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สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 



 
คํานํา 

 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ดําเนินการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อรวบรวมองค์

ความรู้ที่มีคุณค่าและจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน ทั้งความรู้ที่มีอยู่ชัดแจ้งในรูปของเอกสาร และความรู้ที่อยู่
ในตัวบุคลากร ซึ่งมาจากประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล ให้เป็นระบบ
ระเบียบมากย่ิงขึ้น ทําให้บุคลากรสามารถเข้าถึงได้สะดวก สามารถนําองค์ความรู้และวิธีการปฏิบัติที่ดี 
มาใช้ประโยชน์ให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น รวมทั้งเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร
อย่างต่อเนื่อง นําไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ซึ่งการที่บุคลากรมีองค์
ความรู้ต่างๆที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน มีการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้ปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนความสําเร็จของเป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ และบรรลุวิสัยทัศน์
ในการเป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภาและประชาชนได ้  

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดทําแผนปฏิบัติ
การการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อเป็น
แนวทางในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นคู่มือช่วยให้การจัดการ
ความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบุคลากรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 

 
 
 
 
  
 

 
 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
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สารบัญ 
เรื่อง                                        หน้า 
บทที่ ๑ บทนํา 
 - หลักการและเหตุผล              ๑ 
 - วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑ 
 - การดําเนินการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ผ่านมา ๒ 
 - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ๒ 
 - ปัจจัยสู่ความสําเร็จ ๒ 
บทที่ ๒ แนวทางการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 - ขอบเขตการจัดการความรู้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (KM Focus Area)  ๕ 
 - องค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการผลักดันประเด็นยุทธศาสตร์     ๗ 
 ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 - การจัดทําแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)     ๗  
 ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตามเกณฑ์ PMQA 
 - รูปแบบกระบวนการจัดการความรู้ (KM Model) เพือ่การจัดทําแผนปฏิบัติการ  ๘ 
 การจัดการความรู้ 
 - เครื่องมือสนับสนุนการจัดการความรู้       ๑๑ 
บทที่ ๓ การจัดทําแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
 ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖         
  - แนวทางการจัดทําแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)    ๑๔  
            ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 - ขั้นตอนการดําเนินงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management)   ๑๕  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 - การวัดผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการจัดการความรู้ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖  ๑๖ 
 - องค์ความรู้ที่นํามาจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖   ๑๖ 
  - แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑๘
 - ปฏิทินการดําเนินการการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ๒๑
      
ภาคผนวก  
ภาคผนวก ๑ : คําสั่งสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ ๓๗๑/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารด้านการจัดการ
ความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (Chief knowledge Office : CKO) 
ภาคผนวก ๒ : คําสั่งสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ ๔๔๓/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ภาคผนวก ๓ : ตารางแสดงองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการผลักดันประเด็นยทุธศาสตร์ ของสาํนักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตามแผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
ภาคผนวก ๔ : การดําเนินการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๕ 
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๑

บทที่ ๑ 
บทนํา 

๑. หลักการและเหตุผล 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีภารกิจในการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการประชุม วิชาการ 

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

การดําเนินการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้นั้น จะต้องมีการ 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจัดการความรู้ในทุกส่วนงานของสํานักงานฯ พร้อมทั้งพัฒนาระบบ
สนับสนุนกระบวนการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพอย่างอย่างต่อเนื่องเหมาะสมกับสภาวการณ์
ปัจจุบัน มีองค์ความรู้เป็นฐานในการสนับสนุนต่อความสําเร็จของยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ที่มีการปรับเปลี่ยนบทบาทและทิศทางการดําเนินงาน  
สู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลท่ีได้รับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน โดยแนวทาง 
ของการดําเนินการจัดการความรู้ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะทํางานจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลกรในการดําเนินการจัดการความรู้ พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจในการ
จัดการความรู้ ตลอดจนส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อเก็บรวบรวมองค์
ความรู้ที่มีคุณค่า  และมีความสําคัญต่อการปฏิบัติราชการ ให้บุคลากรภายในองค์กรสามารถเข้าถึง 
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรทุกระดับ สามารถนําองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้พัฒนา 
การปฏิบัติราชการร่วมกันเพื่อผลักดันให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของสํานักงานฯ ด้วยผลงาน 
ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของวุฒิสมาชิกและประชาชน 
๒. วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๑. เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  

๒.  เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลากร
ให้อยู่ในรูปแบบเอกสารหรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

๓.  เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการ เครื่องมือ และวิธีการปฏิบัติ 
ในการจัดการความรู้  
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๒

๔. เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและแรงจูงใจในการจัดการความรู้ของบุคลากร 
๕. เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์กระบวนการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
๖. เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บองค์ความรู้ให้เป็นระบบระเบียบ ครอบคลุมหมวดหมู่องค์

ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน  
๓. การดําเนินการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ผ่านมา 

สํานักงานฯ ได้ดําเนินการจัดการความรู้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อรวบรวมองค์ความรู้
ที่มีคุณค่าและจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน ที่กระจัดกระจายอยู่ทั้งที่เป็นความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) 
ที่เขียนอธิบายออกมาเป็นตัวอักษร เช่น คู่มือปฏิบัติงาน หนังสือ ตํารา และความรู้แฝงเร้น หรือความรู้
แบบฝังลึก (Tacit Knowledge) ซึ่งเป็นความรู้ในตัวบุคคล ที่ได้มาจากประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะบุคคล ให้เป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้น ทําให้บุคลากรภายในองค์กรสามารถเข้าถึง และนําองค์ความรู้
และวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้  

ทั้งนี้ เอกสารที่รวบรวมองค์ความรู้และวิธีปฏิบัติ ซึ่งเป็นผลจากการดําเนินการจัดการความรู้ ตั้งแต่ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๕ ทั้งหมดได้ถูกรวบรวมและเผยแพร่ ในเว็บไซต์การจัดการความรู้ของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา (Hhttp://www.senate.go.th/km/knowledge/H) ซึ่งบุคลากรสามารถเข้าไปดาวน์โหลด
เอกสารองค์ความรู้ทั้งหมดที่รวบรวมไว้ได้ โดยรายละเอียดขององค์ความรู้ในแต่ละปีปรากฏตามภาคผนวก 
๔. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติราชการเพื่อสนับสนุน
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ที่ครอบคลุมต่อภารกิจด้านต่างๆมากยิ่งขึ้น 
 ๒. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของบคุลากรจากสํานักต่างๆ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรม
แห่งการเรียนรู้บุคลากร 
 ๓. บุคลากรรับรู้และเข้าใจการดําเนินการจัดการความรู้ของสํานักงานฯ มากย่ิงขึ้น อันจะนําไปสู่
การให้ความร่วมมือและการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องต่อไป 
 ๔. บุคลากรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ที่ได้รวบรวมขึ้นได้สะดวก และมีช่องทางในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้หลากหลายช่องทาง 

๕.  บุคลากรได้นําองค์ความรู้มาพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของสํานักงานฯ เป็นที่ยอมรับของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน 
 
๕. ปัจจัยสู่ความสําเร็จ 
 ๑. ผู้บริหารระดับสูง เห็นความสําคัญของการจัดการความรู้ ให้การสนับสนุนอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กร พร้อมทั้งเป็นต้นแบบแห่งการเป็นผู้
ริเริ่มในการแบ่งปันและเรียนรู้ 
 ๒. บุคลากรในองค์กรทุกคน  เห็นคุณค่าของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ว่าเป็นสิ่งที่ช่วยให้การ
ปฏิบัติงานประสบความสําเร็จ โดยเริ่มจากสร้างความรู้ความเข้าใจ รับเปลี่ยนทัศนคติให้เกิดการเรียนรู้ 
ในการพัฒนาตนเอง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น 



แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖   |  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

 

๓

๓. ทีมงานขับเคลื่อน คือ คณะทํางานการจัดการความรู้ ที่มาจากส่วนงานต่างๆ ของสํานักงานฯ 
เป็นผู้ที่มีความสําคัญในการอํานวยความสะดวกและกระตุ้นการดําเนินการจัดการความรู้ (facilitator)  
ที่จะทําให้คนในองค์กรสามารถนําเอาความรู้ ประสบการณ์มาแบ่งปัน ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน  
 ๔. เป้าหมายการจัดการความรู้ จะต้องมุ่งเน้นการเสริมสร้างองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน ให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ โดยอาศัยองค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการจัดการความรู้ 
เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ หรือยุทธศาสตร์ขององค์กรได้ 
 ๕ ระบบเทคโนโลยี ตอ้งทําให้คนเข้าถึงความรู้ได้ง่าย สะดวก มีการจัดเก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ 

๖. การสื่อสารภายในองค์กร เพื่อให้บุคลากรในองค์กรทุกคน ทุกระดับสามารถติดตามข้อมูล
ข่าวสาร การดําเนินการจัดการความรู้ในหน่วยงานได้อย่างต่อเนื่อง  
 ๗. มีการยกย่องชมเชยและให้รางวัล เพื่อสร้างแรงจูงใจและเป็นขวัญกําลังใจ ในดําเนินการ
จัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน 
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บทที่ ๒ 
แนวทางการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 
การจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้นําแนวทางในการจัดการความรู้จาก

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสถาบันเพิ่มผลผลิต มาเป็นกรอบในการ
จัดทําแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) เพื่อนําไปสู่สัมฤทธิผลในการดําเนินงานด้านการจัดการ
ความรู้ของสํานักงานฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีแนวทางในการดําเนินงานดังนี้ 

๑. การกําหนดขอบเขตขององค์ความรู้ (KM Focus Area) โดยพิจารณาภาพรวมขององค์กร 
จาก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และกระบวนงานที่มีความสําคัญและจําเป็นต่อการสนับสนุน 
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ พัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนงานต่างๆ หรือปัญหาที่ประสบอยู่และ
สามารถนํากระบวนการจัดการความรู้มาช่วยได้ เพื่อเป้าหมายในการบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร 

๒. การกําหนดเป้าหมาย KM (Desired State) โดยพิจารณาขอบเขตการจัดการความรู้ของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (KM Focus Area) มาเป็นกรอบในการกําหนดความรู้ที่จําเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
 ๓. การจัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM Action Plan) เมื่อได้องค์ความรู้ที่เป็น
เป้าหมาย หรือ “โจทย์ KM” ที่ชัดเจนแล้ว ให้นําหัวข้อเป้าหมาย KM ที่องค์กรต้องดําเนินการ มาจัดทํา
แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ซึ่งเป็นแผนงานที่แสดงถึงรายละเอียดการ
ดําเนินงานขององค์ความรู้ที่คัดเลือกมาดําเนินการจัดการความรู้ โดยนํารูปแบบการจัดการความรู้  
(KM Model) ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) และ
กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) มาเป็นกรอบในการ
จัดทําแผนการจัดการความรู้  

โดยขอบเขตขององค์ความรู้ (KM Focus Area) การกําหนดเป้าหมาย KM (Desired State) แผนปฏิบัติ
การการจัดการความรู้ (KM Action Plan) กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) 
และกระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) มีรายละเอียดดังนี้ 
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แผนภาพแสดงกระบวนการในการจัดการความรู้ 

 
๓.๑ ขอบเขตการจัดการความรู้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (KM Focus Area)  

ขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus Area) เป็นกรอบในการกําหนดความรู้ที่จําเป็น 
ต่อการปฏิบัติงาน และสอดคล้องต่อการผลักดันเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ดังนั้นสิ่งสําคัญ   ที่จะต้องพิจารณา เพื่อกําหนดขอบเขต KM ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ดังนี้ 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน 

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

 
 
 
 

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ 

เป้าหมาย KM  
(Desired State of KM Focus Areas) 

กระบวนงาน (Work Process)  

ประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ 

ขอบเขต KM (KM Focus Area)  
 

แผนการจัดการความรู้ 
(KM Action Plan) 

กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 
(Change Management Process) 

 

กระบวนการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management Process) 

ความรู้สําคัญ 
ต่อองค์กร 

ปัญหา 
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ประเดน็ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์หลัก กลยุทธ ์
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่๑ 
พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
หลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

 การบริหารจัดการและการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี บรรลผุลสัมฤทธ์ิ 
และเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ 
และผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

๑.๑ พัฒนาการบริหารจัดการตาม
หลักกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๑.๒ พัฒนาการปฏิบัติงานตามหลัก
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
๑.๓ พัฒนางานด้านวิชาการ 
๑.๔ พัฒนากระบวนการเสริมสร้าง
ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผูม้ี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่๒  
 พัฒนาฐานข้อมูลและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 ข้อมูลและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เชื่อถือได้ ถูกต้อง รวดเร็ว 
เป็นปัจจุบัน ผูใ้ช้เข้าถึง 
ได้ง่าย และเชือ่มโยงกับเครือข่าย 
ทั้งในและต่างประเทศ 

 

๒.๑ พัฒนาฐานข้อมูลที่เชื่อถอืได้ 
ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและตรงตาม
ความต้องการของผู้รับบริการและผูม้ี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
๒.๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารใหม้ี
ประสิทธิภาพ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่๓  
 พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุน
ภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ 

 

 บุคลากรมีศักยภาพและสามารถ
ปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสมาชิกวุฒิสภาและ
ประชาชน 

 

๓.๑ พัฒนาบุคลากรโดยใช้หลกัสมรรถนะ 
(Competency Based HR) 
๓.๒ พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 
๓.๓ พัฒนาระบบการเรียนรู้และการ
จัดการความรู้ 
๓.๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เสริมสร้างแรงจูงใจในการทํางาน 

 
จากวิสัยทัศน์และพันธกิจของ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึงได้กําหนดขอบเขต KM ที่มีความ

สอดคล้อง และสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ของสํานักงานฯ ๓ ขอบเขต ดังต่อไปนี้  
๑. ขอบเขต KM ด้านพัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
บรรลุผลสัมฤทธิ์ และเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๒. ขอบเขต KM ด้านพัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อพฒันาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ชื่อถือได ้ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน 

ผู้ใช้เข้าถึงได้ง่าย และเชื่อมโยงกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 
๓. ขอบเขต KM ด้านพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัต ิ

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับความต้องการ 
ของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน 
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๓.๒ องค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการผลักดันประเด็นยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
พิจารณาขอบเขตการจัดการความรู้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (KM Focus Area) มาเป็น

กรอบในการกําหนดความรู้ที่สอดคล้องต่อการบรรลุเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตามแผนยุทธศาสตร์ 
ของสํานักงานฯ ฉบับที่ ๓ โดยให้ทุกส่วนงานภายในสํานักงานฯ มีส่วนร่วมในการพิจารณาทบทวนองค์
ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับการผลักดันเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ทั้งนี้องค์
ความรู้ดังกล่าว จะเป็นหัวข้อองค์ความรู้หลักๆ ซึ่งภายใต้องค์ความรู้นั้น อาจจะประกอบด้วยความรู้
หัวข้อย่อยต่างๆ ซึ่งส่วนงานต่างๆ จะพิจารณาเลือกองค์ความรู้มาดําเนินการจัดการความรู้ในแต่ละปี 

ทั้งนี้ องค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการผลักดันประเด็นยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ปรากฏตามภาคผนวก 
 ๓.๓ การจัดทําแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ตามเกณฑ์ PMQA 

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) เป็นแผนงานที่แสดงถึงรายละเอียดการ
ดําเนินงานของกิจกรรมการจัดการความรู้ต่าง ๆ เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดองค์ความรู้ให้เป็น
ระบบและเข้าถึงง่าย การยกย่องชมเชยและให้รางวัล เป็นต้น เพื่อให้องค์กรบรรลุผลตามเป้าหมายของ
องค์ความรู้ที่กําหนด และสนับสนุนการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

การจัดทําแผนการจัดการความรู้ของสํานักงานฯ มีแนวทางการดําเนินการตามเกณฑ์การ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA)  
ในหมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ รหัส IT ๗ ซึ่งกําหนดให้ส่วนราชการจัดทํา
แผนการจัดการความรู้ และนําแผนไปปฏิบัติ เพื่อให้การดําเนินงานการจัดการความรู้ตามแผนการ
จัดการความรู้ สามารถส่งผลโดยตรงต่อประเด็นยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปี โดยมีแนวทางดังต่อไปน ี้ 
 ๑. แสดงแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) อย่างน้อย ๓ องค์ความรู้ตามแนวทาง 
ที่กําหนด ได้แก่ 

• มีการทบทวนองค์ความรู้ที่สอดรับกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
• มีรายการองค์ความรู้ที่มาจากการรวบรวมถ่ายทอดจากบุคลากรภายใน/ภายนอกองค์กร 
• มีรายการองค์ความรู้เพื่อสนับสนุน/ สามารถตอบรับประเด็นยุทธศาสตร์ครบทุก

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
• มีการจําแนกองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วน

ราชการ 
• เลือกองค์ความรู้ที่จําเป็นอย่างน้อย ๓ องค์ความรู้ จาก ๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ที่แตกต่างกัน และไม่ควรซํ้าซ้อนกับองค์ความรู้ที่ส่วนราชการได้เคยเลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู้
ไปแล้ว แต่หากจําเป็นต้องเป็นองค์ความรู้เดิม ส่วนราชการจะต้องทบทวนและเพิ่มเติมองค์ความรู้ 
ที่จําเป็นในการปฏิบัติราชการให้มากขึ้นหรือครบถ้วนสมบูรณ์ย่ิงขึ้นอย่างชัดเจน พร้อมระบุเหตุผลที่เลือก
องค์ความรู้นั้นประกอบด้วย  

• กําหนดตัวชี้วดั (KPI) เพื่อวดัผลการจดัการความรู้ โดยเลือกตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรองฯ 
หรือตัวชี้วัด (KPI) อื่นๆ ที่สามารถสะท้อนผลลัพธ์ของแผนการจัดการความรู้ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการ
วัดผลสําเร็จของการจัดการความรู้ของสํานักงานฯ 
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• มีการจัดทําแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) โดยมีรายละเอียดกิจกรรมการจัดการ
ความรู้ต่าง ๆ ตามกระบวนการการจัดการความรู้ (KM Process) ครอบคลุมทั้ง ๗ ขั้นตอน  โดยมีการบูรณาการ
ร่วมกันกับ กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) ๖ องค์ประกอบ 
ในทั้ง ๓ แผน 

• มีกิจกรรมยกย่องชมเชย ให้เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
• มีการลงนามเห็นชอบการจําแนกองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการผลักดันตามประเด็น

ยุทธศาสตร์จากผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO) /หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอํานาจฯ และผู้บริหาร
สูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) /หรือผู้ที่ได้รับการมอบอํานาจ ฯ 

• มีการลงนามเห็นชอบแผนการจัดการความรู้ จากผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ(CEO) /
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอํานาจฯ และผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) /หรือผู้ที่ได้รับการ
มอบอํานาจฯ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 

๒. การดําเนินงานตามแผนโดยดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ได้สําเร็จครบถ้วน   
ทุกกิจกรรม ดังนี้ 

• ทุกกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีผลการดําเนินการครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ครบทั้ง ๓ แผน 

• ดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้ที่ได้จัดทําทั้ง ๓ แผน พร้อมทั้งติดตามผลงานและ
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะๆ ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้งต่อปี โดยมีช่วงห่างของ
ระยะเวลาในการติดตามแต่ละครั้งที่เหมาะสม รวมถึงการเก็บข้อมูลหลักฐานการดําเนินกิจกรรมในแต่ละ
ขั้นตอนของการจัดการความรู้ไว้ด้วย เพือเตรียมรับการตรวจประเมินโดยเจ้าหน้าที่ของ ก.พ.ร. 

• การวัดผลลัพธ์ของการดําเนินการจะพิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักความสําเร็จ
จากผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินกิจกรรมที่ส่วนราชการดําเนินการได้สําเร็จครบถ้วนทุกกิจกรรม  
ตามแผนการจัดการความรู้ของส่วนราชการที่กําหนดไว้อย่างน้อย ๓ องค์ความรู้ โดยผลสัมฤทธิ์ หมายถึง 
งานบริการหรือกิจกรรมที่เกิดจากการทํางานได้ผลผลิต (outputs) ตามเป้าหมาย และเกิดผลลัพธ์ 
(outcome) ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้ ทําให้องค์ความรู้ที่กําหนดสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงหรือเป็นที่พึงพอใจ 
 ๓.๔ รูปแบบกระบวนการจัดการความรู้ (KM Model) เพ่ือการจัดทําแผนปฏิบัติการการ
จัดการความรู้ 
 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้นําแนวทางและขั้นตอนการจัดการความรู้ของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทําแผนการจัดการความรู้ของ
สํานักงานฯ ซึ่งแนวทางดังกล่าวได้นําแนวคิดเรื่องกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management 
Process) และกระบวนการบริหารหารเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) มาประยุกต์ใช้ 
ในการในการจัดแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) โดยแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
เป็นแผนงานที่แสดงรายละเอียดการดําเนินงานของกิจกรรมต่างๆ ตามกระบวนการการจัดการความรู้ 
 (KM Process) ครอบคลุมทั้ง ๗ ขั้นตอน โดยมีการบูรณาการร่วมกันกับ กระบวนการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง (Change Management Process) ๖ องค์ประกอบ ซึ่งในแต่ละกระบวนการมีรายละเอียดดังนี้  
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 ๓.๔.๑ กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process: KMP)  
เป็นกระบวนการแบบหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงขั้นตอนที่ทําให้เกิดกระบวนการ

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

คืออะไร และเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เราจําเป็นต้องใช้ความรู้อะไร ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด 
และอยู่ที่ใคร 
       ๒) การสร้างและแสวงหาความรู้ เป็นการรวบรวม/สกัดความรู้ ทั้งความรู้ชัดแจ้ง (Explicit 
Knowledge) จากเอกสาร หรือ ความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในตัวบุคคล จากภายในองค์กร 
และ/หรือภายนอกองค์กร โดยอาศัยเครื่องมือ/วิธีการต่างๆ ในการสร้างและแสวงหาความรู้ที่เหมาะสม  
เช่น การรวบรมกฎ ระเบียบ คู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน การถอดความรู้จากตัวบุคคล เช่นการประชุม
ระดมสมอง การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ การถอดบทเรียนหลังการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

๓) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมสําหรับ
การเก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต  

๔) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เป็นการปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน 
ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ จากการประชุมพิจารณาร่วมกัน หรือตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญในองค์ความรู้นั้น 

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

๖) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ มีเครื่องมือหลากหลายประเภทถูกสร้างขึ้นมา 
เพื่อนําไปใช้ในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งอาจแบ่งเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ ๆ คือ  

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

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

 ๓.๔.๒ กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process: CMP)  
เป็นกรอบความคิดแบบหนึ่งเพื่อให้องค์กรที่ต้องการจัดการความรู้ภายในองค์กร   

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

๑) การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม – เป็นการเตรียมพื้นฐานของหน่วยงาน 
ให้เหมาะกับการจัดการความรู้ เช่น การสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนการจัดการความรู้ การแต่งตั้ง
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คณะทํางานครอบคลุมบุคลากรด้านต่าง ๆ ตามภารกิจของหน่วยงาน ทีม/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ และ
แนวทางการติดตามประเมินผลของกิจกรรมต่างๆ 

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

๓) กระบวนการและเครื่องมือ  - เป็นการเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้การ
ค้นหา เข้าถึง ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้สะดวกรวดเร็วขึ้น โดยการเลือกใช้กระบวนการและ
เครื่องมือ ขึ้นกับชนิดของความรู้ ลักษณะขององค์กร ลักษณะการทํางาน วัฒนธรรมองค์กร ทรัพยากร 
เช่น การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บความรู้ เครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เช่น ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) การทบทวนหลังการปฏิบัติ (After Action Reviews : AAR) แลกเปลี่ยนวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice Exchange) มาใช้ในกระบวนแบ่งปันความรู้ในสํานักงานฯ  

๔) การฝึกอบรมและการเรียนรู้   - เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญ
และหลักการของการจัดการความรู้ โดยการเรียนรู้ต้องพิจารณาถึง เนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย วิธีการ  
การประเมินผลและปรับปรุง เช่น จัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะการถ่ายทอดความรู้ การเป็นวิทยากร 
ในกระบวนการจัดการความรู้ ให้แก่คณะทํางานการจัดการความรู้, จัดไปดูงานองค์กรที่ประสบความสําเร็จ
ในด้านการจัดการความรู้ เป็นต้น 

๕) การวัดผล  - เป็นการตรวจสอบเพื่อให้ทราบว่าการดําเนินการได้บรรลุเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้หรือไม่, มีการนําผลของการวัดมาใช้ในการปรับปรุงแผนและการดําเนินการให้ดีขึ้น, มีการนําผล
การวัดมาใช้ในการสื่อสารกับบุคลากรในทุกระดับให้เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้ และการวัดผล
ต้องพิจารณาด้วยว่าจะวัดผลที่ขั้นตอนไหนได้แก่ วัดระบบ (System), วัดที่ผลลัพธ์ (Output) หรือวัดที่
ประโยชน์ที่จะได้รับ (Outcome) ตัวอย่างการวัดผล เช่น วัดผลสําเร็จในการดําเนินการตามแผนการ
จัดการความรู้ประจําปี รายกิจกรรมและภาพรวมเพื่อสรุปบทเรียนและหาแนวทางปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการ 

๖) การยกย่องชมเชยและให้รางวัล  - เป็นการกระตุ้น และส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมการจัดการความรู้ของบุคลากร ทั้งในส่วนของคณะทํางานและผู้ปฏิบัติงาน โดยข้อควร
พิจารณาได้แก่ ค้นหาความต้องการของบุคลากร แรงจูงใจระยะสั้นและระยะยาว บูรณาการกับระบบที่มีอยู่ 
ปรับเปล่ียนให้เข้ากับกิจกรรมที่ทําในแต่ละช่วงเวลา ตัวอย่างการยกย่องชมเชยและให้รางวัล เช่น  
มอบรางวัลโครงการจัดการความรู้ดีเด่นของสํานักงานฯ  

โดยกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) และกระบวนการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) แสดงเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 

 



แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖   |  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

 

๑๑

 
 

 
๔. เครื่องมือสนับสนุนการจัดการความรู้ 

เพื่อให้มีการนําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร จึงมีการใช้เครื่องมือหลากหลาย
ประเภทในการสร้างความรู้ การถ่ายทอดและแลกเปล่ียนความรู้ การช่วยให้เข้าถึงความรู้ได้โดยสะดวก 
เพื่อที่จะส่งเสริมให้บุคลากรนําความรู้ไปใช้พัฒนาตนเอง พัฒนาประสิทธิภาพการทํางานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งทฤษฎีการจัดการความรู้แนวใหม่จะมุ่งเน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
ระหว่างบุคคล เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน เผยแพร่และถ่ายถอดความรู้ อันจะนําไปสู่การสร้างสรรค์พัฒนา 
และต่อยอดความรู้ ดังนั้น กลุ่มบุคคล ชุมชน และองค์กรจึงจําเป็นที่จะต้องพิจารณาความเหมาะสมในการ
ใช้เครื่องมือสนับสนุนการจัดการความรู้ หรือผสมผสานวิธีการต่างๆเข้าด้วยกัน ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการ วิธีการทํางาน และวัฒนธรรมองค์กร เพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของบุคลากร
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยเครื่องมือหรือ
กิจกรรมการจัดการความรู้ ที่นิยมนํามาใช้ในการจัดการความรู้ สรุปได้ดังนี้ 
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เครื่องมือ / กิจกรรม ลักษณะกระบวนการเรียนรู้ 
ชุมชนนักปฏิบัติ 
(Community of practice) 

 

• เป็นเครื่องมือชว่ยใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ทีม่ีวัตถุประสงค์ให้เกิด
การรวมกลุ่มกันศึกษา เรียนรู้  
และปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดผลในทางปฏบิัติได้จรงิ 
• กลุ่มผู้เรียนรู้จะมีการปรึกษาหารือ วางแผนงาน และตกลงบทบาท
ของสมาชกิในการดําเนินงานร่วมกัน 
• กลุ่มผู้เรียนรู้จะมีการปรึกษาหารือ วางแผนงาน วิเคราะห์ แก้ไข
ปัญหา และประเมินผลงานความสําเร็จและความล้มเหลวร่วมกัน 

การทบทวนหลงัการปฏิบัติ 
(After action review) 
 

• เป็นเครื่องมือชว่ยใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ทีม่ีวัตถุประสงค์ในการ
วิเคราะห์ผลลัพธ์ภายหลังที่ได้ดาํเนินงานไปแล้ว เพื่อหาข้อสรปุถึง
ความสําเร็จ ปญัหา อุปสรรค และบทเรียนต่างๆ เพือ่ใช้เป็นแนวทาง
ในการดําเนินงานอื่นๆ ต่อไป 
• กลุ่มผู้เรียนรู้จะได้รับความรูจ้ากการระดมสมอง การทบทวน และ
วิเคราะห์กระบวนการดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน โดยสรุปให้เห็น
เป็นประเด็นสําคัญได้อย่างชดัเจน 

การเล่าเรื่อง/บอกเล่าบทเรยีน  
(Story telling/Lesson Learned) 
 

• เป็นเครื่องมือชว่ยใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ทีม่ีวัตถุประสงค์เพื่อการ
ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณต์่อหัวขอ้หรือปญัหาที่มี
ลักษณะเหมอืนกันหรอืคล้ายคลึงกัน 
• กลุ่มผู้เรียนรู้จะได้รับความรู้ โดยให้แต่ละคนผลักดันกันเล่าเรือ่งราว
หรือบทเรยีนที่ได้จากการศึกษาและประสบการณ์การดําเนินงาน 
ที่ผ่านมาเพื่อเปน็แนวทางในการประยกุต์ใช้ หรือเป็นข้อพงึระวัง 
ในการดําเนินงาน 

การเสวนา 
(Dialogue) 
 

• เป็นเครื่องมือชว่ยใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ทีม่ีวัตถุประสงค์ในการ
ถ่ายทอด หรือนาํเสนอความคิดเห็นจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทีร่่วมสนทนา 
• กลุ่มผู้เรียนรู้จะได้รับความรู้ จากการนําเสนอความคิดเห็นและ
มุมมองจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการนําไปปรบัใช ้

การสัมมนา 
(Seminar) 
 

• เป็นเครื่องมือชว่ยใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ทีม่ีวัตถุประสงค์ 
ในการถ่ายทอด นําเสนอความคิดเห็นและผลงานจากผู้เชี่ยวชาญ 
• กลุ่มผู้เรียนรู้จะได้รับความรู้ จากการนําเสนอความคิดเห็น 
และมุมมองจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการนําไปปรับใช ้

การประชุมระดมสมอง 
(Workshop / Brainstorming) 
 

• เป็นเครื่องมือชว่ยใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ทีม่ีวัตถุประสงค์ 
ในการปรกึษาหารือ กําหนดแนวทาง แก้ไขปัญหา และ/หรือ ตดัสินใจ
ดําเนินการ ผ่านประสบการณแ์ละมุมมองจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวขอ้ง 
• กลุ่มผู้เรียนรู้จะได้รับความรู้ จากการหารอื แสดงความคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะต่างๆ เพือ่การดําเนินงานตอ่ไป 

เพื่อนช่วยเพือ่น 
(Peer-assisted learning) 
 

• เป็นเครื่องมือช่วยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีวตัถุประสงค์เฉพาะเรื่อง 
• กลุ่มผู้เรียนรู้เปน็ผู้ให้คําแนะนําและถ่ายทอดวธิกีารดําเนินงาน 
ที่ต่างฝ่ายต่างตอ้งพึง่พาอาศัยกนั 
• กลุ่มผู้เรียนรู้จะได้รับความรูเ้ชิงเทคนิคการทํางานที่ผ่าน
ประสบการณใ์นการศึกษาและปฏิบัติงานจรงิรว่มกัน 
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เครื่องมือ / กิจกรรม ลักษณะกระบวนการเรียนรู้ 
การสอนงาน 
(Coaching) 
 

• เป็นเครื่องมือชว่ยใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ทีม่ีวัตถุประสงค์เฉพาะ
เรื่องที่ตอ้งการเรียนรู ้
• บุคคลหรือกลุ่มผู้เรียนรูจ้ะได้รบัความรู้จากดําเนินงานจริงตาม
บทบาทและหนา้ที่ที่ตนเองได้รบั 
• บุคคลหรือกลุ่มผู้เรียนรูจ้ะมีผู้ฝึกสอนเป็นผู้ควบคุมดูแลการ
ดําเนินงานชี้แนะการดําเนินงาน ถ่ายทอดเทคนิคหรือแม้กระทั่งสั่งการ
ให้ดําเนินการไปในทิศทางทีถ่กูต้อง 

พี่เลี้ยง 
(Mentoring) 
 

• เป็นเครื่องมือชว่ยใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ทีม่ีวัตถุประสงค์เฉพาะ
เรื่องที่ตอ้งการเรียนรู ้
• บุคคลหรือกลุ่มผู้เรียนรูจ้ะได้รบัความรู้จากการดําเนินงานจรงิตาม
บทบาทและหนา้ที่ที่ตนเองได้รบั 
• บุคคลหรือกลุ่มผู้เรียนรูจ้ะมีบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ 
เป็นผู้ให้คําแนะนํา และชี้แนะแนวทาง แต่มใิช่เป็นการสั่งสอน หรือ
ควบคุมการทํางาน 

 
ที่มา : การจดัการความรู้เพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงาน 
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บทที่ ๓ 
การจัดทําแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 

ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  
๑. แนวทางการจัดทําแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จะดําเนินการ
ตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) ของราชการ
สังกัดรัฐสภา ซึ่งเป็นการตรวจรับรองเพื่อให้ม่ันใจว่าส่วนราชการสังกัดรัฐสภา “มีความพร้อมในการ
บริหารจัดการ” ระดับพื้นฐาน กล่าวคือ ส่วนราชการมีแนวทางหรือระบบต่างๆ ที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการขององค์การ มีการปรับปรุงแนวทางหรือระบบให้มีความเหมาะสม และนําแนวทางการบริหาร
จัดการตามเกณฑ์ฯ ระดับพื้นฐานไปปฏิบัติ ซึ่งเป็นการเตรียมการเพื่อเข้าสู่รางวัลคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ดังนั้นเพื่อให้ผลการดําเนินการด้านการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certify Fundamental level) เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด 
รวมทั้งเป็นการสนับสนุนตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ของสํานักงานฯ ที่กําหนดตัวชี้วัดที่ ๘.๑ ระดับความสําเร็จของการผ่านการตรวจรับรองเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) (หมวด ๑ - ๗) ให้ผ่านเกณฑ์การตรวจรับรองผล
คุณภาพฯ ตลอดจนก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาอย่างต่อเนื่อง  
จึงได้ดําเนินการจัดการความรู้ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certify 
Fundamental level) ในหมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ รหัส IT ๗ ซึ่งกําหนดให้
ส่วนราชการจัดทําแผนการจัดการความรู้ และนําแผนไปปฏิบัติ เพื่อให้การดําเนินงานการจัดการความรู้
ตามแผนการจัดการความรู้ สามารถส่งผลโดยตรงต่อประเด็นยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจําปี โดยมีแนวทางดังต่อไปน ี้ 
 ๑) กําหนดองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติราชการ และสนับสนุนการดําเนินงานตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ หรือสนับสนุนความสําเร็จตามของตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาดําเนินการจัดการความรู้ โดยเลือก
องค์ความรู้ที่จําเป็นอย่างน้อย ๓ องค์ความรู้ จากอย่างน้อย ๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่แตกต่างกัน  
และระบุเหตุผลที่เหมาะสมและจําเป็นในการเลือกองค์ความรู้นั้นประกอบด้วย  

ทั้งนี้องค์ความรู้ที่เลือกมาดําเนินการและไม่ควรซํ้าซ้อนกับองค์ความรู้ที่สํานักงานฯ ได้เคยเลือกมา
จัดทําแผนการจัดการความรู้ไปแล้ว แต่หากจําเป็นต้องเป็นองค์ความรู้เดิม ส่วนราชการจะต้องทบทวนและ
เพิ่มเติมองค์ความรู้ที่จําเป็นในการปฏิบัติราชการให้มากขึ้นหรือครบถ้วนสมบูรณ์ย่ิงขึ้นอย่างชัดเจน 

๒) กําหนดตัวชี้วัด (KPI) เพื่อวัดผลการจัดการความรู้ โดยเลือกตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรองฯ 
หรือตัวชี้วัด (KPI) อื่นๆ ที่สามารถสะท้อนผลลัพธ์ของแผนการจัดการความรู้ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการ
วัดผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของสํานักงานฯ 

๓) การจัดทําแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ยึดตามแนวทางการจัดการความรู้ของ
สํานักงาน ก.พ.ร.โดยมีรายละเอียดกิจกรรมการจัดการความรู้ต่าง ๆ ตามกระบวนการการจัดการความรู้ 



แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖   |  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

 

๑๕

(KM Process) ครอบคลุมทั้ง ๗ ขั้นตอน โดยมีการบูรณการร่วมกันกับ กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
(Change Management Process) ๖ องค์ประกอบ ในทั้ง ๓ แผน 

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

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

ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง งานบริการหรือกิจกรรมที่เกิดจากการทํางานได้ผลผลิต (outputs) ตามเป้าหมาย 
และเกิดผลลัพธ์ (outcome) ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้ ทําให้องค์ความรู้ที่กําหนดสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงหรือเป็นที่พึงพอใจ  
 ๘) มีกิจกรรมยกย่องชมเชย ให้เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
๒. ข้ันตอนการดําเนินงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑. สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา เพื่อดําเนินการพัฒนาระบบข้อมูลและเพื่อให้การดําเนินการในการจัดการความรู้ของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนการจัดการความรู้อันจะส่งผลให้
การจัดการความรู้สําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
 ๒. คณะกรรมการจัดการความรู้ฯ พิจารณาทบทวนการดําเนินการจัดการความรู้ที่ผ่านมา 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และพิจารณาแนวทางการดําเนินงานการจัดการความรู้ของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  

๓. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดการความรู้ฯ ประสานให้แต่ละสํานักแสดงความประสงค์ 
ในการเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพหลัก พร้อมทั้งนําเสนอองค์ความรู้ที่สํานักเห็นว่าควรนํามาจัดทําเป็นองค์
ความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยคํานึงถึงการนําไปใช้ประโยชน์และ
ช่วยผลักดันเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ให้สามารถปฏิบัติงานตอบสนองต่อภารกิจและยุทธศาสตร์ 
ของสํานักงานฯ หรือเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการได้ 
 ๔. คณะกรรมการจัดการความรู้ฯ แต่งตั้งคณะทํางานจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อทําหน้าที่ในการสร้าง แสวงหาความรู้ที่มีอยู่ในแหล่งต่างๆ รวบรวม
กําหนดรูปแบบ จัดทําและพัฒนาระบบข้อมูลความรู้ เพื่อให้บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้คณะทํางานจัดการความรู้ฯ 
รายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
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๕. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดการความรู้ฯ ร่วมกับเจ้าภาพหลักที่รับผิดชอบในการ
ดําเนินการจัดทําองค์ความรู้ จัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยกําหนด
รายละเอียดกิจกรรมการจัดการความรู้ ๗ ขั้นตอน ตามกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management Process) บูรณาการกับกระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง ๖ ขั้นตอน 
 ๖ ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๗. ติดตามผลและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจําปี 
พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีการรวบรวมเอกสาร หลักฐานการดําเนินกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนของการจัดการ
ความรู้ เพื่อรายงานการดําเนินงานเป็นรายไตรมาส และเตรียมรับการตรวจประเมินโดยผู้ประเมินจาก
หน่วยงานภายนอก (สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี)  
 ๘. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖  
ต่อประธานและคณะกรรมการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบ 
 
๓. การวัดผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 การวัดผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ .ศ . ๒๕๕๖  
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จะพิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยความสําเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการดําเนิน
กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ของสํานักงานฯ ที่กําหนดไว้อย่างน้อย ๓ องค์ความรู้ โดยผลสัมฤทธิ์ 
หมายถึง งานบริการหรือกิจกรรมที่เกิดจากการทํางานได้ผลผลิต (outputs) ตามเป้าหมาย และเกิด
ผลลัพธ์ (outcome) ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้ ทําให้องค์ความรู้ที่กําหนดสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงหรือเป็นที่พึงพอใจ  
 โดยจะพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการจัดการความรู้ในสองมิติ คือมิติกระบวนการ  
และมิติผลลัพธ์ ดังนี้ 

๑) พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการ
ความรู้ ของแต่ละองค์ความรู้ ซึ่งการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ของแต่ละองค์ความรู้ 
จะต้องดําเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certify Fundamental 
level) ในหมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ รหัส IT ๗ โดยดําเนินกิจกรรมตาม
แผนการจัดการความรู้ ได้สําเร็จครบถ้วนทุกกิจกรรม และสามารถดําเนินการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ในทุกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ระบุไว้ในแต่ละขั้นตอน 
 ๒) พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ กําหนด 
ในแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ของแต่ละองค์ความรู้ เพื่อวัดผลลัพธ์การจัดการความรู้  
๔. องค์ความรู้ที่นํามาจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ตามที่คณะกรรมการจัดการความรู้ฯ ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  มีมติที่ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 
เมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค. ๒๕๕๖ โดยขอให้หน่วยงานภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาพิจารณาเสนอองค์ความรู้ 
ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และช่วยสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภา มาดําเนินการจัดการความรู้ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการดําเนินการจัดการความรู้ และส่งเสริม
วัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรของสํานักงานฯ ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆ ได้เสนอองค์ความรู้  
ที่จะนํามาดําเนินการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ 



แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖   |  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

 

๑๗

 

ลําดับ ช่ือองค์ความรู้ สํานักเจ้าภาพ 
สอดคล้องกับ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

๑ ข้อควรรู้เมื่อเข้ารับตําแหน่งสมาชิกวุฒิสภา สํานักบริหารงานกลาง ยุทธศาสตร์ที่ ๑
๒ การสนับสนุนงานด้านวิชาการแก่วุฒิสภา 

 ๑. กระบวนการจัดทําความเห็นทางกฎหมาย  
 ๒. กระบวนการจัดทําวารสารจุลนิติ 

 
สํานักกฎหมาย 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑

๓ เทคนิคการบริหารจัดการประชุมวุฒิสภาให้มี
ประสิทธิภาพโดยใช้มาตรฐานความเป็นมืออาชีพ 
ด้านการประชุม 

สํานักการประชุม ยุทธศาสตร์ที่ ๑

๔ การตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐภายใต้อํานาจหน้าที่ของ
สํานักกํากับและตรวจสอบตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

สํานักกํากับ 
และตรวจสอบ ยุทธศาสตร์ที่ ๑

๕ เตรียมพร้อมก่อนเดินทางศึกษาดูงาน 
 ๑. ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศ 
 ๒. มารยาททางการทูต: มารยาทบนโต๊ะอาหาร 
มารยาทในการแต่งกายในโอกาสต่างๆ 
 ๓. TRICK การเดินทางศึกษาดูงานกรรมาธิการ 
 

 
- สํานักภาษาต่างประเทศ 

 
- สํานักการต่างประเทศ 

 
- สํานักกรรมาธิการ ๑ 
 สํานักกรรมาธิการ ๒ 
 สํานักกรรมาธิการ ๓ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓

๖ การจัดทํางบประมาณและแผนปฏิบัติราชการ 
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 ๑. กระบวนการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ๒. แผนสัญจร (Plan on Tour) 
 

 
 

- สํานักการคลัง 
และงบประมาณ 
- สํานักนโยบาย 

และแผน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

๗ การจัดทําขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานตามระบบการบริหาร
คุณภาพ ISO 9001 : 2008 สํานักการพิมพ์ ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ทั้งนี้ สามารถแสดงรายละเอียดของแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ตามกระบวนการจัดการ
ความรู้ ๗ ขั้นตอน (Knowledge Management Process : KMP) ที่บูรณการร่วมกับกระบวนการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process : CMP) ๖ องค์ประกอบ ดังนี้ 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

ชื่อองค์ความรู้ (K) :   ระบุองค์ความรู้ที่นํามาดําเนินการจัดการความรู้ 
เจ้าภาพผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ :  ระบุหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทําองค์ความรู้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ :     ระบุว่าองค์ความรู้ที่นํามาจัดการความรู้มีความสอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์ใดของสํานักงานฯ 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้   :  ระบุเหตุผลที่เลือกองค์ความรู้มาดําเนินการจัดการความรู้ 
 
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ :  ระบุตัวชี้วัดที่ใช้ในการวัดผลสําเร็จของการจัดการความรู้ เช่น ร้อยละ ๖๐ ของบุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายขององค์ความรู้ได้นําความรู้ที่ได้รับ 
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ หมายเหตุ 
๑. การบ่งชี้ความรู้ (KMP ๑) 

- ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อทบทวนองค์
ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน และ
สอดคล้องต่อการผลักดันประเด็นยุทธศาสตร์
ของสํานักงานฯ 
- คัดเลือกองค์ความรู้ที่นํามาจัดทําแผนปฏิบัติ
การจัดการความรู้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖  

 
มี.ค. ๕๖ 

 
- มีเอกสารแสดงองค์ความรู้ที่คัดเลือกมา
จัดทําแผนฯ ๑ ฉบับ  
 

 
เจ้าภาพหลัก 

ที่รับผิดชอบองค์
ความรู้ 

 
สํานักเจ้าภาพ 
ที่รับผิดชอบ
องค์ความรู้ 

 
- การจัดประชุม 

 
CMP ๑,๓ 
 

๒. การสร้างและแสวงหาความรู้ (KMP ๒) 
๒.๑ ความรู้ที่อยู่ในรูปเอกสาร (Explicit 
Knowledge) 
 - ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมความรู้จากเอกสาร 
ตํารา และสื่อความรู้ประเภทต่าง ๆ เช่น 
เว็บไซต์ 
๒.๒ ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล (Tacit 
Knowledge) 
- การถอดองค์ความรู้จากบุคลากรภายใน
สํานักงานฯ และ/หรือ การถอดองค์ความรู้จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ/นักวิชาการจาก
หน่วยงานภายนอก 

 
เม.ย. - มิ.ย. 

๕๖ 

 
- มีการรวบรวม ทบทวนความรู้จาก
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู ้ 
- จัดกิจกรรมเพื่อรวบรวมความรู้จากตัว
บุคคล อย่างน้อย ๑ ครั้ง 
และ/หรือ มีผู้ทรงคุณวุฒ/ิผู้เชี่ยวชาญ  
มาถ่ายทอดองค์ความรู้ อย่างน้อย ๑ คน 

 
เจ้าภาพหลัก 

ที่รับผิดชอบองค์
ความรู้ 

 
สํานักเจ้าภาพ 
ที่รับผิดชอบ
องค์ความรู้ 

 
- รวบรวมเอกสาร 
 จากกลุ่มงาน/งาน /เว็บไซต์ หรือ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับองค์
ความรู้ 
- การรวบรวมความรู้จากตัว
บุคคล ด้วยวิธีการต่างๆ ตาม
ความเหมาะสม เช่น 
การประชุมระดมสมอง การจัด
กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ, การ
ทบทวนหลังการปฏิบัติ (AAR) 

 
CMP ๑,๓,๔ 
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ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ หมายเหตุ 
๓. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (KMP ๓) 

- นําความรู้ที่รวบรวมได้ มาเรียบเรียงจัดทํา
เป็นเอกสาร หรือสื่อสารสนเทศ 
- จัดทําบัญชีรายการความรู้ จําแนกเป็น
หมวดหมู่ให้เหมาะสมกับการนําไปใช้เพื่อ
ปฏิบัติงาน 

 
 

มิ.ย. ๕๖ 

 
- มีเอกสาร หรือสื่อสารสนเทศ ที่ได้จาก
การสร้างและแสวงหาความรู้ อย่างน้อย 
๑ ฉบับ/ชิ้น 
 

 
เจ้าภาพหลัก 

ที่รับผิดชอบองค์
ความรู้ 

 
สํานักเจ้าภาพ 
ที่รับผิดชอบ
องค์ความรู้ 

 
- การจัดเก็บความรู้ในรูปของ
เอกสาร 
- คอมพิวเตอร์ 
- ระบบฐานข้อมูล 
 

 
CMP ๓ 
 

๔. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (KMP ๔) 
- ประมวลกลั่นกรองความรู้ที่ได้ โดยให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ตรวจสอบเนื้อหา  
และรายละเอียดขององค์ความรู้ เพื่อให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

 
 

มิ.ย. ๕๖ 

 
- มีการตรวจสอบ กลั่นกรองความรู้ 
อย่างน้อย ๑ ครั้ง 
 

 
เจ้าภาพหลัก 

ที่รับผิดชอบองค์
ความรู้ ร่วมกับ
ผู้เชี่ยวชาญ 

 
สํานักเจ้าภาพ 
ที่รับผิดชอบ
องค์ความรู้ 

 
- การจัดประชุมพิจารณาร่าง
องค์ความรู้ 
และ/หรือ การให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ 

 
CMP ๓ 
 
 

๕. การเข้าถึงความรู้ (KMP ๕) 
- จัดให้มีช่องทางในการเข้าถึงความรู้  และ
ประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากรทราบถึงช่องทาง
เข้าถึงองค์ความรู้ 
 
 

 
ก.ค. ๕๖ 

 
- มีช่องทางในการเข้าถึง 
และประชาสัมพันธ์ความรู้ อย่างน้อย  
๓ ช่องทาง 

 
บุคลากรใน
สํานักงานฯ 

 
สํานักเจ้าภาพ 
ที่รับผิดชอบ
องค์ความรู้ 
และ 
คณะทํางาน 
จัดการความรู้ 

ช่องทางในการเข้าถึงความรู้ 
เช่น   
- หนังสือแจ้งเวียน 
- บอร์ดเผยแพร่ความรู้ 
 - นําความรู้เข้าสู่ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Internet/intranet) 
- จัดมุมความรู้ (KM Corner) 
- จดหมายข่าว 

 
CMP ๒, ๓ 
 

๖. การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ (KMP ๖) 
- จัดกิจกรรมเพื่อแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ 
เช่น จัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ 

 
มิ.ย. – ส.ค. 

๕๖ 

 
- มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ อย่างน้อย 
๑ ครั้ง 
- มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

 
บุคลากรใน
สํานักงานฯ 

 
สํานักเจ้าภาพ 
ที่รับผิดชอบ
องค์ความรู้
และ 
คณะทํางาน 
จัดการความรู้ 

กิจกรรมเพื่อแบ่งปัน 
แลกเปลี่ยนความรู้ เช่น 
- การจัดประชุมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 
- การจัดกิจกรรมชุมชนนัก
ปฏิบัติ (CoP) 
- การทบทวนหลังการปฏิบัติ 
(AAR) 
- กิจกรรม KM Day 
 

 
CMP ๓, ๔ 
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ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ หมายเหตุ 
๗. การเรียนรู้ (KMP ๗) 

- สรุปบทเรียนการดําเนินการจัดการความรู้นํา
ความรู้ โดยมีการระบุแห่งความสําเร็จ ปัญหา 
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  

 
ส.ค. - ก.ย. 

๕๖ 

 
- มีรายงานสรุปผลการจัดทําองคค์วามรู้ 
๑ ฉบับ 

 
บุคลากรของ
สํานักที่จัดทํา
องค์ความรู้ 

 

 
สํานักเจ้าภาพ 
ที่รับผิดชอบ
องค์ความรู้ 

 
- การจัดทํารายงานสรุป
บทเรียนการดําเนินการจัดการ
ความรู้ 

 
CMP ๑ , ๒, 
๔ 
 
 

๘. การยกย่องชมเชย 
- ยกย่องและชมเชยแก่ หน่วยงานและบุคคลที่
ดําเนินงานตามกระบวนการจัดการความรู้และ
มีผลงานดีเด่น 
 
 

 
ก.ย. ๕๖ 

 
มีการจัดกิจกรรมการยกย่องและชมเชย 
อย่างน้อย ๑ ครั้ง 
 

 
บุคลากร 

ในหน่วยงาน 

 
คณะทํางาน 
จัดการความรู้ 

 
- รางวัลสําหรับ 
  ผู้ได้รับการ 
  ยกย่องชมเชย 
   

 
CMP ๖ 
 

 
หมายเหตุ 
KMP หมายถึง กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) 
CMP หมายถึง กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) ประกอบด้วย KMP ๑ การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
        KMP ๒ การสื่อสาร / KMP ๓ กระบวนการและเครื่องมือ / KMP ๔ การฝึกอบรมและการเรียนรู้ / KMP ๕ การวัดผล / KMP ๖ การยกย่องชมเชยและให้รางวัล 
 ทั้งนี้ ในการดําเนินการจัดทําองค์ความรู้ดังตามแผนข้างต้น คณะทํางานจัดการความรู้จะมีการหารือและประสานกับสํานักเจ้าภาพที่รับผิดชอบองค์ความรู้
ในแต่ละองค์ความรู้ เพื่อกําหนดรายละเอียดในการดําเนินกิจกรรมแต่ละขั้นตอนตอ่ไป 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 การแต่งตั้งผู้บริหารด้านการจัดการความรู้  - คําสั่งแต่งตั้งผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ สํานักพัฒนา

ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (CKO) ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ทรัพยากรบุคคล

2 การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้  - คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้

ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2556

3 การพิจารณาแนวทางการจัดการความรู้  - มีการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา คณะกรรมการ

ประจําปี 2556 แนวทางการจัดการความรู้ประจําปี 2556 จัดการความรู้

4 การทบทวนองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการผลักดัน  - มีรายการองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน สํานักพัฒนา

ตามประเด็นยทธศาสตร์  และเสนอหัวข้อองค์ความร้ ซึ่งสนับสนนประเด็นยทธศาสตร์ของสํานักงานฯ ทรัพยากร

สํานักพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

ปฏิทินการดําเนนิการการจัดการความรู้ของสํานกังานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ลําดับ กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนนิการปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ผลผลิต/ดัชนคีวามก้าวหนา้ ผู้รับผิดชอบ

ตามประเดนยุทธศาสตร  และเสนอหวขอองคความรู ซงสนบสนุนประเดนยุทธศาสตรของสานกงานฯ ทรพยากร

ที่จะดําเนินการในปี 2556  - มีหัวข้อองค์ความรู้ที่สํานักฯ เสนอ เพื่อดําเนินการ บุคคล

     - แจ้งเวียนให้แต่ละสํานักพิจารณาทบทวน จัดการความรู้ประจําปี 2556

องค์ความรู้ที่จําเป็น และเสนอหัวข้อองค์ความรู้

ที่จะดําเนินการจัดการความรู้ ในปี 2556

5 การจัดทําร่างแผนปฏิบัติการจัดการความรู้  - มีแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ของสํานักงานฯ

ของสํานักงานฯ ประจําปี 2556 และนําเสนอ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งได้รับการลงนาม

ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ฯ  เห็นชอบจากประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ฯ

ให้ความเห็นชอบ  - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนฯ

6 กิจกรรมการสร้างเสริมความเข้มแข็ง   - มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 1 ครั้ง

ให้กับคณะทํางานจัดการความรู้ (KM Team) โดยร้อยละ 85 กลุ่มเป้าหมายได้เข้ารับการอบรม

ตามระยะเวลาที่กําหนด

7 การดําเนินการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ   - มีการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ตามแผนฯ

การจัดการความรู้ ประจําปี 2556  ได้สําเร็จครบถ้วนทุกกิจกรรม โดยครอบคลุม

กลุ่มเป้าหมายที่กําหนดในแต่ละกิจกรรมได้ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 90

สํานักพัฒนา

ทรพัยากรบุคคล

สํานักพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

สํานักฯ ที่

รับผิดชอบจัดทํา

องค์ความรู้
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ลําดับ กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนนิการปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ผลผลิต/ดัชนคีวามก้าวหนา้ ผู้รับผิดชอบ

8 การรวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้  - มีการรวบรวมความรู้ที่เป็นประโยชน์และจําเป็น

ต่อการปฏิบัติงานเข้าสู่เว็บไซต์การจัดการความรู้

 - มีการปรับปรุงหมวดหมู่องค์ความรู้ในเว็บไซต์

การจัดการความรู้ ให้สะดวกในการสืบค้นและใช้งาน

9 การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้  - มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์การดําเนินการจัดการ

ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ

 ความตระหนักในคุณค่าของการจัดการความรู้

10 กิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Day   - มีการจัดกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Day

 - การเผยแพร่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ระหว่าง  เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ประจําปี 2556 และเป็นการ

บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบุคลากรของสํานักงานฯ

 - กิจกรรมการยกย่องชมเชยและให้รางวัล  - มีการจัดกิจกรรมการยกย่องชมเชยและให้รางวัล

คณะทํางาน

จัดการความรู้

คณะทํางาน

จัดการความรู้

คณะทํางาน

จัดการความรู้

หน่วยงานที่มีการจัดการความรู้ดีเด่น ประจําปี 2556

11 ติดตามประเมินผลการดําเนินงานการจัดการความรู้   - รายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรู้

รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน

  - จัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้

ประจําปี 2556

คณะทํางาน

จัดการความรู้
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ภาคผนวก 



 

 

 

 

ภาคผนวก ๑ 

คําส่ังสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ ๓๗๑/๒๕๕๖  
เรื่อง แต่งตั้งผูบ้ริหารด้านการจัดการความรู้ของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา (Chief knowledge Office : CKO) 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

ภาคผนวก ๒ 

คําสั่งสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ ๔๔๓/๒๕๕๖ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจดัการความรู ้

ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

ภาคผนวก ๓ 

ตารางแสดงองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการผลักดันประเด็น
ยุทธศาสตร ์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

ตามแผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 

 

 

 

 



เป้าประสงค์หลัก กลยุทธ์
ตามประเด็นยุทธศาสตร์

๑ พัฒนาระบบปฏิบัติงาน     การบริหารจัดการและ ๑.๑ พัฒนาการบริหารจัดการตาม ๑) การบริหารจัดการด้านการประชุม
กิจการบ้านเมืองที่ดี บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักกิจการบ้านเมืองที่ดี ในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ

บรรลุผลสัมฤทธิ์ และเป็นที่ ๑.๒ พัฒนาการปฏิบัติงานตามหลัก ๒) การจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณาทางด้านวิชาการ
พึงพอใจของผู้รับบริการและ กิจการบ้านเมืองที่ดี ในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญตัิ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๑.๓ พัฒนางานด้านวิชาการ ๓) เทคนิคความสําเร็จในการจัดประชุม

๑.๔ พัฒนากระบวนการเสริมสร้าง ๔) การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการสนับสนุนการเดินทาง
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไปเยือน ศึกษาดูงาน สัมมนา ประชุม ณ ต่างประเทศ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๕) การตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐภายใต้อํานาจหน้าที่

ของสํานักกํากับและตรวจสอบ ตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

๖) การจัดทําคู่มือสู่ความสําเร็จของภารกิจหลักของ
สํานักกํากับและตรวจสอบ

๗) การรับรองแขกต่างประเทศในการเยือนประเทศไทย
อย่างเป็นทางการในฐานะแขกของวุฒิสภา

๘)
๙) การประชาสัมพันธ์เชิงรุก
๑๐) ความรู้และเทคนิคด้านการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์
๑๑) การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิบัติราชการ
๑๒) กระบวนการการให้บริการข้อมูลข่าวสารของสํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา
๑๓) การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

การสนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ค.ศ. ๒๐๑๕

ตารางแสดงองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการผลักดันประเด็นยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ตามแผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)

ขอบเขต KM องค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา



เป้าประสงค์หลัก กลยุทธ์
ตามประเด็นยุทธศาสตร์

ขอบเขต KM องค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๑.๑ พัฒนาการบริหารจัดการตาม ๑๔) การบริหารจัดการระบบวัสดุคงคลัง
๑.๒ พัฒนาการปฏิบัติงานตามหลัก การบริหารจัดการระบบค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ๑๕) การจัดทําขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานตามระบบ
๑.๓ พัฒนางานด้านวิชาการ การบริหารงานคุณภาพ
๑.๔ พัฒนากระบวนการเสริมสร้าง ๑๖)
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ภายในของส่วนราชการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๑๗)

ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๘)

ข้อกําหนด ขั้นตอนปฏิบัติ ทั้งหลายต้องถือปฏิบัติ เช่น
๑๘.๑)  ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากการเก็บรักษาเงิน 

และการนําส่งเงินคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๘.๒)  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ

พ.ศ. ๒๕๓๕

การทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
๑๙) การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
๒๐) การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
๒๑) กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การแปลงแผน

สู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๒๒) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ

กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับผู้ตรวจสอบภายในซึ่งต้องใช้เป็น
เกณฑ์ในการดําเนินการตรวจสอบ(Criteria) ได้แก่ กฎระเบียบ

๑๘.๓)  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธี



เป้าประสงค์หลัก กลยุทธ์
ตามประเด็นยุทธศาสตร์

ขอบเขต KM องค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๒ พัฒนาฐานข้อมูลและ     ข้อมูลและระบบเทคโนโลยี ๒.๑ พัฒนาฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้ ๑) การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่เชื่อถือได้ ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและตรงตาม ๒) การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์
สารสนเทศ ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มี ๓) การบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ผู้ใช้เข้าถึงได้ง่าย และเชื่อมโยง ส่วนได้ส่วนเสีย ๔) การจัดทําเว็บไซด์
กับเครือข่ายทั้งในและ ๒.๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ๕) ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์
ต่างประเทศ และการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ ๖) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่าน Web Board

๗) การจัดทําและบูรณาการฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ

๓ พัฒนาบุคลากรเพื่อ     บุคลากรมีศักยภาพและ ๓.๑ พัฒนาบุคลากรโดยใช้หลักสมรรถนะ ๑) การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สนับสนุนภารกิจ สามารถปฏิบัติงานได้สอด  (Competency Based HR)  - เทคนิคการบริหารโครงการฝึกอบรม
ในวงงานนิติบัญญัติ คล้องกับความต้องการของ ๓.๒ พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร ๒) ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และระเบียบ

สมาชิกวุฒิสภาและประชาชน และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้อบังคับการประชุมสภา
๓.๓ พัฒนาระบบการเรียนรู้ ๓) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคมวิทยา เศรษฐกิจ การเมือง
และการจัดการความรู้ การปกครอง
๓.๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง ๔) จริยธรรมสําหรับผู้ปฏิบัติงานด้านกระบวนการนิติบัญญัติ
แรงจูงใจในการทํางาน ๕) การดํารงตนและปฏิสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับสมาชิกวุฒิสภา

๖) ต้นแบบชวเลขจากที่สู่น้อง (Shorthand Model)
๗) การจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้



 

 

 

 

ภาคผนวก ๔ 

การดําเนินการจัดการความรูข้องสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๕ 

 

 

 

 



การดําเนินการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๕ 

 

ปี พ.ศ. องค์ความรู้ 

๒๕๔๙ 

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

๒๕๕๐ 

ความรู้ด้านการปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการในที่ประชุม 
 - ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการในท่ีประชุม 
 - เทคนิคการเป็นเลขานุการในที่ประชุมท่ีดี 
 - ความรู้เชิงปฏิบัติการในการประชุม 
    - กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านเลขานุการในกรณีท่ีมีการจัดสัมมนา 

๒๕๕๑ 

๑. การจัดทําข้อมูลวิชาการ 
 - ด้านการตราพระราชบัญญัติ  
 - ด้านการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน  
 - ด้านการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ  
 - ด้านการต่างประเทศ 
๒. ความรู้เกี่ยวกับระบบลูกค้าสัมพันธ์ 
 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบลูกค้าสัมพันธ์ 
 - แนวทางในการปรับปรุงการให้บริการ 

๒๕๕๒ 
๑. Hการสนับสนุนการดําเนินงานด้านการต่างประเทศ 
H๒. การเสริมสร้างระบบลูกค้าสัมพันธ์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
๓. Hการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

๒๕๕๓ 

๑. Hการปฎิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีในการเข้าร่วมการศึกษาดูงาน สัมมนา ประชุม ณ ต่างประเทศ  
H๒. การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติ  
๓. Hแนวทางการเรียนรู้การจัดทําหนังสือราชการ 
๔. Hความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมสัมมนา H

ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 



ปี พ.ศ. องค์ความรู้ 

๒๕๕๔ 

๑. การจัดทําสรุปความเห็นทางกฎหมายกรณีสมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือก่อนเข้าสู่วาระ
การประชุมวุฒิสภาและการแจ้งข้อหารือไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
๒. การดําเนินการจัดทําหนังสือเดินทาง/ตรวจลงตราให้แก่สมาชิกวุฒิสภาและข้าราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
๓. การส่งเสรมิคุณธรรมและจริยธรรมในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

๒๕๕๕ 

๑. TRICK ประชุมกรรมาธิการ 
๒. เทคนิคการจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณาทางด้านวิชาการในการสนับสนุน
กระบวนการนิติบัญญัติ 
๓. กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
๔. หลักและข้อควรคํานึงสําหรับการปฏิบัติงานในท่ีประชุมวุฒิสภา 
๕. คู่มือการรับรองแขกต่างประเทศในการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขก
ของวุฒิสภา กรณี การรับรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติจีน 
๖. การสนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ค.ศ. ๒๐๑๕  
๗. ฐานข้อมูลระบบค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร 
๘. กระบวนการตรวจสอบการดําเนินงานสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
๙.กระบวนการการให้บริการข้อมูลข่าวสารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
๑๐. เทคนิคการบริหารโครงการฝึกอบรม 
๑๑. กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
๑๒. ต้นแบบชวเลขจากพี่สู่น้อง (Shorthand Model) 
๑๓. การจัดทําขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ 

 
 
 
 
 




