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๑ 

ส่วนที่ ๑ 
บทนํา 

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 ที่มาจากประสบการณอ์ันมีค่าจากการทํางาน ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไข
ปัญหา การปรับปรุงพัฒนางาน หรือแม้แต่ความรู้ที่เกิดจากความผิดพลาด รวมทั้งทักษะความเชี่ยวชาญ
เฉพาะบุคคล ประมวลกลั่นกรองให้เป็นระบบระเบียบ บุคลากรสามารถเข้าถึงได้สะดวกผ่านทางเว็บไซต์
การจัดการความรู้ รวมทั้งจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร เพื่อที่บุคลากรจะได้นําองค์
ความรู้และวิธีการปฏิบัติที่ดีมาถ่ายทอดกันภายในองค์กร และนํามาใช้พัฒนาการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง นําไปสู่การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)  

การดําเนินการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้นั้น จะต้องมีการ 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจัดการความรู้ในทุกส่วนงานของสํานักงานฯ พร้อมทั้งพัฒนาระบบ
สนับสนุนกระบวนการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน  
มีองค์ความรู้เป็นฐานในการสนับสนุนต่อความสําเร็จของยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ที่มีการปรับเปลี่ยนบทบาทและทิศทางการดําเนินงาน สู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาล
ที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน โดยแนวทางของการดําเนินการจัดการความรู้    
ในปี ๒๕๕๕ คณะทํางานจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในการดําเนินการจัดการความรู้ พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจในการจัดการความรู้ ตลอดจนส่งเสริม
กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อเก็บรวบรวมองค์ความรู้ที่มีคุณค่าและมีความสําคัญ 
ต่อการปฏิบัติราชการ ให้บุคลากรภายในองค์กรสามารถเข้าถึง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรทุกระดับ สามารถนําองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้พัฒนาการปฏิบัติราชการร่วมกัน เพื่อผลักดันให้
บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของสํานักงานฯ ด้วยผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสมาชิกวุฒิสภา     
และประชาชน 

การดําเนินการจัดการความรู้ที่ผ่านมา 

การดําเนินการจัดการความรู้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๓ ทําให้สํานักงานฯ มีการรวบรวม 
องค์ความรู้ที่ มีคุณค่าและจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน ที่กระจัดกระจายอยู่ทั้งที่ เป็นความรู้ชัดแจ้ง    
(Explicit Knowledge) ซึ่งเขียนอธิบายออกมาเป็นตัวอักษร เช่น คู่มือปฏิบัติงาน หนังสือ ตํารา และ
ความรู้แฝงเร้น หรือความรู้แบบฝังลึก (Tacit Knowledge) ซึ่งเป็นความรู้ซึ่งฝังอยู่ในตัวคน ที่ได้มาจาก
ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล ให้เป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้น ทําให้บุคลากร 



 
คํานํา 

 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ดําเนินการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อรวบรวมองค์

ความรู้ที่มีคุณค่าและจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน ทั้งความรู้ที่มีอยู่ชัดแจ้งในรูปของเอกสาร และความรู้ที่ฝัง
อยู่ในตัวคน ซึ่งได้มาจากประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล ให้เป็นระบบระเบียบมากย่ิงขึ้น 
ทําให้บุคลากรสามารถเข้าถึงได้สะดวก สามารถนําองค์ความรู้และวิธีการปฏิบัติที่ดีมาใช้ประโยชน์ให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน รวมทั้งเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง นําไปสู่การ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ซึ่งการที่บุคลากรมีองค์ความรู้ต่างๆที่จําเป็นต่อ
การปฏิบัติงาน มีการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สนับสนุนเป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ได้รับ
การยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภาและประชาชนได ้  

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดทําแผนปฏิบัติ
การการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อเป็นแนวทางในการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดปี ๒๕๕๕ และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะเป็นคู่มือช่วยให้การจัดการความรู้
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบุคลากรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 

 
 
 
 
  
 

 
 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

มีนาคม ๒๕๕๕ 
 
 
 
 
 
 

 



สารบัญ 
เร่ือง                            หน้า 

ส่วนที่ ๑ บทนํา                      ๑ 

ส่วนที่ ๒ การจัดทําแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)          
 - การจัดทําแผนการจัดการความรู้ตามเกณฑ์ PMQA     ๔ 
 - ขอบเขตการจัดการความรู้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (KM Focus Area)  ๕ 
 - องค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการผลักดันประเด็นยุทธศาสตร์    ๖ 
        ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 - การกําหนดองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติราชการ     ๗ 
 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 - รูปแบบกระบวนการจัดการความรู้ (KM Model)     ๙  
 เพื่อการจัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ 
 - การวัดผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการจัดการความรู้ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕  ๑๒ 

ส่วนที่ ๓ แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้         ๑๖ 
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๒ 

ภายในองค์กรสามารถเข้าถึง และนําองค์ความรู้และวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) มาใช้ประโยชน์ 
ในการปฏิบัติงานได้  

ทั้งนี้ เอกสารที่รวบรวมองค์ความรู้และวิธีปฏิบัติ ซึ่งเป็นผลจากการดําเนินการจัดการความรู้ 
ตั้งแต่ พ .ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๓ ทั้งหมดได้ถูกรวบรวมและเผยแพร่ ในเว็บไซต์การจัดการความรู้ 
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (http://www.senate.go.th/km/knowledge/) ซึ่งบุคลากรสามารถ
ดาวน์โหลดเอกสารองค์ความรู้ทั้งหมดที่รวบรวมไว้ได้ โดยรายละเอียดขององค์ความรู้ในแต่ละปีมีดังนี้ 
 

ปี พ.ศ. องค์ความรู้

๒๕๔๙ 

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

๒๕๕๐ 

ความรู้ด้านการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม
 - ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม
 - เทคนิคการเป็นเลขานุการในที่ประชุมที่ดี
 - ความรู้เชิงปฏิบัติการในการประชุม
    - กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านเลขานุการในกรณีที่มีการจัดสัมมนา

๒๕๕๑ 

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

๒๕๕๒ 
๑. การสนับสนุนการดําเนินงานด้านการต่างประเทศ
๒. การเสริมสร้างระบบลูกค้าสัมพันธ์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๓. การพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน

http://www.senate.go.th/km/knowledge/
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=7


ปี พ.ศ. องค์ความรู้

๒๕๕๓ 

๑. การปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการเข้าร่วมการศึกษาดูงาน สัมมนา ประชุม ณ ต่างประเทศ 
๒. การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติ 
๓. แนวทางการเรียนรู้การจัดทําหนังสือราชการ
๔. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมสัมมนา
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๒๕๕๔ 

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

ตารางแสดงองคค์วามรู้ท่ีสํานักงานฯได้ดําเนินการรวบรวมและเผยแพร่ในเว็บไซต์การจัดการความรู้ 
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http://www.senate.go.th/km/knowledge/course/view.php?id=12
http://www.senate.go.th/km/knowledge/course/view.php?id=13
http://www.senate.go.th/km/knowledge/course/view.php?id=14
http://www.senate.go.th/km/knowledge/course/view.php?id=15
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ส่วนที่ ๒ 
การจัดทําแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)  

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) เป็นแผนงานที่แสดงถึงรายละเอียดการดําเนินงาน
ของกิจกรรมการจัดการความรู้ต่าง ๆ เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดองค์ความรู้ให้เป็นระบบและ
เข้าถึงง่าย การยกย่องชมเชยและให้รางวัล เป็นต้น เพื่อให้องค์กรบรรลุผลตามเป้าหมายขององค์ความรู้ 
ที่กําหนด และสนับสนุนการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

การจัดทําแผนการจัดการความรู้ตามเกณฑ์ PMQA  
การจัดทําแผนการจัดการความรู้ของสํานักงานฯ มีแนวทางการดําเนินการตามเกณฑ์การพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) ในหมวด 
๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ รหัส IT ๗ ซึ่งกําหนดให้ส่วนราชการจัดทําแผนการ
จัดการความรู้ และนําแผนไปปฏิบัติ เพื่อให้การดําเนินงานการจัดการความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ 
สามารถส่งผลโดยตรงต่อประเด็นยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี  
โดยมีแนวทางดังต่อไปน ี้ 
 ๑. แสดงแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) อย่างน้อย ๓ องค์ความรู้ตามแนวทาง 
ที่กําหนด ได้แก่ 

• มีการทบทวนองค์ความรู้ที่สอดรับกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
• มีรายการองค์ความรู้ที่มาจากการรวบรวมถ่ายทอดจากบุคลากรภายใน/ภายนอกองค์กร 
• มีรายการองค์ความรู้เพื่อสนับสนุน/ สามารถตอบรับประเด็นยุทธศาสตร์ครบทุกประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
• มีการจําแนกองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
• เลือกองค์ความรู้ที่จําเป็นอย่างน้อย ๓ องค์ความรู้ จาก ๒ ประเด็นยทุธศาสตร์ทีแ่ตกต่างกัน 

พร้อมระบุเหตุผลหรือความเหมาะสมในการเลือกองค์ความรู้ 
• กําหนดเกณฑ์การวัดผลสําเร็จโดยเลือกตัวช้ีวัด (KPI) ตามคํารับรองฯ หรือตัวชี้วดั (KPI)  

อื่นๆ ที่สามารถสะท้อนผลลพัธ์ของแผนการจัดการความรู้  
• มีการจัดทําแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) โดยมีรายละเอียดกิจกรรมการจัดการ

ความรู้ต่าง ๆ ตามกระบวนการการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) ครอบคลุมทั้ง ๗ 
ขั้นตอน  โดยมีการบูรณาการร่วมกันกับกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management 
Process) ๖ องค์ประกอบ ในทั้ง ๓ แผน 

• มีกิจกรรมยกย่องชมเชย ให้เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
• มีการลงนามเห็นชอบการจําแนกองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์

จากผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO) /หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอํานาจฯ และผู้บริหารสูงสุดด้านการ
จัดการความรู้ (CKO) /หรือผู้ที่ได้รับการมอบอํานาจ ฯ 

• มีการลงนามเห็นชอบแผนการจัดการความรู้ จากผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ(CEO) /
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอํานาจฯ และผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) /หรือผู้ที่ได้รับการ
มอบอํานาจฯ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 
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๒. การดําเนินงานตามแผนโดยดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ได้สําเร็จครบถ้วน   
ทุกกิจกรรม ดังนี้ 

• สามารถดําเนินการได้แล้วเสร็จ ครบถ้วน ทุกกิจกรรมที่กําหนดในแผน KM ครบทั้ง ๓ แผน 
• ทุกกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีผลการดําเนินการครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายไม่น้อย

กว่าร้อยละ ๙๐ ครบทั้ง ๓ แผน 
• มีรายงานผลการติดตามความก้าวหน้าทุกครั้งตามที่ระบุในกรอบระยะเวลาการติดตาม

ประเมินผลการดําเนินงานของกิจกรรมตามแผนฯ ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้งต่อปี โดยมีช่วงห่างของระยะเวลา 
ในการติดตามแต่ละครั้งที่เหมาะสม 

รายละเอียดการดําเนินการ 
๑. ขอบเขตการจัดการความรู้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (KM Focus Area)  

ขอบเขตการจัดการความรู้เป็นกรอบในการกําหนดความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน และ
สอดคล้องต่อการผลักดันเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ดังนั้นสิ่งสําคัญ 
ที่จะต้องพิจารณา เพื่อกําหนดขอบเขต KM ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์สํานักงาน เลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ที่มีการปรับเปลี่ยนบทบาทและทิศทางการดําเนินงาน จากความเป็นมืออาชีพ
ซึ่งกําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕)  
สู่การเป็น “องค์กรธรรมาภิบาล” ซึ่งบทบาทใหม่ดังกล่าวนําไปสู่การกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ประเด็นยทุธศาสตร์ ดังนี้ 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน 

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์หลัก กลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 

การบริหารจัดการและการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ีบรรลุผลสัมฤทธิ ์
และเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๑.๑ พัฒนาการบริหารจัดการตาม
หลักกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๑.๒ พัฒนาการปฏิบัติงานตามหลัก
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
๑.๓ พัฒนางานด้านวิชาการ 
๑.๔ พัฒนากระบวนการเสริมสร้าง
ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์หลัก กลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  
 พัฒนาฐานข้อมูลและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 ข้ อ มู ลและระบบ เทค โน โลยี
สารสนเทศที่เชื่อถือได้ ถูกต้อง 
รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน ผู้ใช้เข้าถึงได้
ง่าย และเชื่อมโยงกับเครือข่ายทั้งใน
และต่างประเทศ 

 

๒.๑ พัฒนาฐานข้อมูลที่เชื่อถือได ้
ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและตรงตาม
ความต้องการของผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๒.๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้มี
ประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  
 พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุน
ภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ 

 

 บุคลากรมีศักยภาพและสามารถ
ปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสมาชิกวุฒิสภาและ
ประชาชน 

 

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

จากวิสัยทัศน์และพันธกิจของ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึงได้กําหนดขอบเขต KM ที่มีความ
สอดคล้อง และสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ของสํานักงานฯ ๓ ขอบเขต ดังต่อไปนี้  

๑. ขอบเขต KM ด้านพัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

บรรลุผลสัมฤทธิ์ และเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๒. ขอบเขต KM ด้านพัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อพฒันาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ชื่อถือได ้ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน 
ผู้ใช้เข้าถึงได้ง่าย และเชื่อมโยงกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 

๓. ขอบเขต KM ด้านพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ 
เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับความต้องการ 

ของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน 

๒. องค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการผลักดันประเด็นยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
พิจารณาขอบเขตการจัดการความรู้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (KM Focus Area) มาเป็น

กรอบในการกําหนดความรู้ที่สอดคล้องต่อการบรรลุเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตามแผนยุทธศาสตร์ 
ของสํานักงานฯ ฉบับที่ ๓ โดยให้ทุกส่วนงานภายในสํานักงานฯ มีส่วนร่วมในการพิจารณาทบทวน 
องค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับการผลักดันเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ 
องค์ความรู้ดังกล่าว จะเป็นหัวข้อองค์ความรู้หลักๆ ซึ่งภายใต้องค์ความรู้นั้น อาจจะประกอบด้วยความรู้
หัวข้อย่อยต่างๆ ซึ่งส่วนงานต่างๆ จะพิจารณาเลือกองค์ความรู้มาดําเนินการจัดการความรู้ในแต่ละปี  
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๗ 

 ๓. การกําหนดองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจําปี 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 การจัดการความรู้ของสํานักงานฯ ได้ดําเนินการตามแนวทางของเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ที่ กําหนดให้องค์ความรู้ที่นํามาจัดการความรู้ สนับสนุนการ
ดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพื่อ
ประสิทธิผลขององค์กร กล่าวคือมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการจัดการความรู้ ซึ่งผลสัมฤทธิ์ของ
การจัดการความรู้ จะแสดงผลในมิติที่ ๑ คือสนับสนุนต่อการบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด ด้านประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๕ 

 ดังนั้นองค์ความรู้ที่จะนํามาจัดการความรู้ มีประเด็นที่จะพิจารณาดังนี้ 
๑) เป็นองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติราชการ และสนับสนุนการดําเนินงานตามประเด็น

ยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ 
๒) พิจารณาตัวชี้วัดด้านการจัดการความรู้ ซึ่งกําหนดไว้ในคํารับรองฯ มิติที่ ๔ ด้านการ

พัฒนาองค์กร ตัวชี้วัดที่ ๘.๒.๖ RM ๔.๒ : ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักความสําเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการ
ดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ อย่างน้อย ๓ องค์ความรู้ ที่สอดคล้องกับองค์ความรู้ที่จําเป็น
เพื่อให้บรรลุประสิทธิผลในมิติที่ ๑ 

๓) เป็นองค์ความรู้ที่สอดคล้องต่อการบรรลุประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ตามตัวชี้วัดในมิติ
ที่ ๑ ของคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๔) มีการกําหนดเจ้าภาพหลักของแต่ละองค์ความรู้ ซึ่งจะเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการตาม
แผนการจัดการความรู้ 
 การพิจารณาองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อจัดทํา
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ในปี ๒๕๕๕ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการจัดการความรู้ต่าง ๆ 
เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดองค์ความรู้ให้เป็นระบบและเข้าถึงง่าย เป็นต้น นั้น สํานักงานฯ ได้ให้
แต่ละสํานักพิจารณาองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน และสอดคล้องต่อการผลักดันความสําเร็จตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ และเสนอองค์ความรู้ที่เป็นเป้าหมายในการจัดการความรู้ประจําปีนี้ 
โดยมีหัวข้อองค์ความรู้ และสํานักเจ้าภาพที่เป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 
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๘

องค์ความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๕ 

ลําดับ ชื่อองค์ความรู ้ สํานักเจ้าภาพ 
สอดคล้องกับ

ประเดน็
ยุทธศาสตร ์

๑  TRICK ประชุมกรรมาธิการ 
สํานักกรรมาธิการ ๑ 
สํานักกรรมาธิการ ๒ 
สํานักกรรมาธิการ ๓ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
และ ๓ 

๒ 
เทคนิคการจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณาทางด้านวิชาการ 
ในการสนับสนนุกระบวนการนิติบัญญัติ 

สํานักกฎหมาย  
และสํานักวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

๓ 
กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ 
และการติดตามประเมินผลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

สํานักนโยบาย 
และแผน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

๔ หลักและข้อควรคํานึงสําหรับการปฏิบัติงานในที่ประชุมวุฒิสภา สํานักการประชุม ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

๕ 
การตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐภายใต้อํานาจหน้าที่ของสํานัก 
สํานักกํากับและตรวจสอบตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

สํานักกํากับ 
และตรวจสอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

๖ 
คู่มือการรับรองแขกต่างประเทศในการเยือนประเทศไทย 
อย่างเป็นทางการในฐานะแขกของวุฒิสภา กรณี การรับรอง 
ประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติจีน 

สํานักการต่างประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

๗ การสนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ 
สํานัก

ภาษาต่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

๘ ฐานข้อมูลระบบค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร 
สํานักการคลังและ

งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

๙ 
กระบวนการตรวจสอบการดําเนินงานสอดคล้องกับประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 

กลุ่มงานตรวจสอบ
ภายใน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

๑๐ 
กระบวนการการให้บริการขอ้มูลข่าวสารของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

สํานักบริหารงานกลาง ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

๑๑ เทคนิคการบรหิารโครงการฝึกอบรม 
สํานักพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

๑๒ กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
สํานักเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

๑๓ ต้นแบบชวเลขจากพี่สู่น้อง (Shorthand Model) 
สํานักรายงานการ
ประชุมและชวเลข 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

๑๔ 
การจัดทําขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานตามระบบการบริหารงาน
คุณภาพ 

สํานักการพิมพ์ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
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๙ 

 ในการดําเนินการจัดทําองค์ความรู้ดังกล่าวข้างต้นนั้น สํานักเจ้าภาพองค์ความรู้จะดําเนินการ
จัดทําแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) โดยมีรายละเอียดกิจกรรมการจัดการความรู้ต่าง ๆ ตาม
กระบวนการการจัดการความรู้ (KM Process) และกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change 
Management Process) ซึ่งจะต้องดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ ได้สําเร็จครบถ้วน 
ทุกกิจกรรม และทุกกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีผลการดําเนินการครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๙๐ ซึ่งรายละเอียดในการดําเนินกิจกรรมจะปรากฏในแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ต่อไป 

 ๔. รูปแบบกระบวนการจัดการความรู้ (KM Model) เพ่ือการจัดทําแผนปฏิบัติการการ
จัดการความรู้ 
 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) เป็นแผนงานที่แสดงรายละเอียดการดําเนินงาน 
ของกิจกรรมต่างๆ ตามกระบวนการการจัดการความรู้ (KM Process) ครอบคลุมทั้ง ๗ ขั้นตอน โดยมี
การบูรณาการร่วมกันกับ กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)  
๖ องค์ประกอบ ดังนี้  

 (๑) กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process: KMP)  
เป็นกระบวนการแบบหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงขั้นตอนที่ทําให้เกิดกระบวนการ

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

คืออะไร และเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เราจําเป็นต้องใช้ความรู้อะไร ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ใน
รูปแบบใด และอยู่ที่ใคร

๒) การสร้างและแสวงหาความรู้ เป็นการรวบรวม/สกัดความรู้ ทั้งความรู้ชัดแจ้ง (Explicit 
Knowledge) จากเอกสาร หรือ ความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในตัวบุคคลจากภายในองค์กรและ/
หรือภายนอกองค์กร โดยอาศัยเครื่องมือ/วิธีการต่างๆ ในการสร้างและแสวงหาความรู้ที่เหมาะสม เช่น การ
รวบรมกฎ ระเบียบ คู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน การถอดความรู้จากตัวบุคคล เช่น การประชุมระดมสมอง 
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 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 

- กรณีที่เป็นความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) อาศัยเครื่องมือที่ช่วยในการ 
“เข้าถึง” ความรู้ มักเป็นแบบทางเดียว เช่น เอกสาร ฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 
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๑๐ 

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

 (๒) กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process: CMP)  
เป็นกรอบความคิดแบบหนึ่งเพื่อให้องค์กรที่ต้องการจัดการความรู้ภายในองค์กร   

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

๑) การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม - เป็นการเตรียมพื้นฐานของหน่วยงานให้
เหมาะกับการจัดการความรู้ เช่น การสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนการจัดการความรู้ การแต่งตั้ง
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, การ
ประเมินผลและปรับปรุง เช่น จัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะการถ่ายทอดความรู้ การเป็นวิทยากรใน
กระบวนการจัดการความรู้ ให้แก่คณะทํางานการจัดการความรู้, จัดไปดูงานองค์กรที่ประสบความสําเร็จ
ในด้านการจัดการความรู้ เป็นต้น 

๕) การวัดผล – เป็นการตรวจสอบเพื่อให้ทราบว่าการดําเนินการได้บรรลุเป้าหมาย  
ที่ตั้งไว้หรือไม่, มีการนําผลของการวัดมาใช้ในการปรับปรุงแผนและการดําเนินการให้ดีขึ้น, มีการนําผล
การวัดมาใช้ในการสื่อสารกับบุคลากรในทุกระดับให้เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้ และการวัดผล  
ต้องพิจารณาด้วยว่าจะวัดผลที่ขั้นตอนไหนได้แก่ วัดระบบ (System), วัดที่ผลลัพธ์ (Output)  



หรือวัดที่ประโยชน์ที่จะได้รับ (Outcome) ตัวอย่างการวัดผล เช่น วัดผลสําเร็จในการดําเนินการตาม
แผนการจัดการความรู้ประจําปี รายกิจกรรมและภาพรวมเพื่อสรุปบทเรียนและหาแนวทางปรับปรุง
พัฒนากระบวนการ 

๖) การยกย่องชมเชยและให้รางวัล - เป็นการกระตุ้น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การจัดการความรู้ของบุคลากร ทั้งในส่วนของคณะทํางานและผู้ปฏิบัติงาน โดยข้อควรพิจารณาได้แก่ ค้นหา
ความต้องการของบุคลากร, แรงจูงใจระยะสั้นและระยะยาว, บูรณาการกับระบบที่มีอยู่, ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับ
กิจกรรมที่ทําในแต่ละช่วงเวลา ตัวอย่างการยกย่องชมเชยและให้รางวัล เช่น มอบรางวัลโครงการจัดการความรู้
ดีเด่นของสํานักงานฯ  

โดยกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) และกระบวนการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) แสดงเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 
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๑๑ 



๕. การวัดผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการจัดการความรู้ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 การดําเนินการจัดการความรู้ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จะมุ่งเน้นถึงผลสัมฤทธิ์ของการ
ดําเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดด้านการจัดการความรู้ ซึ่งกําหนดไว้ในคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ มิติที่ ๔ ด้านการพัฒนาองค์กร 
ตัวชี้วัดที่ ๘.๒.๖ RM ๔.๒: ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักความสําเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินกิจกรรม
ตามแผนการจัดการความรู้ อย่างน้อย ๓ องค์ความรู้ ที่สอดคล้องกับองค์ความรู้ที่จําเป็นเพ่ือให้บรรลุ
ประสิทธิผลในมิติที่ ๑ ซึ่งเกณฑ์การให้คะแนนจะพิจารณาจาก  
 

ระดับคะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักความสําเร็จจากผลสัมฤทธิ์
ของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้  
อย่างน้อย ๓ องค์ความรู้ ที่สอดคล้องกับองค์ความรู้
ที่จําเป็นเพื่อให้บรรลุประสทิธิผลในมิตทิี่ ๑ 

๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

 
การคิดคะแนนผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้ของแต่ละองค์ความรู้ 

จากตัวชี้วัด RM ๔.๒ ที่กล่าวมาข้างต้น ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการความรู้ พิจารณาจากการนํา
องค์ความรู้ที่ไปใช้ประโยชน์ เพื่อสนับสนุนต่อประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งผลสัมฤทธิ์ของการ
จัดการความรู้ จะสอดคล้องกับการบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดในมิติที่ ๑ 

ดังนั้น การคิดคะแนนตัวชี้วัด RM ๔.๒ จะเทียบผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการตามแผนการ
จัดการความรู้แต่ละแผน อย่างน้อย ๓ องค์ความรู้ กับระดับความสําเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัดในมิติที่ 
๑ ในตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับองค์ความรู้ที่ดําเนินการ แล้วนํามาหาผลรวมคะแนนเฉลี่ย เพื่อเทียบกับ
เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดที่ ๘.๒.๖ RM ๔.๒ ตามตารางข้างต้น 

ตารางและสูตรการคํานวณ 
 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับระดับ
ความสําเร็จตามเป้าหมายของ

ตัวช้ีวัดในมิติที่ ๑ 
องค์ความรู้ 

 
น้ําหนัก 
 (Wi) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

คะแนนที่ได้ 
 (SMi) 

คะแนนเฉลี่ย 
ถ่วงน้ําหนัก 
(Wi x SMi) 

องค์ความรู้ที่ ๑  W๑ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ SM๑ W๑ x SM๑

องค์ความรู้ที่ ๒ W๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ SM๒ W๒ x SM๒

องค์ความรู้ที่ ๓ W๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ SM๓ W๓ x SM๓

น้ําหนักรวม ∑  W๑-๓  ค่าคะแนนของตัวช้ีวัดนี้เท่ากับ ∑ (W๑-๓ x SM๑-๓) 
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๑๒ 



ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก เท่ากับ 
 

∑ (W๑-๓ x SM๑-๓) 

∑  W๑-๓

(W๑ x SM๑) + (W๒ x SM๒) + (W๓ x SM๓)  

W๑ + W๒ + W๓

 หรือ 

 
 

โดยที่  

 W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ให้กับผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้
แต่ละองค์ความรู้ และผลรวมของน้ําหนักของทุกองค์ความรู้ เท่ากับ ๑ 

 SM หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเปรียบเทียบกับระดับความสําเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัดในมติิ
ที่ ๑ ในตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับองค์ความรู้ที่ดําเนินการ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ∑ (Wi x SMi) = ๑ 

๒ ∑ (Wi x SMi) = ๒ 

๓ ∑ (Wi x SMi) = ๓ 

๔ ∑ (Wi x SMi) = ๔ 

๕ ∑ (Wi x SMi) = ๕ 

 
 

ส่วนองค์ความรู้หัวข้ออื่นที่ดําเนินการจัดการความรู้ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นความรู้ที่
สนับสนุนต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ และสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ ตามตาราง
หัวข้อองค์ความรู้ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้างต้นนั้น ให้เจ้าภาพผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ กําหนดตัวชี้วัด
ของผลสัมฤทธิ์ที่สามารถสะท้อนผลลัพธ์ของแผนการจัดการความรู้ที่ดําเนินการ เช่น ร้อยละของการนํา
องค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

๑. องค์ความรู้ หัวข้อ เทคนิคการจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณาทางด้านวิชาการในการ
สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ 

๒. องค์ความรู้ หัวข้อ TRICK ประชุมกรรมาธิการ 
๓. องค์ความรู้ หัวข้อ กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ และการ

ติดตามประเมินผลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
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โดยตัวชี้วัด ในมิติที่ ๑ ตามคํารับรองฯ ที่นํามาเป็นเกณฑ์ในการวัดผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการ
ตามแผนการจัดการ มีดังนี้ 

 
๑. องค์ความรู้ หัวข้อ TRICK ประชุมกรรมาธิการ 

ตัวช้ีวัด 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ตัวช้ีวัด 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑.๑.๑.๒ ร้อยละการปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติ

ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการ
ประชุม สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ 

๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕   |  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

 

๑๔ 

 
๒. องค์ความรู้ หัวข้อ เทคนิคการจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณาทางด้านวิชาการในการ

สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ 

ตัวช้ีวัด 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ตัวช้ีวัด 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑.๑.๒.๒ ร้อยละการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐาน

ความเป็นมืออาชีพด้านวิชาการในการ
สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ 

๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

 
๓. องค์ความรู้ หัวข้อ กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ     

และการติดตามประเมินผลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ตัวช้ีวัด  

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ตัวช้ีวัด 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๒.๒ ร้อยละความสําเร็จในการบรรลุ

เป้าหมายของโครงการที่ส่วนราชการ
กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
ของส่วนราชการ 

๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

 

 



แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕   |  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

 

๑๕ 

ส่วนองค์ความรู้หัวข้ออื่นที่ดําเนินการจัดการความรู้ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นความรู้        
ที่สนับสนุนต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ และสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ ตามตาราง
หัวข้อองค์ความรู้ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้างต้นนั้น ให้เจ้าภาพผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ กําหนดตัวชี้วัด
ของผลสัมฤทธิ์ที่สามารถสะท้อนผลลัพธ์ของแผนการจัดการความรู้ที่ดําเนินการ เช่น ร้อยละของการนํา
องค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

 

ทั้งนี้ สามารถแสดงรายละเอียดของแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ตามกระบวนการจัดการ
ความรู้ ๗ ขั้นตอน (Knowledge Management Process : KMP) ที่บูรณการร่วมกับกระบวนการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process : CMP) ๖ องค์ประกอบ ดังนี้ 
 



แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

ชื่อองค์ความรู้ (K) :   TRICK ประชุมกรรมาธิการ 

เจ้าภาพผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ :  สํานักกรรมาธิการ ๑ ๒ และ ๓ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ :   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ๓ 

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้   :  
 สํานักกรรมาธิการ ๑ ๒ และ ๓ มีหน้าที่สนับสนุนภารกิจของคณะกรรมาธิการทั้งสามัญและวิสามัญ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง 
ในด้านการประชุม การเดินทางไปเยือนและศึกษาดูงานต่างประเทศ การเดินทางไปศึกษาดูงานในประเทศ การจัดสัมมนาระดมความคิดเห็น และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ นี้ สํานักกรรมาธิการ ๑ ๒ และ ๓ พิจารณาเห็นว่า เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงปัญหาและอุปสรรค ด้วยน้ําใจไมตรี  
จากพี่สู่น้องในการปฏิบัติงานด้านการประชุมกรรมาธิการ และตกผลึกเป็นองค์ความรู้ในการพัฒนาตนเองและองค์กร เพื่อรองรับภารกิจในมิติใหม่ของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา จึงกําหนดให้มีการจัดทําองค์ความรู้เรื่อง “TRICK ประชุมกรรมาธิการ” 

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ : ตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ มิติที่ ๑ มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๑.๒ ร้อยละการปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานด้านการประชุม สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ 

 
 
 

กิจกรรมการจัดการความรู ้
 
 
 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ หมายเหตุ 

๑. การบ่งชี้ความรู้ (KMP ๑) 
๑. เสนอชื่อบุคลากรของหน่วยงานเป็น
คณะทํางานการจัดการความรู้ของสํานักงานฯ 
๒. ระบุองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
และสอดคล้องต่อการผลักดันประเด็น
ยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ 
๓. ระบุองค์ความรู้ที่คัดเลือกมาจัดทํา
แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
ก.พ. ๕๕ 

 
- มีบุคลากรของสํานักฯ เป็นคณะทํางาน 
อย่างน้อย ๑ คน 
- มีเอกสารแสดงองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อ
การปฏิบัติงาน ๑ ฉบับ 
- มีเอกสารแสดงองค์ความรู้ที่คัดเลือกมา
จัดทําแผนฯ ๑ ฉบับ  
 

 
เจ้าภาพหลัก 

ที่รับผิดชอบองค์
ความรู้ 

 
สํานักเจ้าภาพ 
ที่รับผิดชอบ
องค์ความรู้ 

 
- การจัดประชุม 

 
CMP ๑,๓ 

 



ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ หมายเหตุ 

๒. การสร้างและแสวงหาความรู้ (KMP ๒) 
- การจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อถอดองค์
ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการประชุม
กรรมาธิการ 

 
เม.ย. - มิ.ย. 

๕๕ 

 
- ดําเนินการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ 
อย่างน้อย ๑ ครั้ง 
 

 
เจ้าภาพหลัก 

ที่รับผิดชอบองค์
ความรู้ 

 
สํานักเจ้าภาพ 
ที่รับผิดชอบ
องค์ความรู้ 

 
- การจัดกิจกรรมชุมชนนัก
ปฏิบัติ (CoP) 
- การทบทวนหลังการปฏิบัติ 
(AAR) 

 
CMP ๑,๓,๔ 

 

๓. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (KMP ๓) 
- นําความรู้ที่รวบรวมได้ มาเรียบเรียงจัดทํา
เป็นเอกสาร 
- จัดทําบัญชีรายการความรู้ จําแนกเป็น
หมวดหมู่ให้เหมาะสมกับการนําไปปฏิบัติงาน 
และเตรียมนําเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลความรู้ของ
สํานักงานฯ  

 
 

มิ.ย. ๕๕ 

 
- มีเอกสาร หรือสื่อสารสนเทศ ที่ได้จาก
การสร้างและแสวงหาความรู้ อย่างน้อย 
๑ ฉบับ/ชิ้น 
 

 
เจ้าภาพหลัก 

ที่รับผิดชอบองค์
ความรู้ 

 
สํานักเจ้าภาพ 
ที่รับผิดชอบ
องค์ความรู้ 

 
- การจัดเก็บความรู้ในรูปของ
เอกสาร 
 

 
CMP ๓ 

 

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

 
 

มิ.ย. ๕๕ 

 
- มีการตรวจสอบ กลั่นกรองความรู้ 
อย่างน้อย ๑ ครั้ง 
 

 
เจ้าภาพหลัก 

ที่รับผิดชอบองค์
ความรู้ 

 
สํานักเจ้าภาพ 
ที่รับผิดชอบ
องค์ความรู้ 

 
- การจัดประชุมพิจารณาร่าง
องค์ความรู้ 
 

 
CMP ๓ 

 
 

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

 
ก.ค. ๕๕ 

 
- 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 

 



ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ หมายเหตุ 

๖. การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ (KMP ๖) 
- จัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อแบ่งปัน 
แลกเปลี่ยนความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการ
ประชุมกรรมาธิการ 
- เข้าร่วมกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) 
 เพื่อถ่ายทอด แลกเปลี่ยนองค์ความรู้  
แก่บุคลากรของสํานักงานฯ  

 
มิ.ย. – ก.ย. 

๕๕ 

 
- มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ อย่างน้อย 
๑ ครั้ง 
- ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ 
(KM Day) เพื่อถ่ายทอด แลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ 

 
บุคลากรใน
สํานักงานฯ 

 
สํานักเจ้าภาพ 
ที่รับผิดชอบ
องค์ความรู้
และ 
คณะทํางาน 
จัดการความรู้ 

กิจกรรมเพื่อแบ่งปัน 
แลกเปลี่ยนความรู้  
- การจัดกิจกรรมชุมชนนัก
ปฏิบัติ (CoP) 
- กิจกรรม KM Day 
 

 
CMP ๓, ๔ 

 
 

๗. การเรียนรู้ (KMP ๗) 
- การนําองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
- สรุปบทเรียนการดําเนินการจัดการความรู้นํา
ความรู้ โดยมีการระบุแห่งความสําเร็จ ปัญหา 
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  

 
ก.ย. ๕๕ 

 
- มีรายงานสรุปผลการจัดทําองคค์วามรู้ 
๑ ฉบับ 

 
บุคลากรของ
สํานักที่จัดทํา
องค์ความรู้ 

 

 
คณะทํางาน 
จัดการความรู้ 

 
- การจัดทํารายงานสรุป
บทเรียนการดําเนินการจัดการ
ความรู้ 

 
CMP ๑ , ๒, ๔ 

 
 

๘. การยกย่องชมเชย 
- ยกย่องและชมเชยแก่ หน่วยงานและบุคคลที่
ดําเนินงานตามกระบวนการจัดการความรู้และ
มีผลงานดีเด่น 
 
 

 
ก.ย. ๕๕ 

 
มีการจัดกิจกรรมการยกย่องและชมเชย 
อย่างน้อย ๑ ครั้ง 
 

 
บุคลากร 

ในหน่วยงาน 

 
คณะทํางาน 
จัดการความรู้ 

 
- กิจกรรมการยกย่องชมเชย 
   

 
CMP ๖ 

 

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



แผนปฏบิัติการการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 

ชื่อองค์ความรู้ (K) :   เทคนิคการจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณาทางด้านวิชาการในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ 

เจ้าภาพผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ :  สํานักกฎหมาย และสํานักวิชาการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ :   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ :  
 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีภารกิจหลักประการหนึ่ง คือการปฏิบัติงานด้านวิชาการแก่วุฒิสภา ซึ่งบุคลากรต้องปฏิบัติงานโดยใช้องค์ความรู้ มีความรอบรู้ 
ในงานที่ปฏิบัติ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ เช่น การศึกษา ค้นคว้าและการวิเคราะห์เพื่อ
จัดทําเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดทําบทวิเคราะห์ทางวิชาการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้มีการจัดทําคู่มือ
มาตรฐานงานด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนความเป็นมืออาชีพด้านวิชาการ 
 สํานักกฎหมาย และสํานักวิชาการ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบภารกิจในการสนับสนุนงานด้านวิชาการแก่สมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการ  
และดําเนินการตามคู่มือมาตรฐานงานด้านวิชาการ พร้อมพัฒนางานด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการจัดทําองค์ความรู้ หัวข้อ เทคนิคการจัดทําเอกสารประกอบการ
พิจารณาทางด้านวิชาการในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ จะเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวน ปรับปรุง พัฒนางานด้านวิชาการ โดยอาศัยกระบวนการในการจัดการ
ความรู้ ในการระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติที่ดีของผู้ปฏิบัติงาน ในการจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณาทางด้านวิชาการ และนํามา
รวบรวมสรุป พร้อมทั้งถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความเข้าใจกระบวนการมาตรฐาน ตลอดจนเทคนิค วิธีการในการจัดทําเอกสาร
ประกอบการพิจารณาที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถช่วยให้งานด้านวิชาการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีคุณภาพเป็นที่เชื่อถือ ยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภายิ่งขึ้นต่อไป 

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ : ตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ มิติที่ ๑ มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๒.๒ ร้อยละการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานความเป็นมืออาชีพ 
ด้านวิชาการในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การดําเนินกจิกรรมการจัดการความรู้ 
 
 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ หมายเหตุ 

๑. การบ่งชี้ความรู้ (KMP ๑) 
๑. เสนอชื่อบุคลากรของหน่วยงานเป็น
คณะทํางานการจัดการความรู้ของสํานักงานฯ 
๒. ระบุองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
และสอดคล้องต่อการผลักดันประเด็น
ยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ 
๓. ระบุองค์ความรู้ที่คัดเลือกมาจัดทํา
แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
ก.พ. ๕๕ 

 
- มีบุคลากรของสํานักฯ เป็นคณะทํางาน 
อย่างน้อย ๑ คน 
- มีเอกสารแสดงองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อ
การปฏิบัติงาน ๑ ฉบับ 
- 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  

 
เม.ย. - มิ.ย. 

๕๕ 

 
- มีการรวบรวม ทบทวนความรู้จาก
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ อย่าง
น้อย ๓ ชิ้น/ฉบับ 
- 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 ได้แก่ 
การจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ, 
การทบทวนหลังการปฏิบัติ (AAR) 

 
CMP ๑,๓,๔ 

 

๓. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (KMP ๓) 
- นําความรู้ที่รวบรวมได้ มาเรียบเรียงจัดทํา
เป็นเอกสาร หรือสื่อสารสนเทศ 
- จัดทําบัญชีรายการความรู้ จําแนกเป็นหมวดหมู่
ให้เหมาะสมกับการนําไปใช้เพื่อปฏิบัติงาน 

 
 

มิ.ย. ๕๕ 

 
- 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. ๕๕ 

 
- มีการตรวจสอบ กลั่นกรองความรู้ 
อย่างน้อย ๑ ครั้ง 
 

 
เจ้าภาพหลัก 

ที่รับผิดชอบองค์
ความรู้ ร่วมกับ
ผู้เชี่ยวชาญ 

 
สํานักเจ้าภาพ 
ที่รับผิดชอบ
องค์ความรู้ 

 
- การจัดประชุมพิจารณาร่าง
องค์ความรู้ 
และ/หรือ การให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ 

 
CMP ๓ 

 
 



ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ หมายเหตุ 

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

 
ก.ค. ๕๕ 

 
- มีช่องทางในการเข้าถึง 
และประชาสัมพันธ์ความรู้ อย่างน้อย ๓ 
ช่องทาง 

 
บุคลากรใน
สํานักงานฯ 

 
สํานักเจ้าภาพ 
ที่รับผิดชอบ
องค์ความรู้ 
และ 
คณะทํางาน 
จัดการความรู้ 

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

 
CMP ๒, ๓ 

 

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

 
มิ.ย. – ก.ย. 

๕๕ 

 
- มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ อย่างน้อย 
๑ ครั้ง 

 
บุคลากรใน
สํานักงานฯ 

 
สํานักเจ้าภาพ 
ที่รับผิดชอบ
องค์ความรู้
และ 
คณะทํางาน 
จัดการความรู้ 

กิจกรรมเพื่อแบ่งปัน 
แลกเปลี่ยนความรู้ 
- การจัดกิจกรรมชุมชน 
นักปฏิบัติ 
- การทบทวนหลังการปฏิบัติ 
(AAR) 
- กิจกรรม KM Day 

 
CMP ๓, ๔ 

 
 

๗. การเรียนรู้ (KMP ๗) 
- การนําองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
- สรุปบทเรียนการดําเนินการจัดการความรู้นํา
ความรู้ โดยมีการระบุแห่งความสําเร็จ ปัญหา 
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  

 
ก.ย. ๕๕ 

 
- ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายที่นํา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
- มีรายงานสรุปผลการจัดทําองคค์วามรู้ 
๑ ฉบับ 

 
บุคลากรของ
สํานักที่จัดทํา
องค์ความรู้ 

 

 
คณะทาํงาน 
จัดการความรู้ 

 
- การจัดทํารายงานสรุป
บทเรียนการดําเนินการจัดการ
ความรู้ 

 
CMP ๑ , ๒, ๔ 

 
 

๘. การยกย่องชมเชย 
- ยกย่องและชมเชยแก่ หน่วยงานและบุคคลที่
ดําเนินงานตามกระบวนการจัดการความรู้และ
มีผลงานดีเด่น 

 
ก.ย. ๕๕ 

 
มีการจัดกิจกรรมการยกย่องและชมเชย 
อย่างน้อย ๑ ครั้ง 
 

 
บุคลากร 

ในหน่วยงาน 

 
คณะทํางาน 
จัดการความรู้ 

 
- กิจกรรมการยกย่องชมเชย   

 
CMP ๖ 

 

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



แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

ชื่อองค์ความรู้ (K) :   กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
เจ้าภาพผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ :  สํานักนโยบายและแผน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ :   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้   :  
 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) เพื่อใช้กําหนดทิศทางและแนวทางปฏิบัติ
ให้กับผู้บริหารและข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในการสนับสนุนและส่งเสริมงานด้านนิติบัญญัติตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาฐานข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน โดยมีการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม 
โดยมีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลซึ่งเป็นองค์ประกอบที่แสดงถึงความก้าวหน้า 
หรือข้อบกพร่องหรือข้อจํากัดของแผน เพื่อจะได้ปรับปรุงแผนให้สามารถนําไปปฏิบัติได้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ 
 จากกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด ๒.๒ ร้อยละความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายของโครงการที่ส่วนราชการกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี ของส่วนราชการ เพื่อให้สํานักงานฯ มีการบูรณาการและการบริหารจัดการโครงการของหน่วยงานภายในให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติราชการ ช่วยเหลือ 
สนับสนุนการดําเนินงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้น สํานักนโยบายและแผนจึงจัดทําองค์ความรู้ หัวข้อ กระบวนการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยมีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานและมีการถ่ายทอดความรู้ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลของสํานักงานฯ ให้กับสํานักต่างๆ และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถ
นําความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของสํานักงานฯ  
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ได้ 
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ : ตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ มิติที่ ๑ มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ร้อยละความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายของโครงการที่ส่วนราชการ
กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของส่วนราชการ 

 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ หมายเหตุ 

๑. การบ่งชี้ความรู้ (KMP ๑) 
๑. เสนอชื่อบุคลากรของหน่วยงานเป็น
คณะทํางานการจัดการความรู้ของสํานักงานฯ 
๒. ระบุองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
และสอดคล้องต่อการผลักดันประเด็น

 
ก.พ. ๕๕ 

 
- มีบุคลากรของสํานักฯ เป็นคณะทํางาน 
อย่างน้อย ๑ คน 
- มีเอกสารแสดงองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อ
การปฏิบัติงาน ๑ ฉบับ 

 
เจ้าภาพหลัก 

ที่รับผิดชอบองค์
ความรู้ 

 
สํานักเจ้าภาพ 
ที่รับผิดชอบ
องค์ความรู้ 

 
- การจัดประชุม 

 
CMP ๑,๓ 

 



ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ หมายเหตุ 

๓. ระบุองค์ความรู้ที่คัดเลือกมาจัดทํา
แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

- มีเอกสารแสดงองค์ความรู้ที่คัดเลือกมา
จัดทําแผนฯ ๑ ฉบับ  
 

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

 
เม.ย. - มิ.ย. 

๕๕ 

 
- มีการรวบรวม ทบทวนความรู้จาก
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ อย่าง
น้อย ๓ ชิ้น/ฉบับ 
- 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 
การจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ, 
การทบทวนหลังการปฏิบัติ (AAR) 

 
CMP ๑,๓,๔ 

 

๓. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (KMP ๓) 
- นําความรู้ที่รวบรวมได้ มาเรียบเรียงจัดทํา
เป็นเอกสาร หรือสื่อสารสนเทศ 
- จัดทําบัญชีรายการความรู้ จําแนกเป็น
หมวดหมู่ให้เหมาะสมกับการนําไปใช้เพื่อ
ปฏิบัติงาน 

 
 

มิ.ย. ๕๕ 

 
- 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. ๕๕ 

 
- มีการตรวจสอบ กลั่นกรองความรู้ 
อย่างน้อย ๑ ครั้ง 
 

 
เจ้าภาพหลัก 

ที่รับผิดชอบองค์
ความรู้ ร่วมกับ
ผู้เชี่ยวชาญ 

 
สํานักเจ้าภาพ 
ที่รับผิดชอบ
องค์ความรู้ 

 
- การจัดประชุมพิจารณาร่าง
องค์ความรู้ 
และ/หรือ การให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ 

 
CMP ๓ 

 
 



ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ หมายเหตุ 

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

ก.ค. ๕๕ - มีช่องทางในการเข้าถึง 
และประชาสัมพันธ์ความรู้ อย่างน้อย ๓ 
ช่องทาง 

บุคลากรใน
สํานักงานฯ 

สํานักเจ้าภาพ 
ที่รับผิดชอบ
องค์ความรู้ 
และ 
คณะทํางาน 
จัดการความรู้ 

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

 
CMP ๒, ๓ 

 

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

 
มิ.ย. – ก.ย. 

๕๕ 

 
- มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ อย่างน้อย 
๑ ครั้ง 

 
บุคลากรใน
สํานักงานฯ 

 
สํานักเจ้าภาพ 
ที่รับผิดชอบ
องค์ความรู้
และ 
คณะทํางาน 
จัดการความรู้ 

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

 
CMP ๓, ๔ 

 
 

๗. การเรียนรู้ (KMP ๗) 
- การนําองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
- สรุปบทเรียนการดําเนินการจัดการความรู้นํา
ความรู้ โดยมีการระบุแห่งความสําเร็จ ปัญหา 
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  

 
ก.ย. ๕๕ 

 
- ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายที่นํา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
- มีรายงานสรุปผลการจัดทําองคค์วามรู้ 
๑ ฉบับ 

 
บุคลากรของ
สํานักที่จัดทํา
องค์ความรู้ 

 

 
คณะทาํงาน 
จัดการความรู้ 

 
- การจัดทํารายงานสรุป
บทเรียนการดําเนินการจัดการ
ความรู้ 

 
CMP ๑ , ๒, ๔ 

 
 

๘. การยกย่องชมเชย 
- ยกย่องและชมเชยแก่ หน่วยงานและบุคคลที่
ดําเนินงานตามกระบวนการจัดการความรู้และ
มีผลงานดีเด่น 

 
ก.ย. ๕๕ 

 
มีการจัดกิจกรรมการยกย่องและชมเชย 
อย่างน้อย ๑ ครั้ง 
 

 
บุคลากร 

ในหน่วยงาน 

 
คณะทํางาน 
จัดการความรู้ 

 
- กิจกรรมการยกย่องชมเชย 
 

 
CMP ๖ 

 

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



 
 
 
 
 

ภาคผนวก 











เสนอโดยสํานัก

๑ พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ๑.๑ กระบวนการการให้บริการข้อมูลข่าวสารของสํานักงาน สํานักบริหารงานกลาง

หลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เลขาธิการวุฒิสภา
๑.๒ ฐานข้อมูลระบบบริหารด้านการเงินการคลังของ สํานักการคลังและงบประมาณ

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๑.๓ ฐานข้อมูลระบบวัสดุคงคลัง
๑.๔ ฐานข้อมูลระบบค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร
๑.๕ คู่มือการรับรองแขกต่างประเทศในการเยือนประเทศไทย สํานักการต่างประเทศ

อย่างเป็นทางการในฐานะแขกของวุฒิสภา
๑.๖ การเปล่ียนแปลงการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐในบริบท สํานักกํากับและตรวจสอบ

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
๑.๗ เทคนิคความสําเร็จในการจัดประชุม สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓

๑.๘ การสนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ สํานักภาษาต่างประเทศ

๑.๙ การจัดทําข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงานตามระบบ สํานักการพิมพ์

ตารางแสดงองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน

ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ขอบเขต KM
ตามประเด็นยุทธศาสตร์

องค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ฏ
การบริหารงานคุณภาพ

๑.๑๐ มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบ กลุ่มงานตรวจสอบภายใน

ภายในของส่วนราชการ
๑.๑๑ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ

ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕๑
๑.๑๒ กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้องกับผู้ตรวจสอบภายในซึ่งต้องใช้เป็น

เกณฑ์ในการดําเนินการตรวจสอบ(Criteria) ได้แก่ กฎระเบียบ
ข้อกําหนด ข้ันตอนปฏิบัติ ทั้งหลายต้องถือปฏิบัติ เช่น
๑.๑๒.๑  ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก การเก็บรักษาเงิน และ

การนําส่งเงินคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
๑.๑๒.๒  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ

พ.ศ. ๒๕๓๕
๑.๑๒.๓  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธี

การทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙

๒ พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยี ๒.๑ การพัฒนาระบบสารสนเทศ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

สารสนเทศ ๒.๒ การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ และการส่ือสาร

๒.๓ การบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
๒.๔ การจัดทําเว็บไซด์
๒ ๕ ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์๒.๕ ความปลอดภยของระบบคอมพวเตอร
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เสนอโดยสํานักขอบเขต KM
ตามประเด็นยุทธศาสตร์

องค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๓ พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจ ๓.๑ ความรู้เก่ียวกับรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และระเบียบ สํานักการประชุม

ในวงงานนิติบัญญัติ ข้อบังคับการประชุมสภา
๓.๒ ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับสังคมวิทยา เศรษฐกิจ การเมือง

การปกครอง
๓.๓ จริยธรรมสําหรับผู้ปฏิบัติงานด้านกระบวนการนิติบัญญัติ
๓.๔ การดํารงตนและปฏิสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับสมาชิก
๓.๕ เทคนิคการนําเสนออย่างมีคุณค่าและเป็นที่เช่ือถือได้จาก

ประสบการณ์การปฏิบัติงานเฉพาะด้าน
๓.๖ การพัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่าน Web Board สํานักกฎหมาย

๓.๗ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 - เทคนิคการบริหารโครงการฝึกอบรม
๓.๘ ต้นแบบชวเลขจากที่สู่น้อง (Shorthand Model) สํานักรายงานการประชุมและชวเลข
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