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ค ำน ำ 
 
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ได้ด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อรวบรวมองค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นต่อกำร

ปฏิบัติงำน ให้เป็นระบบระเบียบมำกยิ่งขึ้น เพื่อให้บุคลำกรสำมำรถเข้ำถึงองค์ควำมรู้ได้สะดวก สำมำรถ
น ำควำมรู้และวิธีกำรปฏิบัติที่ดีมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น รวมทั้ง สนับสนุน
วัฒนธรรมกำรเรียนรู้ มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำยในองค์กร ซึ่งน ำไปสู่กำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
(Learning Organization) อันจะส่งผลให้บุคลำกรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกำรเรียนรู้และ
พัฒนำกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีองค์ควำมรู้เป็นพ้ืนฐำน และและสนับสนุนควำมส ำเร็จตำม
เป้ำหมำย พันธกิจ และประเด็นยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรูข้องส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ ได้จัดท ำแผนปฏิบัตกิำรกำรจัดกำร
ควำมรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นแนวทำงในกำร 
รวบรวม จัดเก็บ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน รวมทั้ง กำร
เสริมสร้ำงบรรยำกำศกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของส ำนักงำนฯ เพ่ือให้กำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ เป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อบุคลำกรและส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
 
 

คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ 
ของส ำนักงำนเลขำธกิำรวฒุิสภำ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



สำรบัญ 

เรื่อง                                        หนำ้ 

บทที่ ๑ บทน ำ 
  - หลักกำรและเหตุผล              ๑ 
  - วัตถุประสงค ์ ๑ 
  - กำรด ำเนินกำรจดักำรควำมรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำที่ผ่ำนมำ ๒ 
  - ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รบั ๒ 
  - ปัจจัยสู่ควำมส ำเร็จ ๒ 

บทท่ี ๒ แนวทำงกำรจัดกำรควำมรูข้องส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิภำ  
           ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  - ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ๔ 
  - กำรวัดผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้     ๑๔ 

บทท่ี ๓ แผนปฏิบัติกำรกำรจัดกำรควำมรู ้(KM Action Plan) 
          ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิภำ ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๑. องค์ควำมรูด้้ำนกำรสนบัสนุนกระบวนกำรตรำพระรำชบัญญัติ    ๑๖ 
 ๒. องค์ควำมรูด้้ำนกำรเตรียมเข้ำสูป่ระชำคมอำเซียน     ๑๙ 
 ๓. องค์ควำมรูท้ี่จ ำเปน็ต่อกำรปฏิบตัิงำนในระดบัหน่วยงำน    ๒๒ 
 
      
ภำคผนวก  
ภำคผนวก ๑ : แต่งตัง้ผู้บริหำรด้ำนกำรจัดกำรควำมรูข้องส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรจดักำรควำมรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ และแตง่ตัง้คณะท ำงำนจัดกำรควำมรูข้อง
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 
ภำคผนวก ๒ : องคค์วำมรู้จำกกำรด ำเนนิกำรจดักำรควำมรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๖ 
ภำคผนวก ๓ : เครื่องมือสนบัสนุนกำรจดักำรควำมรู้ 

 
 



 ๑ 

บทที่ ๑ 
บทน ำ 

๑. หลักกำรและเหตุผล 
ตามทีพ่ระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกีารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ 

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

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

๒. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๒. เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในรูปของเอกสาร 
และในตัวบุคคลากรให้เป็นระเบียบ  
 ๓. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการ เครื่องมือ และวธิีการปฏบิัติในการจัดการความรู ้
 ๔. เพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและแรงจูงใจในการจัดการความรู้ของบุคลากร 
 ๕. เพ่ือส่งเสริมและประชาสัมพันธ์กระบวนการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ๖. เพ่ือพัฒนาระบบการจัดเก็บองค์ความรู้ให้เป็นระบบระเบียบ ครอบคลุมหมวดหมู่องค์ความรู้  
ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน และสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้ง่าย 
 



 ๒ 

๓. กำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำที่ผ่ำนมำ 
ส านักงานฯ ได้ด าเนินการจัดการความรู้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ 

ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานที่อยู่ในรูปของเอกสาร (Explicit Knowledge) และความรู้ที่อยู่ในตัวบุคลากร 
(Tacit Knowledge) ให้เป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้น ท าให้บุคลากรภายในองค์กรสามารถเข้าถึง และน าองค์
ความรู้และวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้ โดยมีการรวบรวมและ
เผยแพร่ ในเว็บไซต์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยรายชื่อขององค์ความรู้ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๗ ปรากฏตามภาคผนวก 

๔. ประโยชนท์ี่คำดว่ำจะไดร้ับ 
 ๑. ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการเพ่ือสนับสนุน
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ที่ครอบคลุมต่อภารกิจด้านต่างๆมากยิ่งขึ้น 
 ๒. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรจากส านักต่างๆ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรม
แห่งการเรียนรู้บุคลากร 
 ๓. บุคลากรรับรู้และเข้าใจการด าเนินการจัดการความรู้ของส านักงานฯ มากยิ่งขึ้น อันจะน าไปสู่
การให้ความร่วมมือและการสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องต่อไป 
 ๔. บุคลากรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ที่ได้รวบรวมขึ้นได้สะดวก และมีช่องทางในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้หลากหลายช่องทาง 
 ๕. บุคลากรได้น าองค์ความรู้มาพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของส านักงานฯ เป็นที่ยอมรับของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน 

๕. ปัจจัยควำมส ำเร็จ 
 ๑. ผู้บริหารระดับสูง เหน็ความส าคญัของการจัดการความรู้ ให้การสนับสนุนอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง เพื่อให้เกดิวฒันธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทัว่ทั้งองคก์ร พรอ้มทั้งเป็นตน้แบบแหง่การเปน็ผู้
ริเริ่มในการแบง่ปนัและเรียนรู้ 
 ๒. บคุลากรเหน็คุณคา่ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ว่าเป็นส่ิงที่ช่วยใหก้ารปฏิบัตงิานประสบ
ความส าเร็จ โดยเริม่จากสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ รบัเปล่ียนทัศนคติใหเ้กดิการเรียนรู้ ในการพัฒนา
ตนเอง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่มกบัผู้อื่น 

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 ระบบเทคโนโลยี ต้องท าให้คนเข้าถึงความรู้ได้ง่าย สะดวก มีการจัดเก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ 

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

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



 ๓ 

บทท่ี ๒ 
แนวทำงกำรจัดกำรควำมรูข้องส ำนักงำนเลขำธกิำรวฒุิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

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

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

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

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

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

๕.  ด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ พร้อมทั้งติดตามผลงานและความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ รวมถึงการเก็บข้อมูลหลักฐานการด าเนินกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนของ
การจัดการความรู้  
 ๖. การวัดผลการด าเนินการจะพิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักความส าเร็จจากผลสัมฤทธิ์
ของการด าเนินกิจกรรมที่ส่วนราชการด าเนินการได้ส าเร็จครบถ้วนทุกกิจกรรม  ตามแผนการจัดการ
ความรู้ของส่วนราชการที่ก าหนดไว้ โดยผลสัมฤทธิ์ หมายถึง งานบริการหรือกิจกรรมที่เกิดจากการ
ท างานได้ผลผลิต (outputs) ตามเป้าหมาย และเกิดผลลัพธ์ (outcome) ตรงตามวัตถุประสงค์ของการ
จัดการความรู้ ท าให้องค์ความรู้ที่ก าหนดสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ในการผลักดัน
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 
 
 



 ๔ 

 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  
 การจัดการความรู้  ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
มีขั้นตอนการด าเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดังต่อไปนี้ 

 ๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ของส านกังานเลขาธิการวฒุิสภา 
 ๒. การทบทวนองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ๓. องค์ความรู้ท่ีมาด าเนินการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๔. การจัดท าแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
 ๕. การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ 
 ๖. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ 
โดยรายละเอียดแนวทางการด าเนินงานแต่ละขั้นตอน มีดังนี้ 
 
 ๑. กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้มีการแต่งตั้งผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา (Chief Knowledge Officer :CKO) ซึ่งเป็นผู้บริหารของส านักงานฯ และด าเนินการ
ขับเคลื่อนการจัดการความรู้ โดยคณะกรรมการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ซึ่งมีผู้บริหารระดับผู้อ านวยการส านักทุกส านักเป็นกรรมการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญและ
มุ่งมั่นในการพัฒนาการจัดการความรู้ของผู้บริหารระดับสูง และมีการท างานเชื่อมโยงกันในระดับ
ส านักงานฯ เพ่ือให้การจัดการความรู้ของส านักงานฯ เป็นระบบ มีความต่อเนื่องและสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง ดังนี้ 

- มีการแต่งตั้งผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  (Chief 
Knowledge Officer :CKO) ตามค าสั่งส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ ๑๔๔/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้ง
ผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  (Chief Knowledge Officer :CKO) 
ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยแต่งตั้งให้ นางสาวศศิธร ศรีสุจริต ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ เป็น
ผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (Chief Knowledge Officer :CKO) 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตามค าสั่งส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาที่ ๒๗๙/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗  เพ่ือให้การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
เป็นระบบและต่อเนื่อง โดยมี นางสาวศศิธร ศรีสุจริต เป็นประธานกรรมการจัดการความรู้ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา และค าสั่งส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ ๑๒๘/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๒. กำรทบทวนองค์ควำมรูท้ี่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบตัิงำนของส ำนักงำนเลขำธกิำรวฒุิสภำ 
 คณะกรรมการจดัการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ไดด้ าเนินการทบทวนองคค์วามรู ้
ท่ีจ าเป็นต่อการปฏบิัตงิานของส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจดัการความรู้ 
ของส านักงานฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้สอดคล้องและสนับสนุนยุทธศาสตร์ของส านักงานฯ  
นโยบายของผู้บริหารระดับสูง กระบวนการปฏิบัติงาน และการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 
โดยมีข้อมูลที่ใชป้ระกอบการทบทวนและวิเคราะห์องค์ความรู้ที่จ าเป็น ดังนี้ 
 



 ๕ 

 ๒.๑ แผนยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิภำฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นองค์กรธรรมาภบิาลที่ไดร้ับการยอมรบัจากสมาชิกวฒุิสภาและประชาชน 
พันธกิจ (Mission) 
๑. สนับสนนุและส่งเสริมงานด้านนติิบญัญตัิตามหลักธรรมาภิบาล 
๒. พัฒนาฐานขอ้มูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานด้านนติิบัญญัติ 
๓. พัฒนาบคุลากรให้มีศกัยภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการของสมาชกิวฒุิสภาและประชาชน 

ค่ำนิยมหลัก 
๑. ยืนหยัดในสิง่ที่ถกูต้อง ๒. มุ่งผลสมัฤทธิ์ ๓. จิตบริการ ๔. โปร่งใสสุจรติ 
๕. การท างานเป็นทมี และ ๖. ไม่เลือกปฏบิัต ิ
ประเด็นยุทธศำสตร์ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์หลัก กลยุทธ ์
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่๑ 
 พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
 

การบริหารจัดการและการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักบริหาร
กิจการบา้นเมืองทีด่ีบรรลุผลสัมฤทธิ์
และเปน็ที่พึงพอใจของผู้รบับริการ
และผู้มีสว่นไดส้่วนเสีย 

๑.๑พัฒนาการบริหารจัดการตาม
หลักกิจการบา้นเมืองทีด่ ี
๑.๒พัฒนาการปฏิบตัิงานตาม
หลักกิจการบา้นเมืองทีด่ ี
๑.๓พัฒนางานด้านวิชาการ 
๑.๔พัฒนากระบวนการเสรมิสร้าง
ความพึงพอใจของผู้รบับรกิารและ
ผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที๒่  
 พัฒนาฐานข้อมูลและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 ข้อมูลและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เชื่อถือไดถู้กตอ้ง
รวดเรว็เปน็ปัจจบุันผู้ใช้เข้าถึง 
ได้งา่ยและเชื่อมโยงกบัเครือข่าย 
ทั้งในและตา่งประเทศ 

๒.๑พัฒนาฐานขอ้มูลที่เชือ่ถอืได้
ถูกตอ้งเปน็ปัจจบุันและตรงตาม
ความต้องการของผูร้ับบริการ 
และผู้มีสว่นไดส้่วนเสีย 
๒.๒พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้มี
ประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที๓่  
 พัฒนาบคุลากรเพ่ือ
สนับสนนุภารกิจในวงงาน 
นิติบญัญตั ิ

 

 บุคลากรมีศกัยภาพและ
สามารถปฏิบตัิงานได้สอดคล้อง
กับความต้องการของสมาชกิ
วุฒิสภาและประชาชน 

 

๓.๑พัฒนาบคุลากรโดยใช้หลัก
สมรรถนะ (Competency Based 
HR) 
๓.๒พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
๓.๓พัฒนาระบบการเรียนรูแ้ละ
การจดัการความรู ้
๓.๔พัฒนาคุณภาพชวีิตและ
เสริมสรา้งแรงจงูใจในการท างาน 



 ๖ 

 ๒.๒ ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกดัรฐัสภำ ฉบับที่ ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) 

  ยุทธศาสตรก์ารบรหิารทรัพยากรบคุคลของสว่นราชการสงักดัรฐัสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – 
๒๕๖๐) ที่มคีวามเกี่ยวขอ้งกับการจดัการความรู้และระบบการเรียนรู ้ได้แก่  

  ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำบุคลำกรให้เป็นมืออำชีพกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนำระบบกำรจัดกำร
ควำมรู้และส่งเสริมให้ทรัพยำกรบุคคลเกิดกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเน่ืองซึ่งก าหนดแผนงานและตัวชี้วัด ดังนี้ 

แผนงำน ตัวชี้วดั วัตถุประสงค ์
แผนงานปรับปรุงแผนการ
จัดการความรู้ภายในสว่น
ราชการ 

๑. ร้อยละความส าเร็จของ
การจดัท าแผนการจัดการ
ความรู ้
๒. ระดบัความส าเร็จของการ
ด าเนนิการตามแผนพัฒนา
ระบบการจดัการความรู ้
๓. จ านวนนวัตกรรมที่ช่วย
สนับสนนุเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบตัิงาน  

ส่วนราชการตอ้งมแีผนการจดัการความรู้
ภายในส่วนราชการที่มุง่เนน้ให้เกิดการ
บริหารจัดการองคค์วามรู้ทีส่ าคัญต่อการ
ปฏิบัติราชการและสนบัสนนุต่อการบรรลุ
เป้าหมายและพันธกิจของสว่นราชการ
อย่างเปน็ระบบ มีความต่อเนื่องบคุลากร
สามารถใชอ้งคค์วามรู้มาเปน็พ้ืนฐานในการ
สนับสนนุการปฏิบตัิงานและต่อยอดให้เกิด
นวตักรรมที่ชว่ยให้การปฏิบตัิงานมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ขึน้ 

แผนงานพัฒนาระบบการ
สนับสนนุให้บคุลากรเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

ระดบัความส าเร็จของการ
พัฒนาระบบการสนับสนุนให้
บุคลากรเรียนรูด้้วยตนเอง 

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

 
 ๒.๓ นโยบำยของผู้บริหำรระดับสูง 

 
ผู้บริหำรระดับสูง นโยบำย 

ประธำนสภำนิติบญัญัติแหง่ชำติ
(ศำสตรำจำรย์พเิศษพรเพชร  วิชติชลชัย) 

๑. ปฏิบตัิราชการตามวิสัยทศัน์โดยเนน้การเปน็องค์กร 
ธรรมาภิบาล 
๒. เตรียมความพร้อมด้านประชาคมอาเซียนและเครอืขา่ย
ทั้งในและตา่งประเทศ 
๓. ส่งเสริมความรว่มมือร่วมใจของคนในองค์กร 
๔. สนบัสนนุและส่งเสริมใหข้้าราชการมีความรู้



 ๗ 

ผู้บริหำรระดับสูง นโยบำย 
ความสามารถอย่างต่อเนื่อง 
๕. เน้นคุณภาพงานสนับสนนุในการตราพระราชบญัญตัิ
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 ลกูจ้างใหด้ี 
เพื่อช่วยขับเคลื่อนองค์กร 

เลขำธิกำรวุฒิสภำ 
(นำงนรรัตน์  พิมเสน) 
 

๑. เรง่พัฒนาบคุลากรให้สอดรับกับภารกิจ มแีผนงาน
รองรบัการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรในระดบับรหิาร 
๒. รว่มแรงร่วมใจขับเคลื่อนการปฏิบตัิราชการในด้านตา่งๆ 
โดยยึดหลักความโปร่งใสในฐานะองคก์รธรรมาภิบาล 
๓. ยกระดบังานสนบัสนนุดา้นประชาคมอาเซียนให้ชดัเจน 
๔. พัฒนางานสนบัสนนุการตราพระราชบัญญัติให้รอบด้าน 

 
 ๓.๔ องค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นตอ่กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนในส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

ส านักและกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้มีการพิจารณาทบทวนองค์ความรู้ที่มีความส าคัญและ
จ าเป็นต่อการปฏิบตัิงานให้บรรลุภารกิจ โดยพิจารณาจากภารกิจหลักของหนว่ยงาน องค์ความรู้ที่จ าเป็น
ต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุภารกิจ การน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อส านักและส านักงานฯ รวมทั้ง 
แหล่งที่มาขององค์ความรู้ ซึ่งการทบทวนองค์ความรู้ดังกล่าว ท าให้ส านักและกลุ่มตรวจสอบภายใน 
ทราบว่ามีองค์ความรูอ้ะไรบ้างที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน หน่วยงานมีความรู้นั้นแล้วหรือไม่ และสามารถ
ค้นหาความรู้ได้จากแหล่งใด ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพิจารณาจัดท าองค์ความรู้ของหน่วยงานให้มีความ
ชัดเจนและสอดคล้องต่อการปฏิบัติงาจริง สามรถน าไปใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น 
(รายละเอียดการทบทวนองค์ความรู้จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานในส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาปรากฏตามภาคผนวก) 
 
 ๓.๕ องค์ควำมรู้จำกกำรด ำเนินกำรจดักำรควำมรู้ของส ำนักงำนฯ ทีผ่่ำนมำ 

ส านักงานฯ ได้ด าเนินการจัดการความรู้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๔๙ เพ่ือรวบรวม 
องค์ความรู้ที่มีคุณค่าและจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ที่กระจัดกระจายอยู่ทั้งที่เป็นความรู้ชัดแจ้ง (Explicit 



 ๘ 

Knowledge) ที่เขียนอธิบายออกมาเปน็ตวัอกัษร เช่น คู่มือปฏิบัติงาน หนังสือ ต ารา และความรู้แฝงเรน้ 
หรือความรู้แบบฝังลึก (Tacit Knowledge) ซึ่งเป็นความรู้ในตัวบุคคล ที่ได้มาจากประสบการณ์หรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล ให้เป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้น ท าให้บุคลากรภายในองค์กรสามารถเข้าถึง 
และน าองค์ความรู้และวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้  

ทั้งนี้ การทบทวนองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของส านักงานฯ ควรพิจารณาทบทวน
องค์ความรู้ที่เคยด าเนินการมาแล้ว เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงองค์ความรู้ให้มีความทันสมัย ครบถ้วน 
ครอบคลุมกับบริบทแวดล้อมและสภาวการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้การพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดเป็นนวัตกรรมที่สนับสนุนการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป 
(รายชื่อองค์ความรู้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๗ ปรากฏตามภาคผนวก) 

  
 ๓. องค์ควำมรู้ทีด่ ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

จากการทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการจัดการความรู้ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาเพ่ือให้การด าเนินการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีความ
สอดคล้องกับ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
นโยบายของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  คนที่ ๑ และ
เลขาธิการวุฒิสภา ที่มุ่งเน้นการสนับสนุนการตราพระราชบัญญัติ ซึ่งเป็นภารกิจหลักของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ และการเตรียมความพร้อมดา้นประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นเรื่องส าคญัตามบริบทของสถานการณ์
เศรษฐกิจและสังคมไทยในปัจจุบัน รวมทั้งเพ่ือให้การด าเนินการจัดการความรู้ เป็นไปในทิศทาง 
ที่สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector 
Management Quality Award: PMQA) ในหมวดที่ ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศของส านักงานฯ ที่สนับสนุนกระบวนการตราพระราชบัญญัติและ
การเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนั้น องค์ความรู้ท่ีด าเนินการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ มีดังนี้ 

๑. องค์ควำมรู้ด้ำนกำรสนับสนุนกระบวนกำรตรำพระรำชบัญญัติ 
๒. องค์ควำมรู้ด้ำนกำรเตรียมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 

โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินการ ดังนี้ 
 

องค์ควำมรู ้
ผู้รับผดิชอบ 

หน่วยงำนหลัก หน่วยงำนที่เกีย่วข้อง 
๑. องค์ควำมรูด้้ำนกำร
สนับสนุนกระบวนกำรตรำ
พระรำชบัญญัต ิ
 

ส านักการประชมุ 
ส านักกรรมาธกิาร ๑ 
ส านักกรรมาธกิาร ๒ 
ส านักกรรมาธกิาร ๓ 
ส านักกฎหมาย 
ส านักวิชาการ 

ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

๒. องค์ควำมรู้ด้ำนกำรเตรียม
เข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 

ส านักการต่างประเทศ 
ส านักภาษาต่างประเทศ 

ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 



 ๙ 

องค์ควำมรู ้
ผู้รับผดิชอบ 

หน่วยงำนหลัก หน่วยงำนที่เกีย่วข้อง 
 ส านักกฎหมาย 

ส านักวิชาการ 
ส านักกรรมาธกิาร ๑ 
ส านักกรรมาธกิาร ๒ 
ส านักกรรมาธกิาร ๓ 

ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 

 
ทั้งนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 

เมื่อวันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา  ณ ห้องประชุม ๒๗๐๒  ชั้น ๒๗ อาคาร 
สุขประพฤติ ได้มีมติเห็นชอบให้ด าเนินการจัดการความรู้ องค์ความรู้ด้านการสนับสนุนกระบวนการตรา
พระราชบัญญัติ และองค์ความรู้ด้านการเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งองค์ความรู้ ๒ องค์ความรู้ 
ดังกล่าว เป็นองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในระดับองค์กร ซึ่งสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
บุคลากรและผู้บริหาร รวมทั้งการตอบสนองความต้องการด้านข้อมูลทางวิชาการที่จ าเป็นต่อการ
ด าเนินงานของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

นอกจากองค์ความรู้ในระดับองค์กร ดังกล่าว ซึ่งจะเป็นองค์ความรู้หลักที่จะด าเนินการ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว คณะกรรมการจัดการความรู้ฯ ยังเห็นควรสนับสนุนให้หน่วยงาน 
ระดับส านักและกลุ่มตรวจสอบภายใน ด าเนินการจัดการความรู้ในองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ 
และเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรทั่วทั้งองค์กร โดยสามารถเสนอการด าเนินการจัดการความรู้ 
ที่ส านักและกลุ่มด าเนินการ เพ่ือจัดเก็บลงในฐานข้อมูลการจัดการความรู้ของส านักงานฯ ได้รับการ
เผยแพร่ให้บุคลากรของส านักงานฯ ได้รับทราบและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อไป 

๔. กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) 

 องค์ความรู้ที่ด าเนินการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีรายละเอียดการ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM Action Plan)  ซึ่งมีการระบุกิจกรรม/ขั้นตอน 
ตัวชี้วัด ระยะเวลาการด าเนินการ และผู้รับผิดชอบ ของแต่ละองค์ความรู้ โดยแผนปฏิบัติการการจัดการ
ความรู้ ได้ด าเนินการตามแนวทางการจัดการความรู้ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) ซึ่งมีรายละเอียดกิจกรรมการจัดการความรู้ ตามกระบวนการการจัดการความรู้ (KM Process) 
๗ ขั้นตอน ท่ีมีการบูรณการร่วมกับกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management 
Process) ๖ องค์ประกอบ โดยแต่ละกระบวนการมีรายละเอียด ดังนี้  

๔.๑ กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management Process: KMP)  
 กระบวนการจดัการความรู้ (KMP) เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้องค์กรเขา้ใจถึงขั้นตอนที่ท า
ให้เกิดกระบวนการจัดการความรูห้รอืพัฒนาการของความรู้ที่จะเกดิขึน้ภายในองคก์ร ประกอบดว้ย ๗ 
ขั้นตอน ดงันี ้

๑) การบ่งชี้ความรู้ เป็นการพิจารณาว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
คืออะไร และเพ่ือใหบ้รรลุเปา้หมาย เราจ าเปน็ต้องใชค้วามรูอ้ะไร ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด 
และอยู่ที่ใคร 



 ๑๐ 

      ๒) การสร้างและแสวงหาความรู้ 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) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการเก็บ
ความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต  

๔) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เป็นการปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน 
ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ จากการประชุมพิจารณาร่วมกัน หรือตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญในองค์ความรู้นั้น 

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

๖) การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู ้มีเครื่องมือหลากหลายประเภทถูกสรา้งขึน้มา 
เพื่อน าไปใช้ในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งอาจแบง่เปน็ ๒ กลุ่มใหญ ่ๆ คือ  

- กรณีที่เปน็ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) อาศยัเครื่องมือที่ชว่ยในการ “เข้าถึง” 
ความรู้ มักเปน็แบบทางเดียว เชน่ เอกสาร ฐานข้อมูลความรู ้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตน้ 

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

๗) การเรียนรู ้ควรท าใหก้ารเรียนรู้เปน็ส่วนหนึ่งของงาน เปน็การน าความรูท้ี่ได้จากการ
แลกเปลี่ยนไปใช้ประโยชน์ในการท างานเพ่ือแก้ปญัหา ปรับปรุงหรือพัฒนางานเพื่อให้ดีขึน้กว่าเดิม เมื่อ
ปฏิบัตติามแล้วมีปญัหาตรงไหน มีจุดทีต่้องปรบัปรงุแก้ไขอย่างไร ผูป้ฏิบัตกิ็แจง้ข้อมลูป้อนกลบั 
(Feedback) เพ่ือใหห้นว่ยงานน าไปพิจารณาปรับปรุงงาน เกดิการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่และ
หมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภำพ : กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ 



 ๑๑ 

  
๔.๒ กระบวนกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง (Change Management Process: CMP) 
องค์กรต้องมองภาพรวมของปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กร ที่จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการ 

จัดการความรู้ขององค์กร โดยการน ากระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) 
มาเชื่อมโยง เพ่ือจะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่จะท าให้กระบวนการ
จัดการความรู้มีชีวิตหมุนต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง และท าให้การจัดการความรู้ขององค์กรมีประสิทธิผล 
โดยจัดท าเป็น แผนการจัดการความรู้  (KM Action Plan) และน าไปสู่ การปฏิบั ติ ให้ เกิดขึ้ นจริ ง 
โดยกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง สามารถด าเนินการควบคู่ไปพร้อมกับ KMP ที่กล่าวมาข้างต้นได้ 
ซึ่ง CMP ประกอบด้วย ๖ องค์ประกอบ ดังนี้ 

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

๒) การสื่อสาร - เป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนในส านักงานฯ รู้ว่าก าลังส่งเสริมการจัดการ
ความรู้ ท าการจัดการความรู้แล้วมีประโยชน์อย่างไร (ต่อส านักงานฯ และตัวผู้ปฏิบัติงาน) จะท าอะไรกัน
บ้ าง และจะต้องท าอย่ างไร ผู้ปฏิบั ติ งานมีส่วนเกี่ ยวข้องอย่างไร ตั วอย่างการสื่อสาร เช่น  
จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่ความรู้และประเด็นส าคัญเรื่องการจัดการความรู้ เป็นต้น 

๓) กระบวนการและเครื่องมือ  - เป็นการเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมเพ่ือช่วยให้การค้นหา 
เข้าถึง ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้สะดวกรวดเร็วขึ้น โดยการเลือกใช้กระบวนการและเครื่องมือ 
ขึ้นกับชนิดของความรู ้ลักษณะขององค์กร ลักษณะการท างาน วัฒนธรรมองค์กร ทรัพยากร เช่น การน า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บความรู้ เครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น ชุมชนนัก
ปฏิบัติ (CoP) การทบทวนหลังการปฏิบัติ (After Action Reviews : AAR) แลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best Practice Exchange) มาใช้ในกระบวนแบ่งปันความรู้ในส านักงานฯ  

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

๕) การวัดผล  - เป็นการตรวจสอบเพ่ือให้ทราบว่าการด 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) การยกย่องชมเชยและให้ รางวัล   - เป็นการกระตุ้น  และส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมการจัดการความรู้ของบุคลากร ทั้งในส่วนของคณะท างานและผู้ปฏิบัติงาน โดยข้อควร
พิจารณาได้แก่ ค้นหาความต้องการของบุคลากร แรงจูงใจระยะสั้นและระยะยาว บูรณาการกับระบบที่มีอยู่ 



 ๑๒ 

ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมที่ท าในแต่ละช่วงเวลา ตัวอย่างการยกย่องชมเชยและให้รางวัล เช่น  
มอบรางวัลโครงการจัดการความรู้ดีเด่นของส านักงานฯ  

 
แผนภำพ กระบวนกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง 

 
 ๔.๓ การจัดการความรู้ควรค านึงถึงการรวบรวมถ่ายทอดจากบุคลากรในองค์กร รวมทั้ง 
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

๔.๔ ก าหนดตัวชี้วัด (KPI) เพ่ือวัดผลการจัดการความรู้ โดยเลือกตัวชี้วัด (KPI) ตามค ารับรองฯ 
หรือตัวชี้วัด (KPI) อื่นๆ ที่สามารถสะท้อนผลลัพธ์ของแผนการจัดการความรู้ เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการ
วัดผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานฯ 

๔.๕ น าเสนอแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ผู้บริหารสูงสุดด้าน
การจัดการความรู้ (CKO) พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อทราบ เพ่ือแสดง 
ให้เห็นว่าผู้บริหารได้ทราบและสนับสนุนการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ 

  
 ๕. กำรด ำเนินกำรและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรกำรจัดกำรควำมรู้ 
 ๕.๑ ด าเนินกิจกรรมที่ก าหนดตามแผนปฏิบตัิการการจัดการความรู ้ขององค์ความรูท้ี่ด าเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยก าหนดใหแ้ต่ละองคค์วามรู้ จะต้องด าเนนิการใหค้รอบคลุม
กลุ่มเปา้หมายไดไ้มน่้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ในทุกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น กิจกรรมชุมชนนกัปฏิบตัิ 
(Community of Practice : CoP) เป็นต้น 

๕.๒ ด าเนินการติดตามการด าเนินงานและความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ  
การจัดการความรู้แต่ละองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะ โดยมีช่วงห่างของระยะเวลาในการติดตาม 
แต่ละครัง้ที่เหมาะสม รวมถึงการเก็บข้อมูลหลักฐานการด าเนินกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนของการจัดการความรู้ 

 
 
 
 
 



 ๑๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพ การจดัการความรู ้(Knowledge Management : KM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรจัดกำรควำมรู้ 
(Knowledge 

Management : KM) 

ความรู้ทีส่ าคัญ 
ต่อองค์กร 

แผนปฏิบัติการ 
การจัดการความรู ้
(KM Action Plan) 

วงจรการเรียนรู ้
(Learning Cycle ) 

กระบวนการจดัการความรู้ (Knowledge 
Management Process = KMP) 

กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
(Change Management Process = CMP) 

ผลักดันให้น าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร ์
 นโยบายของผู้บริหารระดับสูง 
 ภารกิจความรับผิดชอบของหน่วยงานภายใน 
 ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 เรื่องส าคญัเร่งด่วน หรือก าลังเป็นที่สนใจ (Hot 

Issue) ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์กร 
 ปัญหาขององค์กร/ปัญหาในการปฏิบัติงาน 
 
 

การน าองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

การสร้างนวตักรรม หรือวิธีการใหม่ๆ ที่สนับสนุน
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 



 ๑๔ 

 

กำรวัดผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ 

  
 การวดัผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการจดัการความรู้ ของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ พิจารณาจากการด าเนินการตามตวัชี้วดั ดังนี้ 
 

ตัวชี้วดั เป้ำเหมำย 

ร้อยละเฉลี่ยความส าเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการด าเนนิกิจกรรม
ตามแผนการจดัการความรู้ขององค์ความรู้ที่ด าเนนิการ 

ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ ๙๐ 

 
 ค ำอธิบำย 
 การประเมินผลสมัฤทธิ์ของการด าเนนิกิจกรรมตามแผนการจดัการความรู้ขององคค์วามรู้ที่
ด าเนินการ ให้พิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามตัวชีว้ัดที่ก าหนดในแผนปฏิบตัิการการจัดการความรู้
ของแต่ละองคค์วามรู้ ซึง่ก าหนดตวัชี้วดั คือ ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
กำรจดักำรควำมรู้ขององค์ควำมรู้ที่รับผิดชอบ 
 
 
 

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



 
๑๕ 

บทที่ ๓ 
แผนปฏิบัติกำรกำรจดักำรควำมรู ้(KM Action Plan) 

ของส ำนักงำนเลขำธกิำรวฒุิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 ตามที่คณะกรรมการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 
เมื่อวันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา  ณ ห้องประชุม ๒๗๐๒  ชั้น ๒๗ อาคาร 
สุขประพฤติ ได้มีมติเห็นชอบให้ด าเนินการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในระดับองค์กร ดังนี้ 
 

องค์ควำมรู ้
ผู้รับผดิชอบ 

หน่วยงำนหลัก หน่วยงำนที่เกีย่วข้อง 
องค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในระดับองค์กร 
๑. องค์ควำมรูด้้ำนกำรสนบัสนุน
กระบวนกำรตรำพระรำชบญัญัต ิ
 

ส านักการประชมุ 
ส านักกรรมาธกิาร ๑ 
ส านักกรรมาธกิาร ๒ 
ส านักกรรมาธกิาร ๓ 
ส านักกฎหมาย 
ส านักวิชาการ 

- ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

๒. องค์ควำมรูด้้ำนกำรเตรยีมเข้ำสู่
ประชำคมอำเซียน 
 

ส านักการต่างประเทศ 
ส านักภาษาต่างประเทศ 
ส านักกฎหมาย 
ส านักวิชาการ 
ส านักกรรมาธกิาร ๑ 
ส านักกรรมาธกิาร ๒ 
ส านักกรรมาธกิาร ๓ 

- ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
- ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 

องค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในระดับหน่วยงำน 
สนับสนนุใหห้นว่ยงานภายใน
ส านักงานฯ ด าเนินการจดัการ
ความรู้ที่เปน็ประโยชนต์่อการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน  

ส านักและกลุม่ตรวจสอบ
ภายใน  

- ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
- ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 

 
 

ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ของแต่ละองค์ความรู้ มีรายละเอียดตามกระบวนการ
จัดการความรู้  ๗  ขั้ น ตอน  (Knowledge Management Process : KMP) ท่ี บู รณ การร่วมกั บ
กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process : CMP) ๖ องค์ประกอบ ดังนี้ 



แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ๑๖ 

แผนปฏิบัติการการจดัการความรู้ (KM Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
๑. องค์ความรูด้้านการสนบัสนุนกระบวนการตราพระราชบัญญัติ 
 
ส่วนที่ ๑ รายละเอียดองคค์วามรู ้

ชื่อองค์ความรู้ :   องค์ความรู้ด้านการสนับสนนุกระบวนการตราพระราชบัญญัติ 

เจ้าภาพผู้รับผิดชอบองค์ความรู ้:   ส านักการประชุม ส านักกรรมาธิการ ๑ ส านักกรรมาธิการ ๒ ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านกักฎหมาย ส านักวิชาการ ส านกัเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร 
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ :   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาฐานข้อมูล 
และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้   : ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีภารกิจหลักในการสนับสนุนกระบวนการตราพระราชบญัญัติแก่สภานิติบญัญัติแห่งชาติ ซึ่งจะต้องด าเนินการสนบัสนุน 
การตราพระราชบัญญัติในกระบวนการตา่งๆ อย่างมีคุณภาพ ละเอียดรอบคอบ และสามารถสนองตอบต่อความต้องการของสมาชิกสภานิตบิัญญัติแห่งชาติ และคณะกรรมาธิการได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น จงึได้ด าเนนิการจัดท าองค์ความรู้ด้านการสนับสนนุกระบวนการตราพระราชบัญญตัิ เพื่อให้การปฏิบัติงานสนบัสนุนภารกิจดังกล่าว มปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มากข้ึน รวมทั้ง สอดคล้องกับนโยบายของประธานสภานิตบิัญญัติแห่งชาติ รองประธานสภานติิบัญญัติแห่งชาติ คนที่ ๑ และเลขาธิการวุฒสิภา ที่มุง่เน้นการสนับสนนุการตราพระราชบัญญตัิ  
ตลอดจนสอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานของการพฒันาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) ในหมวดที ่๔ การวัด การวิเคราะห์ 
และการจัดการความรู้ที่มุง่เน้นการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศของส านักงานฯ ที่สนับสนนุกระบวนการตราพระราชบัญญัติและการเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ :   ร้อยละความส าเร็จของการด าเนนิการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ขององค์ความรู้ที่รับผิดชอบ 

ส่วนที่ ๒ กิจกรรมการจัดการความรู้ 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ หมายเหตุ 

๑. การบ่งชี้ความรู ้(KMP ๑) 
- ทบทวนองค์ความรู้ที่จ าเป็นตอ่การ
ปฏิบัติงานและสนับสนนุประเดน็
ยุทธศาสตร์ของส านักงานฯ  
- คัดเลือกองค์ความรู้ที่น ามาด าเนินการ
จัดการความรูป้ระจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  

 
พ.ค. - มิ.ย. 

๕๘ 

 
- มีเอกสารแสดงองค์ความรู้ที่คัดเลือก
มาด าเนนิการจัดการความรู้ ๑ ฉบับ  
 

 
- ผู้รับผิดชอบ
องค์ความรู ้
- คณะกรรมการ
จัดการความรูฯ้ 

 
- ผู้รับผิดชอบ
องค์ความรู ้
- คณะกรรมการ
จัดการความรูฯ้ 

 
- การประชุมทบทวน 
องค์ความรูท้ี่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน 
- การประชุมคณะกรรมการ
จัดการความรู ้

 
CMP ๑,๓ 
 



แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ๑๗ 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ หมายเหตุ 

๒. การสร้างและแสวงหาความรู้ (KMP ๒) 
๒.๑ ความรู้ที่อยู่ในรูปเอกสาร (Explicit 
Knowledge) 
 - ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมความรูเ้ก่ียวกับ 
กระบวนการตราพระราชบัญญตัิ 
จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย (ฉบับชัว่คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
ข้อบังคับการประชุมสภานิติบญัญัติแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ กฎ ระเบียบ คู่มือการ
ปฏิบัติงาน และเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
๒.๒ ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล (Tacit 
Knowledge) 
- การรวบรวมความรูจ้ากการปฏิบัติงาน 
จากบุคลากรของส านักงานฯ ที่เกี่ยวข้อง 
กับองค์ความรู้  

 
มิ.ย. - ก.ค. 

๕๘ 

 
- มีการทบทวน รวบรวมความรู ้
จากเอกสารที่เก่ียวข้องกับองค์ความรู้  
และการรวบรวมความรู้จากตัวบุคคล 
อย่างน้อย ๑ คร้ัง 
 

 
- ผู้รับผิดชอบ
องค์ความรู ้
และผู้ที่
เกี่ยวข้อง 
 

 
- ผู้รับผิดชอบ
องค์ความรู ้

 

 
- รวบรวมข้อมูลความรู้ 
จากเอกสารที่เก่ียวข้อง 
- การประชุมระดมความ
คิดเห็นจากการปฏิบัติงาน 
 

 
CMP 
๑,๓,๔ 
  

๓. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (KMP ๓) 
- น าความรู้ที่รวบรวมได้ มาเรียบเรียงจัดท า
เป็นเอกสาร และเตรียมน าเข้าระบบ
ฐานข้อมูลของส านักงานฯ 

 
ก.ค. - ส.ค. 

๕๘ 

 
- มีเอกสาร หรือสื่อสารสนเทศ 
ที่ได้จากการสร้างและแสวงหาความรู้ 
อย่างน้อย ๑ ฉบับ/ชิน้ 

 
- ผู้รับผิดชอบ
องค์ความรู ้

 

 
- ผู้รับผิดชอบ
องค์ความรู ้

 

 
- การจัดเก็บความรู้ในรูป
ของเอกสาร 
- ระบบฐานข้อมูล 

 
CMP ๓ 
 

๔. การประมวลและกลั่นกรองความรู ้(KMP ๔) 
- ประมวลกลัน่กรองความรู้ที่ได ้โดยให้ผู้ที่
เก่ียวข้องกับองค์ความรู้ตรวจสอบเนื้อหา  
และรายละเอียดขององค์ความรู้ เพื่อให้มี
ความครบถ้วนสมบูรณ ์

 
ก.ค. - ส.ค. 

๕๘ 

 
- มีการตรวจสอบ กลั่นกรองความรู้ 
อย่างน้อย ๑ คร้ัง 
 

 
- ผู้รับผิดชอบ
องค์ความรู ้

 

 
- ผู้รับผิดชอบ
องค์ความรู ้

 

 
- การจัดประชุมพจิารณา 
ร่างองค์ความรู้ 
 

 
CMP ๓ 
 
 

๕. การเข้าถึงความรู้ (KMP ๕) 
- จัดให้มีช่องทางในการเข้าถึงความรู้  และ
ประชาสัมพนัธ์ให้บุคลากรทราบถึงช่องทาง
เข้าถึงองค์ความรู ้
 

 
ก.ค. - ส.ค. 

๕๘ 

 
- มีช่องทางในการเข้าถึง 
และประชาสัมพันธ์ความรู ้อย่างน้อย  
๓ ช่องทาง 

 
- บุคลากรของ
ส านักงานฯ 

 
- ผู้รับผิดชอบ
องค์ความรู ้
 

 
-  แจ้งเวียนองค์ความรู ้
ในระบบ e–office  
- บอร์ดเผยแพร่ความรู้ 
 

 
CMP ๒, ๓ 
 



แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ๑๘ 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ หมายเหตุ 

 - น าความรู้เข้าสู่ระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(Internet/intranet) 

๖. การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ (KMP ๖) 
- จัดกิจกรรมเพื่อแบ่งปัน แลกเปลี่ยน
ความรู ้
 

 
ก.ค. - ส.ค. 

๕๘ 

 
- มีกิจกรรมแลกเปลีย่นความรู ้
อย่างน้อย ๑ คร้ัง 
- มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

 
- บุคลากร 
ของส านักงานฯ 
ที่เป็นกลุ่ม 
เป้าหมาย 
ของกิจกรรม 

 

 
- ผู้รับผิดชอบ
องค์ความรู ้
- คณะท างาน
จัดการความรู้ 

 
- การจัดกิจกรรมชุมชน 
นักปฏิบัติ (CoP)  
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์
ความรู้ที่ด าเนนิการในวัน 
แห่งการเรียนรู้ (KM Day) 
 

 
CMP ๓, ๔ 
 
 

๗. การเรียนรู้ (KMP ๗) 
- สรุปบทเรียนการด าเนินการจัดการความรู้
น าความรู้ โดยมีการระบุแห่งความส าเร็จ 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  

 
ส.ค. - ก.ย. 

๕๘ 

 
- มีรายงานสรุปผลการจัดท าองค์
ความรู้ ๑ ฉบับ 

 
- ผู้รับผิดชอบ
องค์ความรู ้

 

 
- ผู้รับผิดชอบ
องค์ความรู ้

 

 
- การจัดท ารายงานสรุป
บทเรียนการด าเนนิการ
จัดการความรู ้

 
CMP ๑ , 
๒, ๔ 
 
 

๘. การยกย่องชมเชย 
- ยกย่องและชมเชยแก ่หน่วยงานและ
บุคคลที่ด าเนินงานตามกระบวนการจัดการ
ความรู้และมีผลงานดีเด่น 
 
 

 
ก.ย. ๕๘ 

 
มีการจัดกิจกรรมการยกย่องและ
ชมเชย อย่างน้อย ๑ คร้ัง 
 

 
- บุคลากร 
ของส านักงานฯ 

 

 
- คณะท างาน
จัดการความรู้ 

 
- รางวัลส าหรับ 
  ผู้ได้รับการยกย่องชมเชย 
   

 
CMP ๖ 
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๒. องค์ความรูด้้านการเตรยีมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
 
 
ส่วนที่ ๑ รายละเอียดองคค์วามรู ้

 

ชื่อองค์ความรู้ :   การประยุกตใ์ช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กับงานบริหารทั่วไป 

เจ้าภาพผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ :   ส านักการต่างประเทศ ส านักภาษาตา่งประเทศ ส านักกฎหมาย ส านักวิชาการ ส านักกรรมาธิการ ๑ ส านักกรรมาธิการ ๒ ส านักกรรมาธิการ ๓ 
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ :   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาฐานข้อมูลและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา จ าเปน็ต้องมีการเตรียมความพร้อมในการสนบัสนุนภารกิจด้านอาเซียนของฝ่ายนิติบัญญัติให้มีประสทิธิภาพ โดยมีข้อมูลที่เก่ียวข้อง
ด้านประชาคมอาเซียนที่ครอบคลุม ครบถว้น ทนัสมัย และสอดคล้องต่อความต้องการใช้งานของบุคลากร ผู้บริหาร ผู้รบับริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสียที่ส าคัญขององค์กร ได้แก่ สมาชิกสภา 
นิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะกรรมาธิการ รวมทั้ง สอดคล้องกับแนวทางการด าเนนิงานของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: 
PMQA) ในหมวดที่ ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศของส านักงานฯ ที่สนับสนุนกระบวนการตราพระราชบญัญัติและการเตรียมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ดังนั้น จงึก าหนดให้ด าเนินการจัดท าองค์ความรู้ด้านการเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อรวบรวม จัดระบบ และเผยแพร่ข้อมูลและองคค์วามรู้ ด้านประชาคมอาเซียน 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ :   ร้อยละความส าเร็จของการด าเนนิการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ขององค์ความรู้ที่รับผิดชอบ  

 
ส่วนที่ ๒ กิจกรรมการจัดการความรู้ 
 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ หมายเหตุ 

๑. การบ่งชี้ความรู ้(KMP ๑) 
- ทบทวนองค์ความรู้ที่จ าเป็นตอ่การ
ปฏิบัติงานและสนับสนนุประเดน็
ยุทธศาสตร์ของส านักงานฯ  
- คัดเลือกองค์ความรู้ที่น ามาด าเนินการ
จัดการความรูป้ระจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  

 
พ.ค. - มิ.ย. 

๕๘ 

 
- มีเอกสารแสดงองค์ความรู้ที่คัดเลือก
มาด าเนนิการจัดการความรู้ ๑ ฉบับ  
 

 
- ผู้รับผิดชอบ
องค์ความรู ้
- คณะกรรมการ
จัดการความรูฯ้ 

 
- ผู้รับผิดชอบ
องค์ความรู ้
- คณะกรรมการ
จัดการความรูฯ้ 

 
- การประชุมทบทวน 
องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน 
- การประชุมคณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

 
CMP ๑,๓ 
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ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ หมายเหตุ 

๒. การสร้างและแสวงหาความรู้ (KMP ๒) 
๒.๑ ความรู้ที่อยู่ในรูปเอกสาร (Explicit 
Knowledge) 
 - ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมความรู้จาก 
เอกสาร และอินเตอร์เน็ต 
๒.๒ ความรูท้ี่อยู่ในตัวบุคคล (Tacit 
Knowledge) 
- การรวบรวมความรูจ้ากการปฏิบัติงาน 
จากบุคลากรของส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

 
มิ.ย. - ก.ค. 

๕๘ 

 
- มีการทบทวน รวบรวมความรู ้
จากเอกสารที่เก่ียวข้องกับองค์ความรู้  
และการรวบรวมความรู้จากตัวบุคคล 
อย่างน้อย ๑ คร้ัง 
 

 
- ผู้รับผิดชอบ
องค์ความรู ้

 

 
- ผู้รับผิดชอบ
องค์ความรู ้

 

 
- รวบรวมข้อมูลความรู้ 
จากเอกสารที่เก่ียวข้อง 
- การประชุมระดมความ
คิดเห็นจากการปฏิบัติงาน 
 
 
 

 
CMP 
๑,๓,๔ 
  

๓. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (KMP ๓) 
- น าความรู้ที่รวบรวมได้ มาเรียบเรียงจัดท า
เป็นเอกสาร และเตรียมน าเข้าระบบ
ฐานข้อมูลของส านักงานฯ 
 

 
ก.ค. - ส.ค. 

๕๘ 

 
- มีเอกสาร หรือสื่อสารสนเทศ 
ที่ได้จากการสร้างและแสวงหาความรู้ 
อย่างน้อย ๑ ฉบับ/ชิน้ 
 

 
- ผู้รับผิดชอบ
องค์ความรู ้

 

 
- ผู้รับผิดชอบ
องค์ความรู ้

 

 
- การจัดเก็บความรู้ในรูป
ของเอกสาร 
- ระบบฐานข้อมูล 
 

 
CMP ๓ 
 

๔. การประมวลและกลั่นกรองความรู ้(KMP ๔) 
- ประมวลกลัน่กรองความรู้ที่ได ้โดยให้ผู้ที่
เก่ียวข้องกับองค์ความรู้ตรวจสอบเนื้อหา  
และรายละเอียดขององค์ความรู้ เพื่อให้มี
ความครบถ้วนสมบูรณ ์

 
ก.ค. - ส.ค. 

๕๘ 

 
- มีการตรวจสอบ กลั่นกรองความรู้ 
อย่างน้อย ๑ คร้ัง 
 

 
- ผู้รับผิดชอบ
องค์ความรู ้

 

 
- ผู้รับผิดชอบ
องค์ความรู ้

 

 
- การจัดประชุมพจิารณา 
ร่างองค์ความรู้ 
 

 
CMP ๓ 
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ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ หมายเหตุ 

๕. การเข้าถึงความรู้ (KMP ๕) 
- จัดให้มีช่องทางในการเข้าถึงความรู้  และ
ประชาสัมพนัธ์ให้ บุคลากรทราบถึงช่องทาง
เข้าถึงองค์ความรู ้
 
 

 
ก.ค. - ส.ค. 

๕๘ 

 
- มีช่องทางในการเข้าถึง 
และประชาสัมพันธ์ความรู ้อย่างน้อย  
๓ ช่องทาง 

 
บุคลากรของ
ส านักงานฯ 

 
- ผู้รับผิดชอบ
องค์ความรู ้

 

 
-  แจ้งเวียนองค์ความรู ้
ในระบบ e–office  
- บอร์ดเผยแพร่ความรู้ 
 - น าความรู้เข้าสู่ระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(Internet/intranet) 

 
CMP ๒, ๓ 
 

๖. การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ (KMP ๖) 
- จัดกิจกรรมเพื่อแบ่งปัน แลกเปลี่ยน
ความรู ้
 

 
ก.ค. - ส.ค. 

๕๘ 

 
- มีกิจกรรมแลกเปลีย่นความรู ้
อย่างน้อย ๑ คร้ัง 
- มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

 
บุคลากร 

ของส านักงานฯ 
ที่เป็นกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ของกิจกรรม 
 

 
- ผู้รับผิดชอบ
องค์ความรู ้
- คณะท างาน
จัดการความรู้ 

 
- การจัดกิจกรรมชุมชน 
นักปฏิบัติ (CoP)  
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์
ความรู้ที่ด าเนนิการในวัน 
แห่งการเรียนรู้ (KM Day) 
 

 
CMP ๓, ๔ 
 
 

๗. การเรียนรู้ (KMP ๗) 
- สรุปบทเรียนการด าเนินการจัดการความรู้
น าความรู้ โดยมีการระบุแห่งความส าเร็จ 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  

 
ส.ค. - ก.ย. 

๕๘ 

 
- มีรายงานสรุปผลการจัดท าองค์
ความรู้ ๑ ฉบับ 

 
- ผู้รับผิดชอบ
องค์ความรู ้

 

 
- ผู้รับผิดชอบ
องค์ความรู ้

 

 
- การจัดท ารายงานสรุป
บทเรียนการด าเนนิการ
จัดการความรู้ 

 
CMP ๑ , 
๒, ๔ 
 
 

๘. การยกย่องชมเชย 
- ยกย่องและชมเชยแก ่หน่วยงานและ
บุคคลที่ด าเนินงานตามกระบวนการจัดการ
ความรู้และมีผลงานดีเด่น 
 

 
ก.ย. ๕๘ 

 
มีการจัดกิจกรรมการยกย่องและ
ชมเชย อย่างน้อย ๑ คร้ัง 
 

 
บุคลากร 

ของส านักงานฯ 
 

 
คณะท างาน

จัดการความรู้ 

 
- รางวัลส าหรับ 
  ผู้ได้รับการยกย่องชมเชย 
   

 
CMP ๖ 
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ชื่อองค์ความรู้ (K) :   ระบุองค์ความรู้ที่น ามาด าเนินการจัดการความรู้ 
ผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ :  ระบหุน่วยงานที่เป็นผู้รับผดิชอบในการจัดท าองค์ความรู้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ :     ระบุว่าองค์ความรูท้ีน่ ามาจัดการความรู้มีความสอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์ใดของส านักงานฯ 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้   :  ระบุเหตุผลที่เลือกองค์ความรู้มาด าเนนิการจัดการความรู ้
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนนิการตามแผนปฏบิัติการการจัดการความรู้ขององค์ความรู้ที่รับผิดชอบ 

 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ หมายเหตุ 

๑. การบ่งชี้ความรู ้(KMP ๑) 
- ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อทบทวนองค์
ความรู้ที่จ าเปน็ต่อการปฏิบัตงิาน และ
สอดคล้องต่อการผลักดันประเด็น
ยุทธศาสตร์ของส านักงานฯ 
- คัดเลือกองค์ความรู้ที่น ามาจัดท า
แผนปฏบิัติการจัดการความรู ้

 
พ.ค. - มิ.ย. 

๕๘ 

 
- มีเอกสารแสดงองค์ความรู้ที่คัดเลือก
มาจัดท าแผนฯ ๑ ฉบับ  
 

 
- ผู้รับผิดชอบ
องค์ความรู ้
 

 
- ผู้รับผิดชอบ
องค์ความรู ้
 

 
- การจัดประชุม 

 
CMP ๑,๓ 
 

๒. การสร้างและแสวงหาความรู ้(KMP ๒) 
๒.๑ ความรู้ที่อยู่ในรูปเอกสาร (Explicit 
Knowledge) 
 - ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมความรู้จาก
เอกสาร ต ารา และสื่อความรู้ประเภทต่าง ๆ 
เช่น เว็บไซต ์
๒.๒ ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล (Tacit 
Knowledge) 
- การถอดองค์ความรู้จากบุคลากรภายใน
ส านักงานฯ และ/หรือ การถอดองค์ความรู้

 
มิ.ย. - ก.ค. 

๕๘ 

 
- มีการรวบรวม ทบทวนความรูจ้าก
เอกสารที่เก่ียวข้องกับองค์ความรู้  
- จัดกิจกรรมเพื่อรวบรวมความรู้จาก
ตัวบุคคล และ/หรือ มีผู้ทรงคุณวุฒ/ิ
ผู้เชี่ยวชาญ มาถา่ยทอดองค์ความรู้ 
อย่างน้อย ๑ คร้ัง 
 

 
- ผู้รับผิดชอบ
องค์ความรู ้
 

 
- ผู้รับผิดชอบ
องค์ความรู ้
 

 
- รวบรวมเอกสาร 
 จากกลุ่มงาน/งาน /เวบ็ไซต ์
หรือจากหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง
กับองค์ความรู ้
- การรวบรวมความรู้จากตัว
บุคคล ดว้ยวิธีการตา่งๆ ตาม
ความเหมาะสม เชน่ 
การประชุมระดมสมอง การจัด
กิจกรรมชุมชนนักปฏบิัต,ิ 

 
CMP 
๑,๓,๔ 
  

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในระดับหน่วยงาน 
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จากผู้ทรงคุณวฒุ/ิผู้เชี่ยวชาญ/นักวิชาการ
จากหน่วยงานภายนอก 

การทบทวนหลังการปฏิบัต ิ
(AAR) 

๓. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (KMP ๓) 
- น าความรู้ที่รวบรวมได้ มาเรียบเรียงจัดท า
เป็นเอกสาร หรือสื่อสารสนเทศ 
- จัดท าบญัชีรายการความรู ้จ าแนกเป็น
หมวดหมู่ให้เหมาะสมกับการน าไปใช้เพื่อ
ปฏิบัติงาน 

 
ก.ค. - ส.ค. 

๕๘ 

 
- มีเอกสาร หรือสื่อสารสนเทศ ที่ได้
จากการสร้างและแสวงหาความรู้ 
อย่างน้อย ๑ ฉบับ/ชิน้ 
 

 
- ผู้รับผิดชอบ
องค์ความรู ้
 

 
- ผู้รับผิดชอบ
องค์ความรู ้
 

 
- การจัดเก็บความรู้ในรูปของ
เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 
- ระบบฐานข้อมูล 
 

 
CMP ๓ 
 

๔. การประมวลและกลั่นกรองความรู ้(KMP ๔) 
- ประมวลกลัน่กรองความรู้ที่ได ้โดยให้ผู้ที่
เก่ียวข้องกับองค์ความรู้ตรวจสอบเนื้อหา  
และรายละเอียดขององค์ความรู้ เพื่อให้มี
ความครบถ้วนสมบูรณ ์

 
ก.ค. - ส.ค. 

๕๘ 

 
- มีการตรวจสอบ กลั่นกรองความรู้ 
อย่างน้อย ๑ คร้ัง 
 

 
- ผู้รับผิดชอบ
องค์ความรู ้
 

 
- ผู้รับผิดชอบ
องค์ความรู ้
 

 
- การจัดประชุมพจิารณารา่ง
องค์ความรู ้
และ/หรือ การให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ 

 
CMP ๓ 
 
 

๕. การเข้าถึงความรู้ (KMP ๕) 
- จัดให้มีช่องทางในการเข้าถึงความรู้  และ
ประชาสัมพนัธ์ให้ บุคลากรทราบถึงช่องทาง
เข้าถึงองค์ความรู ้
 
 

 
ก.ค. - ส.ค. 

๕๘ 

 
- มีช่องทางในการเข้าถึง 
และประชาสัมพันธ์ความรู ้อย่างน้อย  
๓ ช่องทาง 

 
- บุคลากรใน
ส านักงานฯ 

 
- ผู้รับผิดชอบ
องค์ความรู ้
- คณะท างาน 
จัดการความรู ้

ช่องทางในการเข้าถึงความรู้ 
เช่น   
- หนังสือแจ้งเวียน 
- บอร์ดเผยแพร่ความรู้ 
 - น าความรู้เข้าสู่ระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(Internet/intranet) 
- จัดมุมความรู้ (KM Corner) 
- จดหมายข่าว 

 
CMP ๒, ๓ 
 

๖. การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ (KMP ๖) 
- จัดกิจกรรมเพื่อแบ่งปัน แลกเปลี่ยน
ความรู ้
เช่น จัดการประชุมเพื่อแลกเปลีย่นความรู ้

 
ก.ค. - ส.ค. 

๕๘ 

 
- มีกิจกรรมแลกเปลีย่นความรู ้อย่าง
น้อย ๑ คร้ัง 
- มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

 
- บุคลากรใน
ส านักงานฯ 

 
- ผู้รับผิดชอบ
องค์ความรู ้
- คณะท างาน 
จัดการความรู้
จัดการความรู ้

 
กิจกรรมเพื่อแบ่งปัน 
แลกเปลี่ยนความรู้ เช่น 
- การจัดประชุมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 
 

 
CMP ๓, ๔ 
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ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ หมายเหตุ 

- การจัดกิจกรรมชุมชนนัก
ปฏิบัติ (CoP) 
- การทบทวนหลงัการปฏบิัติ 
(AAR) 
- กิจกรรม KM Day 

๗. การเรียนรู้ (KMP ๗) 
- สรุปบทเรียนการด าเนินการจัดการความรู้
น าความรู้ โดยมีการระบุแห่งความส าเร็จ 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  

 
ส.ค. - ก.ย. 

๕๘ 

 
- มีรายงานสรุปผลการจัดท าองค์
ความรู ้๑ ฉบับ 

 
- บุคลากรของ
ส านักที่จดัท า
องค์ความรู ้
 

 
- ผู้รับผิดชอบ
องค์ความรู ้
 

 
- การจัดท ารายงานสรุป
บทเรียนการด าเนนิการ
จัดการความรู ้

 
CMP ๑, ๒, 
๔ 
 
 

๘. การยกย่องชมเชย 
- ยกย่องและชมเชยแก ่หน่วยงานและ
บุคคลที่ด าเนินงานตามกระบวนการจัดการ
ความรู้และมีผลงานดีเด่น 
 
 

 
ก.ย. ๕๘ 

 
มีการจัดกิจกรรมการยกย่องและ
ชมเชย อย่างน้อย ๑ คร้ัง 
 

 
- บุคลากรใน
ส านักงานฯ 

 
- คณะท างาน 
จัดการความรู ้

 
- รางวัลส าหรับ 
  ผู้ได้รับการ 
  ยกย่องชมเชย 
   

 
CMP ๖ 
 

 

หมายเหต ุ
KMP หมายถึง กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) 
CMP หมายถึง กระบวนการบรหิารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) ประกอบด้วย KMP ๑ การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม  
        KMP ๒ การสื่อสาร / KMP ๓ กระบวนการและเครื่องมือ / KMP ๔ การฝึกอบรมและการเรียนรู้ / KMP ๕ การวัดผล / KMP ๖ การยกย่องชมเชยและให้รางวัล 
 

 ทั้งนี้ ในการด าเนนิการจดัท าองค์ความรู้ดงัตามแผนข้างต้น คณะท างานจัดการความรู้จะมีการหารือและประสานกับส านักเจา้ภาพที่รับผดิชอบองคค์วามรู้
ในแต่ละองค์ความรู ้เพ่ือก าหนดรายละเอียดในการด าเนินกิจกรรมแต่ละขั้นตอนตอ่ไป 
 
 
 



 

 

 
ภาคผนวก 



 

 

 

 

 
ภาคผนวก ๑ 

แต่งตั้งผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
แต่งตั้งคณะกรรมการจดัการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
แต่งตั้งคณะท างานจดัการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 

 

 

 

 

 

















 

 

 

 

 
ภาคผนวก ๒ 

องค์ความรู้จากการด าเนินการจัดการความรู้ ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๗ 

 

 

 

 

 

 



องค์ความรู้จากการด าเนินการจดัการความรู้ของส านักงานเลขาธกิารวุฒสิภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๗ 

 

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 าปี 

๒๕๕๐ 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

แผนฯ ฉบบัที่ ๑ 
กลยุทธ์การด าเนินงานที่ ๑ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒. เทคนิคการเป็นเลขานุการในที่ประชุมที่ดี 
 - เลขานุการการประชุมในส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา 
 - ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการประชุม 
 - ขัน้ตอนการประชุม 
 - 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. องค์ความรู้เกีย่วกับเครื่องราชอิสริยภรณ์ ส านักบริหารงานกลาง แผนฯ ฉบบัที่ ๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 

 
๔. การจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ส านักการคลงัและงบประมาณ แผนฯ ฉบบัที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 

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

 

๒. การเสริมสร้างระบบลูกค้าสมัพันธ ์
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

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

แผนฯ ฉบบัที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

 

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

แผนฯ ฉบบัที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

๒๕๕๓ ๑. การปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหนา้ที่ในการเข้าร่วม 
การศึกษาดูงาน สัมมนา ประชมุ ณ ต่างประเทศ  

ส านักภาษาตา่งประเทศ 
และส านักการต่างประเทศ 

แผนฯ ฉบบัที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

 ๒. การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ 
ในการปฏิบัติงานด้านนิตบิัญญัติ 

ส านักการประชุม 
และส านักกฎหมาย 

แผนฯ ฉบบัที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 

 
๓. แนวทางการเรียนรู้การจัดท าหนังสือราชการ ส านักบริหารงานกลาง แผนฯ ฉบบัที่ ๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

 
๔. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายในการเดินทางไป
ราชการและการฝึกอบรมสัมมนา 
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ส านักการคลงัและงบประมาณ แผนฯ ฉบบัที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

 
 
 
 

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


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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

เครื่องมือสนับสนุนการจัดการความรู ้

 

 

 



เครื่องมือสนับสนุนการจดัการความรู ้

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

เครื่องมือ / กิจกรรม ลักษณะกระบวนการเรียนรู้ 
ชุมชนนักปฏิบัต ิ
(Community of practice) 

 

 เป็นเครื่องมือช่วยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีวัตถุประสงค์ให้เกิด
การรวมกลุ่มกันศึกษา เรียนรู้  
และปฏิบตัิงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดผลในทางปฏบิัติไดจ้ริง 

 กลุ่มผู้เรียนรู้จะมีการปรึกษาหารือ วางแผนงาน และตกลงบทบาท
ของสมาชิกในการด าเนินงานร่วมกัน 

 กลุ่มผู้เรียนรู้จะมีการปรึกษาหารือ วางแผนงาน วิเคราะห์ แก้ไข
ปัญหา และประเมินผลงานความส าเร็จและความล้มเหลวร่วมกัน 

การทบทวนหลังการปฏบิัติ 
(After action review) 
 

 เป็นเครื่องมือช่วยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีวัตถุประสงค์ในการ
วิเคราะห์ผลลัพธ์ภายหลังทีไ่ด้ด าเนินงานไปแล้ว เพื่อหาข้อสรุปถึง
ความส าเร็จ ปัญหา อุปสรรค และบทเรียนต่างๆ เพื่อใช้เปน็
แนวทางในการด าเนนิงานอ่ืนๆ ต่อไป 

 กลุ่มผู้เรียนรู้จะได้รบัความรู้จากการระดมสมอง การทบทวน และ
วิเคราะห์กระบวนการด าเนินงานในแต่ละขัน้ตอน โดยสรุปให้เห็น
เป็นประเด็นส าคัญได้อย่างชัดเจน 

การเล่าเรื่อง/บอกเล่าบทเรียน  
(Story telling/Lesson Learned) 
 

 เป็นเครื่องมือช่วยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการ
ถ่ายทอดและแลกเปลีย่นประสบการณ์ต่อหัวข้อหรือปัญหาที่มี
ลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายคลงึกัน 

 กลุ่มผู้เรียนรู้จะได้รบัความรู้ โดยให้แต่ละคนผลักดนักันเล่าเร่ืองราว
หรือบทเรียนที่ได้จากการศึกษาและประสบการณ์การด าเนินงาน 
ที่ผ่านมาเพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ หรือเป็นข้อพึงระวัง 
ในการด าเนินงาน 

การเสวนา 
(Dialogue) 
 

 เป็นเครื่องมือช่วยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีวัตถุประสงค์ในการ
ถ่ายทอด หรือน าเสนอความคิดเห็นจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมสนทนา 
 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 ตัดสินใจ
ด าเนินการ ผ่านประสบการณ์และมุมมองจากผูท้ี่มีส่วนเก่ียวข้อง 
 กลุ่มผู้เรียนรู้จะได้รบัความรู้ จากการหารือ แสดงความคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อการด าเนินงานต่อไป 

เพื่อนช่วยเพ่ือน 
(Peer-assisted learning) 
 

 เป็นเครื่องมือช่วยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะเรื่อง 
 กลุ่มผู้เรียนรู้เป็นผู้ให้ค าแนะน าและถ่ายทอดวิธีการด าเนินงาน 
ที่ต่างฝา่ยตา่งต้องพึ่งพาอาศัยกนั 
 กลุ่มผู้เรียนรู้จะได้รบัความรู้เชิงเทคนิคการท างานที่ผา่น
ประสบการณ์ในการศึกษาและปฏิบัติงานจริงร่วมกัน 

การสอนงาน 
(Coaching) 
 

 เป็นเครื่องมือช่วยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ
เร่ืองที่ต้องการเรียนรู้ 
 บุคคลหรือกลุ่มผู้เรียนรู้จะได้รับความรู้จากด าเนนิงานจริงตาม
บทบาทและหน้าทีท่ี่ตนเองได้รบั 
 บุคคลหรือกลุ่มผู้เรียนรู้จะมีผู้ฝกึสอนเป็นผู้ควบคุมดูแลการ
ด าเนินงานชี้แนะการด าเนนิงาน ถ่ายทอดเทคนิคหรือแม้กระทั่งสั่ง
การให้ด าเนินการไปในทิศทางทีถู่กต้อง 

พี่เลี้ยง 
(Mentoring) 
 

 เป็นเครื่องมือช่วยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ
เร่ืองที่ต้องการเรียนรู้ 
 บุคคลหรือกลุ่มผู้เรียนรู้จะได้รับความรู้จากการด าเนนิงานจริงตาม
บทบาทและหน้าทีท่ี่ตนเองได้รบั 
 บุคคลหรือกลุ่มผู้เรียนรู้จะมีบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ 
เป็นผู้ให้ค าแนะน า และชี้แนะแนวทาง แต่มิใช่เป็นการสั่งสอน หรือ
ควบคุมการท างาน 

 
ที่มา : การจัดการความรู้เพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงาน 
 
 


