกสารวิชาการเพือ่เผยแพร่ใน
รูปแบบสื่ออิเลคทรอนิกส ์
๔. เผยแพร่องค์ความรู้ทางสื่ออิเลคทรอนิกส์
เพื่อให้บุคลากรของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาได้รับทราบ 
 
 
 

๑. เป็นช่องทางที่สนับสนนุการเผยแพร่
เอกสารทางวิชาการให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น เพราะสามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  
๒. ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาประหยัด
งบประมาณในการจัดซื้อกระดาษ 
และอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง 
 

   ส านัก
วิชาการ 
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โปรแกรมประยุกต์อ่ืนๆเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ สะดวกต่อการสืบค้น 
และการใช้งานของผู้รับบริการอันจะน าไปสู่
การใช้ประโยชนไ์ด้มากยิง่ขึ้น 

การประชุมสภา 
- การจัดท ารายงาน
การประชุม 
 
 
 
 
 

ชื่อองค์ความรู้ 
คู่มือการจัดท ารายงานการแสดงตนเพื่อ
ลงมติของสมาชิกสภานิตบิัญญัติแห่งชาติ
เป็นรายบุคคล 
รายละเอียด 
ด าเนินการรวบรวมเทคนิคการจดัท า
รายงานการแสดงตนเพื่อลงมตขิองสมาชิก
สภานิตบิัญญัติแห่งชาติเปน็รายบุคคล และ
ประมวลผลข้อมูลเพื่อน าจัดท าเป็นคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

๑. ตั้งคณะท างานภายในส านักเพื่อด าเนินการ
จัดท าองค์ความรู ้
๒. รวบรวมความรู้ที่เก่ียวข้องกับองค์ความรู้ 
    ๒.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับชั่วคราว) พทุธศักราช ๒๕๕๗ 
    ๒.๒ ข้อบังคับการประชุมสภานิตบิัญญัติ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
    ๒.๓ ศึกษาขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน 
หรือการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบตัิ (CoP)/ 
การประชุมระดมสมอง/การทบทวนก่อน-หลัง 
การปฏิบัติงาน (BAR-AAR) เพื่อรวบรวมความรู ้
จากผู้ปฏบิัติที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ เช่น เทคนิค
วิธีการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรค เป็นต้น 
๓. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
มาประมวลกลั่นกรองเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน 
เร่ืองการจัดท ารายงานการแสดงตนเพื่อลงมติ 
ของสมาชิกสภานิตบิัญญัติแห่งชาติเปน็
รายบุคคลที่มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย  
สามารถน าไปใช้เปน็แนวทางในการปฏิบัติงาน
และเผยแพร่ได้ 
 

เนื่องจากการจัดท ารายงานการแสดงตน
เพื่อลงมติของสมาชิกสภานิตบิญัญัติ
แห่งชาติเป็นรายบุคคลนั้น ถูกก าหนด
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พทุธศักราช ๒๕๕๗ 
ประกอบกับข้อบังคับการประชมุสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งถือเป็น
เร่ืองใหม่และมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 
เนื่องจากเป็นเร่ืองที่ส่งผลกระทบต่อ
สมาชิกภาพของสมาชิกสภานิตบิัญญัติ
แห่งชาติโดยตรง ทั้งนี้ คู่มือการจัดท า
รายงานฯ ดังกลา่ว สามารถใช้เป็น
แนวทางในการปฏบิัติงานของเจ้าหน้าที่
ให้มีความถูกต้อง และทราบถึงแนว
ทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่อาจ
เกิดขึ้นได้ เพื่อให้กระบวนการท างาน
เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของสมาชิกฯ 
ได้อย่างทนัท่วงท ี
 

   ส านัก
รายงานการ

ประชุม
และชวเลข 
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๔. จัดเก็บองค์ความรู้ให้สะดวกต่อการใช้งาน 
เช่น จัดเก็บองค์ความรู้ในรูปแบบไฟล์
อิเลคทรอนิกส์ฐานข้อมูลของหน่วยงาน/
เว็บไซต์การจัดการความรู้ เป็นต้น 
๕. เผยแพร่องค์ความรู้เพื่อให้บุคลากรน าไปใช้
ในการปฏิบัติงาน 

ระบบงานดา้น
กรรมาธิการ 
- การปฏบิัติหนา้ที่
เลขานุการในการประชุม
คณะกรรมาธิการ
สามัญ/วิสามญั เพื่อ
พิจารณาศึกษาเรื่องใดๆ 
ตามทีส่ภามอบหมาย
และจัดท ารายงานผล
การพจิารณาศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ
สามัญ/วิสามญั 
 
 
  

ชื่อองค์ความรู้ 
คู่มือการจัดท ารายงานการพิจารณาศึกษา
ของคณะกรรมาธิการ 
รายละเอียด 
เป็นการด าเนนิการจัดการความรู้เพื่อให้การ
จัดท ารายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะ 
กรรมาธิการสามัญ/วสิามัญเสนอต่อ
วุฒิสภา 
เป็นรูปแบบรายงานการพิจารณาศึกษา
ญัตติของคณะกรรมาธิการสามญั/วิสามัญที่
สอดคล้องกัน และเปน็รูปแบบเดียวกัน อัน
เป็นการพัฒนาและยกระดับศักยภาพ
บุคลากรในการสนับสนนุการปฏิบัติภารกิจ
การพิจารณาศึกษาญัตติของ
คณะกรรมาธิการสามัญ/วิสามญั ให้เป็นไป
อย่างมีประสทิธิภาพ  

๑. ตั้งคณะท างานภายในส านักกรรมาธิการ 
๑ ๒ และ ๓ เพื่อด าเนินการจัดท าองค์ความรู ้
๒. รวบรวมองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการจัดท า
รายงานผลการพิจารณาศึกษาญัตติ 
ของคณะกรรมาธิการ เช่น รูปแบบขั้นตอน
กระบวนการ และรายละเอียดผลการพิจารณา
ศึกษา 
๓. ประชุมระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่างๆ เพื่อน าไปสู่การจัดท ารายงานผลการ
พิจารณาศึกษาญัตติของคณะกรรมาธิการให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกนั 
๔. ทบทวนและวิเคราะห์ข้อเสนอแนะรูปแบบ
การจัดท ารายงานผลการพิจารณาศึกษาญัตต ิ
ของคณะกรรมาธิการ เพื่อให้รูปแบบรายงาน
ผลการพิจารณาศึกษาญัตติของคณะ 
กรรมาธิการเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและ
สอดคล้องกับความต้องการของ
คณะกรรมาธิการ 
๕. น าเสนอรูปแบบรายงานผลการพิจารณา
ศึกษาญัตติของคณะกรรมาธิการเสนอต่อ

๑. รูปแบบรายงานผลการพิจารณาศึกษา
ญัตติของคณะกรรมาธิการ เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน และมีความเป็นมาตรฐาน
สามารถสร้างความน่าเชื่อถือในรายงานผล
การพิจารณาญัตติของคณะกรรมาธิการ 
๒. การน าเสนอและเรียงล าดับข้อมูลและ
เนื้อหาสาระของรายงานผลการพิจารณา
ศึกษาญัตติของคณะกรรมาธิการเป็นไป
อย่างเป็นระบบและไม่สับสน สามารถท า
ความเข้าใจได้โดยง่าย 
๓. คณะกรรมาธิการมีความพึงพอใจใน
รูปแบบรายงานผลการพิจารณาศึกษา
ญัตติของคณะกรรมาธิการและยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติและรูปแบบในการจัดท า
รายงาน 
๔. รายงานผลการพิจารณาศึกษาญัตต ิ
ของคณะกรรมาธิการ เป็นไปในมาตรการ
เดียวกัน มีความสวยงามและเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
 

   ส านัก
กรรมาธิการ 
๑ ๒ และ ๓ 
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ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น เพือ่เป็นแนวทาง
และรูปแบบในการจัดท ารายงานผลการ
พิจารณาศึกษาญัตติของคณะกรรมาธิการ
ต่อไป 

ระบบงานดา้น
กรรมาธิการ 
 

ชื่อองค์ความรู้ 
แนวทางการน าเสนอข้อมูลทางวิชาการ
ของนิติกรและวิทยากรต่อที่ประชุม
คณะกรรมาธิการ 
รายละเอียด 
เป็นการด าเนนิการจัดการความรู้เพื่อให้ 
นิติกรและวิทยากรของส านักกรรมาธิการ 
๑  ๒ และ ๓ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
ในทางดา้นกฎหมาย และด้านวชิาการ
เพื่อให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการ 
 
 
 
 
 
 

๑. ตั้งคณะท างานภายในส านักกรรมาธิการ 
๑ ๒ และ ๓ เพื่อด าเนินการจัดท าองค์ความรู ้
๒. รวบรวมองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการ
พิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญ/วิสามัญ 
เช่น กฎหมายที่เก่ียวข้องกับคณะกรรมาธิการ
สามัญตามข้อบังคับ ,ความเข้าใจในสาระส าคัญ
ของข้อบังคับการประชุม หากเกิดปัญหา และ
รัฐธรรมนูญ เป็นต้น 
๓. ประชุมระดมความคิดเห็น, ข้อเสนอแนะ
และแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆ ในการให้ข้อมูล
ทางวิชาการเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณา 
ของคณะกรรมาธิการที่ผ่านๆ มา 
๔. ให้นิติกรและวิทยากร เตรียมหาข้อมูลและ
ศึกษาท าความเข้าใจในทางด้านกฎหมายหรือ
ทางดา้นวชิาการตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการ
พิจารณาของคณะกรรมาธิการ ไว้ล่วงหนา้ 
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการประชุม 
 
 

๑. ท าให้นิติกรและวิทยากร ของส านัก
กรรมาธิการ ๑ ๒ และ ๓ เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถในทางวิชากร สามารถ
น าเสนอข้อมูลให้แก่คณะกรรมาธิการได้ 
๒. ท าให้เกิดความน่าเชื่อถือ และสร้าง
เชื่อมั่น ให้แก่ข้าราชการของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ในสายตาของสมาชิก
แห่งสภา และคณะกรรมาธิการ 
๓. ผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ทันเวลา
ตรงตามเจตนารมณ์ ของคณะกรรมาธิการ 
 

   ส านัก
กรรมาธิการ 
๑ ๒ และ ๓ 
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ระบบงานดา้น
กรรมาธิการ 
 

ชื่อองค์ความรู้ 
เทคนิคการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ
ในการประชุมพจิารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
ในวาระ ๒ 
รายละเอียด 
เป็นการด าเนนิการจัดการความรู้เพื่อให้การ 
ท าหน้าที่ผู้ชว่ยเลขานุการในการประชุม
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระ ๒ ของ
บุคลากรในส านักกรรมาธิการ ๑ ๒ และ ๓  
ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนการประชุม
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระ ๒ ,
ระหว่างการด าเนนิการประชุมพจิารณาร่าง
พระราชบญัญัติในวาระ ๒  และหลังการ
ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญตัิในวาระ ๒  
ให้เป็นด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย ทันเวลา 
ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนั้น ๆ 
 
 

๑. ตั้งคณะท างานภายในส านักกรรมาธิการ 
๑ ๒ และ ๓ เพื่อด าเนินการจัดท าองค์ความรู ้
๒. รวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา
ร่างพระราชบญัญัติในวาระ ๒  เชน่กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัตทิีก่ าลังพจิาณา 
ข้อบังคับการประชุม และรัฐธรรมนูญ เปน็ตน้ 
๓. ประชุมระดมความคดิเห็น, ข้อเสนอแนะและ
แบ่งปนัประสบการณ์ตา่ง ๆ เทคนิคการปฏิบัติ
หน้าที่ผู้ชว่ยเลขานุการในการประชุมพิจารณาร่าง
พระราชบญัญัติในวาระ ๒ ของบคุลากรในส านัก
กรรมาธิการ ๑ ๒ และ ๓ ที่ผา่นๆ มา  
๔. รวบรวมและน าเสนอข้อมูลในรูปแบบ 
เอกสารคู่มือ เสนอต่อผู้บงัคับบัญชาตามล าดับชัน้ 
เพื่อเป็นแนวทางและรูปแบบในการจัดท า
“เทคนิคการปฏิบัติหนา้ที่ผูช้่วยเลขานุการ 
ในการประชุมพจิารณารา่งพระราชบัญญตัิ 
ในวาระ ๒” ต่อไป 

๑.  ใช้เป็นแนวทางเดียวกัน และมีความ
เป็นมาตรฐานสามารถสร้างความน่าเชื่อถือ
ในการปฏิบัติหนา้ที่ผูช้่วยเลขานกุาร 
ในการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
ในวาระ ๒ ชัน้คณะกรรมาธิการพิจารณา 
๒.  เป็นเครื่องมือและช่วยอ านวยความ
สะดวก ให้กับบุคลากรในส านักกรรมาธิการ 
๑ ๒ และ ๓ ในการปฏิบัติหน้าที่
ผู้ช่วยเลขานุการในการประชุมพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติในวาระ ๒   
๓. คณะกรรมาธิการมีความพึงพอใจใน 
ในการปฏิบัติหนา้ที่ผูช้่วยเลขานกุาร 
ในการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
ในวาระ ๒ 
๔. ผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
ของคณะกรรมาธิการ เปน็ดว้ยความถูกต้อง 
เรียบร้อย ทันเวลา ตรงตามเจตนารมณ์
ของกฎหมายฉบับนั้นๆ 

   ส านัก
กรรมาธิการ 
๑ ๒ และ ๓ 

การสรรหา แต่งตั้ง  
และการถอดถอน
บุคคลออกจาก
ต าแหน่ง 

ชื่อองค์ความรู้ 
คู่มือการสรรหา แต่งตั้ง และการถอดถอน
บุคคลออกจากต าแหน่งสมัยสภา 
นิติบัญญตัิแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
รายละเอียด 
ด าเนินการทบทวนและจัดท าคูม่ือการสรร
หาแต่งตั้งและถอดถอนบุคลพ้นจาก

๑. ตั้งคณะท างานภายในส านักเพื่อด าเนินการ
จัดท าองค์ความรู ้
๒. รวบรวมความรู้เก่ียวข้องกับองค์ความรู้ 
ที่ด าเนินการ ประกอบด้วย 
 ๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  
(ฉบับชั่วคราว) พทุธศักราช ๒๕๕๗ 
 ๒) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

๑. เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา  
แต่งตั้ง  และการถอดถอนบุคคลออกจาก
ต าแหน่ง  ตามที่รัฐธรรมนูญ  ประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  และ
กฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด 
๒. บุคลากรของส านักก ากับและ
ตรวจสอบ  ได้เสริมสรา้งความรู ้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการ

   ส านักก ากบั
และ

ตรวจสอบ 
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ต าแหน่งให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ ประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาตทิี่เก่ียวข้องกับ
กระบวนการได้มาซึ่งบุคคลที่จะมาด ารง
ต าแหน่งในองค์กรต่าง ๆ ตามรฐัธรรมนูญ
และการถอดถอนและการให้บุคคลพ้นจาก
ต าแหน่ง 

 ๓) กฎหมายที่เก่ียวข้องกับกระบวนการ
ได้มาซึ่งบุคคลที่จะมาด ารงต าแหน่งในองค์กร
ต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ และการถอดถอนบุคคล
ออกจากต าแหน่ง 
๓. ประชุมระดมสมองเพื่อทบทวนคู่มือการ 
สรรหา แต่งตั้ง และการถอดถอนบุคคล 
ออกจากต าแหน่ง 
๔. รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับองค์ความรู้ 
มาประมวลและเรียบเรียงเพื่อจัดท าคู่มือ 
การสรรหา แต่งตั้ง และการถอดถอนบุคคล
ออกจากต าแหน่ง ที่มีข้อมูลเนื้อหาครอบคลุม
และเป็นปัจจุบนั สอดคล้องกับรฐัธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบบัชั่วคราว)  
พุทธศักราช ๒๕๕๗ ประกาศคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ
กระบวนการได้มาซึ่งบุคคลที่จะมาด ารง
ต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ 
และการถอดถอนบุคคลออกจากต าแหน่ง  
รวมทั้ง สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานและเผยแพร่ได ้
๕. จัดเก็บองค์ความรู้ให้สะดวกต่อการใช้งาน
โดยจัดเก็บองค์ความรู้ทั้งในรปูแบบเอกสาร  
คู่มอืและรูปแบบไฟล์อิเลคทรอนิกส์ซึ่งจัดเก็บ
ลงในฐานะข้อมูลของส านักและเว็บไซต์การ
จัดการความรู้ 

การสรรหา  แต่งตั้ง 
และการถอดถอนบุคคลออกจากต าแหน่ง  
๓. มีคู่มือการปฏิบัติงาน 
๔. เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ใช้เปน็ข้อมูล
ในการศึกษาค้นคว้า  
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๖. เผยแพร่องค์ความรู้เพื่อให้บุคลากรน าไปใช้
ในการปฏิบัติงาน 

การด าเนินการ
เก่ียวกับเอกสารลับ 

ชื่อองค์ความรู้ 
คู่มือในกระบวนการจัดท าข้อมูลเอกสาร
ลับของทางราชการ การรับเรื่อง/การ
รักษา/การท าลาย 
รายละเอียด 
๑. การด าเนินการเก่ียวกับ 
รายงานลับของคณะกรรมาธิการตรวจสอบ
ประวัติฯ ที่เสนอต่อสภานิตบิัญญัติแห่งชาต ิ
เพื่อประกอบการพิจารณาในการ 
ให้ความเห็นชอบบุคคลที่จะมา 
ด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ 
๒. การด าเนินการเก่ียวกับ 
เอกสารลับกรณีถอดถอนบุคคล 
ออกจากต าแหน่ง 

๑. ตั้งคณะท างานภายในส านักเพื่อด าเนินการ
จัดท าองค์ความรู ้
๒. รวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ 
ที่ด าเนินการ ประกอบด้วย 
 ๑) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ๒) ระเบียบวา่ด้วยการรักษาความลับของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 ๓) ระเบียบวา่ด้วยการรักษาความปลอดภัย
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ 
 ๔) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยการ
รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ๕) กระบวนการรักษาความลบั 
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้แก่ 
    - ประเภทชั้นความลบั 
    - การก าหนดชั้นความลบั 
    - การปรับชัน้ความลับ 
    - การจัดท า 
    - การส่งและการรับ 
    - การเก็บรักษา 
    - การยืม 
    - การท าลาย 
๓. ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ของผู้ปฏิบตัิงาน 

๑. บุคลากรของส านักก ากบัและ
ตรวจสอบได้เสริมสรา้งความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการการ
จัดท าข้อมูลเอกสารลับของทางราชการ
การรับเรื่องการรักษาและการท าลาย 
๒. มีคู่มือการปฏิบัติงาน 

   ส านักก ากบั
และ

ตรวจสอบ 
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๔. รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับองค์ความรู้ 
มาประมวลและเรียบเรียงเพื่อจัดท า 
คู่มือในกระบวนการจัดท าข้อมูลเอกสารลับของ
ทางราชการ การรับเรื่อง/การรักษา/ 
การท าลาย ที่มีข้อมูลเนื้อหาครอบคลุมและ
เป็นปัจจบุัน สามารถน าไปใช้เปน็แนวทางใน
การปฏิบัติงานและเผยแพร่ได้ 
๕. จัดเก็บองค์ความรู้ให้สะดวกต่อการใช้งาน 
โดยจัดเก็บองค์ความรู้ทั้งในรปูแบบเอกสาร
คู่มือและรูปแบบไฟล์อิเลคทรอนิกส์ซึ่งจัดเก็บ
ลงในฐานข้อมูลของส านักและเวบ็ไซต์การ
จัดการความรู้ 
๖. เผยแพร่องค์ความรู้เพื่อให้บุคลากรน าไปใช้
ในการปฏิบัติงาน 

ประมวลความรู้
เก่ียวกับการถอดถอน
บุคคลออกจาก
ต าแหน่ง 

ชื่อองค์ความรู้ 
ประมวลความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ 
ถอดถอนบุคคลออกจากต าแหน่ง ตั้งแต่
รัฐธรรมนูญฉบบัปี ๒๕๔๐ ถึงปัจจุบัน 
รายละเอียด 
ศึกษาและรวบรวมความรู้ ตลอดจน 
ผลการด าเนินการเกี่ยวกับการถอดถอน
บุคคลออกจากต าแหน่งตัง้แต่ประเทศไทย 
น าเรื่องถอดถอนบุคคลออกจากต าแหน่ง 
มาใช้เป็นคร้ังแรกตามบทบญัญตัิ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๔๐ จนถึงปจัจบุัน 

๑. รวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินการถอดถอนบุคคลออกจากต าแหน่ง 
ประกอบด้วย  
   ๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
   ๒) ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองใน
ระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 
   ๓) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
   ๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  

๑. มีระบบฐานข้อมูลดา้นความรู้และผล
การด าเนินการเก่ียวกับการถอดถอน
บุคคลออกจากต าแหน่งที่สามารถค้นหา
และจัดเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ใช้เป็นข้อมูลใน
การศึกษาค้นคว้า 
 

   ส านักก ากบั
และ
ตรวจสอบ  
และส านัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 
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จัดท าเปน็ฐานข้อมูลความรู้ เผยแพร่ใน
เว็บไซต์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 
 

   ๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการเลือกตั้ง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และการได้มาซึ่งสมาชิกวฒุิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
   ๖) ข้อบังคับการประชุมวุฒสิภา 
   ๗) ระเบียบวฒุิสภาวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ 
และวิธีการด าเนินการตรวจสอบและ 
การพิจารณาค าร้องขอให้ถอดถอนผู้ด ารง
ต าแหน่งตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ 
ออกจากต าแหน่ง  
๒. จัดท าแผนผังกระบวนการถอดถอนบุคคล
ออกจากต าแหน่ง 
๓. รวบรวมผลการด าเนินการถอดถอน 
ที่ผ่านมา (แยกเป็นรายปี) 
๔. ออกแบบฐานข้อมูลเพื่อให้สะดวกต่อการ
จัดเก็บข้อมูลและการเรียกใช้งาน    
๕. จัดเก็บรวบรวมองค์ความรู้ในรูปแบบไฟล์
อิเลคทรอนิกส์ลงในฐานข้อมูลของส านักงาน 
๖. เผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล
ลงในเว็บไซด์ของส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา  

การให้บริการและ
สนับสนนุการท างาน
ของประธานวฒุิสภา 
รองประธานวฒุิสภา 
และสมาชิกวุฒสิภา 
 

ชื่อองค์ความรู้ 
กระบวนการและขั้นตอนการด าเนินการ
ตามข้อหารือก่อนการประชุมวุฒิสภา  
รายละเอียด 
รวบรวมแนวทางการปฏบิัติงานเก่ียวกับ
การด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนผ่านระบบกลไกข้อหารือ 

๑. ส านักงานประธานวุฒสิภา ได้มีค าสั่ง
ส านักงานประธานวฒุิสภา ที่ ๑ / ๒๕๕๙ เร่ือง 
แต่งตั้งคณะท างานจัดการความรู้ของส านักงาน
ประธานวุฒสิภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

๑. ผู้ปฏิบัติหนา้ที่ด้านการด าเนนิการตาม
ข้อหารือก่อนการประชุมวุฒสิภาได้มี
หลักเกณฑ์และกระบวนการขั้นตอนใน
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนที่ชัดเจน  
๒. เมื่อกระบวนการด าเนินการเริ่มต้น
อย่างเป็นระบบมีระเบยีบแบบแผนที่ดี

   ส านักงาน
ประธาน
วุฒิสภา 
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โดยจัดท าคู่มือการด าเนินการตามข้อหารือ
ของสมาชิกวุฒสิภา  
 

เพื่อด าเนินการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติการ
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
๒. องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับองค์ความรู้ที่
ด าเนินการ  ประกอบด้วย 
    ๒.๑ กฎหมาย กฎ ระเบียบ เอกสารที่
เก่ียวข้อง อาทิ 
      - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) ๒๕๕๗  
      - ข้อบังคับการประชุมวุฒสิภา  
      - พระราชบญัญัติการบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔  
      - บันทึกการประชุมวฒุิสภา 
      - พระราชบญัญัติวิธปีฏิบัตริาชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
     ๒.๒ หลักวิชาการ/แนวความคิด/
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  อาท ิ  
       - การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (Public Sector Management 
Quality Award : PMQA) 
       - หลักการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน 
       - แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผน 
       - การจัดการความรู้ (Knowledge 
Management) 
       - การท างานเปน็ทีม (Team Work) 
       - การมีส่วนร่วม (Participation)        

แล้ว  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาก็
สามารถด าเนินกระบวนการในการ
ติดตามผลการด าเนินงานของสว่น
ราชการที่มีหนา้ที่น าข้อปรึกษาหารือก่อน
การประชุมสภานิตบิัญญัติแห่งชาติ ไป
พิจารณาด าเนินการ   
เพื่อรายงานผลการด าเนนิการ 
ได้อย่างเปน็ระบบ 
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๓. รวบรวมขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงานใน
การปฏิบัติงานการด าเนินการตามข้อหารือ
ก่อนการประชุมวฒุิสภา  ให้เกิดเป็นรูปธรรมใน
ลักษณะของคู่มือการด าเนินการตามข้อหารือฯ   
๔. จัดเก็บองค์ความรู้ให้สะดวกต่อการใช้งาน 
เช่น จัดเก็บองค์ความรู้ในรูปแบบไฟล์
อิเลคทรอนิกส์ฐานข้อมูลของหน่วยงาน/
เว็บไซต์การจัดการความรู้ อาทิ การสร้าง
ฐานข้อมูลผลการด าเนนิการตามข้อหารือที่
เก่ียวข้องกับความเดือดร้อนของประชาชนใน
อินทราเน็ตของส านักงานประธานวฒุิสภา 
๕. เผยแพร่องค์ความรู้เพื่อให้บุคลากรน าไปใช้
ในการปฏิบัติงาน  
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๒. ขอบเขตการจดัการความรู้ (KM Focus Areas) : ด้านการต่างประเทศ 

ภารกิจด้านประชาคม
อาเซียน 
 
 
 

ชื่อองค์ความรู้ 
เกร็ดความรู้จากประสบการณก์าร
เดินทางไปเยือนประเทศสมาชกิอาเซียน 
รายละเอียด 
เป็นการรวบรวมเกร็ดความรู้และข้อมูล 
ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ เก่ียวกับการ
เดินทางไปเยือนประเทศสมาชิกอาเซียน 
จากประสบการณ์ตรงของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัตงิาน  
 
 

๑. แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบคุลากรในส านัก
ที่มีประสบการณ์การเดินทางทางไปเยือน
ประเทศสมาชิกอาเซียน 
๒. รวบรวมเกร็ดความรู้และข้อมูลที่นา่สนใจ 
มีประโยชน์ เปน็เหตุการณ์ หรือปัญหา
อุปสรรคเฉพาะด้านที่อาจเกิดขึ้นในขณะ
ปฏิบัติงาน ในรปูแบบของเอกสาร / การจัด
กิจกรรมชุมชนนักปฏบิัติ (CoP) / การประชุม
ระดมสมอง 
๓. วิเคราะห์และกลั่นกรองข้อมูลให้เป็น
เอกสารองค์ความรู้ที่มีความครบถ้วน ถูกต้อง 
ทันสมัย สามารถน าไปใช้เปน็แนวทางในการ
ปฏิบัติงานและเผยแพร่ได ้    

องค์ความรู้จากประสบการณ์ตรงในการ
เดินทางไปเยือน ประเทศสมาชกิอาเซียน 
จะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ฏิบัตงิานในด้าน
การเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง
ไปตา่งประเทศ (การจัดท าหนังสือตรวจ
ลงตรา ขั้นตอนการผ่านพิธีการศุลกากร) 
รวมถึงการศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมของ
ประเทศนั้นๆ ระหว่างการเยือน 

   ส านักการ
ต่างประเทศ 

การเดินทางไปเยือน
ต่างประเทศ 
 

ชื่อองค์ความรู้ 
การเดินทางไปเยือนต่างประเทศอย่างเป็น
ทางการของประธานสภานิติบญัญัติ
แห่งชาต ิ
รายละเอียด 
เป็นการรวบรวมแนวทางการปฏิบัติงาน 
เทคนิคการปฏิบัติงานให้มีประสทิธิภาพ 
เกร็ดความรู้และข้อมูลที่น่าสนใจและเป็น
ประโยชน์ เก่ียวกับการเดินทางไปเยือน
ต่างประเทศอย่างเป็นทางการของ
ประธานสภานิตบิัญญัติแห่งชาติ 

๑. รวบรวมเทคนิคในการประสานงาน 
ตั้งแต่การเตรียมการเดินทาง ในระหว่างการ
เยือนและภายหลังการเดินทางเยือน 
๒. รวบรวมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับงานพิธี
การในการเดินทางไปเยือนตา่งประเทศอย่าง
เป็นทางการของประธานสภานติิบัญญัติ
แห่งชาต ิ
 

เกิดการรวบรวมองค์ความรู้จาก
ประสบการณ์ตรงในการปฏบิัตหิน้าที่
สนับสนนุการเดินทางเยือนต่างประเทศ
อย่างเป็นทางการของประธานสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ ตั้งแต่การเตรียมการ
เดินทาง ในระหว่างการเยือนและ
ภายหลังการเดินทางเยือน 
อันจะท าให้เป็นการลดขั้นตอนการเรียนรู้
งานของบุคลากรและเพิ่มประสทิธิภาพใน
การปฏิบัติงานในการการเดินทางไปเยือน

   ส านักการ
ต่างประเทศ 
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เช่น การเตรียมก่อนการเดินทาง 
การปฏิบัติหนา้ที่เลขานุการคณะ 
และ ภารกิจหลังการเยือน เป็นต้น 
จากประสบการณ์ตรงของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัตงิาน  

ต่างประเทศอย่างเป็นทางการของ
ประธานสภานิตบิัญญัติแห่งชาติ 
 

การประชุมระหว่าง
ประเทศ 

ชื่อองค์ความรู้ 
การแลกเปลี่ยนประสบการณใ์นการเข้า
ร่วมการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา
ในฐานะเลขานุการคณะผู้แทนส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
รายละเอียด 
เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง 
เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัตงิานที่เข้าร่วมการประชุม
สมาคมเลขาธิการรัฐสภาในฐานะ
เลขานุการคณะผู้แทนส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา เพื่อรวบรวมและประมวลแนว
ทางการปฏบิัติและเทคนิคการปฏิบัติงานให้
มีประสิทธิภาพ เกร็ดความรู้และข้อมูลที่
น่าสนใจและเปน็ประโยชน์ เชน่ การ
ด าเนินการก่อนการเดินทาง การด าเนินการ
ระหวา่งประชุม และการด าเนนิการหลัง
เสร็จสิ้นการประชุม เป็นต้น 
 
 

๑. รวบรวมเทคนิคการประสานงานในการ
เดินทางไปร่วมประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา
ในฐานะเลขานุการคณะผู้แทนส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
๒. รวบรวมข้ันตอนวิธีการในการเดินทางไป
ร่วมประชุมฯ 
๓. รวบรวมเกร็ดความรู้และข้อมูลที่นา่สนใจใน
การเดินทางไปร่วมประชุมฯ 
๔. จัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ระหว่างเจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงานทีเ่ข้าร่วมการ
ประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภาในฐานะ
เลขานุการคณะผู้แทนส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

๑. บุคลากรในส านักงานฯ ได้ความรู้จาก
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของ
เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัตงิานที่เข้าร่วมการ
ประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภาในฐานะ
เลขานุการคณะผู้แทนส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
๒. เกิดการรวบรวมองค์ความรู้เพื่อให้
บุคลากรที่ปฏบิัติหนา้ที่เก่ียวข้อง 
ได้ใช้ศึกษาและเพิ่มพูนทักษะในการ
ปฏิบัติที่ในการประชุมสมาคมเลขาธิการ
รัฐสภาในอนาคต 

   ส านักการ
ต่างประเทศ 
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การรับรองแขก
ต่างประเทศที่มาเยือน 

ชื่อองค์ความรู้ 
การรับรองแขกต่างประเทศที่มาเยือน
อย่างเป็นทางการในฐานะแขกของ
วุฒิสภา 
รายละเอียด 
๑. การเตรียมการรับรองก่อนการมาเยือน 
๒. การปฏิบัติหน้าทีพ่ิธีการ/อ านวยความ
สะดวกแก่คณะ 
๓. ภารกิจหลังเสร็จสิ้นการรับรอง 

๑. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างผูป้ฏิบัติงาน
เพื่อรวบรวมแนวทางการปฏิบัตงิานและเทคนิค
ในการรับรองแขกต่างประเทศทีม่าเยือนอย่าง
เป็นทางการในฐานะแขกของวุฒิสภา 
เก่ียวกับ การเตรียมการรับรองก่อนการมา
เยือน การปฏิบัติหน้าที่พิธีการ/อ านวยความ
สะดวกแก่คณะ และภารกิจหลังเสร็จสิ้นการ
รับรอง 
๒. ประมวลแนวทางการปฏิบัตงิานและเทคนิค
เพื่อจัดท าเป็นเอกสารองค์ความรู้ ที่ใช้ในการ
เผยแพร ่

๑. ส านักการต่างประเทศได้มีการทบทวน
และวิเคราะห์การด าเนนิงานเก่ียวกับการ
รับรองแขกต่างประเทศที่มาเยือนอย่าง
เป็นทางการในฐานะแขกของวุฒิสภา 
อันจะท าให้เกิดแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึนต่อไป 
๒. ส านักการต่างประเทศมีแนวทางการ
ปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการรับรองแขก
ต่างประเทศที่มาเยือนอย่างเปน็ทางการ
ในฐานะแขกของวุฒิสภา เพื่อเป็น
ฐานข้อมูลให้บุคลากรของส านัก และ
บุคลากรของส านักงานฯ ได้เรียนรู้ และ
น าไปใชป้ระโยชน ์

   ส านักการ
ต่างประเทศ 

การพัฒนาทักษะ
ภาษาตา่งประเทศ
ให้แก่บุคลากร 

ชื่อองค์ความรู้ 
แบบเรียนภาษาต่างประเทศด้วยตนเอง 
ในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์ (E-Book)  
รายละเอียด 
ด าเนินการจัดท าแบบเรียนภาษาต่างประเทศ 
ในรูปแบบอิเล็คทรอนิคส์ (E-Book)  
เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรได้เรียนรู้และ
ฝึกฝนทักษะภาษาต่างประเทศได้ด้วย
ตนเอง 
 
 

๑. ประชุมหารือเพื่อก าหนดแนวทางในการจัดท า
แบบเรียนภาษาตา่งประเทศเพื่อการพัฒนาทักษะ
การใช้ภาษาตา่งประเทศด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
๒. รวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้องจากหนังสือ 
เว็บไซต์ และระดมสมองจากผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง  
๓. จัดหมวดหมู่ข้อมูลมาประมวลเป็นเอกสาร
แบบเรียนภาษาตา่งประเทศ 
๔. จัดเก็บองค์ความรู้ในรูปเอกสารและไฟล์
อิเล็คทรอนิคส์ใน Intranet ของส านักภาษา 
ต่างประเทศ 
๕. เผยแพร่องค์ความรู้เพื่อให้บุคลากรน าไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัตงิาน  

๑. เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน
ภาษาตา่งประเทศของบุคลากรใน
ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา  
๒. เป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
๓. เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดใีห้กับ
องค์กร 

   ส านักภาษา 
ต่างประเทศ 
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การแปลภาษา
ต่างประเทศ 

ชื่อองค์ความรู้ 
อ านาจหน้าที่ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาและส านักต่างๆ ภาค
ภาษาต่างประเทศในรูปแบบ
อิเล็คทรอนิกส์ (E-Book) 
รายละเอียด 
ด าเนินการจัดท าข้อมูลอ านาจหน้าที่ของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาและส านัก
ต่างๆ เป็นภาษาต่างประเทศ ในรูปแบบ
อิเล็คทรอนิคส์ (E-Book) ซึ่งมีความสะดวก
ในการจัดเก็บข้อมูลและการเผยแพร่ให้แก่
บุคลากร ผู้รับบริการและผู้ที่สนใจ 

๑. ประชุมหารือเพื่อก าหนดแนวทางในการ
จัดท า 
๒. รวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้องจากหนังสือ 
เว็บไซต์ และระดมสมองจากผู้ปฏิบัติที่
เก่ียวข้อง  
๓. จัดหมวดหมู่ข้อมูลมาประมวลเป็นเอกสาร 
๔. จัดเก็บองค์ความรู้ในรูปเอกสารและไฟล์
อิเล็คทรอนิคส์ใน Intranet ของส านักภาษา 
ต่างประเทศ 
๕. เผยแพร่องค์ความรู้เพื่อให้บุคลากรน าไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัตงิาน  
 

๑. เป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
๒. เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดใีห้กับ
องค์กร 

   ส านักภาษา 
ต่างประเทศ 

 ชื่อองค์ความรู้ 
Reception of visiting delegations 
การเตรียมพร้อมในการต้อนรับผู้มาเยือน 

๑. ประชุมหารือเพื่อก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินการจัดท าองค์ความรู ้
๒. รวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้องจากหนังสือ 
เว็บไซต์ ระดมสมองจากผูป้ฏิบตัิที่เก่ียวข้อง 
ตลอดจนองค์ความรู้เดิมที่ไดจ้ากการ
ด าเนินการในปี ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ 
๓. จัดเก็บองค์ความรู้ในรูปเอกสารและไฟล์
อิเล็คทรอนิคส์ใน Intranet ของส านักภาษา 
ต่างประเทศ 
๔. เผยแพร่องค์ความรู้เพื่อให้บุคลากรน าไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัตงิาน โดยการจัด
กิจกรรม “Exchange Program Series” 
ซึ่งเป็นการน าองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จ าลอง  

๑. เป็นการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้
บุคลากรได้พฒันาทักษะการใช้
ภาษาตา่งประเทศ 
๒. เป็นการเตรียมความพร้อมให้บุคลากร
ในการใช้ภาษาต่างประเทศในการต้อนรับ
ชาวตา่งชาต ิ
๓. เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดใีห้กับ
องค์กร 

   ส านักภาษา 
ต่างประเทศ 
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 ชื่อองค์ความรู้ 

รู้เฟ่ืองเรื่องอาเซียน 
รายละเอียด 
เป็นการประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนจากจลุสาร “รอบรู้
อาเซียน” ซึ่งจัดท ามาตั้งแตป่ี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 

๑. ประชุมหารือเพื่อก าหนดแนวทางในการ
จัดท าองค์ความรู ้
๒. รวบรวมข้อมูลความรู้ที่เก่ียวข้องจากจุลสาร 
“รอบรู้อาเซียน” ที่เคยจัดท ามาแล้ว 
๓.จัดหมวดหมู่ข้อมูลมาประมวลเป็นเอกสาร 
รู้เฟื่องเร่ืองอาเซียน 
๔. จัดเก็บองค์ความรู้ในรูปเอกสารและไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ใน Intranet ของส านักการ
ต่างประเทศ 
๕. เผยแพร่องค์ความรู้เพื่อให้บุคลากรน าไปใช้
ประโยน์ในการปฏบิัติงาน 

๑. เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของ
บุคลากรในส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ด้านประชาคมอาเซียน 
๒. เป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ในส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

   ส านักภาษา 
ต่างประเทศ 
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๓. ขอบเขตการจดัการความรู้ (KM Focus Areas) : ด้านการบริหารจัดการองค์กร 

การบริหารจัดการด้าน
นโยบายและแผน 
และการพัฒนาองค์กร 

ชื่อองค์ความรู้ 
คู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานกระบวนการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ แปลงสูแ่ผนปฏิบัติ
ราชการและการติดตามประเมนิผล 

๑.   การจัดท าแผนยุทธศาสตร์  
๒.   การแปลงสู่แผนปฏิบัติราชการ 
 - จัดท าแผนปฏบิัติราชการ ๔ ป ี
 - จัดท าแผนปฏบิัติราชการประจ าปี 
๓.  การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

คู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐาน
กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์แปลง
สู่แผนปฏิบัติราชการและการตดิตาม
ประเมินผล 

 

   ส านัก
นโยบาย 
และแผน 

การบริหารจัดการด้าน
นโยบายและแผน 
และการพัฒนาองค์กร 

ชื่อองค์ความรู้ 
การบริหารเชิงยุทธศาสตร ์
รายละเอียด 
ด าเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่
บุคลากรของส านักงานฯ เก่ียวกับ
กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
แปลงสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับภารกิจ
ของแต่ละส านัก และการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ส านักงานฯ 
 

๑. ก าหนดวิธีการสกัดองค์ความรู้ 
 ๑.๑ BAR : Before Action Review (การ
พูดคุยกันก่อนการท ากิจกรรม) 
วัตถุประสงค ์
 - เพื่อสื่อสารถึงวัตถุประสงค์ของส านัก
นโยบายและแผนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
ฉบับที่ ๔ 
 - เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เตรียมความ
พร้อมในการเข้าร่วม Workshop 
 ๑.๒ AAR : After Action Review (การ
พูดคุยกันหลังการท ากิจกรรม) 
 - เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้+ประสบการใน
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ฉบบัที่ ๔ ร่วมกัน 
 - เพื่อหา Best and Worst practice ในการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ ๔ 
 - เพื่อเสนอแนะแนวทางการต่อยอด Best 
practice และแนวทางปรับปรุง Worst 
practice 

๑. เอกสารที่เก่ียวข้องกับการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร ์
๒. องค์ความรู้จากบุคลากรของส านัก
นโยบายและแผน 
 

   ส านัก
นโยบาย 
และแผน 
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 - เพื่อจัดท า Lesson Learn ในการแบ่งปนั/
แลกเปลี่ยน และเป็นแนวทางในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา
ฉบับถัดไป 
๒. BAR : Before Action Review (ก่อน 
Workshop เพื่อจัดท าแผนยทุธศาสตร์) 
 - ก าหนดหัวข้อสื่อสาร/วัตถุประสงค์การพูดคุย 
 - ก าหนด Key Person เพื่อปฏิบัตหิน้าทีส่ื่อสาร 
 - ก าหนด Cluster/รายส านักทีจ่ะลงไปสื่อสาร 
(อย่างมากทีสุ่ด ๒๐ คร้ัง -  ผู้บริหาร+ส านัก) 
 - ก าหนด Note Taker ในการบนัทึกองค์ความรู ้
 - จัดท ารายงานสรุป 
๓. จัดท า Workshop ตามกระบวนการ
วางแผนยุทธศาสตร ์
๔. AAR : After Action Review (หลัง 
Workshop เพื่อจัดท าแผนยทุธศาสตร์) 
 - ก าหนดหัวข้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดย
เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค ์
(อาจจัดขึ้น ๑-๒ คร้ัง แบ่งส านกัที่เป็น Core 
function และ Non-core function + 
Supporting) 
 - ก าหนด Key Person ของส านักนโยบาย
และแผน 
 - ก าหนด Key Person ของส านักต่างๆ 
(ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย) 
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 - ก าหนด Note Taker ในการบันทึกองค์
ความรู ้
 - จัดเวทีเพื่อ 
 ๑) เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ + 
ประสบการณ์ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
ฉบับที่ ๔ ร่วมกัน 
 ๒) เพื่อหา Best and Worst practice ในการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ ๔ 
 ๓) เพื่อเสนอแนะแนวทางการตอ่ยอด Best 
practice และแนวทางปรับปรุง Worst 
practice 
 ๔) เพื่อจัดท า Lesson Learn ในการ
แบ่งปนั/แลกเปลี่ยนและเป็นแนวทางในการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาฉบับต่อไป 
 - จัดท ารายงานสรุป 

การบริหารทรัพยากร
บุคคล 

ชื่อองค์ความรู้ 
เทคนิคการท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ 
ในการท าผลงานเลื่อนระดบั 
รายละเอียด 
รวบรวมประสบการณ์การท าหน้าทีฝ่่าย
เลขานุการในการท าผลงานเลื่อนระดับจาก
กรรมการและฝ่ายเลขานุการเพื่อและจัดท า
เป็นเอกสารและเผยแพร่ให้ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่
ฝ่ายเลขานุการฯ ปฏบิัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๑. รวบรวมประสบการณ์การท าหน้าทีฝ่่าย
เลขานุการในการท าผลงานเลื่อนระดับจาก 
กรรมการและฝ่ายเลขานุการฯ 
๒. จัดท าเป็นเอกสารและเผยแพร่ให้ผู้ที่ปฏิบัติ
หน้าที่ฝา่ยเลขานุการฯ ทราบ 
๓. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความ 
คิดเห็น ระหว่างกรรมการและฝา่ยเลขานุการ
ในการท าผลงานเลื่อนระดบั 
 

ผู้ที่ปฏิบตัิหน้าทีฝ่่ายเลขานุการในการท า
ผลงานเลื่อนระดบัได้รบัความรู้ ท าให้
ปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสทิธิภาพมากข้ึน 

   ส านักบริหาร 
งานกลาง 
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การบริหารทรัพยากร
บุคคล 

ชื่อองค์ความรู้ 
ข้อควรรู้ด้านสิทธิประโยชน์ของ
ข้าราชการรัฐสภา ลูกจ้าง พนักงาน
ราชการ 
รายละเอียด 
จัดสรุปความรู้ดา้นสิทธิประโยชน์ของ
ข้าราชการรัฐสภา ลูกจ้างประจ า พนักงาน
ราชการ และจดัท าเปน็สารสนเทศ 
เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลองค์ความรู้ 
และเผยแพร่ให้แก่บุคลากร 

๑. รวบรวมเอกสาร กฎหมาย ระเบียบเก่ียวกับ
สิทธิประโยชน์ของข้าราชการ ลกูจ้างประจ า  
และพนักงานราชการ 
๒) สรปุความรู้ด้านสทิธิประโยชนข์องข้าราชการ
รัฐสภา ลูกจา้งประจ า พนักงานราชการ  
๓. จัดท าเป็นสารสนเทศ ตามหัวข้อดังนี้ 
    - เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนพิเศษ การเลื่อนระดับ การลา วินัย 
การเกษียณอายุราชการ 
   - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ บ าเหน็จบ านาญ      
เงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย 
    - การจัดท าบตัร  
    - ค่าเช่าบา้น การไปราชการ ค่าอาหารท า
การนอกเวลา เบี้ยประชุม รถราชการ 
    - ค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตร 
๔. ตรวจสอบความถูกต้อง 
๕. เผยแพร่ Website 

ข้าราชการรัฐสภา ลูกจ้างประจ า 
พนักงานราชการ ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
สิทธิประโยชน์ ของข้าราชการรัฐสภา 
ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ  และ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ตา่งๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง  

   ส านักบริหาร 
งานกลาง 

การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

ชื่อองค์ความรู้ 
ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
คุณภาพ หัวข้อ “การจัดสรร
ทุนการศึกษา” 
รายละเอียด 
ศึกษาและรวบรวมความรูเ้ก่ียวกับการ
จัดสรรทุนการศึกษา จากกฎ ระเบียบ 
เอกสารที่เก่ียวข้อง และบุคลากร
ผู้ปฏิบัตงิาน เพื่อประมวลเปน็แนวทางใน

๑. ศึกษาและรวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้อง 
กับองค์ความรู้ที่ด าเนนิการ ประกอบด้วย 
 ๑) ต ารา หนังสือ เอกสารที่เก่ียวข้อง
 ๒) องค์ความรู้และประสบการณ์ 
จากบุคลากรของส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 ๓) ผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้องกับองค์ความรู้ 
๒. จัดกิจกรรม CoPs เพื่อแสวงหาและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ความรู้จากผู้ปฏิบตัิงาน
ที่เก่ียวข้อง/ผู้เชี่ยวชาญ 

๑. ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้
ทบทวนการปฏิบตัิงานเกี่ยวกับการ
จัดสรรทุนการศึกษาของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ท าให้ทราบถงึปัญหา
อุปสรรค แนวทางการปฏิบัตทิี่ด ีและ
ข้อเสนอในการพัฒนาการปฏิบตัิงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
๒. ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคลมี 
การรวบรวมองค์ความรูเ้ก่ียวกับการ

   ส านักพฒันา
ทรัพยากร

บุคคล 
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การปฏิบัติงานการจัดสรรทุนการศึกษา 
ซึ่งเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรที่เก่ียวข้อง และเป็นการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ และการประชาสัมพันธ์
แก่บุคลากรของส านักงานฯ  
 
 
 

๓. รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องมาประมวล
กลั่นกรองเป็นเอกสารองค์ความรู้ ที่มีความ
ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย  สามารถน าไปใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและเผยแพร่ได้ 
๔. จัดท าเป็นเอกสารและไฟล์อิเลคทรอนิกส์
เพื่อจัดเก็บลงฐานข้อมูล  
๕. เผยแพร่องค์ความรู้เพื่อให้บุคลากรน าไปใช้
ในการปฏิบัติงาน 

จัดสรรทุนการศึกษา อย่างเป็นระบบ 
และข้อมูลมีความเป็นปัจจบุัน เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏบิัติงานของบคุลากร 
๓. บุคลากรของส านักงานมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดสรรทุนการศึกษา
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามาก
ยิ่งขึ้น 

การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

ชื่อองค์ความรู้ 
ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
คุณภาพ หัวข้อ “Talent and 
Successor” 
รายละเอียด 
ด าเนินการศึกษาและรวบรวมความรู้
เก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรผู้มศีักยภาพสูง 
(Talent) และผู้สบืทอดต าแหนง่ผู้บริหาร 
(Successor) จากหนังสือ ต ารา กฎ 
ระเบียบ เอกสารที่เก่ียวข้อง บุคลากร
ผู้ปฏิบัตงิาน และผู้เชี่ยวชาญ เพือ่ประมวล
เป็นแนวทางในการพัฒนาและรักษา
บุคลากรคุณภาพของส านักงานฯ รวมทั้ง 
เป็นการทบทวนบทเรียนทีน่ าไปใช้ในการ
พัฒนาการด าเนนิการต่อไปในอนาคต 

๑. ศึกษาและรวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้อง 
กับองค์ความรู้ที่ด าเนนิการ ประกอบด้วย 
 ๑) ต ารา แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการ
จัดท าหลักสูตร  
 ๒) แนวนโยบายจากคณะกรรมการ
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
 ๓) ผู้มีประสบการณ์/ผู้เชี่ยวชาญในการ
ด าเนินการเร่ืองดังกล่าว 
๒. จัดกิจกรรม CoPs เพื่อแสวงหาความรู้และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ปฏิบตัิ ผู้เชี่ยวชาญ  
และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น ส านัก
บริหารงานกลาง 
๓. รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องมาประมวล
กลั่นกรองเป็นเอกสารองค์ความรู้ ที่มีความ
ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย  สามารถน าไปใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและเผยแพร่ได้ 
 

๑. ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้
ทบทวนการด าเนนิงานเก่ียวกับการ
พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงและผู้สบื
ทอดต าแหน่งผูบ้ริหารของส านกังานฯ 
ท าให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรค  
และแนวทางการปรับปรุงและพฒันาการ
ด าเนินงานต่อไปในอนาคต 
 ๒. ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคลมี 
การรวบรวมองค์ความรูเ้ก่ียวกับการ
พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงและผู้สบื
ทอดต าแหน่งผูบ้ริหารของส านกังานฯ 
อย่างเป็นระบบ และข้อมูลมีความเป็น
ปัจจุบนั เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในส านัก  
๓. บุคลากรของส านักงานฯ มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
บุคลากรที่มีศักยภาพสูงและผู้สบืทอด
ต าแหน่งผูบ้ริหารของส านักงานฯ 

   ส านักพฒันา
ทรัพยากร

บุคคล 



๓๓ 
 

หัวข้อองค์ความรู้หลัก องค์ความรู้ทีด่ าเนินการจัดการความรู้ วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
ระยะเวลา
ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

59 60 61 
๔. จัดท าเป็นเอกสารและไฟล์อิเลคทรอนิกส์
เพื่อจัดเก็บลงฐานข้อมูล  
๕. เผยแพร่องค์ความรู้เพื่อให้บุคลากรน าไปใช้
ในการปฏิบัติงาน 

การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ชื่อองค์ความรู้ 
การป้องกันภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ 
 
 
 

๑. ตั้งคณะท างานภายในส านักเพื่อด าเนินการ
จัดท าองค์ความรู ้
๒. รวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ที่
ด าเนินการ ศึกษาขั้นตอน/กระบวนการ
ปฏิบัติงานเอกสารที่เก่ียวข้อง 
     - วิทยากรภายนอก (ETDA) 
     - การเสวนาเก่ียวกับการป้องกันไวรัส
คอมพิวเตอร์ส าหรับผู้ใช้งานในองค์กร 
๓. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
มาประมวลกลั่นกรองเป็นเอกสารองค์ความรู้
หรือคู่มือการปฏิบัติงาน ที่มีความครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันสมัย  สามารถน าไปใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่ได้ 
๔. จัดเก็บองค์ความรู้ให้สะดวกต่อการใช้งาน 
เช่น จัดเก็บองค์ความรู้ในรูปแบบไฟล์
อิเลคทรอนิกส์ฐานข้อมูลของหน่วยงาน/
เว็บไซต์การจัดการความรู้  
๕. เผยแพร่องค์ความรู้เพื่อให้บุคลากรน าไปใช้
ในการปฏิบัติงาน 

๑. มีการจัดเก็บองค์ความรู้ด้านการ
ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบ  
๒. บุคลากรสามารถค้นความรู้ในการ
ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ส านัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 
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การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ชื่อองค์ความรู้ 
เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ประกอบอย่างมีประสทิธิภาพ 
 
 

๑. ตั้งคณะท างานภายในส านักเพื่อด าเนินการ
จัดท าองค์ความรู ้
๒. รวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ที่
ด าเนินการ ศึกษาขั้นตอน/กระบวนการ
ปฏิบัติงานเอกสารที่เก่ียวข้อง 
     - เทคนิคการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์จาก
บุคลากรผูป้ฏิบัติและวิทยากรจากหน่วยงาน
ภายนอก 
     - การเสวนาเก่ียวกับการบ ารุงรักษา
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ 
๓. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
มาประมวลกลั่นกรองเป็นเอกสารองค์ความรู้
หรือคู่มือการปฏิบัติงาน ที่มีความครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันสมัย  สามารถน าไปใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่ได้ 
๔. จัดเก็บองค์ความรู้ให้สะดวกต่อการใช้งาน 
เช่น จัดเก็บองค์ความรู้ในรูปแบบไฟล์
อิเลคทรอนิกส์ฐานข้อมูลของหน่วยงาน/
เว็บไซต์การจัดการความรู้  
๕. เผยแพร่องค์ความรู้เพื่อให้บุคลากรน าไปใช้
ในการปฏิบัติงาน 

๑. มีการจัดเก็บองค์ความรู้ด้านการ
บ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ประกอบอย่างเปน็ระบบ  
๒. บุคลากรสามารถค้นความรู้ในการ
ด าเนินงานด้านการบ ารุงรักษา
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบได้ด้วย
ตนเอง 
 
 

   ส านัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 

การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ชื่อองค์ความรู้ 
คู่มือการจัดท ารายการโทรทัศน์แบบไม่ใช้
คลื่นความถี่ 
 
 

๑. ตั้งคณะท างานภายในส านักเพื่อด าเนินการ
จัดท าองค์ความรู ้
๒. รวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ที่
ด าเนินการ ศึกษาขั้นตอน/กระบวนการ
ปฏิบัติงานเอกสารที่เก่ียวข้อง 

๑. มีการจัดเก็บองค์ความรู้ด้านการจัดท า
รายการโทรทัศน์แบบไม่ใช้คลืน่ความถี่
อย่างเป็นระบบ  

  
 

 ส านัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 
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    - วิทยากรภายนอก 
    - การเสวนาเร่ืองการสร้างเนือ้หา 
(Content) และบริหารจัดการชอ่งรายการ 
๓. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
มาประมวลกลั่นกรองเป็นเอกสารองค์ความรู้
หรือคู่มือการปฏิบัติงาน ที่มีความครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันสมัย  สามารถน าไปใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่ได้ 
๔. จัดเก็บองค์ความรู้ให้สะดวกต่อการใช้งาน 
เช่น จัดเก็บองค์ความรู้ในรูปแบบไฟล์
อิเลคทรอนิกส์ฐานข้อมูลของหน่วยงาน/
เว็บไซต์การจัดการความรู้  
๕. เผยแพร่องค์ความรู้เพื่อให้บุคลากรน าไปใช้
ในการปฏิบัติงาน 

๒. บุคลากรสามารถค้นความรู้ในการ
จัดท ารายการโทรทัศน์แบบไม่ใช้คลื่น
ความถี่ได้ด้วยตนเอง 

การบริหารการเงิน 
การคลัง และ
งบประมาณ 

ชื่อองค์ความรู้ 
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบการเงินการคลังรัฐสภา 
รายละเอียด 
ด าเนินการจัดการความรู้ด้านการเงิน  
การคลังของส่วนราชการตามระเบียบที่
เก่ียวข้อง โดยรวบรวมความรู้จากเอกสารที่
เก่ียวข้อง และประสบการณ์จาก
ผู้ปฏิบัตงิานจัดท าเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน 
และจัดบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากร 
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบการเงินการคลงัรัฐสภา ดังนี ้

๑. ตั้งคณะกรรมการด้านวิชาการของส านักการ
คลังและงบประมาณ เพื่อด าเนนิการจัดท า 
องค์ความรู ้
๒. รวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ที่
ด าเนินการ กฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขั้นตอน/
กระบวนการปฏบิัติงาน เทคนิควิธีการ
ปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรค เป็นต้น 
๓. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ทีม่ีความครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันสมัย  สามารถน าไปใช้เป็นแนวทาง              
ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่ได้ 
๔. จัดเก็บองค์ความรู้ให้สะดวกต่อการใช้งาน 
เช่น จัดเก็บองค์ความรู้ในรูปแบบไฟล์

๑. ข้าราชการส านักการคลังและ
งบประมาณ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบการเงินการคลงัรัฐสภาที่ถูกต้อง 
๒. ข้าราชการส านักการคลังและ
ประมาณ มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
สามารถปฏบิัติงานที่เก่ียวข้องเก่ียวกับ
ระเบียบการเงินการคลงัรัฐสภาที่ถูกต้อง 
มีประสิทธิภาพ 

 

   ส านักการ
คลัง 
และ

งบประมาณ 
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 ๑.๑ ระเบียบรัฐสภาวา่ด้วย
การงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ๑.๒ ระเบียบรัฐสภาวา่ด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ของส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 - หนังสือคณะกรรมการบริหาร
เก่ียวกับการงบประมาณการเงิน และ
ทรัพย์สินของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ที่ คบง. รส.ว๘ ลงวนัที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
เร่ือง รายการค่าใช้สอยตามข้อ ๑๒ ของ
ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
สอยในการบริหารงานของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ๑.๓ ระเบียบรัฐสภาวา่ด้วยการเบิก
จ่ายเงนิจากคลัง การเก็บรักษาเงนิ และการ
น าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๗  
 ๑.๔ ระเบียบรัฐสภาวา่ด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๕๕  
 ๑.๕ ระเบียบรัฐสภาวา่ด้วยเบี้ยประชุม
กรรมการ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

อิเลคทรอนิกส์ฐานข้อมูลของหน่วยงาน/
เว็บไซต์การจัดการความรู้ เป็นต้น 
๕. เผยแพร่องค์ความรู้เพื่อให้บุคลากรน าไปใช้
ในการปฏิบัติงานผ่านทางเว็บไซด์ Intranet 
ของส านัก 
๖. จัดการบรรยายเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับระเบียบการเงินการคลงัรัฐสภา 

การบริหารการเงิน 
การคลัง และ
งบประมาณ 

ชื่อองค์ความรู้ 
การให้ความรู้ด้านการจัดท า การจัดสรร 
การบริหารงบประมาณ และการติดตาม
งบประมาณ  
 

๑. รวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า 
การจัดสรรการบริหารงบประมาณ และการ
ติดตามงบประมาณ เช่น ระเบียบของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภาที่เก่ียวข้อง กฎหมาย กฎ 
ระเบียบ เอกสารที่เก่ียวข้อง ศึกษาขั้นตอน/

๑. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงาน
และกลุ่มงาน 
๒. พัฒนาความสามารถที่จะแบง่ปัน
ความรู้ที่ได้รวบรวมและวิเคราะห์ให้กับ
บุคคลที่เกี่ยวข้องในองค์กร และน า

   ส านักการ
คลังและ

งบประมาณ 



๓๗ 
 

หัวข้อองค์ความรู้หลัก องค์ความรู้ทีด่ าเนินการจัดการความรู้ วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
ระยะเวลา
ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

59 60 61 
รายละเอียด 
 ด าเนินการปรับปรุงเอกสารเผยแพร่
สถานะปีละคร้ัง 
 

กระบวนการปฏบิัติงานมีการ Coaching 
ในกลุ่มงาน 
๒. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
มาประมวลกลั่นกรองเป็นเอกสารหรือคู่มือการ
ปฏิบัติงาน ที่มีความครบถ้วน ถกูต้อง ทันสมัย  
สามารถน าไปใช้เปน็แนวทางในการปฏิบัติงาน
และเผยแพร่ได ้
๓. จัดเก็บองค์ความรู้ให้สะดวกต่อการใช้งาน  
๔. เผยแพร่องค์ความรู้เพื่อให้บุคลากรน าไปใช้
ในการปฏิบัติงาน ด าเนนิการปรบัปรุงเอกสาร
เผยแพร่สถานะปีละคร้ัง 

ความรู้ไปปรับใช้กับงานที่ท าอยู่ให้เกิด
ประสิทธผิลมากยิ่งขึ้น  
๓. ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการ
ตัดสินใจและวางแผนด าเนินงานให้
รวดเร็ว และดีขึ้น เพราะมีสารสนเทศ 
หรือแหล่งความรู้เฉพาะที่มีหลักการ 
เหตุผล และนา่เชื่อถือช่วยสนบัสนุนการ
ตัดสินใจ  
 

การควบคุมภายใน 
- การสอบทานระบบ
ควบคุมภายใน 

ชื่อองค์ความรู้ 
เทคนิคการสอบทานการประเมินผลระบบ
ควบคุมภายใน 
รายละเอียด 
เทคนิคการสอบทานการประเมนิผลระบบ
ควบคุมภายใน คือ วิธีการรวบรวมหลักฐาน
และข้อเท็จจริงต่างๆ การใชป้ระสบการณ์
และดุลยพนิิจของผู้ตรวจสอบภายใน 
เพื่อให้การประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
มีความถูกต้อง จึงต้องพิจารณาเทคนิคการ
ประเมินผลเข้ามาช่วย เพื่อให้เหมาะสมกับ
เร่ืองที่จะประเมิน ได้แก ่
๑) แบบสอบถาม 
๒) การสัมภาษณ ์
๓) การสังเกตการณ์ 

ก่อนการด าเนินงาน 
๑. ศึกษาและท าความเข้าใจข้อมูลเบื้องต้น 
ก่อนที่จะประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องมีการศึกษา และท า
ความเข้าใจข้อมูลเบื้องต้น ในเรื่อง 
 ๑.๑ ระบบการควบคุมภายในของส านักงาน 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน กฎหมาย 
ระเบียบ และแนวปฏบิัติที่เก่ียวข้อง เป็นต้ 
 ๑.๒ ศึกษารายงานผลการประเมินการ
ควบคุมภายใน ของปีทีผ่่านมา รวมถึงระบบ
ควบคุมภายในของส านักงาน ซึง่ได้จัดวาง
ระบบไว้ ๗ ด้าน คือ ๑)  ด้านงานประชุม 
๒) ด้านวชิาการและข้อมูล ๓) ดา้นการ
ต่างประเทศ ๔) ดา้นการประชาสัมพันธ์ 

๑. สามารถสร้างความเชื่อมั่นวา่
ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา มีการปฏิบัติ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน 
แผ่นดินวา่ด้วยการก าหนดมาตรฐาน 
การควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ 
๒. ผู้อ านวยการส านัก สามารถใช้เป็น 
เครื่องมือในการก ากับดูแลการปฏิบัติงาน
ตามแผนการปรับปรุงการควบคมุภายใน 
ของบุคลากรภายในส านัก 
๓. จากการสอบทานการประเมนิผล
ระบบการควบคุมภายใน ท าให้ทราบถึง
ระบบการควบคุมภายในของส านักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา มีความเพียงพอ  
เหมาะสม และมปีระสิทธผิลตามที่ได้ 
ก าหนดไว้หรือไม ่

   กลุ่ม
ตรวจสอบ
ภายใน 
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๔) การระดมความคิดเห็นหรือระดมสมอง 
๕) การประชุมเชงิปฏิบตัิการ 
 

๕) ด้านการบริหารจัดการ ๖) ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และ ๗) ด้านการ
คลังและงบประมาณ 
โดยศึกษาวา่ แต่ละดา้นมีกิจกรรมอะไร 
มีปัจจัยเสี่ยงจากการปฏิบตัิงานอย่างไร 
กิจกรรมที่ควบคุม รวมทั้ง ส านกัที่รับผิดชอบ   
ปีที่ผา่นมานัน่ยังมีความเสีย่งใดบ้างทีย่ังต้อง
ติดตามผลการควบคุม เปน็ต้น 
 ๑.๓ ศึกษาเทคนิคในการประเมินผลระบบ
ควบคุมภายใน เพื่อให้การประเมินระบบการ
ควบคุมภายในมีความถูกต้อง ซึ่งทั่วไปมีเทคนิค 
ดังนี ้แบบสอบถาม, การสัมภาษณ์, การ
สังเกตการณ์, การจัดท าแผนภาพ และการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 ๑.๔ ศึกษาแผนปฏิบตัิการการบริหารความ
เสี่ยงของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
โดยศึกษา ประเด็นความเสี่ยง การบริหาร
ความเสี่ยง และความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ ส านัก 
ที่รับผิดชอบ เพื่อใช้ประกอบการจัดท า 
แผนปฏบิัติงาน 
๒. จัดท าแผนปฏิบัตงิาน ผู้ตรวจสอบภายในได้
ด าเนินการจัดท าแผนปฏบิัติงานตรวจสอบการ
สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการประเมินผล
ระบบควบคุมภายในที่ก าหนด 
 

๔. ส่งเสริมให้บุคลากรของส านกังาน 
เลขาธิการวุฒิสภา มีการปฏบิัตงิานตาม 
ระบบการควบคุมภายในทีว่างไว้ 
๕. น าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ 
ของผู้ตรวจสอบภายใน มาปรบัปรุง 
ระบบการควบคุมภายใน ท าให้การ 
ปฏิบัติงานของส านักงานเลขาธกิาร 
วุฒิสภา มปีระสทิธิภาพและประสิทธิผล 
ยิ่งขึ้น และมีการพฒันาปรบัเปลีย่น 
การท างานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป 
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ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
ประเด็นที่ตรวจ ๑ การด าเนินงานของ
ส านักงานตามกิจกรรมการควบคุม 
เป็นไปตามแผนการปรบัปรุงการควบคุมภายใน 
มีวิธีด าเนินการสอบทาน ดงันี ้
 ๑. รวบรวมและวิเคราะห์รายงานการ
ประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ระดับส่วนงานย่อย และรายงานแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยรับ
ตรวจ โดยพิจารณาถึงวัตถุประสงค์การ 
ควบคุม จุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่รายงานไว้มี
ความสอดคล้องกับกิจกรรมการปรับปรุงการ
ควบคุมหรือไม่ ได้มีการปฏิบัตติามแผน
ปรับปรุงการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
 ๒. ผู้ตรวจสอบภายในใช้เทคนิคการ
ประเมินโดยสุ่มสัมภาษณ์ผู้รับผดิชอบของแต่
ละส านัก เพื่อสอบถามถึงความเสี่ยงจากการ
ปฏิบัติงาน วิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้น และ
เมื่อด าเนินการตามวิธีการควบคมุแล้วความ
เสี่ยงนั้นหมดไปหรือไม่ อย่างไร 
 ๓. น าข้อมูลที่ได้จากข้อ ๑ และข้อ ๒ 
มาวิเคราะห์ถึงความสอดคล้องและสรุปผลไว้
ในกระดาษท าการ การสรุปผลการติดตามการ
ปฏิบัติงานตามแผนการปรับปรงุการควบคุม
ภายใน ซึ่งผลดังกลา่ว สามารถแสดงให้เห็นว่า
ส านักงานด าเนนิกิจกรรมการควบคุมเป็นไป
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ตามแผนการปรับปรุงการควบคมุภายในที่
ก าหนดและเปน็ไปตามเกณฑ์การตรวจสอบ
หรือไม่ 
ประเด็นที่ตรวจ ๒ รายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
มีความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบฯ 
มีวิธีด าเนินการประเมินผล ดังนี ้
 ๑. ศึกษาและสอบทาน รายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา โดยสอบทานว่าส านักงานได้
มีการจัดท ารายงานเป็นไปตามระเบียบหรือไม่ 
ซึ่งในขั้นตอนนีผู้้ตรวจสอบภายในได้สรา้ง
กระดาษท าการ การสอบทานการจัดท า
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ
ส านักงาน 
 ๒. เพื่อเป็นการสอบทานความเชื่อถือได้
ของการประเมินผลองค์ประกอบการควบคุม
ภายในขององค์กร และส่วนงานย่อย ดังนั้น 
ผู้ตรวจสอบภายในจึงใช้เทคนิคในการ
ประเมินผล คือจัดท าแบบสอบถามระบบ
ควบคุมภายในมีขั้นตอนด าเนนิการ ดังนี ้
 ๒.๑ วิเคราะห์รูปแบบและค าถามให้
เหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะการควบคุม
ภายในขององค์กร ซึ่งแบบสอบถาม จะใช้
ภาษาทีช่ัดเจนและเข้าใจง่าย และครอบคลุม 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ทั้ง ๕ 
องค์ประกอบ ได้แก่ สภาพแวดล้อมของการ
ควบคุม, การประเมินความเสี่ยง, กิจกรรมการ
ควบคุม, สารสนเทศและการสื่อสาร และการ
ติดตามและประเมินผล 
 ๒.๒ ส่งแบบสอบถามไปยังแต่ละส านัก 
เพื่อให้แต่ละส านักได้ตอบ โดยจะแนบค าชี้แจง
ในการตอบแบบสอบถามสรปุการสอบทาน
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบการ
ควบคุมภายในระดบัส่วนงานย่อย และระดับ
องค์กร สรุปผลการตอบแบบสอบถามการ
ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยน ามา
พิจารณาเปรียบเทียบ 
ว่าข้อมูลที่ได้มีความสอดคล้องและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันหรือขัดแย้งกันหรือไม่ 
ส านักงานมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ 
เป็นไปตามเกณฑ์การตรวจสอบที่ก าหนดไว้
หรือไม่ ความคิดเห็นต่อระบบควบคุม 
ภายในมีอย่างไร และจัดท าสรปุผลการประเมิน
การควบคุมภายใน ทัง้ ๕ องค์ประกอบ เพื่อใช้
ประกอบการจัดท ารายงานผลการสอบทาน
การประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปส.) 
ขั้นตอนสุดทา้ยของการด าเนนิงาน 
จัดท ารายงานผลการสอบทานการประเมินการ
ควบคุมภายใน ด าเนินการ ดังนี ้
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๑. รวมรวมข้อมูลที่วิเคราะห์และสรุปผลจาก
กระดาษท าการ ของประเด็นทีต่รวจ ๑ และ 
ประเด็นที่ตรวจ ๒ มาจัดรูปแบบรายงานผล 
๒. เสนอรายงานผลการสอบทานให้
ผู้บังคับบัญชาพิจารณาตรวจสอบความ 
ถูกต้อง และเมื่อพิจารณาเรียบร้อยแล้ว จะได้
ลงลายมือชื่อ เพื่อแสดงความเห็นในรายงาน
ดังกล่าว 
๓. รายงานผลการสอบทาน เสนอต่อ
เลขาธิการวุฒิสภา เพื่อรับทราบในผลการสอบ
ทานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
๔. เมื่อเลขาธิการวุฒิสภารับทราบแล้ว 
หลังจากนัน้จัดท ารูปเล่มเพื่อเผยแพร่รายงาน
บุคคลภายในส านักงาน ได้แก่ คณะกรรมการ
จัดท ารายงานผลการประเมินระบบควบคุม
ภายในของส านักงาน, ผู้บริหารของส านักงาน 
และผู้รับผิดชอบของแต่ละส านกั 

การประชาสัมพนัธ์
และสื่อสารองค์กร 
 

ชื่อองค์ความรู้ 
การพูดในที่สาธารณะเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์องค์กร 
รายละเอียด 
เทคนิคและวิธีการพูดในที่สาธารณะ ซึ่งมี
ผู้ฟังจ านวนมาก ผู้พูดต้องสนใน ปฏิกิริยา
ตอบสนองผู้ฟัง ทั้งที่เป็นวัจนภาษา
และอวัจนภาษา 

๑. ตั้งคณะท างานจดัท าองค์ความรู้ภายใน
ส านัก 
๒. รวบรวมองค์ความรู้จากแหล่งต่างๆ เชน่ 
จากเอกสาร เช่น หนังสือดา้นประชาสัมพันธ์ 
และคู่มือการพูดในที่สาธารณะ และจากตัว
บุคคล เช่น คณะกรรมการประชาสัมพนัธ์เชิง
รุกสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิผู้เชี่ยวชาญจาก
ภายนอก และนายวิเชียร บัวบาน 

๑. บุคลากรของส านักประชาสมัพันธ์มี
ความรู้ความเข้าใจในหลักการ เทคนิคและ
วิธีการพูดในที่สาธารณะ 
๒. บุคลากรของส านักประชาสมัพันธ์
สามารถน าความรูไ้ปประยุกต์ใชใ้นการ
พูดในที่สาธารณะซึง่มีผู้ฟังจ านวนมากได้ 
 

   ส านักประชา 
สัมพันธ ์
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ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตย
และกิจกรรมวุฒิสภาภูมิภาค รวมทั้งจากการ
กิจกรรมชุมชนนักปฏบิัติ (CoPs) และการ
ทบทวนหลังการปฏบิัติงาน (After Action 
Review: AAR) 
๓. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลมาจัดท าเป็น
คู่มือการพูดในที่สาธารณะ เพื่อใช้เป็นแนว
ทางการการปฏบิัติงานร่วมกัน 

การประชาสัมพนัธ ์
และสื่อสารองค์กร 

ชื่อองค์ความรู้ 
การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
รายละเอียด 
การประชาสัมพนัธ์ที่ด าเนินการเพื่อสร้าง
ความเข้าใจล่วงหนา้ ก่อนที่สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติหรือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
จะด าเนนิการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
กับสาธารณะ 

๑. ตั้งคณะท างานจดัท าองค์ความรู้ภายใน
ส านัก 
๒. รวบรวมองค์ความรู้จากแหล่งต่างๆ เชน่ 
จากเอกสาร ได้แก่ แผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
สภานิติบญัญัติแห่งชาต ิและหนังสือด้าน
ประชาสัมพนัธ์และจากตัวบุคคล ได้แก ่
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์เชงิรุกสภา 
นิติบัญญัติแห่งชาต ิและผู้เชีย่วชาญจาก
ภายนอก ตลอดจนการทบทวนหลังการ
ปฏิบัติงาน (After Action Review: AAR) 
๓. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลมาจัดท าเป็น
คู่มือการประชาสัมพันธ์เชงิรุก เพื่อใช้เป็นแนว
ทางการการปฏบิัติงานร่วมกัน 

๑. บุคลากรของส านักประชาสมัพันธ์มี
ความรู้ความเข้าใจในหลักการ
ประชาสัมพนัธ์เชิงรุก 
๒. บุคลากรของส านักประชาสมัพันธ์
สามารถน าความรูไ้ปประยุกต์ใชใ้นการ
ประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างความเข้าใจ
ล่วงหน้า ก่อนที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
หรือส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา จะ
ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งกบั
สาธารณะ 
 

   ส านักประชา 
สัมพันธ ์

การประชาสัมพนัธ ์
และสื่อสารองค์กร 

ชื่อองค์ความรู้ 
การสื่อสารองค์กร 
รายละเอียด 

๑. ตั้งคณะท างานจดัท าองค์ความรู้ภายใน
ส านัก 
๒. รวบรวมองค์ความรู้จากแหล่งต่างๆ เชน่ 
จากเอกสาร เช่น หนังสือดา้นประชาสัมพันธ์

๑. บุคลากรของส านักประชาสมัพันธ์มี
ความรู้ความเข้าใจในหลักการสือ่สาร
องค์กรในทุกระดับ ได้แก่ ระดับปัจเจก
บุคคลระดับกลุ่ม และระดบัองคก์ร 

   ส านักประชา 
สัมพันธ ์
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การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้
ในหมู่สมาชิกขององค์กรเพื่อให้บรรลุ
ประสิทธิภาพและประสทิธิผลขององค์กร 
การสื่อสารขององค์กรมีหลายระดับ ได้แก่ 
ระดับปัจเจกบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับ
องค์กร 

และหนังสือด้านการสื่อสารองค์กร และจากตัว
บุคคล เช่น คณะกรรมการประชาสัมพนัธ์เชิง
รุกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และผู้เชี่ยวชาญจาก
ภายนอก ตลอดจนการทบทวนหลังการ
ปฏิบัติงาน (After Action Review: AAR) 
๓. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลมาจัดท าเป็น
คู่มือการสื่อสารองค์การ เพื่อใช้เป็นแนว
ทางการการปฏบิัติงานร่วมกัน 

๒. บุคลากรของส านักประชาสมัพันธ์
สามารถน าความรูไ้ปประยุกต์ใชใ้นการ
สื่อสารองค์กรเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและความรู้ในหมู่สมาชกิของ
องค์กร เพื่อให้บรรลุประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิลขององค์กร  

 

การประชาสัมพนัธ์
และสื่อสารองค์กร 
- การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
ตามระบบบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001 : 
2015 

ชื่อองค์ความรู้ 
กระบวนการการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ตาม
ระบบมาตรฐานบริหารงานคุณภาพ ISO 
9001 : 2015 
รายละเอียด 
การออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดา้นการ
ประชุม วชิาการ ธุรการ ข้าราชการใน
สังกัดส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
และสมาชิกสภานิตบิัญญัติแห่งชาติ จ าเป็น
อย่างยิ่งทีบุ่คลากรต้องปฏบิัติงานโดยอาศัย
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความรอบรู้ในงาน
ที่ปฏิบัติ จะต้องมีการพัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงาน และตนเองอยู่เสมอเพื่อให้การ
ท างาน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ผลงานทีไ่ด้มีคุณภาพ และมีความทันสมัย 
สร้างความพงึพอใจให้กับผู้ขอรับบริการ 
 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ของส านัก
การพิมพ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
2. ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อรวบรวม
ขั้นตอนการปฏบิัติงานตามระบบมาตรฐาน 
บริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 
3. จัดท าแผนการด าเนนิงาน  
4. ด าเนินการตามแผนงานที่ก าหนด 
5. จัดท าคู่มือกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ตาม 
ระบบมาตรฐานบริหารงานคุณภาพ ISO 
9001 : 2015 
6. ด าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่คู่มือ 
กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ตามระบบมาตรฐาน
บริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015  
7. จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
8. ด าเนินการเผยแพร่ภาพกิจกรรมและคู่มือ 
กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ฯ ให้กับบุคลากร 
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาทาง
อินทราเน็ตของส านักการพิมพ ์

1. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร  
2. เป็นการลงทนุในต้นทุนมนุษย์ในการ
พัฒนาความสามารถที่จะแบ่งปนัความรู้ 
ที่ได้เรียนรู้มาให้กับคนอ่ืนๆ ในองค์กร 
และน าความรู้ไปปรบัใช้กับงานที่ท าอยู่ 
ให้เกิดประสิทธิผลมากยิง่ขึ้น  
3. ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการ 
ตัดสินใจและวางแผนด าเนินงานให้รวดเร็ว 
และดีขึ้น เพราะมีสารสนเทศหรือแหล่ง
ความรู้เฉพาะที่มีหลักการเหตุผลและ
น่าเชื่อถือช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ  
4. ผู้บังคับบัญชาสามารถท างานเชื่อมโยง 
กับผู้ใต้บังคบับัญชาให้ใกล้ชิดกนัมากข้ึน
ช่วยเพิ่มความกลมเกลียวในหนว่ยงาน  
5. เมื่อพบข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน 
สามารถหาวิธีแก้ไขได้ทันท่วงที  
6. แปรรูปความรู้ให้เป็นทุน ซึ่งเป็นการ 
สร้างความท้าทายให้องค์กร 

 
 

  ส านัก 
การพิมพ์ 



๔๕ 
 

หัวข้อองค์ความรู้หลัก องค์ความรู้ทีด่ าเนินการจัดการความรู้ วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
ระยะเวลา
ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

59 60 61 

๔. ขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus Areas) ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และความ
โปร่งใสของบุคลากร
และองค์กร 

ชื่อองค์ความรู้ 
ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างแรงจูงใจให้
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา หัวข้อ “ค้นฟ้าคว้าดาวสภา” 
รายละเอียด 
ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
และส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ร่วมกัน
ปรับปรุงและจัดท าหลักเกณฑ์การคัดเลือก
ข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมดีเด่น และส านักที่มีผลงานด้าน
การส่งเสริมตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส ขึ้นใหม่ 
เพื่อใช้บังคับกันทั้ง ๒ ส่วนราชการ ดังนัน้ 
เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับหลักเกณฑ์ดังกล่าว ให้แก่บุคลากร
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมทั้ง 
รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็น
ประโยชน์ส าหรับการพิจารณาทบทวน
หลักเกณฑ์ในปีงบประมาณถัดไปจึงสมควร
ด าเนินการจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
เสริมสร้างแรงจูงใจให้ปฏิบัติตามประมวล
จรยิธรรมข้าราชการในประเดน็หัวข้อ
ดังกล่าว 

๑. ทบทวน หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
ดีเด่นในปีทีผ่่านๆ มา เพื่อจัดท าหลักเกณฑ์การ
คัดเลือกข้าราชการรัฐสภาผู้มีคณุธรรมและ
จริยธรรมดีเด่น และส านักที่มีผลงานด้านการ
ส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภาและความโปร่งใส ซึ่งจะใช้ร่วมกันของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
๒. ประกาศ/แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการฯ
ให้ทราบโดยทั่วกนั 
๓. จัดกิจกรรมเพื่อชี้แจงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ 
พร้อมทั้ง รับฟังความคิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ 
จากผู้แทนของทุกส านัก/กลุ่ม 
๔. จัดท าเอกสารสรุปความรู้เกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ พร้อมทั้ง
ประเด็นข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้
๕.เผยแพร่เอกสารสรุปความรู้เกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ พร้อมทั้ง
ประเด็นข้อเสนอแนะแก่บุคลากรของส านักงานฯ 
 
 

๑. ได้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการ
เสริมสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรประพฤติดี
ประพฤติชอบตามทีป่ระมวลจรยิธรรม
ข้าราชการรัฐสภาก าหนด 
๒. ได้สร้างความเข้าใจและความร่วมมือ
ในการขับเคลื่อนประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา ซึ่งตอบสนองและ
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ในการจะเป็น
องค์กรธรรมาภิบาล 
๓. ได้สร้างขวัญและก าลงัใจแก่บุคลากรที่
ประพฤติดี อันส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติหนา้ที่ราชการและภาพลกัษณ์ที่ดี
ของส านักงานฯ 

   ส านักพฒันา
ทรัพยากร

บุคคล 



๔๖ 
 

หัวข้อองค์ความรู้หลัก องค์ความรู้ทีด่ าเนินการจัดการความรู้ วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
ระยะเวลา
ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

59 60 61 
การส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม 
ของบุคลากร 

ชื่อองค์ความรู้ 
ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่าย
จริยธรรม 
รายละเอียด 
ด าเนินการศึกษาและรวบรวมความรู้
เก่ียวกับการสร้างและขยายเครือข่าย
จริยธรรม จากองค์กรต่างๆ ที่บงัคับใช้
ประมวลจริยธรรม /จากเอกสาร และ
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อประมวลเปน็แนวทางใน
การสร้างและขยายเครือข่าย 

๑. ศึกษาและรวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้อง 
กับองค์ความรู้ที่ด าเนนิการ ประกอบด้วย 
 ๑) ต ารา แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการ
จัดท าหลักสูตร  
 ๒) แนวนโยบายจากคณะกรรมการ
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
 ๓) ผู้มีประสบการณ์/ผู้เชี่ยวชาญในการ
ด าเนินการเร่ืองดังกล่าว 
๒. จัดกิจกรรม CoPs เพื่อแสวงหาความรู้และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ปฏิบตัิ ผู้เชี่ยวชาญ 
และผู้รับบริการ 
๓. จัดท าเอกสารที่เก่ียวข้องเพื่อเผยแพร่ต่อไป 

๑. ได้สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประโยชน์ของการรวมกลุ่มเป็นเครือข่าย 
๒. ได้สร้างความเข้าใจในกระบวนงาน
ของเครือข่ายจริยธรรมและความร่วมมือ
ในการประสานงานเพื่อองค์กร 
 

   ส านักพฒันา
ทรัพยากร

บุคคล 

การส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม 
ของบุคลากร 

ชื่อองค์ความรู้ 
ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
จริยธรรมเพ่ือการพัฒนาบุคลากร 
รายละเอียด 
ด าเนินการศึกษาและรวบรวมความรู้
เก่ียวกับการจัดท าหลักสูตรการจริยธรรม
เพื่อการพัฒนาบุคลากร จากองค์กรต่างๆ 
ที่บังคับใช้ประมวลจริยธรรม /จากเอกสาร 
และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อประมวลเปน็แนวทาง
ในการจดัท าหลักสูตรและน าหลกัสูตรไปใช้
ในการพัฒนาบุคลากร 

๑. ศึกษาและรวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้อง 
กับองค์ความรู้ที่ด าเนนิการ ประกอบด้วย 
 ๑) ต ารา แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการ
จัดท าหลักสูตร  
 ๒) แนวนโยบายจากคณะกรรมการ
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
 ๓) ผู้มีประสบการณ์/ผู้เชี่ยวชาญในการ
ด าเนินการเร่ืองดังกล่าว 
๒. จัดกิจกรรม CoPs เพื่อแสวงหาความรู้และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ปฏิบตัิ ผู้เชี่ยวชาญ 
และผู้รับบริการ 
๓. จัดท าเอกสารที่เก่ียวข้องเพื่อเผยแพร่ต่อไป 

๑. ได้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการ
สร้างหลักสูตรจริยธรรมเพื่อการพัฒนา
บุคลากร 
๒. ได้น าความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการ
พัฒนาบุคลากร 

   ส านักพฒันา
ทรัพยากร

บุคคล 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ๒ 
 

องค์ความรู้จากการด าเนินการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๘ 

 



ภาคผนวก ๒ องค์ความรู้จากการด าเนินการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๘ 

 

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 
 
 

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


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


๓ 
 

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 
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๔ 
 

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 



๕ 
 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

รายชื่อองค์ความรู้ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบการ

จัดท าองค์ความรู้ 
ความสอดคล้อง 

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 



๖ 
 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

รายชื่อองค์ความรู้ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบการ

จัดท าองค์ความรู้ 
ความสอดคล้อง 

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/


๗ 
 
หมายเหตุ : องค์ความรูท้ี่ได้จากการด าเนินการจัดการความรู้ของส านักงานฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๖ 
มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานฯ ๓ ฉบบั ดงันี ้

 องค์ความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๐ สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ของส านักงานฯ ฉบับที่ ๑ 
 องค์ความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ของส านักงานฯ ฉบับที่ ๒ 
 องค์ความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๕๖ สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ของส านักงานฯ ฉบับที่ ๓ 

 
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 านักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้ทันสมัย
สามารถรองรับภารกิจของวุฒิสภาได้อย่าง
ดี มีผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 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 ๓ 
 

การประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู ้
ด้วย KMAT (The Knowledge Management Assessment Tool : KMAT) 

 



๑ 
 

ภาคผนวก ๓ การประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจดัการความรู้ 
 

 การประเมินองค์กรตนเองเรือ่งการจดัการความรู้ เพื่อใหท้ราบถึงความพร้อม (จุดอ่อน-จุดแข็ง/
โอกาส-อุปสรรค) ในเรื่องการจัดการความรู้ และน าผลของการประเมนินี ้ใช้เปน็ข้อมูลส่วนหนึง่ในการ
จัดท าแผนการจดัการความรู้ โดยใช้วธิีการประเมนิดว้ย KMAT (The Knowledge Management 
Assessment Tool : KMAT) ๕ หมวด ดังนี้ 
 หมวด ๑ กระบวนการจัดการความรู ้ หมวด ๒ ภาวะผูน้ า หมวด ๓ วัฒนธรรมในเรื่องการ
จัดการความรู ้หมวด ๔ เทคโนโลยกีารจดัการความรู้ หมวด ๕ การวดัผลการจัดการความรู ้ โดยมี
รายละเอียดผลการประเมิน ดังนี้ 
 เกณฑ์การประเมินผล 

พิจารณาจากแบบประเมนิผล ซึ่งแบง่ระดับความคดิเห็นออกเปน็ ๕ ระดบั  ได้แก ่
๔ = มีในระดับทีด่ีมาก ๓ = มีในระดบัที่ด ี๒ = มีระดบัปานกลาง ๑ = มีน้อย ๐ = ไม่มีเลย/มนี้อยมาก 
และน าค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดในการประเมินผล ดังนี้ 

 

ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

๓.๒๑ – ๔.๐๐ มีในระดับทีด่ีมาก 
๒.๔๑ – ๓.๒๐ มีในระดับทีด่ ี
๑.๖๑ – ๒.๔๐ มีระดับปานกลาง 
๐.๘๑ – ๑.๖๐ มีน้อย 

๐ – ๐.๘๐ ไม่มีเลย / มนี้อยมาก 
 

 รายละเอียดผลการประเมินจากผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 ส่วนที่ ๑ ผลการประเมินในภาพรวม 

หมวด ค่าเฉลี่ย Std. 
Deviation 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

หมวด ๑ กระบวนการจัดการความรู ้ ๒.๑๐ .๘๗๑ มีระดับปานกลาง 
หมวด ๒ ภาวะผูน้ า ๒.๓๕ .๘๐๐ มีระดับปานกลาง 
หมวด ๓ วัฒนธรรมในเรื่องการจดัการความรู้ ๒.๖๐ .๖๗๗ มีในระดับทีด่ ี
หมวด ๔ เทคโนโลยีการจดัการความรู้ ๒.๗๕ .๘๒๙ มีในระดับทีด่ ี
หมวด ๕ การวัดผลการจดัการความรู้ ๒.๔๓ .๘๘๘ มีในระดับทีด่ ี

รวม ๒.๔๕ ๐.๘๑๓ มีในระดับที่ด ี

การประเมินผลองค์กรตนเองเรื่องการจดัการความรู้โดยภาพรวม พบวา่ มคี่าเฉลี่ยอยู่ที่ ๒.๔๕ 
คือ มีในระดับทีด่ ี
  
 



๒ 
 

 ส่วนที่ ๒ การประเมินโดยแยกตามหมวด 

หมวด ๑ กระบวนการจดัการความรู้ ค่าเฉลี่ย Std. 
Deviation 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

ล าดับคา่
คะแนน 

๑.๑ องค์กรมีการวิเคราะห์อย่างเปน็ระบบ 
เพื่อหาจุดแขง็จุดอ่อนในเรื่องการจดัการ
ความรู ้ เพื่อปรับปรุงในเรื่องความรู้ เช่น 
องค์กรยังขาดความรู้ที่จ าเปน็ต้องมี หรือ
องค์กรไมไ่ดร้วบรวมความรูท้ี่มีอยู่ให้เปน็
ระบบ เพื่อใหง้่ายต่อการน าไปใช้ ไม่ทราบ
ว่าคนไหนเก่งเรื่องอะไร ฯลฯ และมวีิธกีาร
ที่ชัดเจนในการแก้ไข ปรับปรุง 

๒.๑๐ ๑.๑๖๕ 
มีระดับปาน

กลาง 
๓ 

๑.๒ องค์กรมีการแสวงหาขอ้มูล/ความรู้
จากแหล่งต่างๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก
องค์กรที่มีการให้บริการคล้ายคลึงกัน 
(ถ้ามี) อย่างเป็นระบบและมจีริยธรรม 

๒.๒๐ .๘๓๔ 
มีระดับปาน

กลาง 
๒ 

๑.๓  ทุกคนในองค์กร มีสว่นร่วมในการ
แสวงหาความคิดใหม่ๆ ระดบัเทียบเคียง 
(Benchmarks) และ Best Practices จาก
องค์กรอื่นๆ ที่มีลักษณะคลา้ยคลึงกนั 
(บริการหรือด าเนนิงานที่คลา้ยคลึงกนั) 
และจากองคก์รอืน่ๆ ที่มีลักษณะแตกต่าง
กันโดยสิ้นเชิง 

๑.๘๕ .๙๓๓ 
มีระดับปาน

กลาง 
๕ 

๑.๔ องค์กรมีการถา่ยทอด Best 
Practices อย่างเป็นระบบ ซึ่งรวมถึงการ
เขียน Best Practices ออกมาเปน็เอกสาร 
และการจดัท าขอ้สรุปบทเรยีนที่ไดร้ับ 
(Lessons Learned) 

๒.๐๕ .๙๙๙ 
มีระดับปาน

กลาง 
๔ 

๑.๕  องค์กรเห็นคุณค่า “Tacit 
Knowledge” หรือความรูแ้ละทักษะที่อยู่
ในตัวบุคลากรซึ่งเกดิจากประสบการณ์และ
การเรียนรูข้องแต่ละคน และให้มีการ
ถ่ายทอดความรูแ้ละทกัษะนัน้ๆ ทั่วทั้ง
องค์กร 

๒.๓๐ ๑.๐๘๑ 
มีระดับปาน

กลาง 
๑ 

รวม ๒.๑๐ .๘๗๑ 
มีระดับปาน

กลาง 
 

 จากผลการประเมินดังกล่าว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกบัหมวดที่ ๑ 
ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ที ่๒.๑๐ คือ มีระดับปานกลาง 



๓ 
 

หมวด ๒  ภาวะผู้น า ค่าเฉลี่ย Std. 
Deviation 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

ล าดับคา่
คะแนน 

๒.๑ ผู้บริหารก าหนดใหก้ารจัดการความรู้
เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญในองค์กร 

๒.๕๓ .๙๖๔ มีในระดับทีด่ ี ๑ 

๒.๒ ผู้บริหารตระหนักวา่ ความรูเ้ปน็
สินทรัพย์ (Knowledge Asset) ที่สามารถ
น าไปใช้ให้เกดิประโยชน์กบัองค์กรได้ และ
มีการจดัท ากลยุทธ์ที่ชดัเจน เพื่อน า
สินทรัพย์ความรู้ทีม่ีอยู่ไปใช้ประโยชน ์(เช่น 
ท างานอย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล
มากขึน้ ให้บริการไดร้วดเรว็และตรงตาม
ความต้องการ  สร้างความพึงพอใจให้
ผู้ใช้บริการ เป็นต้น) 

๒.๔๐ .๘๘๓ 
มีระดับ 

ปานกลาง 
 

๓ 

๒.๓ องค์กรเนน้เรื่องการเรยีนรู้ของ
บุคลากร เพื่อส่งเสริม Core 
Competencies เดมิที่มีอยูใ่ห้แขง็แกร่งขึ้น 
และพัฒนา Core Competencies ใหม่ๆ  
(Core Competencies หมายถึง ความ
เก่งหรือความสามารถเฉพาะทางของ
องค์กร) 

๒.๔๕ ๑.๑๔๖ 
มีในระดับทีด่ ี

 
๒ 

๒.๔ การมสี่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้
ขององค์กร เป็นสว่นหนึ่งของเกณฑ์ท่ี
องค์กรใช้ประกอบในการพิจารณาในการ 
ประเมินผล และให้ผลตอบแทนบุคลากร 

๒.๐๕ ๑.๑๙๑ 
มีระดับ 

ปานกลาง 
 

๔ 

รวม ๒.๓๕ .๘๐๐ 
มีระดับ 

ปานกลาง 
 

จากผลการประเมินดังกล่าว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกบัหมวดที่ ๒ 
ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ที ่๒.๓๕ คือ มีระดับปานกลาง 

 
หมวด ๓  วัฒนธรรมในเรือ่งการจดัการ

ความรู ้
ค่าเฉลี่ย Std. 

Deviation 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ล าดับคา่
คะแนน 

๓.๑ องค์กรส่งเสริมและใหก้ารสนับสนนุ
การแลกเปลี่ยนเรียนรูข้องบคุลากร  

๒.๗๐ .๗๓๓ มีในระดับทีด่ ี ๒ 

๓.๒ พนักงานในองค์กรท างาน โดยเปิดเผย
ข้อมูลและมคีวามไว้เนือ้ 
เชื่อใจกันและกนั 

๒.๕๐ .๙๔๖ มีในระดับทีด่ ี ๔ 

๓.๓ องค์กรตระหนักว่า วัตถุประสงคห์ลัก
ของการจดัการความรู ้ คือ การสรา้งหรือ

๒.๗๕ .๘๕๑ มีในระดับทีด่ ี ๑ 



๔ 
 

หมวด ๓  วัฒนธรรมในเรือ่งการจดัการ
ความรู ้

ค่าเฉลี่ย Std. 
Deviation 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

ล าดับคา่
คะแนน 

เพิ่มพูนคุณค่าให้แก่ผู้ใชบ้ริการและ
หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 
๓.๔ องค์กรส่งเสริมใหบุ้คลากร เกิดการ
เรียนรู ้โดยการให้อิสระในการคดิ และการ
ท างาน รวมทั้งกระตุน้ให้พนกังาน
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

๒.๕๕ .๙๙๙ มีในระดับทีด่ ี ๓ 

๓.๕ ทุกคนในองคก์รถือวา่การเรียนรู้เป็น
หน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบของทุกคน 

๒.๔๗ .๘๔๑ มีในระดับทีด่ ี ๕ 

รวม ๒.๖๐ .๖๗๗ มีในระดับที่ด ี  

จากผลการประเมินดังกล่าว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกบัหมวดที่ ๓ 
ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ที ่๒.๖๐ คือ มีในระดับทีด่ ี

หมวด ๔ เทคโนโลยีการจัดการความรู้ ค่าเฉลี่ย Std. 
Deviation 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

ล าดับคา่
คะแนน 

๔.๑.เทคโนโลยีที่ใช้ช่วยให้ทกุคนในองคก์ร
สื่อสารและเชื่อมโยงกันได้อย่างทั่วถึงทั้ง
ภายในองค์กรและกับองคก์รภายนอก   

๒.๘๕ ๑.๐๘๙ มีในระดับทีด่ ี ๒ 

๔.๒.เทคโนโลยีที่ใช้ก่อใหเ้กดิคลังความรู้
ขององค์กร (An Institutional Memory) 
ที่ทุกคนในองคก์รสามารถเขา้ถึงได้ 

๒.๘๐ .๘๙๔ มีในระดับทีด่ ี ๓ 

๔.๓ เทคโนโลยีที่ใช้ท าให้บคุลากรใน
องค์กรเข้าใจและใกล้ชดิผู้มาใช้บริการ 
มากขึน้ เช่น ความต้องการและความ
คาดหวงั พฤติกรรมและความคิด เปน็ตน้ 

๒.๕๕ .๙๙๙ มีในระดับทีด่ ี ๕ 

๔.๔ องคก์รพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยเนน้ความต้องการของผู้ใช ้

๒.๗๕ .๘๕๑ มีในระดับทีด่ ี ๔ 

๔.๕ องค์กรกระตอืรือร้นที่จะน าเทคโนโลยี
ที่ช่วยให้พนักงานสือ่สารเชือ่มโยงกนัและ
ประสานงานกนัได้ดขีึ้น มาใช้ในองคก์ร 

๓.๐๕ .๘๒๖ มีในระดับทีด่ ี ๑ 

๔.๖ ระบบสารสนเทศขององค์กรชาญฉลาด 
(Smart) ให้ข้อมูลได้ทันทีที่เกิดขึ้นจริง 
(Real Time) และข้อมูลสารสนเทศในระบบ
มีความเชื่อมโยงกัน 

๒.๕๐ .๙๔๖ มีในระดับทีด่ ี ๖ 

รวม ๒.๗๕ .๘๒๙ มีในระดับที่ด ี  

จากผลการประเมินดังกล่าว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกบัหมวดที่ ๔ 
ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ที ่๒.๗๕ คือ มีในระดับทีด่ ี



๕ 
 

 

หมวด ๕  การวัดผลการจัดการความรู้ ค่าเฉลี่ย 
Std. 

Deviation 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ล าดับคา่
คะแนน 

๕.๑ องค์กรมวีิธีการที่สามารถเชื่อมโยง  
การจดัการความรูก้ับผลการด าเนินการ 
ที่ส าคัญขององค์กร เช่น ผลลัพธ์ในด้าน
ผู้ใช้บริการ ด้านการพัฒนาองค์กร ฯลฯ 

๒.๔๕ .๙๙๙ มีในระดับทีด่ ี ๒ 

๕.๒ องค์กรมีการก าหนดตัวชี้วัดของการ
จัดการความรูโ้ดยเฉพาะ 

๒.๖๐ ๑.๐๙๕ มีในระดับทีด่ ี ๑ 

๕.๓ จากตวัชีว้ัดในข้อ ๕.๒ องค์กรสร้าง
ความสมดุลระหว่างตวัชีว้ัดที่สามารถตคี่า
เป็นตัวเงินไดง้่าย (เช่น ตน้ทนุที่ลดได ้ฯลฯ) 
กับตวัชีว้ัดทีต่ีค่าเป็นตวัเงนิได้ยาก (เช่น 
ความพึงพอใจของผู้มาใช้บรกิาร การ
ตอบสนองผู้ใช้บริการได้เรว็ขึ้น การพัฒนา
บุคลากร ฯลฯ) 

๒.๒๕ .๙๖๗ 
มีระดับ 

ปานกลาง 
๓ 

๕.๔ องค์กรมีการจดัสรรทรพัยากรให้กับ
กิจกรรมตา่งๆ ที่มีส่วนส าคญัที่ท าให้
ฐานความรู้ขององค์กรเพิ่มพูนขึ้น 

๒.๔๕ .๙๙๙ มีในระดับทีด่ ี ๒ 

รวม ๒.๔๓ .๘๘๘ มีในระดับที่ด ี  

จากผลการประเมินดังกล่าว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกบัหมวดที่ ๕ 
ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ที ่๒.๔๓ คือ มีในระดับทีด่ ี
 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก ๔ 

เครื่องมือสนับสนุนการจัดการความรู ้

 

 

 

 



เครื่องมือสนับสนุนการจดัการความรู ้

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 

การเล่าเรื่อง/บอกเล่าบทเรียน  
(Story telling/Lesson Learned) 
 

 เป็นเครื่องมือช่วยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
การถ่ายทอดและแลกเปลีย่นประสบการณ์ต่อหัวข้อหรือปัญหาที่มี
ลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายคลงึกัน 

 กลุ่มผู้เรียนรู้จะได้รบัความรู้ โดยให้แต่ละคนผลักดนักันเล่า
เร่ืองราวหรือบทเรียนที่ได้จากการศึกษาและประสบการณ์การ
ด าเนินงาน 
ที่ผ่านมาเพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ หรือเป็นข้อพึงระวัง 
ในการด าเนินงาน 

การเสวนา 
(Dialogue) 
 

 เป็นเครื่องมือช่วยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีวัตถุประสงค์ใน
การถ่ายทอด หรือน าเสนอความคิดเห็นจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่รว่ม
สนทนา 
 กลุ่มผู้เรียนรู้จะได้รบัความรู้ จากการน าเสนอความคิดเห็นและ
มุมมองจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เพือ่การน าไปปรับใช้ 

 



 
 

เครื่องมือ / กิจกรรม ลักษณะกระบวนการเรียนรู้ 
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 
 บุคคลหรือกลุ่มผู้เรียนรู้จะมีบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ 
เป็นผู้ให้ค าแนะน า และชี้แนะแนวทาง แต่มิใช่เป็นการสั่งสอน หรือ
ควบคุมการท างาน 

 
ที่มา : การจัดการความรู้เพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงาน 
 
 



 

 

 

 

 
ภาคผนวก ๕ 

คณะกรรมการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
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