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สารบัญ 
เร่ือง                                        หน้า 

บทที่ ๑ บทนํา 
  - หลักการและเหตุผล              ๑ 
  - วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑ 
  - การดําเนินการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ผ่านมา ๒ 
  - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ๒ 
  - ปัจจัยสู่ความสําเร็จ ๒ 

บทที่ ๒ แนวทางการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
           ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  - ขั้นตอนการดําเนินงานการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ๕ 
  - การวัดผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการจัดการความรู้     ๑๖ 
บทที่ ๓ แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
          ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  ๑. องค์ความรู้ กระบวนการถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน่งภายใต้อํานาจหน้าที่  ๒๐ 
             ของสํานักกํากับและตรวจสอบ  และสํานักการประชุมตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
             แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐และข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑  
 ๒. องค์ความรู้ การประยุกต์ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กับงานบริหารทั่วไป  ๒๓ 
 ๓. องค์ความรู้ องค์ความรู้ในเชิงเปรียบเทียบบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ   ๒๖ 

   ของประเทศสมาชิกอาเซียน รวม ๑๐ ประเทศ (Comparison of The Constitutions  
   of the ASEAN Member States) 

 ๔. องค์ความรู้ การให้บริการสืบค้นรายงานการประชุมวุฒิสภาจากฐานข้อมูลการประชุม ๒๙ 
๕. องค์ความรู้ การนํามาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรม   ๓๒ 
    ของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

  ๖. องค์ความรู้ รูปแบบหนังสือราชการภาษาอังกฤษและตัวอย่างหนังสือภาษาอังกฤษ ๓๕ 
 ๗. องค์ความรู้ หลักการปฏิบัติในการรับรองแขกต่างประเทศ: การเข้าเย่ียมคารวะบุคคลสําคัญ ๓๘ 
      
ภาคผนวก  
ภาคผนวก ๑ : คําสั่งสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ ๒๗๙/๒๕๕๗ เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ภาคผนวก ๒ : องค์ความรู้จากการดําเนินการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๖ 
ภาคผนวก ๓ : บัญชีรายการองค์ความรู้ทีจ่ําเป็นและสนบัสนุนประเดน็ยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาตามแผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา ฉบับที ่๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
ภาคผนวก ๔ : เคร่ืองมือสนับสนุนการจัดการความรู้ 
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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
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 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. วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ๑. เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒.  เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลากร
ให้อยู่ในรูปแบบเอกสารหรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

๓.  เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับกระบวนการ เคร่ืองมือ 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 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๖ ได้มีการรวบรวมและเผยแพร่ ในเว็บไซต์การจัดการความรู้ 
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (Hhttp://www.senate.go.th/km/knowledge/H) โดยรายละเอียดของ 
องค์ความรู้ในแต่ละปีปรากฏตามภาคผนวก 

๔. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติราชการเพ่ือสนับสนุน
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ที่ครอบคลุมต่อภารกิจด้านต่างๆมากย่ิงขึ้น 

 ๒. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรจากสํานักต่างๆ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรม
แห่งการเรียนรู้บุคลากร 
 ๓. บุคลากรรับรู้และเข้าใจการดําเนินการจัดการความรู้ของสํานักงานฯ มากย่ิงขึ้น อันจะนําไปสู่
การให้ความร่วมมือและการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องต่อไป 
 ๔. บุคลากรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ที่ได้รวบรวมขึ้นได้สะดวก และมีช่องทางในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้หลากหลายช่องทาง 

๕. บุคลากรได้นําองค์ความรู้มาพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของสํานักงานฯ เป็นที่ยอมรับของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน 
 
๕. ปัจจัยสู่ความสําเร็จ 
 ๑. ผู้บริหารระดับสูง เห็นความสําคัญของการจัดการความรู้ ให้การสนับสนุนอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กร พร้อมทั้งเป็นต้นแบบแห่งการเป็นผู้
ริเร่ิมในการแบ่งปันและเรียนรู้ 
 ๒. บุคลากรในองค์กรทุกคน  เห็นคุณค่าของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ว่าเป็นสิ่งที่ช่วยให้การ
ปฏิบัติงานประสบความสําเร็จ โดยเร่ิมจากสร้างความรู้ความเข้าใจ รับเปล่ียนทัศนคติให้เกิดการเรียนรู้ 
ในการพัฒนาตนเอง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น 
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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 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
การจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  มีแนวทาง

การดําเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management 
Quality Award: PMQA) ในหมวดที่ ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ซึ่งสํานักงานฯ 
ได้ดําเนินการตามเกณฑ์ฯ มาอย่างต่อเนื่องจนสามารถผ่านการตรวจรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified Fundamental Level) ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ยังคงรักษาระดับการดําเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified Fundamental Level) รหัส IT ๗ ซึ่งกําหนดแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

๑. แผนการจัดการความรู้ หมายถึง แผนที่สนับสนุนการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของ 
ส่วนราชการ ประกอบด้วย กิจกรรมการจัดการความรู้ต่าง ๆ เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดองค์
ความรู้ให้เป็นระบบและเข้าถึงง่าย การยกย่องชมเชยและให้รางวัล เป็นต้น  

๒. ส่วนราชการเลือกองค์ความรู้ที่จําเป็นอย่างน้อย ๓ องค์ความรู้ จาก ๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ที่แตกต่างกัน และไม่ควรซํ้าซ้อนกับองค์ความรู้ที่ส่วนราชการได้เคยเลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู้ 
ไปแล้ว แต่หากจําเป็นต้องเป็นองค์ความรู้เดิม ส่วนราชการจะต้องทบทวนและเพ่ิมเติมองค์ความรู้ที่
จําเป็นในการปฏิบัติราชการให้มากข้ึนหรือครบถ้วนสมบูรณ์ย่ิงขึ้นอย่างชัดเจน พร้อมระบุเหตุผลที่เลือก
องค์ความรู้นั้น  

๓. การจัดทําและปฎิบัติตามแผนการจัดการความรู้ ควรมีรายละเอียดกิจกรรมการจัดการความรู้
ต่างๆ ตามขั้นตอนทั้ง ๗ ขั้นตอน ( Knowledge Management Process = KMP) และกระบวนการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง ๖ องค์ประกอบ ( Change Management Process = CMP) นํามาบูรณาการ
ร่วมกัน โดยส่วนราชการอาจจะไม่ต้องนําความสัมพันธ์ระหว่าง KMP และ CMP มาทํา Matrix กันก็ได้ 
แต่สามารถอ้างอิง CMP ทั้ง ๖ องค์ประกอบลงไปใน แต่ละขั้นตอนของการจัดการความรู้ สําหรับ
กิจกรรมยกย่องชมเชย (CMP องค์ประกอบที่ ๖ ) นั้นควรแสดงให้เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม เพื่อส่งเสริม
และผลักดันความเข้าใจ ในการจัดทําแผนการจัดการความรู้ให้มากย่ิงขึ้น  

๔. ส่วนราชการควรต้องดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ ได้สําเร็จครบถ้วนทุก
กิจกรรม และสามารถดําเนินการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ในทุกกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ระบุไว้ในแต่ละขั้นตอน 

๕.  ส่วนราชการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้ที่ได้จัดทํา พร้อมทั้งติดตามผลงานและ
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะๆ รวมถึงการเก็บข้อมูลหลักฐานการดําเนินกิจกรรม
ในแต่ละขั้นตอนของการจัดการความรู้  
 ๖. การวัดผลการดําเนินการจะพิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักความสําเร็จจากผลสัมฤทธ์ิ
ของการดําเนินกิจกรรมที่ส่วนราชการดําเนินการได้สําเร็จครบถ้วนทุกกิจกรรม ตามแผนการจัดการ
ความรู้ของส่วนราชการที่กําหนดไว้อย่างน้อย ๓ องค์ความรู้ โดยผลสัมฤทธิ์ หมายถึง งานบริการหรือ
กิจกรรมที่เกิดจากการทํางานได้ผลผลิต (outputs) ตามเป้าหมาย และเกิดผลลัพธ์ (outcome) ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้ ทําให้องค์ความรู้ที่กําหนดสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
ในการผลักดันเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
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รวมท้ังดําเนินการสอดคล้องกับคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตัวชี้วัดที่ ๘ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ 

- ตัวชี้วัดที่ ๘.๑ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง และจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการ (หมวด ๑ - ๖) ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการดําเนินการตามตัวชี้วัด
ดังกล่าวจะเป็นการวัดกระบวนการการดําเนินการของหมวด ๑ - ๖ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (เกณฑ์ฯ ปี พ.ศ.๒๕๕๐) และรายงานผลการดําเนินการตามเกณฑ์ฯ (Application 
Report) ซึ่งเป็นเอกสารที่สะท้อนให้เห็นระบบบริหารจัดการโดยรวม และผลการดําเนินการขององค์การ 
โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (เกณฑ์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐) เป็นกรอบในการอธิบาย 

- ตัวชี้วัดที่ ๘.๒ ระดับคะแนนของผลลัพธ์การดําเนินการ (หมวด๗) ตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งเป็นการประเมินระดับผลการดําเนินการโดยแสดงผลการดําเนินการในปัจจุบัน
โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย แนวโน้มของผลการดําเนินการ ในมิติต่างๆ ได้แก่ มิติด้านประสิทธิผล มิติ
ด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และมิติด้านการพัฒนาองค์กร 

โดยการจัดการความรู้ ตามเกณฑ์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นการตรวจประเมินว่าส่วนราชการเลือก 
รวบรวม วิเคราะห์ จัดการและปรับปรุงข้อมูลและสารสนเทศ และจัดการความรู้อย่างไร ซึ่งสํานักงานฯ 
จะต้องดําเนินการให้สอดคล้อง เพื่อบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด รวมทั้งเป็นการพัฒนาการบริหารจัดการ
ไปสู่มาตรฐานสากลและเตรียมการขอรับรางวลัคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
ข้ันตอนการดําเนินงานการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  
 การจัดการความรู้ ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
มีขั้นตอนการดําเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด ดังต่อไปนี้ 

 ๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ๒. การทบทวนองค์ความรู้ที่จําเป็นและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ ตามแผน
ยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
 ๓. การคัดเลือกองค์ความรู้ที่มาดําเนินการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๔. การจัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
 ๕. การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ 
 ๖. การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ 
โดยรายละเอียดแนวทางการดําเนินงานแตล่ะขั้นตอน มีดังนี้ 
 
 ๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 เลขาธิการวุฒิสภามีคําสั่งสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ ๒๗๙/๒๕๕๗ เร่ือง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗  
เพื่อให้การจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นระบบและต่อเนื่อง โดยมี นางสาวศศิธร 
ศรีสุจริต เป็นประธานกรรมการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
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 ๒. การทบทวนองค์ความรู้ที่จําเป็นและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ 
ตามแผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
 คณะกรรมการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ดําเนินการทบทวนองค์ความรู้ 
ที่จําเป็นและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ ตามแผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) และจัดทําบัญชีองค์ความรู้ที่จําเป็นและสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจัดการความรู้ ให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อ
ความสําเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ๒.๑ กรอบการวิเคราะห์องค์ความรู้ที่จําเป็นของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีอํานาจหน้าที่ในการสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภา ซึ่งบุคลากร
ของสํานักงานฯ จะต้องปฏิบัติงานโดยอาศัยองค์ความรู้ มีความรอบรู้ในงานที่ปฏิบัติ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของฝ่ายนิติบัญญัติเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิผล 
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสํานักงานฯ ในการเป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิก
วุฒิสภาและประชาชน ดังนั้น สํานักงานฯ จึงให้ความสําคัญและตระหนักถึงความจําเป็นของการพัฒนา
องค์ความรู้ของบุคลากร โดยอาศัยการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) โดยมุ่งเน้นการ
จัดการความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของสํานักงานฯ และสอดคล้องสนับสนุนต่อ
การบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ โดยข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์องค์
ความรู้ที่จําเป็นของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีดังนี้ 

๒.๑.๑) แผนยุทธศาสตร์สาํนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน 

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์หลัก กลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
 พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
 

การบริหารจัดการและการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ีบรรลุผลสัมฤทธิ ์
และเป็นทีพ่ึงพอใจของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

๑.๑ พัฒนาการบริหารจัดการตามหลัก
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
๑.๒ พัฒนาการปฏิบัติงานตามหลัก
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
๑.๓ พัฒนางานด้านวิชาการ 
๑.๔ พัฒนากระบวนการเสริมสร้าง
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์หลัก กลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  
 พัฒนาฐานข้อมูลและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 ข้อมูลและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เชื่อถือได ้ถูกต้อง 
รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน ผู้ใช้เข้าถึง 
ได้ง่าย และเชื่อมโยงกับเครือข่าย 
ทั้งในและต่างประเทศ 

๒.๑ พัฒนาฐานข้อมูลที่เชื่อถือได ้
ถูกต้องเป็นปัจจุบันและตรงตาม
ความต้องการของผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๒.๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้มี
ประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  
 พัฒนาบุคลากรเพื่อ
สนับสนุนภารกิจในวงงาน 
นิติบัญญัติ 

 

 บุคลากรมีศักยภาพและสามารถ
ปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสมาชิกวุฒิสภาและ
ประชาชน 

 

๓.๑ พัฒนาบุคลากรโดยใช้หลัก
สมรรถนะ (Competency Based HR) 
๓.๒ พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
๓.๓ พัฒนาระบบการเรียนรู้และการ
จัดการความรู้ 
๓.๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เสริมสร้างแรงจูงใจในการทํางาน 

 ๒.๑.๒) อํานาจหน้าที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
            ๑) รับผิดชอบงานด้านวิชาการและธุรการของวุฒิสภา 
                 ๑.๑) งานด้านวิชาการและธุรการในการประชุมวุฒิสภา 
                 ๑.๒) งานด้านวิชาการและธุรการในการประชุมคณะกรรมาธิการ 
           ๒) สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยเฉพาะบทบาทการดําเนินงานทางด้านนิติบัญญัติตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญฯ ของวุฒิสภา 
           ๓) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัยในเร่ืองต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับ
ประกอบการพิจารณาดําเนินการงานของสมาชิกวุฒิสภาตามบทบาทและอํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา 
           ๔) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัย รวมทั้งการเปรียบเทียบข้อมูลของนานาอารยะ
ประเทศ ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับสนับสนุนการดําเนินงาน 
ที่เก่ียวข้องกับวงงานรัฐสภาต่างประเทศ ของวฒุิสภา 
           ๕) ประสานงานกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภา 
           ๖) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ประกาศและคําสั่งได้กําหนดให้
เป็นหน้าที่ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
วุฒิสภา เช่น ด้านงบประมาณ บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น 
           ๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่วุฒิสภามอบหมาย 
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๒.๑.๓) องค์ความรู้จากการดําเนินการจัดการความรู้ของสํานักงานฯ ที่ผ่านมา 
(พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๖) 

สํานักงานฯ ได้ดําเนินการจัดการความรู้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่มีคุณค่าและจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน ที่กระจัดกระจายอยู่ทั้งที่เป็นความรู้ 
ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ที่เขียนอธิบายออกมาเป็นตัวอักษร เช่น คู่มือปฏิบัติงาน หนังสือ ตํารา 
และความรู้แฝงเร้น หรือความรู้แบบฝังลึก (Tacit Knowledge) ซึ่งเป็นความรู้ในตัวบุคคล ที่ได้มาจาก
ประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล ให้เป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้น ทําให้บุคลากรภายใน
องค์กรสามารถเข้าถึง และนําองค์ความรู้และวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) มาใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานได้ ซึ่งองค์ความรู้จากการดําเนินการจัดการความรู้ของสํานักงานฯ ที่ผ่านมา ควรมีการ
ปรับปรุงให้มีความทันสมัย ครบถ้วน ครอบคลุมกับบริบทของสภาวการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งการพัฒนา
ต่อยอดองค์ความรู้การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดเป็นนวัตกรรมในการ
ปฏิบัติงาน (รายช่ือองค์ความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๖ ปรากฏตามภาคผนวก) 
 ๒.๒ บัญชีองค์ความรู้ที่จําเป็นเพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตามแผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ 
 เม่ือพิจารณาแผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
อํานาจหน้าที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และองค์ความรู้จากการดําเนินการจัดการความรู้ของ
สํานักงานฯ ที่ผ่านมา ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๖ จึงได้กําหนดองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อ
การปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่สอดคล้องต่อการสนับสนุนประเด็นความสําเร็จตาม
ยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสอดคล้องต่อการปฏิบัติภารกิจในการสนับสนุนการ
ดําเนินงานของวุฒิสภาตามบทบาทและอํานาจหน้าที่ของสํานักงานฯ เพื่อนํามาเป็นกรอบแนวทางในการ
พิจารณาคัดเลือกองค์ความรู้ที่จะนํามาดําเนินการจัดการความรู้ ในแต่ละปีงบประมาณ ดังนี้ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
องค์ความรู้ที่จําเป็นเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ของสํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
 
 

๑. ด้านการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ ตามบทบาทและ
อํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา 
 ๑.๑ องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการสนับสนุนการประชุมวุฒิสภา 
และการประชุมคณะกรรมาธิการ 
 - องค์ความรู้เก่ียวกับกฎหมาย รัฐธรรมนูญ ระเบียบและ
ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้องกับการประชุมสภา 
 - องค์ความรู้เก่ียวกับด้านกฎหมาย เทคนิค และ
กระบวนการทางกฎหมายที่เก่ียวกับการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติและการอนุมัติพระราชกําหนด 
 - องค์ความรู้เก่ียวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
  - องค์ความรู้เก่ียวกับการบริหารจัดการการประชุมวุฒิสภา 
และการประชุมคณะกรรมาธิการ 
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๙

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

องค์ความรู้ที่จําเป็นเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

 ๑.๒ องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการสนับสนุนงานด้านวิชาการ 
และงานด้านเลขานุการ 
 - องค์ความรู้เก่ียวกับการจัดทําเอกสารประกอบการ
พิจารณาทางด้านวิชาการในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ 
 - องค์ความรู้ในการจัดทําข้อมูลวิชาการเพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบเร่ืองที่เข้าสู่การพิจารณา 
ของคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการวุฒิสภา 
 - องค์ความรู้เก่ียวกับการจัดสัมมนา การเดินทางไปศึกษา 
ดูงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศของคณะกรรมาธิการ 
 - องค์ความรู้ในการจัดทํารายงานการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ร่างขอ้บังคับการประชุม และรายงานของคณะกรรมาธิการ 
 - องค์ความรู้เก่ียวกับการจัดทําบทความวิชาการ 
และบทวิเคราะห์ทางวิชาการ 
 - องค์ความรู้เก่ียวกับการร่างญัตติ กระทู้ 
 - องค์ความรู้เก่ียวกับการติดตามการดําเนินการตามญัตติ 
ข้อปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาก่อนการประชุมวุฒิสภาและ
กระทู้ถาม 
 ๑.๓ องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการสรรหาและแต่งตั้งบุคคลใน
องค์กรอิสระ และถอดถอนบุคคล 
ออกจากตําแหน่ง 
 - องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการสรรหาและแต่งตั้งบุคคล 
ในองค์กรอิสระ 
 - องค์ความรู้ทีเ่ก่ียวข้องกับการถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน่ง 
 ๑.๔ องค์ความรู้เก่ียวกับประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 
ในบริบทที่เก่ียวข้องกับงานนิติบัญญัติ 
 - องค์ความรู้เก่ียวกับเนื้อหาของประชาคมอาเซียนที่
อาเซียนกําหนดและผูกพันประเทศไทย 
 - องค์ความรู้เก่ียวกับกฎระเบียบและระบบงานของอาเซียน
ในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน 
 - องค์ความรู้เก่ียวกับบทบาทและอํานาจหน้าที่ของรัฐสภา
ในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน 
๒. ด้านการสนับสนุนงานด้านต่างประเทศ ตามบทบาทและ
อํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา 
 ๒.๑ องค์ความรู้เก่ียวกับการสนับสนุนการเดินทางไปเยือน 
ศึกษาดูงาน สัมมนา ประชุม ณ ต่างประเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

องค์ความรู้ที่จําเป็นเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

 ๒.๒ องค์ความรู้เก่ียวกับการรับรองแขกต่างประเทศในการเยือน
ประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของวุฒิสภา 
  ๒.๓ องค์ความรู้เก่ียวกับพิธีการทูตและมารยาทสากล 
๓. ด้านการสนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ตามบทบาทและอํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา 
 ๓.๑ องค์ความรู้เก่ียวกับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่การดําเนินงานด้านนิติบัญญัติ 
 ๓.๒ องค์ความรู้เก่ียวกับการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 
 ๓.๓ องค์ความรู้เก่ียวกับการประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ของวุฒิสภา 
 ๓.๔ องค์ความรู้เก่ียวกับเทคนิคด้านการสื่อสาร และประชาสัมพันธ ์

๔. ด้านการให้บริการเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของวุฒิสภา 
 ๔.๑ องค์ความรู้เก่ียวกับสิทธิประโยชน์ของสมาชิก 
 ๔.๒ องค์ความรู้เก่ียวกับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
 ๔.๓ องค์ความรู้เก่ียวกับการให้บริการอย่างมืออาชีพ 
๕. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 ๕.๑ องค์ความรู้เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) 
 ๕.๒ องค์ความรู้เก่ียวกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
 ๕.๓ การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน  
 ๕.๔ องค์ความรู้เก่ียวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารของสํานักงาน 
 ๕.๕ องค์ความรู้เก่ียวกับการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ๕.๖ องค์ความรู้เก่ียวกับการตรวจสอบภายในของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
 - องค์ความรู้เก่ียวกับมาตรฐานการตรวจสอบภายในและ
จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 
 - องค์ความรู้เก่ียวกับการดําเนินการตาม กฎ ระเบียบที่
เก่ียวข้องกับผู้ตรวจสอบภายในซึ่งต้องใช้เป็นเกณฑ์ในการดําเนินการ
ตรวจสอบ (Criteria) ได้แก่ กฎระเบียบข้อกําหนด ขั้นตอนปฏิบัติ 
ทั้งหลายต้องถือปฏิบัติ  
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๑๑

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

องค์ความรู้ที่จําเป็นเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  
พัฒนาฐานข้อมูลและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

๑. ด้านการพัฒนาฐานข้อมูล 
 ๑.๑ องค์ความรู้เก่ียวกับการพัฒนาฐานข้อมูล 
 ๑.๒ องค์ความรู้เก่ียวกับการบูรณาการฐานข้อมูล 
๒. ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๒.๑ องค์ความรู้เก่ียวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 ๒.๒ องค์ความรู้เก่ียวกับการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ 
 ๒.๓ องค์ความรู้เก่ียวกับการบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 ๒.๔ องค์ความรู้เก่ียวกับการจัดทําเว็บไซต์ 
 ๒.๕ องค์ความรู้เก่ียวกับความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ 
 ๒.๖ องค์ความรู้เก่ียวกับการพัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  
พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุน
ภารกิจในวงงาน 
นิติบัญญัติ 
 

๑. องค์ความรู้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 ๑.๑ องค์ความรู้เก่ียวกับการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ๑.๒ องค์ความรู้เก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
๒. องค์ความรู้ในการพัฒนาระบบการเรียนรู้และการจัดการความรู้ 
 ๒.๑ องค์ความรู้เก่ียวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 ๒.๑ องค์ความรู้เก่ียวกับการพัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร 
๓. องค์ความรู้ในการพัฒนาและเสริมสร้างแรงจูงใจในการทํางาน
ของบุคลากร 
 ๓.๑ องค์ความรู้เก่ียวกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทํางาน 
 ๓.๒ องค์ความรู้เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุก
ของบุคลากร 

 
 ๓. การคัดเลือกองค์ความรู้ที่มาดําเนินการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

คณะกรรมการจัดการความรู้ ดําเนินคัดเลือกองค์ความรู้สําคัญที่จําเป็นต่อการปฏิบัติราชการ 
และสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
มาดําเนินการจัดการความรู้ โดยเลือกองค์ความรู้ที่จําเป็นอย่างน้อย ๓ องค์ความรู้ จากอย่างน้อย ๒ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่แตกต่างกัน ซึ่งองค์ความรู้ที่เลือกมาดําเนินการจะไม่ซํ้าซ้อนกับองค์ความรู้ 
ที่สํานักงานฯ ได้เคยเลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู้ไปแล้ว แต่หากจําเป็นต้องเป็นองค์ความรู้เดิม 
จะต้องทบทวนและเพ่ิมเติมองค์ความรู้ที่จําเป็นในการปฏิบัติราชการให้มากข้ึนหรือครบถ้วนสมบูรณ์
ย่ิงขึ้นอย่างชัดเจน เพื่อให้สํานักงานฯ มีการจัดการความรู้องค์ความรู้ที่สําคัญต่อองค์กร เป็นประโยชน์ 
ต่อการปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของสํานักงานฯ ซึ่งผู้บริหาร และข้าราชการผู้ปฏิบัติ สามารถนําองค์
ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของสมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการและผู้รับบริการให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ 
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๑๒

ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา คร้ังที่ ๒/๒๕๕๗ 
เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา  ณ ห้องประชุม ๒๓๐๓  ชั้น ๒๓ อาคาร 
สุขประพฤติ ได้มีการพิจารณาคัดเลือกองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีสํานักและกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้เสนอองค์ความรู้ 
ที่เห็นสมควรจัดทําเป็นองค์ความรู้ของสํานักงานฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยที่ประชุมมีมติ
คัดเลือกองค์ความรู้ที่มาดําเนินการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ 
ที่สําคัญ และเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหาร ข้าราชการ และประชาชน จํานวน ๗ องค์ความรู้ ดังนี้  

 

ลําดับที่ ช่ือองค์ความรู้ ผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ 
ความสอดคล้อง 

กับประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

๑ กระบวนการถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน่ง
ภายใต้อํานาจหน้าที่ของสํานักกํากับ 
และตรวจสอบ  และสํานักการประชุม 
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
และข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

สํานักกํากับและตรวจสอบ 
สํานักการประชุม 

 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑ 

๒ การประยุกต์ใช้ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์กับงานบริหารทั่วไป 

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒ 

๓ องค์ความรู้ในเชิงเปรียบเทียบบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญของประเทศสมาชิกอาเซียน  
รวม ๑๐ ประเทศ (Comparison of The 
Constitutions of the ASEAN Member States) 

สํานักกฎหมาย ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

๔ การให้บริการสืบค้นรายงานการประชุม
วุฒิสภาจากฐานข้อมูลการประชุม 

สํานักรายงานการประชุม
และชวเลข 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

๕ การนํามาตรฐานการตรวจสอบภายใน  
และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน 
ของส่วนราชการมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

๖ รูปแบบหนังสือราชการภาษาอังกฤษ 
และตัวอย่างหนังสือภาษาอังกฤษ 

สํานักภาษาต่างประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

๗ หลักการปฏิบัติในการรับรองแขกต่างประเทศ: 
การเข้าเย่ียมคารวะบุคคลสําคัญ 

สํานักการต่างประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

    
๑๓

๔. การจัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
 การจัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ได้ดําเนินการตามแนวทางการจัดการความรู้ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
โดยมีรายละเอียดกิจกรรมการจัดการความรู้ ตามกระบวนการการจัดการความรู้ (KM Process) 
๗ ขั้นตอน โดยมีการบูรณการร่วมกับกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management 
Process) ๖ องค์ประกอบ ซึ่งแต่ละกระบวนการมีรายละเอียด ดังนี้  

๔.๑ กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process: KMP)  
กระบวนการจัดการความรู้ (KMP) เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงขั้นตอน

ที่ทําให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้หรือพัฒนาการของความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร 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 การรวบรวมกฎ 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 มีเคร่ืองมือหลากหลายประเภทถูกสร้างขึ้นมา 
เพื่อนําไปใช้ในการถ่ายทอดและแลกเปล่ียนความรู้ ซึ่งอาจแบ่งเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ ๆ คือ  

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

-  กรณีที่เป็นความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) อาศัยเคร่ืองมือที่ช่วยในการ “ถ่ายทอด” 
ความรู้ซึ่งมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นหลัก เช่น ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice: CoP) 
จัดทําเป็นระบบทีมข้ามสายงาน ระบบพี่เลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น  
      ๗) การเรียนรู้ ควรทําให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เป็นการนําความรู้ที่ได้จากการ
แลกเปลี่ยนไปใช้ประโยชน์ในการทํางานเพื่อแก้ปัญหา ปรับปรุงหรือพัฒนางานเพื่อให้ดีขึ้นกว่าเดิม  
เม่ือปฏิบัติตามแล้วมีปัญหาตรงไหน มีจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไร ผู้ปฏิบัติก็แจ้งข้อมูลป้อนกลับ 
(Feedback) เพื่อให้หน่วยงานนําไปพิจารณาปรับปรุงงาน เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่  
และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
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แผนภาพ : กระบวนการจัดการความรู้ 
  
๔.๒ กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process: CMP) 
 องค์กรต้องมองภาพรวมของปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กร ที่จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการ 

จัดการความรู้ขององค์กร โดยการนํากระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) 
มาเชื่อมโยง เพื่อจะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่จะทําให้กระบวนการ
จัดการความรู้มีชีวิตหมุนต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง และทําให้การจัดการความรู้ขององค์กรมีประสิทธิผล 
โดยจัดทําเป็น แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) และนําไปสู่การปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริง 
โดยกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง สามารถดําเนินการควบคู่ไปพร้อมกับ KMP ที่กล่าวมาข้างต้นได้ 
ซึ่ง CMP ประกอบด้วย ๖ องค์ประกอบ ดังนี้ 

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

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

๓) กระบวนการและเคร่ืองมือ  - เป็นการเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้การ
ค้นหา เข้าถึง ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้สะดวกรวดเร็วขึ้น โดยการเลือกใช้กระบวนการและ
เคร่ืองมือ ขึ้นกับชนิดของความรู้ ลักษณะขององค์กร ลักษณะการทํางาน วัฒนธรรมองค์กร ทรัพยากร 
เช่น การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บความรู้ เคร่ืองมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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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  

 
แผนภาพ กระบวนการบริหารการเปลีย่นแปลง 

 
 ๔.๓ การจัดการความรู้ควรคํานึงถึงการรวบรวมถ่ายทอดจากบุคลากรในองค์กร รวมทั้ง 
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
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๑๖

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

๔.๕ นําเสนอแผนการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ผู้บริหารสูงสุดด้าน
การจัดการความรู้ (CKO) พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อทราบ เพื่อแสดง 
ให้เห็นว่าผู้บริหารได้ทราบและสนับสนุนการดําเนินงานด้านการจัดการความรู้ 

  
 ๕. การดําเนินการและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ 
 ๕.๑ ดําเนินกิจกรรมที่กําหนดตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ที่ได้จัดทําทั้ง ๗ องค์ความรู้  
โดยกําหนดให้แต่ละองค์ความรู้ จะต้องดําเนินการให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
ในทุกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

๕.๒ ดําเนินการติดตามการดําเนินงานและความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ 
การจัดการความรู้แต่ละองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะ โดยมีช่วงห่างของระยะเวลาในการติดตาม 
แต่ละครั้งที่เหมาะสม รวมถึงการเก็บข้อมูลหลักฐานการดําเนินกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนของการจัดการความรู้ 

 

การวัดผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินการจัดการความรู้ 

 การวัดผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ . ๒๕๕๗  
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จะพิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยความสําเร็จจากผลสัมฤทธ์ิของการดําเนิน
กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ของสํานักงานฯ ที่กําหนดไว้ ๗ องค์ความรู้ 
 เกณฑ์การให้คะแนน 
 พิจารณาจากการดําเนินการตัวชี้วัด ดังนี้ 

ระดับคะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ร้อยละเฉลี่ยความสําเร็จจากผลสัมฤทธิ์ 
ของการดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ 

๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

 
 ทั้งนี้ ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้แต่ละองค์ความรู้ จะพิจารณา 
จากการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กําหนดในแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ของแต่ละองค์ความรู้  
ซึ่งกําหนดตัวชี้วัดที่ใช้วัดผล คือ ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการ
ความรู้ขององค์ความรู้ที่รับผิดชอบ 
 
 



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 การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้  - คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2557

2 การพิจารณาแนวทางการจัดการความรู้  - มีการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา คณะกรรมการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แนวทางการจัดการความรู้ จัดการความรู้

3 การทบทวนองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการผลักดัน  - มรีายการองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ตามประเด็นยุทธศาสตร์  และเสนอหัวข้อองค์ความรู้ ซึ่งสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ
่ ่ ่

สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

ลําดับ กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ผลผลิต/ดัชนีความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ

แผนการดาํเนินงานการจัดการความรูข้องสาํนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ทีจะดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  - มีหัวข้อองค์ความรู้ทีสํานัก/กลุ่มเสนอเพือดําเนินการ
     - แจ้งเวียนให้สํานัก/กลุ่มพิจารณาทบทวน จัดการความรู้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
องค์ความรู้ที่จําเป็น และเสนอหัวข้อองค์ความรู้
ที่จะดําเนินการจัดการความรู้

4 การจัดทําร่างแผนปฏิบัติการจัดการความรู้  - มีแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ของสํานักงานฯ
ของสํานักงานฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งได้รับการลงนาม
และนําเสนอประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ฯ  เห็นชอบจากประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ฯ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ  - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนฯ ให้บุคลากรทราบ

5 กิจกรรมการสร้างเสริมความเข้มแข็ง   - มีการจัดกิจกรรมการสร้างเสริมความเข้มแข็ง
ให้กับทีมงานจัดการความรู้ (KM Team) ให้กับทีมงานจัดการความรู้ อย่างน้อย ๑ ครั้ง

6 การดําเนินการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ   - มีการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ตามแผนฯ เจ้าภาพ
การจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ได้สําเร็จครบถ้วนทุกกิจกรรม โดยครอบคลุม ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มเป้าหมายที่กําหนดในแต่ละกิจกรรมได้ไม่น้อยกว่า จัดทําองค์ความรู้
ร้อยละ 90

สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
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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

ระยะเวลาดําเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ผลผลิต/ดัชนีความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ

7 การรวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้  - มีการรวบรวมความรู้ที่เป็นประโยชน์และจําเป็น
ต่อการปฏิบัติงานเข้าสู่เว็บไซต์การจัดการความรู้
 - มีการปรับปรุงหมวดหมู่องค์ความรู้ในเว็บไซต์
การจัดการความรู้ ให้สะดวกในการสืบค้นและใช้งาน

8 การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้  - มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์การดําเนินการจัดการ
ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
 ความตระหนักในคุณค่าของการจัดการความรู้

9 กิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Day   - มีการจัดกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Day
 - การเผยแพร่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ระหว่าง  เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ประจําปี 2557 และเป็นการ
บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบุคลากรของสํานักงานฯ
  ิ ่ ใ ้ ั   ี ั ิ ่ ใ ้ ั

คณะทํางาน
จัดการความรู้

คณะทํางาน
จัดการความรู้

คณะทํางาน
จัดการความรู้

 - กจกรรมการยกยองชมเชยและใหรางวล  - มการจดกจกรรมการยกยองชมเชยและใหรางวล
หน่วยงานที่มีการจัดการความรู้ดีเด่น ประจําปี 2557

10 ติดตามประเมินผลการดําเนินงานการจัดการความรู้   - มีการติดตามการดําเนินงานและความก้าวหน้า
ในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ
 - มีการวัดผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการ ตามตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
  - จัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งได้รับการลงนาม

คณะทํางาน
จัดการความรู้
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

    
๑๙

บทที่ ๓ 
แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 

ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
คณะกรรมการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้พิจารณาคัดเลือกองค์ความรู้ 

ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในการ
ประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที่ ๒/๒๕๕๗ เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา  
ณ ห้องประชุม ๒๓๐๓  ชั้น ๒๓ อาคารสุขประพฤติ โดยท่ีประชุมมีมติคัดเลือกองค์ความรู้ที่มาดําเนินการ
จัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่สําคัญ และเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก
วุฒิสภา ผู้บริหาร ข้าราชการ และประชาชน จํานวน ๗ องค์ความรู้ ดังนี้  

 

ลําดับที่ ช่ือองค์ความรู้ ผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ 
ความสอดคล้อง 

กับประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

๑ กระบวนการถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน่ง
ภายใต้อํานาจหน้าที่ของสํานักกํากับ 
และตรวจสอบ  และสํานักการประชุม 
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
และข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑  

สํานักกํากับและตรวจสอบ 
สํานักการประชุม 

 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑ 

๒ การประยุกต์ใช้ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์กับงานบริหารทั่วไป 

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒ 

๓ องค์ความรู้ในเชิงเปรียบเทียบบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญของประเทศสมาชิกอาเซียน  
รวม ๑๐ ประเทศ (Comparison of The 
Constitutions of the ASEAN Member States) 

สํานักกฎหมาย ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

๔ การให้บริการสืบค้นรายงานการประชุม
วุฒิสภาจากฐานข้อมูลการประชุม 

สํานักรายงานการประชุม
และชวเลข 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

๕ การนํามาตรฐานการตรวจสอบภายใน  
และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน 
ของส่วนราชการมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

๖ รูปแบบหนังสือราชการภาษาอังกฤษ 
และตัวอย่างหนังสือภาษาอังกฤษ 

สํานักภาษาต่างประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

๗ หลักการปฏิบัติในการรับรองแขกต่างประเทศ: 
การเข้าเย่ียมคารวะบุคคลสําคัญ 

สํานักการต่างประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ของแต่ละองค์ความรู้ มีรายละเอียดตามกระบวนการ
จัดการความรู้ ๗ ขั้นตอน (Knowledge Management Process : KMP) ที่บูรณการร่วมกับ
กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process : CMP) ๖ องค์ประกอบ ดังนี้ 



แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ๒๐ 

 
แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
 
๑. องค์ความรู้ การถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน่ง 
 
ส่วนที่ ๑ รายละเอียดองค์ความรู้ 

 
ชื่อองค์ความรู้ :   การถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน่ง 

เจ้าภาพผู้รับผดิชอบองค์ความรู้ :   สํานักกํากับและตรวจสอบ  สํานักการประชุม  สํานักกรรมาธิการ ๑  สํานักกรรมาธกิาร ๒  สํานักกรรมาธกิาร ๓ 

ความสอดคลอ้งกับประเด็นยุทธศาสตร์ :   ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกจิการบ้านเมืองที่ด ี
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้   :  การถอดถอนบคุคลออกจากตําแหน่งเป็นบทบาทอํานาจหน้าที่สําคัญประการหนึ่งของวุฒิสภา สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาซึ่งมีอํานาจหน้าที่ในการสนับสนุน
ภารกิจของวุฒสิภา จึงมีความจําเป็นต้องรวบรวมองค์ความรู ้และกรณีศึกษาที่เกดิขึ้นจากการปฏิบัติงาน นาํมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ เพือ่สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
และแนวทางการปฏิบัติทีถู่กตอ้งในกรณีต่างๆ ที่เกีย่วขอ้งกับการถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน่ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ผู้ปฏิบัตงิานเกีย่วขอ้ง บคุลากรของสํานกังานฯ ตลอดจน
สมาชิกวุฒิสภา และผู้ที่สนใจ 
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ ์:   ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ขององค์ความรู้ทีร่ับผิดชอบ 

 
ส่วนที่ ๒ กิจกรรมการจัดการความรู้ 
 

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

- ทบทวนองค์ความรู้ทีจ่ําเป็นและสนับสนุน
ประเด็นยทุธศาสตร์ของสํานักงานฯ  
- คัดเลือกองค์ความรู้ที่นํามาดําเนินการ
จัดการความรู้ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
มี.ค. - เม.ย. 

๕๗ 

 
- มีเอกสารแสดงองค์ความรู้ที่คัดเลือก
มาดําเนินการจดัการความรู้ ๑ ฉบับ  
 

 
เจ้าภาพหลัก 
ที่รับผิดชอบ
องค์ความรู ้

 
สํานักเจ้าภาพ 
ที่รับผิดชอบ
องค์ความรู ้

 
- การประชุมทบทวน 
และคัดเลือกองค์ความรู้ 

 
CMP ๑,๓ 
 



แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ๒๑ 

ลําดับ กิจกรรมการจดัการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ หมายเหตุ 
๒. การสร้างและแสวงหาความรู้ (KMP ๒)

๒.๑ ความรู้ที่อยู่ในรูปเอกสาร (Explicit 
Knowledge) 
 - ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมความรู้เกีย่วกับ 
การถอดถอนบคุคลออกจากตําแหน่ง 
จากรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย
กฎหมาย กฎ ระเบียบ คู่มือการปฏิบัติงาน 
และเอกสารอื่นที่เกีย่วขอ้ง  
๒.๒ ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล (Tacit 
Knowledge) 
- การรวบรวมความรู้จากการปฏิบัติงาน 
จากบุคลากรของสํานักงานฯ ที่เกี่ยวข้อง 
กับองค์ความรู้ 

เม.ย. - มิ.ย. 
๕๗ 

- มีการทบทวน รวบรวมความรู ้
จากเอกสารที่เกีย่วข้องกับองค์ความรู ้ 
และการรวบรวมความรู้จากตัวบุคคล 
อย่างน้อย ๑ ครั้ง 
 

เจ้าภาพหลัก 
ที่รับผิดชอบ
องค์ความรู ้
และผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

 

สํานักเจ้าภาพ 
ที่รับผิดชอบ
องค์ความรู ้

- รวบรวมข้อมลูความรู้ 
จากเอกสารที่เกีย่วข้อง 
- การประชุมระดมความ
คิดเห็นจากการปฏิบัติงาน 
 

 
CMP 
๑,๓,๔ 
  

๓. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (KMP ๓)
- นําความรู้ทีร่วบรวมได้ มาเรียบเรียงจัดทํา
เป็นเอกสาร และเตรียมนําเข้าระบบ
ฐานข้อมูลของสํานักงานฯ 
 

มิ.ย. - ก.ค. 
๕๗ 

- มีเอกสาร หรอืสื่อสารสนเทศ 
ที่ได้จากการสรา้งและแสวงหาความรู้ 
อย่างน้อย ๑ ฉบับ/ชิ้น 

เจ้าภาพหลัก 
ที่รับผิดชอบ
องค์ความรู ้

สํานักเจ้าภาพ 
ที่รับผิดชอบ
องค์ความรู ้

- การจดัเก็บความรู้ในรูป
ของเอกสาร 
- ระบบฐานข้อมูล 

 
CMP ๓ 
 

๔. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (KMP ๔)
- ประมวลกลั่นกรองความรูท้ี่ได้ โดยให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ตรวจสอบเนื้อหา  
และรายละเอียดขององค์ความรู ้เพื่อให้มี
ความครบถ้วนสมบูรณ ์

มิ.ย. - ก.ค. 
๕๗ 

- มีการตรวจสอบ กลั่นกรองความรู้ 
อย่างน้อย ๑ ครั้ง 
 

เจ้าภาพหลัก 
ที่รับผิดชอบ
องค์ความรู้  

สํานักเจ้าภาพ 
ที่รับผิดชอบ
องค์ความรู ้

- การจดัประชมุพิจารณา 
ร่างองค์ความรู ้
 

 
CMP ๓ 
 
 

๕. การเข้าถึงความรู้ (KMP ๕) 
- จัดให้มีชอ่งทางในการเข้าถงึความรู้  และ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบถึงช่องทาง
เข้าถงึองค์ความรู ้
 
 

ก.ค. ๕๗ - มีช่องทางในการเข้าถึง 
และประชาสัมพันธ์ความรู ้อยา่งน้อย  
๓ ช่องทาง 

บุคลากรใน
สํานักงานฯ 

สํานักเจ้าภาพ 
ที่รับผิดชอบ
องค์ความรู ้

 

-  แจ้งเวียนองค์ความรู ้
ในระบบ e–office  
- บอร์ดเผยแพรค่วามรู ้
- นําความรู้เข้าสู่ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Internet/intranet) 

 
CMP ๒, ๓ 
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ลําดับ กิจกรรมการจดัการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ หมายเหตุ 
๖. การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ (KMP ๖) 

- จัดกิจกรรมเพือ่แบ่งปัน แลกเปลี่ยน
ความรู ้
 

 
เม.ย. – ส.ค. 

๕๗ 

 
- มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ 
อย่างน้อย ๑ ครั้ง 
- มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกจิกรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

 
บุคลากร 

ของสํานกังานฯ
ที่เป็นกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ของกิจกรรม 
 

 
สํานักเจ้าภาพ 
ที่รับผิดชอบ
องค์ความรู ้

และ 
คณะทาํงาน
จัดการความรู ้

 
- การจดักิจกรรมชุมชน 
นักปฏิบัติ (CoP)  
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์
ความรู้ที่ดําเนินการในวัน 
แห่งการเรยีนรู้ (KM Day) 
 

 
CMP ๓, ๔ 
 
 

๗. การเรียนรู้ (KMP ๗) 
- สรุปบทเรียนการดําเนินการจัดการความรู้
นําความรู้ โดยมีการระบุแห่งความสําเร็จ 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  

 
ส.ค. - ก.ย. 

๕๗ 

 
- มีรายงานสรุปผลการจัดทําองค์
ความรู้ ๑ ฉบับ 

 
สํานักเจ้าภาพ 
ที่รับผิดชอบ
องค์ความรู ้

 
สํานักเจ้าภาพ 
ที่รับผิดชอบ
องค์ความรู ้

 
- การจดัทํารายงานสรุป
บทเรยีนการดําเนินการ
จัดการความรู ้

 
CMP ๑ , 
๒, ๔ 
 
 

๘. การยกยอ่งชมเชย 
- ยกย่องและชมเชยแก ่หน่วยงานและ
บุคคลที่ดําเนินงานตามกระบวนการจดัการ
ความรู้และมีผลงานดีเด่น 
 
 

 
ก.ย. ๕๗ 

 
มีการจดักิจกรรมการยกย่องและ
ชมเชย อย่างนอ้ย ๑ ครั้ง 
 

 
บุคลากร 

ของสํานกังานฯ
 

 
คณะทาํงาน
จัดการความรู ้

 
- รางวัลสําหรับ 
  ผู้ได้รับการยกย่องชมเชย 
   

 
CMP ๖ 
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๒. องค์ความรู้ การประยุกต์ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กับงานบริหารทั่วไป 
 
 
 
ส่วนที่ ๑ รายละเอียดองค์ความรู้ 

 
ชื่อองค์ความรู้ :   การประยกุต์ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กับงานบรหิารทัว่ไป 

เจ้าภาพผู้รับผดิชอบองค์ความรู้ :   สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ความสอดคลอ้งกับประเด็นยุทธศาสตร์ :   ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ :   เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการจัดการฐานขอ้มูลใหเ้ป็นไปในรูปแบบเดียวกันเพื่องา่ยต่อการค้นหา และใช้งานได้อย่างถกูต้อง รวดเร็ว   

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ ์:   ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ขององค์ความรู้ทีร่ับผิดชอบ  
 
ส่วนที่ ๒ กิจกรรมการจัดการความรู้ 
 

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

- ทบทวนองค์ความรู้ทีจ่ําเป็นและสนับสนุน
ประเด็นยทุธศาสตร์ของสํานักงานฯ  
- คัดเลือกองค์ความรู้ที่นํามาดําเนินการ
จัดการความรู้ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
มี.ค. - เม.ย. 

๕๗ 

 
- มีเอกสารแสดงองค์ความรู้ที่คัดเลือก
มาดําเนินการจดัการความรู้ ๑ ฉบับ  
 

 
สํานัก

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 

 
สํานัก

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

และการสื่อสาร

 
- การประชุมทบทวนและ
คัดเลือกองค์ความรู ้

 
CMP ๑,๓ 
 

๒. การสร้างและแสวงหาความรู้ (KMP ๒) 
๒.๑ ความรู้ที่อยู่ในรูปเอกสาร (Explicit 
Knowledge) 
 - ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมความรู้จาก 
เอกสาร และอินเตอรเ์น็ต 
 

 
เม.ย. - มิ.ย. 

๕๗ 

 
- มีการทบทวน รวบรวมความรู ้
จากเอกสารที่เกีย่วข้องกับองค์ความรู ้ 
และการรวบรวมความรู้จากตัวบุคคล 
อย่างน้อย ๑ ครั้ง 
 

 
สํานัก

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร) 

 
สํานัก

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

และการสื่อสาร

 
- รวบรวมข้อมลูความรู้ 
จากเอกสารที่เกีย่วข้อง 
 
 
 

 
CMP 
๑,๓,๔ 
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ลําดับ กิจกรรมการจดัการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ หมายเหตุ 
๒.๒ ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล (Tacit 
Knowledge) 
- การรวบรวมความรู้จากการปฏิบัติงาน 
จากบุคลากรของสํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

- การประชุมระดมความ
คิดเห็นจากการปฏิบัติงาน 
 
 
 

๓. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (KMP ๓) 
- นําความรู้ทีร่วบรวมได้ มาเรียบเรียงจัดทํา
เป็นเอกสาร และเตรียมนําเข้าระบบ
ฐานข้อมูลของสํานักงานฯ 
 

 
มิ.ย. - ก.ค. 

๕๗ 

 
- มีเอกสาร หรอืสื่อสารสนเทศ 
ที่ได้จากการสรา้งและแสวงหาความรู้ 
อย่างน้อย ๑ ฉบับ/ชิ้น 
 

 
สํานัก

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 

 
สํานัก

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

และการสื่อสาร

 
- การจดัเก็บความรู้ในรูป
ของเอกสาร 
- ระบบฐานข้อมูล 
 

 
CMP ๓ 
 

๔. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (KMP ๔) 
- ประมวลกลั่นกรองความรูท้ี่ได้ โดยให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ตรวจสอบเนื้อหา  
และรายละเอียดขององค์ความรู ้เพื่อให้มี
ความครบถ้วนสมบูรณ ์

 
มิ.ย. - ก.ค. 

๕๗ 

 
- มีการตรวจสอบ กลั่นกรองความรู้ 
อย่างน้อย ๑ ครั้ง 
 

 
สํานัก

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ

สื่อสารร่วมกับ
ผู้เชี่ยวชาญ 

 
สํานัก

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

และการสื่อสาร

 
- การจดัประชมุพิจารณา 
ร่างองค์ความรู ้
 

 
CMP ๓ 
 
 

๕. การเข้าถึงความรู้ (KMP ๕) 
- จัดให้มีชอ่งทางในการเข้าถงึความรู้  และ
ประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากรทราบถึงช่องทาง
เข้าถงึองค์ความรู ้
 
 

 
ก.ค. ๕๗ 

 
- มีช่องทางในการเข้าถึง 
และประชาสัมพันธ์ความรู ้อยา่งน้อย  
๓ ช่องทาง 

 
บุคลากรของ
สํานักงานฯ 

 
สํานัก

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

และการสื่อสาร
 

 
-  แจ้งเวียนองค์ความรู ้
ในระบบ e–office  
- บอร์ดเผยแพรค่วามรู ้
 - นําความรู้เข้าสู่ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Internet/intranet) 

 
CMP ๒, ๓ 
 



แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ๒๕ 

ลําดับ กิจกรรมการจดัการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ หมายเหตุ 
๖. การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ (KMP ๖) 

- จัดกิจกรรมเพือ่แบ่งปัน แลกเปลี่ยน
ความรู ้
 

 
เม.ย. – ส.ค. 

๕๗ 

 
- มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ 
อย่างน้อย ๑ ครั้ง 
- มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกจิกรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

 
บุคลากร 

ของสํานกังานฯ
ที่เป็นกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ของกิจกรรม 
 

 
สํานัก

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

และการสื่อสาร
และ 

คณะทาํงาน
จัดการความรู้

 
- การจดักิจกรรมชุมชน 
นักปฏิบัติ (CoP)  
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์
ความรู้ที่ดําเนินการในวัน 
แห่งการเรยีนรู้ (KM Day) 
 

 
CMP ๓, ๔ 
 
 

๗. การเรียนรู้ (KMP ๗) 
- สรุปบทเรียนการดําเนินการจัดการความรู้
นําความรู้ โดยมีการระบุแห่งความสําเร็จ 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  

 
ส.ค. - ก.ย. 

๕๗ 

 
- มีรายงานสรุปผลการจัดทําองค์
ความรู้ ๑ ฉบับ 

 
สํานัก

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 

 

 
สํานัก

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

และการสื่อสาร

 
- การจดัทํารายงานสรุป
บทเรยีนการดําเนินการ
จัดการความรู ้

 
CMP ๑ , 
๒, ๔ 
 
 

๘. การยกยอ่งชมเชย 
- ยกย่องและชมเชยแก ่หน่วยงานและ
บุคคลที่ดําเนินงานตามกระบวนการจดัการ
ความรู้และมีผลงานดีเด่น 
 
 

 
ก.ย. ๕๗ 

 
มีการจดักิจกรรมการยกย่องและ
ชมเชย อย่างนอ้ย ๑ ครั้ง 
 

 
บุคลากร 

ของสํานกังานฯ
 

 
คณะทาํงาน
จัดการความรู ้

 
- รางวัลสําหรับ 
  ผู้ได้รับการยกย่องชมเชย 
   

 
CMP ๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ๒๖ 

 ๓. องค์ความรู้ องค์ความรู้ในเชิงเปรียบเทียบบทบัญญัติรัฐธรรมนูญของประเทศสมาชิกอาเซียน รวม ๑๐ ประเทศ 
   (Comparison of The Constitutions of the ASEAN Member States) 
 

ส่วนที่ ๑ รายละเอียดองค์ความรู้ 

ชื่อองค์ความรู้ :   องค์ความรู้ในเชิงเปรียบเทียบบทบัญญัตริัฐธรรมนูญของประเทศสมาชิกอาเซยีน รวม ๑๐ ประเทศ (Comparison of The Constitutions of the ASEAN Member States) 

เจ้าภาพผู้รับผดิชอบองค์ความรู้ :   สํานักกฎหมาย 

ความสอดคลอ้งกับประเด็นยุทธศาสตร์ :   ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ :  เปน็องค์ความรูท้ี่จาํเป็นเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรข์องสํานกังานเลขาธิการวุฒิสภาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในบริบทเกี่ยวข้องกับงานด้านนิตบิัญญัต ิ

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ ์:   ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ขององค์ความรู้ทีร่ับผิดชอบ 
 
ส่วนที่ ๒ กิจกรรมการจัดการความรู้ 

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

- ทบทวนองค์ความรู้ทีจ่ําเป็นและสนับสนุน
ประเด็นยทุธศาสตร์ของสํานักงานฯ  
- คัดเลือกองค์ความรู้ที่นํามาดําเนินการ
จัดการความรู้ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
มี.ค. - เม.ย. 

๕๗ 

 
- มีเอกสารแสดงองค์ความรู้ที่คัดเลือก
มาดําเนินการจดัการความรู้ ๑ ฉบับ  
 

 
สํานักกฎหมาย 

 
สํานักกฎหมาย 

 
- การประชุมทบทวนและ
คัดเลือกองค์ความรู ้

 
CMP ๑,๓ 
 

๒. การสร้างและแสวงหาความรู้ (KMP ๒) 
๒.๑ ความรู้ที่อยู่ในรูปเอกสาร (Explicit 
Knowledge) 
 - ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมความรู้เกีย่วกับ 
รัฐธรรมนูญประเทศสมาชิกอาเซียน 
๑๐ ประเทศ ทีเ่ป็นภาษาอังกฤษ 
จากหนังสือ และเว็บไซต ์
๒.๒ ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล (Tacit 

 
เม.ย. - มิ.ย. 

๕๗ 

 
- มีการทบทวน รวบรวมความรู ้
จากเอกสารที่เกีย่วข้องกับองค์ความรู ้ 
และการรวบรวมความรู้จากตัวบุคคล 
อย่างน้อย ๑ ครั้ง 
 

 
สํานักกฎหมาย

 
สํานักกฎหมาย 

 
- รวบรวมข้อมลูความรู้ที่
เกี่ยวข้องจากหนังสือ 
และเว็บไซต์ 
 
 
 
- การประชุมระดมความ

 
CMP 
๑,๓,๔ 
  



แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ๒๗ 

ลําดับ กิจกรรมการจดัการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ หมายเหตุ 
Knowledge) 
-  การประชุมระดมสมอง เพื่อกําหนดแนว
ทางแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ 

คิดเห็นจากการปฏิบัติงาน 
 

๓. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (KMP ๓) 
- นําความรู้ทีร่วบรวมได้ มาเรียบเรียงจัดทํา
เป็นเอกสารพิจารณาศึกษารวบรวม
รัฐธรรมนูญของประเทศสมาชิกอาเซียน 
และเตรียมการจัดทําฐานข้อมลูรัฐธรรมนูญ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 
 

 
มิ.ย. - ก.ค. 

๕๗ 

 
- มีเอกสาร หรอืสื่อสารสนเทศ 
ที่ได้จากการสรา้งและแสวงหาความรู้ 
อย่างน้อย ๑ ฉบับ/ชิ้น 
 

 
สํานักกฎหมาย 

 
สํานักกฎหมาย 

 
- การจดัเก็บความรู้ในรูป
ของเอกสารพิจารณาศึกษา
รวบรวมรัฐธรรมนูญประเทศ
สมาชิกอาเซียน 
- ระบบฐานข้อมูล 
เพื่อทําการสืบค้น 

 
CMP ๓ 
 

๔. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (KMP ๔) 
- ดําเนินการตรวจสอบความถกูต้องของ
หมวดหมูท่ี่มีบทบัญญัติคล้ายกบัของ
รัฐธรรมนูญประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อ 
ให้เนื้อหาและรายละเอียดขององค์ความรู ้
มีความครบถ้วนสมบูรณ ์

 
มิ.ย. - ก.ค. 

๕๗ 

 
- มีการตรวจสอบ กลั่นกรองความรู้ 
อย่างน้อย ๑ ครั้ง 
 

 
สํานักกฎหมาย 

 
สํานักกฎหมาย 

 
- จัดการประชมุเพื่อ
พิจารณาร่างตาราง
เปรียบเทียบรัฐธรรมนญูของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ 
ประเทศ 

 
CMP ๓ 
 
 

๕. การเข้าถึงความรู้ (KMP ๕) 
- จัดให้มีชอ่งทางในการเข้าถงึความรู้  และ
ประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากรทราบถึงช่องทาง
เข้าถงึองค์ความรู ้
 
 

 
ก.ค. ๕๗ 

 
- มีช่องทางในการเข้าถึง 
และประชาสัมพันธ์ความรู ้อยา่งน้อย  
๓ ช่องทาง 

 
บุคลากรของ
สํานักงานฯ 

 
สํานักกฎหมาย 

 
- นําเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล 
ของสํานักงานฯ เพื่อเผยแพร่
ข้อมูล และให้ผู้สนใจสืบค้น 
- ประชาสัมพันธ์ความรู ้
ให้ทราบทางอินเตอรเ์น็ต/
อินทราเน็ต 
- แจ้งเวียนองค์ความรู ้
ในระบบ e –office 

 
CMP ๒, ๓ 
 



แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ๒๘ 

ลําดับ กิจกรรมการจดัการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ หมายเหตุ 
๖. การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ (KMP ๖) 

- จัดกิจกรรมเพือ่แบ่งปัน แลกเปลี่ยน
ความรู ้
 

 
เม.ย. – ส.ค. 

๕๗ 

 
- มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ 
อย่างน้อย ๑ ครั้ง 
- มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกจิกรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

 
บุคลากร 

ของสํานกังานฯ 
ที่เป็นกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ของกิจกรรม 
 

 
สํานักกฎหมาย

และ 
คณะทาํงาน
จัดการความรู ้

 
กิจกรรมเพื่อแบง่ปัน 
แลกเปลี่ยนความรู้ ได้แก ่
- การจดักิจกรรมชุมชน 
นักปฏิบัติ (CoP)  
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์
ความรู้ที่ดําเนินการในวัน 
แห่งการเรยีนรู้ (KM Day) 

 
CMP ๓, ๔ 
 
 

๗. การเรียนรู้ (KMP ๗) 
- จัดทําสรุปผลการดําเนินงานพิจารณา
ศึกษารวบรวมรฐัธรรมนูญของประเทศ
สมาชิกอาเซียน โดยมีการสรุปบทเรยีน 
ที่ได้รับจากการดําเนินการ ปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะ 

 
ส.ค. - ก.ย. 

๕๗ 

 
- มีรายงานสรุปผลการจัดทําองค์
ความรู้ ๑ ฉบับ 

 
สํานักกฎหมาย 

 
สํานักกฎหมาย 

 
- การจดัทํารายงานสรุป
บทเรยีนจากการดําเนินการ
จัดการความรู ้

 
CMP ๑ , 
๒, ๔ 
 
 

๘. การยกยอ่งชมเชย 
- ยกย่องและชมเชยแก ่หน่วยงานและ
บุคคลที่ดําเนินงานตามกระบวนการจดัการ
ความรู้และมีผลงานดีเด่น 
 

 
ก.ย. ๕๗ 

 
มีการจดักิจกรรมการยกย่องและ
ชมเชย อย่างนอ้ย ๑ ครั้ง 
 

 
บุคลากร 

ของสํานกังานฯ 
 

 
คณะทาํงาน
จัดการความรู ้

 
- รางวัลสําหรับ 
  ผู้ได้รับการยกย่องชมเชย 
   

 
CMP ๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ๒๙ 

 
๔. องค์ความรู้ การให้บริการสืบค้นรายงานการประชุมวุฒิสภาจากฐานข้อมูลการประชุม 
 
ส่วนที่ ๑ รายละเอียดองค์ความรู้ 

 
ชื่อองค์ความรู้ :   การให้บริการสืบค้นรายงานการประชุมวุฒสิภาจากฐานข้อมูลการประชุม 

เจ้าภาพผู้รับผดิชอบองค์ความรู้ :   สํานักรายงานการประชมุและชวเลข 

ความสอดคลอ้งกับประเด็นยุทธศาสตร์ :   ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ :   รายงานการประชุมวุฒิสภาเป็นข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้สําคัญในการดําเนินงานของวุฒิสภา ทั้งด้านการกลั่นกรองกฎหมาย การควบคุม การบริหารราชการ
แผ่นดิน การใหค้วามเห็นชอบในเรื่องสําคัญต่าง ๆ การพิจารณาให้บุคคลดํารงตําแหน่ง การถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน่ง และอํานาจหน้าที่อื่น ๆ ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ บัญญัติไว้ ในปัจจุบันสํานักรายงานการประชุมและชวเลขมีการจัดเก็บขอ้มูลรายงานการประชุมวุฒิสภา ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๖ ไว้ในฐานขอ้มูลการประชุมวฒุิสภา 
เพื่อให้ผู้ใช้บรกิารได้สามารถเขา้ถึงและสืบค้นข้อมูลสําคัญของรายงานการประชุมอันเป็นองค์ความรู้สําคัญ ดังทีก่ล่าวข้างตน้แล้ว ทั้งยงัเปน็การดําเนินการที่สอดคล้องกบัเจตนารมณ ์
ของรัฐธรรมนญูฯ มาตรา ๗๘ (๕) และมาตรา ๕๖ จึงสมควรจดัทําองค์ความรูเ้รื่องการสืบค้นรายงานการประชุมวุฒิสภาจากฐานขอ้มูลการประชุมวุฒิสภา 

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ ์:   ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ขององค์ความรู้ทีร่ับผิดชอบ 
 
ส่วนที่ ๒ กิจกรรมการจัดการความรู้ 
 

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

- ทบทวนองค์ความรู้ทีจ่ําเป็นและสนับสนุน
ประเด็นยทุธศาสตร์ของสํานักงานฯ  
- คัดเลือกองค์ความรู้ที่นํามาดําเนินการ
จัดการความรู้ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
มี.ค. - เม.ย. 

๕๗ 

 
- มีเอกสารแสดงองค์ความรู้ที่คัดเลือก
มาดําเนินการจดัการความรู้ ๑ ฉบับ  
 

 
สํานักรายงาน 
การประชุม 
และชวเลข 

 
สํานักรายงาน 
การประชุม 
และชวเลข 

 
- การประชุมทบทวนและ
คัดเลือกองค์ความรู ้

 
CMP ๑,๓ 
 



แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ๓๐ 

ลําดับ กิจกรรมการจดัการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ หมายเหตุ 
๒. การสร้างและแสวงหาความรู้ (KMP ๒) 

๒.๑ ความรู้ที่อยู่ในรูปเอกสาร (Explicit 
Knowledge) 
 - ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมความรู ้
จากฐานข้อมูลการประชุม 
๒.๒ ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล (Tacit 
Knowledge) 
- การรวบรวมความรู้จากการปฏิบัติงาน 
ที่เกีย่วขอ้ง จากบุคลากรภายในสํานัก
รายงานการประชุมและชวเลข 

 
เม.ย. - มิ.ย. 

๕๗ 

 
- มีการทบทวน รวบรวมความรู ้
จากเอกสารที่เกีย่วข้องกับองค์ความรู ้ 
และการรวบรวมความรู้จากตัวบุคคล 
อย่างน้อย ๑ ครั้ง 
 

 
สํานักรายงาน 
การประชุม 
และชวเลข 

 
สํานักรายงาน 
การประชุม 
และชวเลข 

 
- รวบรวมข้อมลู 
  รายงานการประชุม  
  จากเว็บไซต ์
- การประชุมระดมความ
คิดเห็นจากการปฏิบัติงาน 
 
 

 
CMP 
๑,๓,๔ 
  

๓. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (KMP ๓) 
- นําความรู้ทีร่วบรวมได้ มาเรียบเรียงจัดทํา
เป็นเอกสาร และเตรียมนําเข้าระบบ
ฐานข้อมูลของสํานักงานฯ 
 

 
มิ.ย. - ก.ค. 

๕๗ 

 
- มีเอกสาร หรอืสื่อสารสนเทศ 
ที่ได้จากการสรา้งและแสวงหาความรู้ 
อย่างน้อย ๑ ฉบับ/ชิ้น 
 

 
สํานักรายงาน 
การประชุม 
และชวเลข 

 
สํานักรายงาน 
การประชุม 
และชวเลข 

 
- การจดัเก็บความรู้ในรูป
ของเอกสาร 
- ระบบฐานข้อมูล 
 

 
CMP ๓ 
 

๔. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (KMP ๔) 
- ประมวลกลั่นกรองความรูท้ี่ได้ โดยให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ตรวจสอบเนื้อหา  
และรายละเอียดขององค์ความรู ้เพื่อให้มี
ความครบถ้วนสมบูรณ ์

 
มิ.ย. - ก.ค. 

๕๗ 

 
- มีการตรวจสอบ กลั่นกรองความรู้ 
อย่างน้อย ๑ ครั้ง 
 

 
สํานักรายงาน 
การประชุม 
และชวเลข 

 
สํานักรายงาน 
การประชุม 
และชวเลข 

 
- การประชุมพจิารณา 
ร่างองค์ความรู ้
 

 
CMP ๓ 
 
 

๕. การเข้าถึงความรู้ (KMP ๕) 
- จัดให้มีชอ่งทางในการเข้าถงึความรู้  และ
ประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากรทราบถึงช่องทาง
เข้าถงึองค์ความรู ้
 
 

 
ก.ค. ๕๗ 

 
- มีช่องทางในการเข้าถึง 
และประชาสัมพันธ์ความรู ้อยา่งน้อย  
๓ ช่องทาง 

 
บุคลากรของ
สํานักงานฯ 

 
สํานักรายงาน 
การประชุม 
และชวเลข 

 
- ประชาสัมพันธ์ 
  ความรู้ใหท้ราบทาง 
  อินเตอร์เน็ต  
-  แจ้งเวียนองค์ความรู ้
ในระบบ e –office  
- แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
 

 
CMP ๒, ๓ 
 



แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ๓๑ 

ลําดับ กิจกรรมการจดัการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ หมายเหตุ 
๖. การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ (KMP ๖) 

- จัดกิจกรรมเพือ่แบ่งปัน แลกเปลี่ยน
ความรู ้
 

 
เม.ย. – ส.ค. 

๕๗ 

 
- มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ 
อย่างน้อย ๑ ครั้ง 
- มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกจิกรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

 
บุคลากร 

ของสํานกังานฯ
ที่เป็นกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ของกิจกรรม 
 

 
สํานักรายงาน 
การประชุม 
และชวเลข 

และ 
คณะทาํงาน
จัดการความรู ้

 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์
ความรู้ที่ดําเนินการในวัน 
แห่งการเรยีนรู้ (KM Day) 
 

 
CMP ๓, ๔ 
 
 

๗. การเรียนรู้ (KMP ๗) 
- สรุปบทเรียนการดําเนินการจัดการความรู้
นําความรู้ โดยมีการระบุแห่งความสําเร็จ 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  

 
ส.ค. - ก.ย. 

๕๗ 

 
- มีรายงานสรุปผลการจัดทําองค์
ความรู้ ๑ ฉบับ 

 
สํานักรายงาน 
การประชุม 
และชวเลข 

 
สํานักรายงาน 
การประชุม 
และชวเลข 

 
- การจดัทํารายงานสรุป
บทเรยีนการดําเนินการ
จัดการความรู ้

 
CMP ๑ , 
๒, ๔ 
 
 

๘. การยกยอ่งชมเชย 
- ยกย่องและชมเชยแก ่หน่วยงานและ
บุคคลที่ดําเนินงานตามกระบวนการจดัการ
ความรู้และมีผลงานดีเด่น 
 

 
ก.ย. ๕๗ 

 
มีการจดักิจกรรมการยกย่องและ
ชมเชย อย่างนอ้ย ๑ ครั้ง 
 

 
บุคลากร 

ของสํานกังานฯ
 

 
คณะทาํงาน
จัดการความรู ้

 
- รางวัลสําหรับ 
  ผู้ได้รับการยกย่องชมเชย 
   

 
CMP ๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ๓๒ 

 
๕. องค์ความรู้ การนํามาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 
ส่วนที่ ๑ รายละเอียดองค์ความรู้ 

 
ชื่อองค์ความรู้ :   การนํามาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

เจ้าภาพผู้รับผดิชอบองค์ความรู้ :   กลุ่มตรวจสอบภายใน 

ความสอดคลอ้งกับประเด็นยุทธศาสตร์ :   ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกจิการบ้านเมืองที่ด ี

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ :   เพื่อพัฒนางานดา้นวิชาการให้สนับสนุนการบรหิารจัดการและบริหารกิจการบา้นเมอืงที่ดใีห้บรรลุผลสัมฤทธิ์และเป็นที่พงึพอใจของผู้รับบรกิารและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย   

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ ์:   ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ขององค์ความรู้ที่ รับผิดชอบ 
 
ส่วนที่ ๒ กิจกรรมการจัดการความรู้ 
 

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

- ทบทวนองค์ความรู้ทีจ่ําเป็นและสนับสนุน
ประเด็นยทุธศาสตร์ของสํานักงานฯ  
- คัดเลือกองค์ความรู้ที่นํามาดําเนินการ
จัดการความรู้ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
มี.ค. - เม.ย. 

๕๗ 

 
- มีเอกสารแสดงองค์ความรู้ที่คัดเลือก
มาดําเนินการจดัการความรู้ ๑ ฉบับ  
 

 
คณะทํางาน
จัดการความรู้
กลุ่มตรวจสอบ

ภายใน 

 
คณะทํางาน
จัดการความรู้
กลุ่มตรวจสอบ

ภายใน 

 
- การประชุมทบทวนและ
คัดเลือกองค์ความรู ้

 
CMP ๑,๓ 
 

๒. การสร้างและแสวงหาความรู้ (KMP ๒) 
๒.๑ ความรู้ที่อยู่ในรูปเอกสาร (Explicit 
Knowledge) 
 - ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้อง
จากเอกสาร อินเตอรเ์น็ต เป็นตน้ 
๒.๒ ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล (Tacit 
Knowledge) 

 
เม.ย. - มิ.ย. 

๕๗ 

 
- มีการทบทวน รวบรวมความรู ้
จากเอกสารที่เกีย่วข้องกับองค์ความรู ้ 
และการรวบรวมความรู้จากตัวบุคคล 
อย่างน้อย ๑ ครั้ง 
 

 
บุคลากร 

กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน 

 
คณะทํางาน
จัดการความรู้
กลุ่มตรวจสอบ

ภายใน 

 
- รวบรวมข้อมลูความรู้ 
จากเอกสาร และเว็บไซต ์
ที่เกีย่วขอ้งกับองค์ความรู ้
- การประชุมระดมความ
คิดเห็นจากการปฏิบัติงาน 
 

 
CMP 
๑,๓,๔ 
  



แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ๓๓ 

ลําดับ กิจกรรมการจดัการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ หมายเหตุ 
- การรวบรวมความรู้จากการปฏิบัติงาน 
ที่เกีย่วขอ้งจากบุคลากรภายในกลุ่ม
ตรวจสอบภายใน 

 

๓. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (KMP ๓) 
- นําความรู้ทีร่วบรวมได้ มาเรียบเรียงจัดทํา
เป็นเอกสาร และเตรียมนําเข้าระบบ
ฐานข้อมูลของสํานักงานฯ 
 

 
มิ.ย. - ก.ค. 

๕๗ 

 
- มีเอกสาร หรอืสื่อสารสนเทศ 
ที่ได้จากการสรา้งและแสวงหาความรู้ 
อย่างน้อย ๑ ฉบับ/ชิ้น 
 

 
คณะทํางาน
จัดการความรู้
กลุ่มตรวจสอบ

ภายใน 

 
คณะทํางาน
จัดการความรู้
กลุ่มตรวจสอบ

ภายใน 

 
- การจดัเก็บความรู้ในรูป
ของเอกสาร 
- ระบบฐานข้อมูล 
 

 
CMP ๓ 
 

๔. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (KMP ๔) 
- ประมวลกลั่นกรองความรูท้ี่ได้ โดยให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ตรวจสอบเนื้อหา  
และรายละเอียดขององค์ความรู ้เพื่อให้มี
ความครบถ้วนสมบูรณ ์

 
มิ.ย. - ก.ค. 

๕๗ 

 
- มีการตรวจสอบ กลั่นกรองความรู้ 
อย่างน้อย ๑ ครั้ง 
 

 
คณะทํางาน
จัดการความรู้
กลุ่มตรวจสอบ

ภายใน 

 
คณะทํางาน
จัดการความรู้
กลุ่มตรวจสอบ

ภายใน 

 
- การจดัประชมุพิจารณา 
รา่งองค์ความรู ้
 

 
CMP ๓ 
 
 

๕. การเข้าถึงความรู้ (KMP ๕) 
- จัดให้มีชอ่งทางในการเข้าถงึความรู้  และ
ประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากรทราบถึงช่องทาง
เข้าถงึองค์ความรู ้
 
 

 
ก.ค. ๕๗ 

 
- มีช่องทางในการเข้าถึง 
และประชาสัมพันธ์ความรู ้อยา่งน้อย  
๓ ช่องทาง 

 
บุคลากรของ
สํานักงานฯ 

 
คณะทํางาน
จัดการความรู้
กลุ่มตรวจสอบ

ภายใน 

 
-  แจ้งเวียนองค์ความรู ้
ในระบบ e – office 
- บอร์ดเผยแพรค่วามรู ้
- นําความรู้เข้าสู่ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Internet/intranet) 
 

 
CMP ๒, ๓ 
 

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

 
เม.ย. – ส.ค. 

๕๗ 

 
- มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ 
อย่างน้อย ๑ ครั้ง 
- มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกจิกรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

 
บุคลากร 

ของสํานกังานฯ 
ที่เป็นกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ของกิจกรรม 

 
กลุ่มตรวจสอบ

ภายใน 
และ 

คณะทาํงาน
จัดการความรู ้

 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์
ความรู้ที่ดําเนินการในวัน 
แห่งการเรยีนรู้ (KM Day) 

 
CMP ๓, ๔ 
 
 



แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ๓๔ 

ลําดับ กิจกรรมการจดัการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ หมายเหตุ 
๗. การเรียนรู้ (KMP ๗) 

- สรุปบทเรียนการดําเนินการจัดการความรู้
นําความรู้ โดยมีการระบุแห่งความสําเร็จ 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  

 
ส.ค. - ก.ย. 

๕๗ 

 
- มีรายงานสรุปผลการจัดทําองค์
ความรู้ ๑ ฉบับ 

 
บุคลากร 

กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน 

 
คณะทํางาน
จัดการความรู้
กลุ่มตรวจสอบ

ภายใน 

 
- การจดัทํารายงานสรุป
บทเรยีนการดําเนินการ
จัดการความรู ้

 
CMP ๑ , 
๒, ๔ 
 
 

๘. การยกยอ่งชมเชย 
- ยกย่องและชมเชยแก ่หน่วยงานและ
บุคคลที่ดําเนินงานตามกระบวนการจดัการ
ความรู้และมีผลงานดีเด่น 
 
 

 
ก.ย. ๕๗ 

 
มีการจดักิจกรรมการยกย่องและ
ชมเชย อย่างนอ้ย ๑ ครั้ง 
 

 
บุคลากร 

ของสํานกังานฯ 
 

 
คณะทาํงาน
จัดการความรู ้

 
- รางวัลสําหรับ 
  ผู้ได้รับการยกย่องชมเชย 
   

 
CMP ๖ 
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๖. องค์ความรู้ รูปแบบหนังสือราชการภาษาอังกฤษและตัวอย่างหนังสือภาษาอังกฤษ 
 
ส่วนที่ ๑ รายละเอียดองค์ความรู้ 

 
ชื่อองค์ความรู้ :   รูปแบบหนังสือราชการภาษาอังกฤษและตัวอย่างหนงัสือภาษาอังกฤษ 

เจ้าภาพผู้รับผดิชอบองค์ความรู้ :   สํานักภาษาต่างประเทศ 

ความสอดคลอ้งกับประเด็นยุทธศาสตร์ :   ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัต ิ

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ :   เป็นการพัฒนาระบบการเรียนรูแ้ละการจัดการความรู้ ของบุคลากรของสํานักงานเลขาธกิารวฒุิสภา เนื่องจากบุคลากรของสํานักงานฯ สามารถนําองค์ความรู้ 
เกี่ยวกับรูปแบบหนังสือราชการภาษาองักฤษและตัวอย่างหนงัสือภาษาอังกฤษ ไปปรับใช้ในการปฏิบัตงิานได้ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ซึ่งจะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการติดตอ่ราชการมากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ตอ่สํานักงานฯ ในการปฏิบัตงิานสนับสนุนภารกิจของสมาชิกวฒุิสภาและกรรมาธิการ 

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ ์:   ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ขององค์ความรู้ทีร่ับผิดชอบ 
 
ส่วนที่ ๒ กิจกรรมการจัดการความรู้ 
 

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

- ทบทวนองค์ความรู้ทีจ่ําเป็นและสนับสนุน
ประเด็นยทุธศาสตร์ของสํานักงานฯ  
- คัดเลือกองค์ความรู้ที่นํามาดําเนินการ
จัดการความรู้ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
มี.ค. - เม.ย. 

๕๗ 

 
- มีเอกสารแสดงองค์ความรู้ที่คัดเลือก
มาดําเนินการจดัการความรู้ ๑ ฉบับ  
 

 
เจ้าภาพหลัก 
ที่รับผิดชอบ
องค์ความรู ้

 
คณะทํางาน

จัดการ
ความรู้ของ
สํานักภาษา 
ต่างประเทศ 

 

 
- การประชุมทบทวนและ
คัดเลือกองค์ความรู ้

 
CMP ๑,๓ 
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ลําดับ กิจกรรมการจดัการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ หมายเหตุ 
๒. การสร้างและแสวงหาความรู้ (KMP ๒) 

๒.๑ ความรู้ที่อยู่ในรูปเอกสาร (Explicit 
Knowledge) 
 - ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมความรู้จากแหล่ง
ต่างๆ เช่น เอกสาร ตํารา อินเตอร์เน็ต เป็นต้น
๒.๒ ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล (Tacit 
Knowledge) 
- การการรวบรวมความรู้จากการปฏิบัติงาน 
ที่เกีย่วขอ้งจากบุคลากรภายในสํานัก
ภาษาต่างประเทศ 

 
เม.ย. - มิ.ย. 

๕๗ 

 
- มีการทบทวน รวบรวมความรู ้
จากเอกสารที่เกีย่วข้องกับองค์ความรู ้ 
และการรวบรวมความรู้จากตัวบุคคล 
อย่างน้อย ๑ ครั้ง 
 

 
คณะทํางาน
จัดการความรู้
ของสํานกักาษา 
ต่างประเทศ 

 

 
คณะทํางาน

จัดการ
ความรู้ของ
สํานักกาษา 
ต่างประเทศ 

 

 
- รวบรวมข้อมลูความรู้ 
จากเอกสารที่เกีย่วข้อง 
- การประชุมระดมความ
คิดเห็นจากการปฏิบัติงาน 
 
 

 
CMP 
๑,๓,๔ 
  

๓. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (KMP ๓) 
- นําความรู้ทีร่วบรวมได้ มาเรียบเรียงจัดทํา
เป็นเอกสาร และเตรียมนําเข้าระบบ
ฐานข้อมูลของสํานักงานฯ 
 

 
มิ.ย. - ก.ค. 

๕๗ 

 
- มีเอกสาร หรอืสื่อสารสนเทศ 
ที่ได้จากการสรา้งและแสวงหาความรู้ 
อย่างน้อย ๑ ฉบับ/ชิ้น 
 

 
คณะทํางาน
จัดการความรู้
ของสํานกักาษา 
ต่างประเทศ 

 

 
คณะทํางาน

จัดการ
ความรู้ของ
สํานักกาษา 
ต่างประเทศ 

 
- การจดัเก็บความรู้ในรูปของ
เอกสาร 
- ระบบฐานข้อมูล 
 

 
CMP ๓ 
 

๔. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (KMP ๔) 
- ประมวลกลั่นกรองความรูท้ี่ได้ โดยให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ตรวจสอบเนื้อหา  
และรายละเอียดขององค์ความรู ้เพื่อให้มี
ความครบถ้วนสมบูรณ ์

 
มิ.ย. - ก.ค. 

๕๗ 

 
- มีการตรวจสอบ กลั่นกรองความรู้ 
อย่างน้อย ๑ ครั้ง 
 

 
คณะทํางาน
จัดการความรู้
ของสํานกักาษา 
ต่างประเทศ 

 

 
คณะทํางาน

จัดการ
ความรู้ของ
สํานักกาษา 
ต่างประเทศ 

 
- การจดัประชมุพิจารณา 
ร่างองค์ความรู ้
 

 
CMP ๓ 
 
 

๕. การเข้าถึงความรู้ (KMP ๕) 
- จัดให้มีชอ่งทางในการเข้าถงึความรู้  และ
ประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากรทราบถึงช่องทาง
เข้าถงึองค์ความรู ้
 
 

 
ก.ค. ๕๗ 

 
- มีช่องทางในการเข้าถึง 
และประชาสัมพันธ์ความรู ้อยา่งน้อย  
๓ ช่องทาง 

 
บุคลากรของ
สํานักงานฯ 

 
คณะทํางาน

จัดการ
ความรู้ของ
สํานักกาษา 
ต่างประเทศ 

 

 
-  แจ้งเวียนองค์ความรู ้
ในระบบ e–office  
- นําความรู้เข้าสู่ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Internet/intranet) 
- เผยแพร่จุลสาร Language 
Community

 
CMP ๒, ๓ 
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ลําดับ กิจกรรมการจดัการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ หมายเหตุ 
๖. การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ (KMP ๖) 

- จัดกิจกรรมเพือ่แบ่งปัน แลกเปลี่ยน
ความรู ้
 

 
เม.ย. – ส.ค. 

๕๗ 

 
- มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ 
อย่างน้อย ๑ ครั้ง 
- มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกจิกรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

 
บุคลากร 

ของสํานกังานฯ 
ที่เป็นกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ของกิจกรรม 
 

 
คณะทํางาน

จัดการ
ความรู้ของ
สํานักกาษา 
ต่างประเทศ 

และ 
คณะทาํงาน
จัดการความรู้

 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์
ความรู้ที่ดําเนินการในวัน 
แห่งการเรยีนรู้ (KM Day) 
 

 
CMP ๓, ๔ 
 
 

๗. การเรียนรู้ (KMP ๗) 
- สรุปบทเรียนการดําเนินการจัดการความรู้
นําความรู้ โดยมีการระบุแห่งความสําเร็จ 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  

 
ส.ค. - ก.ย. 

๕๗ 

 
- มีรายงานสรุปผลการจัดทําองค์
ความรู้ ๑ ฉบับ 

 
บุคลากรของ
สํานักที่จัดทํา
องค์ความรู ้

 

 
คณะทํางาน

จัดการ
ความรู้ของ
สํานักกาษา 
ต่างประเทศ 

 
- การจดัทํารายงานสรุป
บทเรยีนการดําเนินการ
จัดการความรู ้

 
CMP ๑ , 
๒, ๔ 
 
 

๘. การยกยอ่งชมเชย 
- ยกย่องและชมเชยแก ่หน่วยงานและ
บุคคลที่ดําเนินงานตามกระบวนการจดัการ
ความรู้และมีผลงานดีเด่น 
 
 

 
ก.ย. ๕๗ 

 
มีการจดักิจกรรมการยกย่องและ
ชมเชย อย่างนอ้ย ๑ ครั้ง 
 

 
บุคลากร 

ของสํานกังานฯ 
 

 
คณะทาํงาน
จัดการความรู้

 
- รางวัลสําหรับ 
  ผู้ได้รับการยกย่องชมเชย 
   

 
CMP ๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ๓๘ 

 
๗. องค์ความรู้ หลักการปฏิบัติในการรบัรองแขกต่างประเทศ: การเข้าเยี่ยมคารวะบุคคลสําคัญ 
 
 
ส่วนที่ ๑ รายละเอียดองค์ความรู้ 

ชื่อองค์ความรู้ :   หลักการปฏิบัติในการรับรองแขกต่างประเทศ: การเข้าเยี่ยมคารวะบุคคลสําคัญ 

เจ้าภาพผู้รับผดิชอบองค์ความรู้ :   สํานักการต่างประเทศ 

ความสอดคลอ้งกับประเด็นยุทธศาสตร์ :   ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกจิการบ้านเมืองที่ด ี
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้  :   เป็นองค์ความรูท้ี่สําคัญและมีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับบุคลากรของสํานกังานเลขาธิการวฒุิสภา ที่จะได้ทราบถงึหลักการปฏิบัติในการรบัรองแขกต่างประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโอกาสการเข้าเยีย่มคารวะบุคคลสําคัญ   
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ ์:   ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ขององค์ความรู้ทีร่ับผิดชอบ 

 
ส่วนที่ ๒ กิจกรรมการจัดการความรู้ 

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

- ทบทวนองค์ความรู้ทีจ่ําเป็นและสนับสนุน
ประเด็นยทุธศาสตร์ของสํานักงานฯ  
- คัดเลือกองค์ความรู้ที่นํามาดําเนินการ
จัดการความรู้ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
มี.ค. - เม.ย. 

๕๗ 

 
- มีเอกสารแสดงองค์ความรู้ที่คัดเลือก
มาดําเนินการจดัการความรู้ ๑ ฉบับ  
 

 
สํานักการ

ต่างประเทศ 

 
สํานักการ

ต่างประเทศ 

 
- การประชุมทบทวนและ
คัดเลือกองค์ความรู ้

 
CMP ๑,๓ 
 

๒. การสร้างและแสวงหาความรู้ (KMP ๒) 
๒.๑ ความรู้ที่อยู่ในรูปเอกสาร (Explicit 
Knowledge) 
 - ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมความรู้จากแหล่ง
ต่างๆ เช่น เอกสาร ตํารา อินเตอร์เน็ต เป็นต้น
๒.๒ ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล (Tacit 
Knowledge) 

 
เม.ย. - มิ.ย. 

๕๗ 

 
- มีการทบทวน รวบรวมความรู ้
จากเอกสารที่เกีย่วข้องกับองค์ความรู ้ 
และการรวบรวมความรู้จากตัวบุคคล 
อย่างน้อย ๑ ครั้ง 
 

 
สํานักการ

ต่างประเทศ 

 
สํานักการ

ต่างประเทศ 

 
- รวบรวมความรู้จาก
เอกสาร และเวบ็ไซต์ 
ที่เกีย่วขอ้งกับองค์ความรู ้
 
 
 

 
CMP 
๑,๓,๔ 
  



แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ๓๙ 

ลําดับ กิจกรรมการจดัการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ หมายเหตุ 
- การรวบรวมความรู้จากการปฏิบัติงาน 
ที่เกีย่วขอ้ง จากบุคลากรภายในสํานัก 
การต่างประเทศ 

- การประชุมระดมความ
คิดเห็นจากการปฏิบัติงาน 
ที่เกีย่วขอ้งกับการเข้าเยี่ยม
คารวะบุคคลสําคัญ 

๓. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (KMP ๓) 
- นําความรู้ทีร่วบรวมได้ มาเรียบเรียงจัดทํา
เป็นเอกสาร และเตรียมนําเข้าระบบ
ฐานข้อมูลของสํานักงานฯ 
 

 
มิ.ย. - ก.ค. 

๕๗ 

 
- มีเอกสาร หรอืสื่อสารสนเทศ 
ที่ได้จากการสรา้งและแสวงหาความรู้ 
อย่างน้อย ๑ ฉบับ/ชิ้น 
 

 
สํานักการ

ต่างประเทศ 

 
สํานักการ

ต่างประเทศ 

 
- การจดัเก็บความรู้ในรูป
ของเอกสาร 
- ระบบฐานข้อมูล 
 

 
CMP ๓ 
 

๔. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (KMP ๔) 
- ประมวลกลั่นกรองความรูท้ี่ได้ โดยให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ตรวจสอบเนื้อหา  
และรายละเอียดขององค์ความรู ้เพื่อให้มี
ความครบถ้วนสมบูรณ ์

 
มิ.ย. - ก.ค. 

๕๗ 

 
- มีการตรวจสอบ กลั่นกรองความรู้ 
อย่างน้อย ๑ ครั้ง 
 

 
สํานักการ

ต่างประเทศ 

 
สํานักการ

ต่างประเทศ 

 
- การจดัประชมุพิจารณา 
ร่างองค์ความรู ้
และ/หรือ การให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ 

 
CMP ๓ 
 
 

๕. การเข้าถึงความรู้ (KMP ๕) 
- จัดให้มีชอ่งทางในการเข้าถงึความรู้  และ
ประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากรทราบถึงช่องทาง
เข้าถงึองค์ความรู ้
 
 

 
ก.ค. ๕๗ 

 
- มีช่องทางในการเข้าถึง 
และประชาสัมพันธ์ความรู ้อยา่งน้อย  
๓ ช่องทาง 

 
บุคลากรของ
สํานักงานฯ 

 
สํานักการ

ต่างประเทศ 
 

 
-  แจ้งเวียนองค์ความรู ้
ในระบบ e–office  
- บอร์ดเผยแพรค่วามรู ้
 - นําความรู้เข้าสู่ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Internet/intranet) 
- แผ่นพับ 

 
CMP ๒, ๓ 
 

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

 
เม.ย. – ส.ค. 

๕๗ 

 
- มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ 
อย่างน้อย ๑ ครั้ง 
- มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกจิกรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

 
บุคลากร 

ของสํานกังานฯ 
ที่เป็นกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ของกิจกรรม 
 

 
สํานักการ

ต่างประเทศ 
และ 

คณะทาํงาน
จัดการความรู ้

 
- การจดักิจกรรมชุมชน 
นักปฏิบัติ (CoP)  
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์
ความรู้ที่ดําเนินการในวัน 
แห่งการเรยีนรู้ (KM Day) 
 

 
CMP ๓, ๔ 
 
 



แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ๔๐ 

ลําดับ กิจกรรมการจดัการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ หมายเหตุ 
๗. การเรียนรู้ (KMP ๗) 

- สรุปบทเรียนการดําเนินการจัดการความรู้
นําความรู้ โดยมีการระบุแห่งความสําเร็จ 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  

 
ส.ค. - ก.ย. 

๕๗ 

 
- มีรายงานสรุปผลการจัดทําองค์
ความรู้ ๑ ฉบับ 

 
บุคลากรของ
สํานักที่จัดทํา
องค์ความรู ้

 

 
สํานักเจ้าภาพ 
ที่รับผิดชอบ
องค์ความรู ้

 
- การจดัทํารายงานสรุป
บทเรยีนการดําเนินการ
จัดการความรู ้

 
CMP ๑ , 
๒, ๔ 
 
 

๘. การยกยอ่งชมเชย 
- ยกย่องและชมเชยแก ่หน่วยงานและ
บุคคลที่ดําเนินงานตามกระบวนการจดัการ
ความรู้และมีผลงานดีเด่น 
 
 

 
ก.ย. ๕๗ 

 
มีการจดักิจกรรมการยกย่อง 
และชมเชย อย่างน้อย ๑ ครัง้ 
 

 
บุคลากร 

ของสํานกังานฯ 
 

 
คณะทาํงาน
จัดการความรู ้

 
- รางวัลสําหรับ 
  ผู้ได้รับการยกย่องชมเชย 
   

 
CMP ๖ 
 

 
 
หมายเหตุ 
 KMP หมายถึง กระบวนการจดัการความรู้ (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 การยกยอ่งชมเชยและให้รางวัล 
 



 

 

ภาคผนวก 



 

 

 

 

ภาคผนวก ๑ 

คําสั่งสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ ๒๗๙/๒๕๕๗ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจดัการความรู ้

ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

ภาคผนวก ๒ 

องค์ความรู้จากการดําเนินการจัดการความรู ้
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๖ 
 

 

 

 

 



องค์ความรู้จากการดําเนินการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๖ 

 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. รายช่ือองค์ความรู้ หน่วยงานผู้รับผิดชอบการ
จัดทําองค์ความรู้ 

ความสอดคล้อง 
กับประเด็นยุทธศาสตร์* 

๒๕๔๙ ๑. กระบวนการตราพระราชบัญญัติของสภานติิบัญญัติ
แห่งชาต ิ
 

- สํานักกรรมาธิการ ๓ 
- สํานักการประชุม 
- สํานักกํากับและตรวจสอบ 
- สํานักกฎหมาย 
- สํานักวิชาการ 

แผนฯ ฉบับท่ี ๑ 
กลยุทธ์การดําเนินงาน 

ท่ี ๑ และ ๒ 
 

 ๒. ศัพท์จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ สํานักกฎหมาย 

แผนฯ ฉบับท่ี ๑ 
กลยุทธ์การดําเนินงาน 

ท่ี ๑ และ ๒  ๓. การจัดทําเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

 ๔. การจัดทําต้นทุนผลผลิต 

สํานักการคลัง 
และงบประมาณ 

แผนฯ ฉบับท่ี ๑ 
กลยุทธ์การดําเนินงานท่ี ๕

 
 ๕. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๖. วงจรการบริหารงานพัสดุ 
 ๗. การขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

๒๕๕๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการ 
ในท่ีประชุม 
 - บทบาทอํานาจหน้าท่ีของสภานิติบัญญัตแิห่งชาติ 
 - บทบาทอํานาจหน้าท่ีของประธานวุฒิสภาและรอง
ประธานวุฒิสภา 
 - บทบาทอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมาธิการ 
บทบาทอํานาจหน้าท่ีของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 - รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
 - ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 - ขอ้บังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐  
 - ศัพท์เฉพาะในวงงานสภา 

- สํานักการประชุม 
- สํานักงานประธานวุฒิสภา 
- สํานักกรรมาธิการ 
- คณะทํางานจัดการความรู้ 

แผนฯ ฉบับท่ี ๑ 
กลยุทธ์การดําเนินงานท่ี ๑

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒. เทคนิคการเป็นเลขานุการในท่ีประชุมท่ีดี 
 - เลขานุการการประชุมในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 - ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับการประชุม 
 - ขั้นตอนการประชุม 
 - การเตรียมการประชุม : กิจกรรมของเลขานุการ
ก่อนการประชุม 
 - การดําเนินการประชุม : กิจกรรมของประธาน 
เลขานุการและสมาชิกระหว่างการประชุม 
 - การปิดประชุมและติดตามผล : กิจกรรมของ
เลขานุการหลังการประชุม 

สํานักการประชุม 
 

แผนฯ ฉบับท่ี ๑ 
กลยุทธ์การดําเนินงาน 

ท่ี ๑ และ ๒ 
 
 



๒ 
 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. รายช่ือองค์ความรู้ หน่วยงานผู้รับผิดชอบการ

จัดทําองค์ความรู้ 
ความสอดคล้อง 

กับประเด็นยุทธศาสตร์* 
 ๓. ความรู้เชิงปฏิบัติการในการประชุม 

 - กระบวนการและขั้นตอนการปฎิบัติหน้าท่ี 
ด้านเลขานุการในท่ีประชุม 
 - กระบวนการขั้นตอนในการประชุมคณะกรรมาธิการ 
 - กระบวนการข้ันตอนในการปฎิบัติหน้าท่ี 
ด้านเลขานุการในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
หรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
 - คู่มือผู้ช่วยเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการตาม
ข้อบังคับในสํานกักรรมาธิการ 
 - การปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการคณะในการประชุม
รัฐสภาระหว่างประเทศ 
 - คู่มือการปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการ (สํานักงานประธาน
วุฒิสภา) 
 - คู่มือการปฏิบัติงานด้านการประชุม คณะกรรมการ
ข้อมลูข่าวสารของราชการ 
 - การจัดทํารายงานการประชุมวุฒิสภา  
 - แผนผังขั้นตอนการจัดทํารายงานการประชุมวุฒิสภา 
 - การจัดทําเอกสารลับของทางราชการ 

- สํานักการประชุม 
- สํานักกรรมาธิการ 
- สํานักการต่างประเทศ 
- สํานักงานประธานวุฒิสภา 
- สํานักรายงานการประชุม
และชวเลข 
- สํานักกํากับและตรวจสอบ 

 

แผนฯ ฉบับท่ี ๑ 
กลยุทธ์การดําเนินงาน 

ท่ี ๑ และ ๒ 
 
 

 ๔. กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ด้านเลขานุการในกรณีท่ีมีการจัดสัมมนา 
 - คู่มือด้านการจัดสัมมนาการเดินทางไปราชการ
ภายในประเทศ 

สํานักกรรมาธิการ ๓ แผนฯ ฉบับท่ี ๑ 
กลยุทธ์การดําเนินงานท่ี ๑

 
 

๒๕๕๑ ๑. การจัดทําข้อมูลวิชาการ 
 ๑) ด้านการตราพระราชบัญญัติ  
 ๒) ด้านการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน  
 ๓) ด้านการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ  
 ๔) ด้านอื่นๆ (ด้านการแปล/ล่ามเพ่ือสนับสนุนงาน
ด้านนิติบัญญัติ) 
 

 
๑) สํานักการประชุม 
๒) - สํานักกรรมาธิการ ๑ 
    - สํานักกรรมาธิการ ๒    
    - สํานักวิชาการ 
๓) สํานักกํากับและตรวจสอบ 
๔) สํานักภาษาต่างประเทศ 

แผนฯ ฉบับท่ี ๒ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ 

 ๒. ความรู้เกี่ยวกับระบบลูกค้าสัมพันธ์ (Customer 
Relation Management : CRM) 
 ๒.๑ ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับระบบลูกค้าสัมพันธ์ 
(การบรรยาย และการศึกษาดูงาน) 
 ๒.๒ แนวทางการปรับปรุงการให้บริการ 
 ๑) เทคนิคการรับรอง/อํานวยความสะดวก 
แกผู่้มาติดต่อและแขกของประธานวุฒิสภา 
และรองประธานวุฒิสภา 

 
 
- คณะทํางานจัดการความรู้ 
 
 
- สํานักงานประธานวุฒิสภา 
 
 

แผนฯ ฉบับท่ี ๒ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ 



๓ 
 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. รายช่ือองค์ความรู้ หน่วยงานผู้รับผิดชอบการ

จัดทําองค์ความรู้ 
ความสอดคล้อง 

กับประเด็นยุทธศาสตร์* 
 ๒) แนวทางการปรับปรุงการให้บริการของสํานกั
กรรมาธิการ :เทคนิคการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ประสานงาน
ข้อมลูด้านกรรมาธิการ 
 ๓) แนวทางการปรับปรุงการให้บริการ 
ของสํานักรายงานการประชุมและชวเลข :  
การขอใช้บริการด้านรายงานการประชุม 

- สํานักกรรมาธิการ ๓ 
 
 
- สํานักรายงานการประชุม
และชวเลข 

 
๓. องค์ความรู้เกี่ยวกับเคร่ืองราชอิสริยภรณ์ สํานักบริหารงานกลาง แผนฯ ฉบับท่ี ๒ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ 

 
๔. การจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี 
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

สํานักการคลังและงบประมาณ แผนฯ ฉบับท่ี ๒ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ 

๒๕๕๒ ๑. การสนับสนุนการดําเนินงานด้านการต่างประเทศ สํานักการต่างประเทศ แผนฯ ฉบับท่ี ๒ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 

 

๒. การเสริมสร้างระบบลูกค้าสมัพันธ์ 
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

- สํานักกรรมาธิการ ๑ 
- สํานักกรรมาธิการ ๒  
- สํานักกรรมาธิการ ๓ 
- สํานักรายงานการประชุม
และชวเลข 

แผนฯ ฉบับท่ี ๒ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ 

 

๓. การพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน - สํานักงานประธานวุฒิสภา 
- สํานักประชาสัมพันธ์ 
- สํานักการประชุม 
- สํานักภาษาต่างประเทศ 

แผนฯ ฉบับท่ี ๒ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 

๒๕๕๓ ๑. การปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าท่ีในการเข้าร่วม 
การศึกษาดูงาน สัมมนา ประชุม ณ ต่างประเทศ  

สํานักภาษาต่างประเทศ 
และสํานักการตา่งประเทศ 

แผนฯ ฉบับท่ี ๒ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 

 ๒. การแลกเปลีย่นองค์ความรู้และประสบการณ์ 
ในการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติ 

สํานักการประชุม 
และสํานักกฎหมาย 

แผนฯ ฉบับท่ี ๒ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ 

 
๓. แนวทางการเรียนรู้การจัดทําหนังสือราชการ สํานักบริหารงานกลาง แผนฯ ฉบับท่ี ๒ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 

 
๔. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายในการเดินทางไป
ราชการและการฝึกอบรมสัมมนา 
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

สํานักการคลังและงบประมาณ แผนฯ ฉบับท่ี ๒ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 

 
 
 
 



๔ 
 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. รายช่ือองค์ความรู้ หน่วยงานผู้รับผิดชอบการ

จัดทําองค์ความรู้ 
ความสอดคล้อง 

กับประเด็นยุทธศาสตร์ 
๒๕๕๔ ๑. การจัดทําสรุปความเห็นทางกฎหมายกรณสีมาชิก

วุฒิสภาปรึกษาหารือก่อนเข้าสูว่าระการประชุมวุฒิสภา
และการแจ้งขอ้หารือไปยังส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง 

สํานักงานประธานวุฒิสภา 
 

แผนฯ ฉบับท่ี ๒ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 

 
๒. การดําเนินการจัดทําหนังสือเดินทาง/ตรวจลงตรา
ใหแ้กส่มาชิกวุฒิสภาและข้าราชการสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

สํานักการต่างประเทศ 
 

แผนฯ ฉบับท่ี ๒ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ 

 
๓. การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล แผนฯ ฉบับท่ี ๒ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ 

๒๕๕๕ ๑. TRICK ประชุมกรรมาธิการ สํานักกรรมาธิการ ๑ ๒ ๓ แผนฯ ฉบับท่ี ๓ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ และ ๓ 

 
 

๒. เทคนิคการจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณา
ทางด้านวิชาการในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ 

สํานักกฎหมาย  
และสํานักวิชาการ 

แผนฯ ฉบับท่ี ๓ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 

 ๓. กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การแปลงแผนสู่การ
ปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

สํานักนโยบาย 
และแผน 

แผนฯ ฉบับท่ี ๓ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 

 
๔. หลักและข้อควรคํานึงสําหรับการปฏิบัติงานในท่ีประชุม
วุฒิสภา 

สํานักการประชุม แผนฯ ฉบับท่ี ๓ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 

 ๕. คู่มือการรับรองแขกต่างประเทศในการเยือนประเทศ
ไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของวุฒิสภา กรณีการ
รับรองประธานสภาท่ีปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติจีน 

สํานักการต่างประเทศ แผนฯ ฉบับท่ี ๓ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 

 
๖. การสนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ในปี ค.ศ. ๒๐๑๕  

สํานักภาษาต่างประเทศ แผนฯ ฉบับท่ี ๓ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 

 
๗. ฐานข้อมูลระบบค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร สํานักการคลังและงบประมาณ แผนฯ ฉบับท่ี ๓ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 

 
๘. กระบวนการตรวจสอบการดําเนินงานสอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

กลุ่มงานตรวจสอบภายใน แผนฯ ฉบับท่ี ๓
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 

 
๙.กระบวนการการให้บริการขอ้มูลข่าวสารของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

สํานักบริหารงานกลาง แผนฯ ฉบับท่ี ๓ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 

 
๑๐. เทคนิคการบริหารโครงการฝึกอบรม สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล แผนฯ ฉบับท่ี ๓ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 

 
๑๑. กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสือ่สาร 
แผนฯ ฉบับท่ี ๓ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ 

 
๑๒. ต้นแบบชวเลขจากพี่สู่น้อง (Shorthand Model) สํานักรายงานการประชุม

และชวเลข 
แผนฯ ฉบับท่ี ๓ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 

 
๑๓. การจัดทําขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานตามระบบ
การบริหารงานคุณภาพ 

สํานักการพิมพ ์ แผนฯ ฉบับท่ี ๓ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 



๕ 
 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. รายช่ือองค์ความรู้ หน่วยงานผู้รับผิดชอบการ

จัดทําองค์ความรู้ 
ความสอดคล้อง 

กับประเด็นยุทธศาสตร์ 
๒๕๕๖ ๑. ข้อควรรู้เม่ือเข้ารับตําแหน่งสมาชิกวุฒิสภา  สํานักบริหารงานกลาง แผนฯ ฉบับท่ี ๓ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 
 ๒. การสนับสนุนงานด้านวิชาการแก่วุฒิสภา 

ได้แก่กระบวนการจัดทําความเห็นทางกฎหมาย  
สํานักกฎหมาย แผนฯ ฉบับท่ี ๓ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 

 ๓. เทคนิคการบริหารจัดการประชุมวุฒิสภาให้มี
ประสิทธิภาพโดยใช้มาตรฐานความเป็นมืออาชีพด้านการ
ประชุม  

สํานักการประชุม แผนฯ ฉบับท่ี ๓ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ และ ๓ 

 ๔. การตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐภายใต้อํานาจหน้าท่ี
ของสํานักกํากับและตรวจสอบตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  

สํานักกํากับและตรวจสอบ แผนฯ ฉบับท่ี ๓ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 

 ๕. ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทางไปราชการต่างประเทศ  สํานักภาษาต่างประเทศ แผนฯ ฉบับท่ี ๓ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 

 ๖. มารยาททางการทูต: มารยาทบนโต๊ะอาหาร มารยาท
ในการแต่งกายในโอกาสต่างๆ  

สํานักการต่างประเทศ แผนฯ ฉบับท่ี ๓ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ และ ๓ 

 ๗. TRICK การเดินทางศึกษาดูงานกรรมาธิการ  สํานักกรรมาธิการ ๑ ๒ ๓ แผนฯ ฉบับท่ี ๓ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ และ ๓ 

 ๘. แผนสัญจร (Plan on Tour)  สํานักนโยบาย 
และแผน 

แผนฯ ฉบับท่ี ๓ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 

 ๙. การจัดทําขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานตามระบบการ
บริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008  

สํานักการพิมพ ์ แผนฯ ฉบับท่ี ๓ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 

 ๑๐. การยกร่างคํากล่าว และร่างปาฐกถา  
ในโอกาสต่างๆ 

สํานักงานประธานวุฒิสภา แผนฯ ฉบับท่ี ๓ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 

 ๑๑. งานสารบรรณ หนังสือราชการ บริหารและจัดการไม่
ง่ายอย่างท่ีคิด  

คณะทํางานจัดการความรู้ แผนฯ ฉบับท่ี ๓ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 
หมายเหตุ : องค์ความรู้ท่ีได้จากการดําเนินการจัดการความรู้ของสํานักงานฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๖ 
มีความสอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ ๓ ฉบับ ดังนี้ 

 องค์ความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๐ สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ ฉบับท่ี ๑ 
 องค์ความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ ฉบับท่ี ๒ 
 องค์ความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๕๖ สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ ฉบับท่ี ๓ 

 
แผนยุทธศาสตร์สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒสิภา 
ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๑) 

แผนยุทธศาสตร์สํานักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา 

ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕)

แผนยุทธศาสตร์สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
วิสัยทัศน์ (Vision) 
 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
เป็นองค์กรท่ีมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการ
สนับสนุนการดําเนินงานของวุฒิสภา 

วิสัยทัศน์ (Vision)
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

เป็นองค์กรท่ีมีความเป็นมืออาชีพ 
ในการสนับสนุนการดําเนินงาน 
ด้านนิติบัญญัติของชาติ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 เป็นองค์กรธรรมาภิบาลท่ีได้รับ 
การยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภา 
และประชาชน 

พันธกิจ (Mission) 
 ๑) การให้บริการและสนับสนุน
วุฒิสภาในด้านการประชุม วิชาการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ข้อมลูข่าวสาร การต่างประเทศ และ
สวัสดิการ 
 ๒) การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
บทบาทหน้าท่ีและการดําเนินงานของ
วุฒิสภาให้แกส่าธารณชน 

พันธกิจ (Mission)
๑) ให้บริการและสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติ เพ่ือประโยชน์
สาธารณะของชาติ 

๒) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
ในบทบาทหน้าท่ีการดําเนินงาน 
ด้านนิติบัญญัติแกส่าธารณชน 
 

พันธกิจ (Mission) 
๑. สนับสนุนและส่งเสริมงาน 

ด้านนิติบัญญัติตามหลกัธรรมาภิบาล 
๒. พัฒนาฐานข้อมูลและระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนงาน
ด้านนิตบัิญญัติ 
 ๓. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ 
เพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิก
วุฒิสภาและประชาชน 

กลยุทธ์การดําเนินงาน 
 ๑. เร่งพัฒนาศักยภาพด้านเลขานุการ
ในท่ีประชุมวุฒิสภา และกรรมาธิการ 
ท้ังในเชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 ๒. เสริมสร้างขีดความสามารถในการ
จัดบริการสนับสนุนด้านวิชาการ และ
ข้อมลูใหแ้ก่วุฒิสภา 
 ๓. ปรับปรุงงานด้านบริการธุรการ
สํานักงานด้านการต่างประเทศและบริการ
ด้านอ่ืนๆ สําหรับสมาชิกวุฒิสภาให้เป็นไป
อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
 ๔. พัฒนางานด้านการให้ความรู้และ
เผยแพร่ประชาสมัพันธ์งานของวุฒิสภา 
 ๕. พัฒนาองค์กรและการจัดการใน
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้ทันสมัย
สามารถรองรับภารกิจของวุฒิสภาได้อย่าง
ดี มีผลสัมฤทธ์ิของงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ๖. เร่งนําเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 
การพัฒนาความเป็นมืออาชีพ 

ด้านงานประชุม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒  
ความเป็นมืออาชีพในการสนับสนุน

ด้านวิชาการ องค์ความรู้ ข้อมลูและ
ระบบสารสนเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓  
การพัฒนาระบบปฏิบัติงาน 

การบริการในระดับมาตรฐานสากล 
และมีความเป็นองค์กรธรรมาภิบาล 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔  
 การให้ความรู้ การสื่อสาร การ
ประชาสัมพันธ์ และการสร้างภาพลกัษณ์
ขององค์กรนิติบญัญัติแห่งชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๕  
การพฒันาสมรรถนะของบุคลากร 

“FAST TEAM” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 
พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไป 

ตามหลกับริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ 
พัฒนาฐานข้อมูลและระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 
พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจ

ในวงงานนิติบัญญัต ิ
 



 

 

 

 

ภาคผนวก ๓ 

บัญชรีายการองค์ความรู้ท่ีจาํเป็นและสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตรข์องสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

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

 

 

 

 



บัญชีรายการองค์ความรู้ที่จําเป็นและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ตามแผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา องค์ความรู้ที่จําเป็นเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
 
 

๑. ด้านการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ ตามบทบาทและอํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา 
 ๑.๑ องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการประชุมวุฒิสภา และการประชุมคณะกรรมาธิการ 
 - องค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย รัฐธรรมนูญ ระเบียบและข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสภา 
 - องค์ความรู้เกี่ยวกับด้านกฎหมาย เทคนิค และกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติและการอนุมัติพระราชกําหนด 

 - องค์ความรู้เกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
  - องค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการการประชุมวุฒิสภา และการประชุมคณะกรรมาธิการ 
 ๑.๒ องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนงานด้านวิชาการ และงานด้านเลขานุการ 
 - องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณาทางด้านวิชาการในการสนับสนุน
กระบวนการนิติบัญญัติ 
 - องค์ความรู้ในการจัดทําข้อมูลวิชาการเพื่อเป็นข้อมูลประกอบเรื่องทีเ่ข้าสู่การพิจารณา 
ของคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการวุฒิสภา 
 - องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดสัมมนา การเดินทางไปศึกษาดูงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ของคณะกรรมาธิการ 
 - องค์ความรู้ในการจัดทํารายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ร่างข้อบังคับการประชุม และรายงานของคณะกรรมาธิการ 
 - องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดทําบทความวิชาการและบทวิเคราะห์ทางวิชาการ 
 - องค์ความรู้เกี่ยวกับการร่างญัตติ กระทู้ 
 - องค์ความรู้เกี่ยวกับการติดตามการดําเนินการตามญัตติ ข้อปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภา 
ก่อนการประชุมวุฒิสภาและกระทู้ถาม 
 



๒ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา องค์ความรู้ที่จําเป็นเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 ๑.๓ องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและแต่งตั้งบุคคลในองค์กรอิสระ และถอดถอนบุคคล 
ออกจากตําแหน่ง 
 - องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและแต่งตั้งบุคคลในองค์กรอิสระ 
 - องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน่ง 
 ๑.๔ องค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับงานนิติบัญญัติ 
 - องค์ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาของประชาคมอาเซียนที่อาเซียนกําหนดและผูกพันประเทศไทย 
 - องค์ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบและระบบงานของอาเซียนในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน 
 - องค์ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและอํานาจหน้าที่ของรัฐสภาในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน 

๒. ด้านการสนับสนุนงานด้านต่างประเทศ ตามบทบาทและอํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา 
 ๒.๑ องค์ความรู้เกี่ยวกับการสนับสนุนการเดินทางไปเยือน ศึกษาดูงาน สัมมนา ประชุม ณ ต่างประเทศ 
 ๒.๒ องค์ความรู้เกี่ยวกับการรับรองแขกต่างประเทศในการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะ
แขกของวุฒิสภา 
  ๒.๓ องค์ความรู้เกี่ยวกับพิธีการทูตและมารยาทสากล 

๓. ด้านการสนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตามบทบาทและอํานาจ
หน้าที่ของวุฒิสภา 
 ๓.๑ องค์ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การดําเนินงานด้านนิติบัญญัติ 
 ๓.๒ องค์ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ๓.๓ องค์ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ของวุฒิสภา 
 ๓.๔ องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคด้านการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ 

๔. ด้านการให้บริการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงานตามภารกิจของวุฒิสภา 
 ๔.๑ องค์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของสมาชิก 
 ๔.๒ องค์ความรู้เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 ๔.๓ องค์ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการอย่างมืออาชีพ 



๓ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา องค์ความรู้ที่จําเป็นเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๕. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 ๕.๑ องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management 
Quality Award : PMQA) 
 ๕.๒ องค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
 ๕.๓ การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน  
 ๕.๔ องค์ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ๕.๕ องค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ๕.๖ องค์ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 - องค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของ 
ส่วนราชการ 
 - องค์ความรู้เกี่ยวกับการดําเนินการตาม กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับผู้ตรวจสอบภายในซึ่งต้องใช้เป็น
เกณฑ์ในการดําเนินการตรวจสอบ (Criteria) ได้แก่ กฎระเบียบข้อกําหนด ขั้นตอนปฏิบัติ ทั้งหลายต้องถือปฏิบัติ  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  
พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

๑. ด้านการพฒันาฐานข้อมูล 
 ๑.๑ องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาฐานข้อมูล 
 ๑.๒ องค์ความรู้เกี่ยวกับการบูรณาการฐานข้อมูล 
๒. ด้านการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๒.๑ องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 ๒.๒ องค์ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ 
 ๒.๓ องค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 ๒.๔ องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดทําเว็บไซต์ 
 ๒.๕ องค์ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ 
 ๒.๖ องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากรผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 



๔ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา องค์ความรู้ที่จําเป็นเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  
พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงาน 
นิติบัญญัติ 
 

๑. องค์ความรู้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 ๑.๑ องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ๑.๒ องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
๒. องค์ความรู้ในการพัฒนาระบบการเรียนรู้และการจัดการความรู้ 
 ๒.๑ องค์ความรู้เกี่ยวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 ๒.๑ องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร 
๓. องค์ความรู้ในการพัฒนาและเสริมสร้างแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากร 

 ๓.๑ องค์ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทํางาน 
 ๓.๒ องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกของบุคลากร 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก ๔ 

เครื่องมือสนับสนุนการจัดการความรู ้

 

 

 

 



เคร่ืองมือสนับสนุนการจัดการความรู้ 
เพื่อให้มีการนําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร จึงมีการใช้เคร่ืองมือหลากหลาย

ประเภทในการสร้างความรู้ การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ การช่วยให้เข้าถึงความรู้ได้โดยสะดวก 
เพื่อที่จะส่งเสริมให้บุคลากรนําความรู้ไปใช้พัฒนาตนเอง พัฒนาประสิทธิภาพการทํางานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งทฤษฎีการจัดการความรู้แนวใหม่จะมุ่งเน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
ระหว่างบุคคล เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน เผยแพร่และถ่ายถอดความรู้ อันจะนําไปสู่การสร้างสรรค์พัฒนา 
และต่อยอดความรู้ ดังนั้น กลุ่มบุคคล ชุมชน และองค์กรจึงจําเป็นที่จะต้องพิจารณาความเหมาะสมในการ
ใช้เคร่ืองมือสนับสนุนการจัดการความรู้ หรือผสมผสานวิธีการต่างๆเข้าด้วยกัน ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการ วิธีการทํางาน และวัฒนธรรมองค์กร เพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของบุคลากร
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยเครื่องมือหรือ
กิจกรรมการจัดการความรู้ ที่นิยมนํามาใช้ในการจัดการความรู้ สรุปได้ดังนี้ 
 

เคร่ืองมือ / กิจกรรม ลักษณะกระบวนการเรียนรู้ 
ชุมชนนักปฏิบัติ 
(Community of practice) 

 

 เป็นเครื่องมือช่วยใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ทีม่ีวัตถุประสงค์ให้เกิด
การรวมกลุ่มกันศึกษา เรียนรู้  
และปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้จรงิ 

 กลุ่มผู้เรียนรู้จะมีการปรึกษาหารือ วางแผนงาน และตกลงบทบาท
ของสมาชกิในการดําเนินงานร่วมกัน 

 กลุ่มผู้เรียนรู้จะมีการปรึกษาหารือ วางแผนงาน วิเคราะห์ แก้ไข
ปัญหา และประเมินผลงานความสําเร็จและความล้มเหลวร่วมกัน 

การทบทวนหลงัการปฏิบัติ 
(After action review) 
 

 เป็นเครื่องมือช่วยใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ทีม่ีวัตถุประสงค์ในการ
วิเคราะห์ผลลัพธ์ภายหลังที่ได้ดาํเนินงานไปแล้ว เพื่อหาข้อสรปุถึง
ความสําเร็จ ปญัหา อุปสรรค และบทเรียนต่างๆ เพือ่ใช้เป็น
แนวทางในการดําเนินงานอื่นๆ ต่อไป 

 กลุ่มผู้เรียนรู้จะได้รับความรูจ้ากการระดมสมอง การทบทวน และ
วิเคราะห์กระบวนการดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน โดยสรุปให้เห็น
เป็นประเด็นสําคัญได้อย่างชดัเจน 

การเล่าเร่ือง/บอกเล่าบทเรียน  
(Story telling/Lesson Learned) 
 

 เป็นเครื่องมือช่วยใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ทีม่ีวัตถุประสงค์เพื่อการ
ถ่ายทอดและแลกเปล่ียนประสบการณต์่อหัวขอ้หรือปัญหาที่มี
ลักษณะเหมอืนกันหรอืคล้ายคลึงกัน 

 กลุ่มผู้เรียนรู้จะได้รับความรู้ โดยให้แต่ละคนผลักดันกันเล่าเรือ่งราว
หรือบทเรยีนที่ได้จากการศึกษาและประสบการณ์การดําเนินงาน 
ที่ผ่านมาเพื่อเป็นแนวทางในการประยกุต์ใช้ หรือเป็นข้อพงึระวัง 
ในการดําเนินงาน 

การเสวนา 
(Dialogue) 
 

 เป็นเครื่องมือช่วยใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ทีม่ีวัตถุประสงค์ในการ
ถ่ายทอด หรือนาํเสนอความคิดเห็นจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทีร่่วมสนทนา 
 กลุ่มผู้เรียนรู้จะได้รับความรู้ จากการนําเสนอความคิดเห็นและ
มุมมองจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการนําไปปรบัใช ้

 
 
 



เคร่ืองมือ / กิจกรรม ลักษณะกระบวนการเรียนรู้ 
การสัมมนา 
(Seminar) 
 

 เป็นเครื่องมือช่วยใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ทีม่ีวัตถุประสงค์ 
ในการถ่ายทอด นําเสนอความคิดเห็นและผลงานจากผู้เชี่ยวชาญ 
 กลุ่มผู้เรียนรู้จะได้รับความรู้ จากการนําเสนอความคิดเห็น 
และมุมมองจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการนําไปปรับใช ้

การประชุมระดมสมอง 
(Workshop / Brainstorming) 
 

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

เพื่อนช่วยเพือ่น 
(Peer-assisted learning) 
 

 เป็นเครื่องมือช่วยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีวตัถุประสงค์เฉพาะเรื่อง 
 กลุ่มผู้เรียนรู้เปน็ผู้ให้คําแนะนําและถ่ายทอดวธิกีารดําเนินงาน 
ที่ต่างฝ่ายต่างตอ้งพึง่พาอาศัยกนั 
 กลุ่มผู้เรียนรู้จะได้รับความรูเ้ชิงเทคนิคการทํางานที่ผ่าน
ประสบการณ์ในการศึกษาและปฏิบัติงานจรงิรว่มกัน 

การสอนงาน 
(Coaching) 
 

 เป็นเครื่องมือช่วยใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ทีม่ีวัตถุประสงค์เฉพาะ
เรื่องที่ตอ้งการเรียนรู ้
 บุคคลหรือกลุ่มผู้เรียนรูจ้ะได้รบัความรู้จากดําเนินงานจริงตาม
บทบาทและหนา้ที่ที่ตนเองได้รบั 
 บุคคลหรือกลุ่มผู้เรียนรูจ้ะมีผู้ฝึกสอนเป็นผู้ควบคุมดูแลการ
ดําเนินงานชี้แนะการดําเนินงาน ถ่ายทอดเทคนิคหรือแม้กระทั่งส่ัง
การให้ดําเนินการไปในทิศทางที่ถกูต้อง 

พี่เลี้ยง 
(Mentoring) 
 

 เป็นเครื่องมือช่วยใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ทีม่ีวัตถุประสงค์เฉพาะ
เรื่องที่ตอ้งการเรียนรู ้
 บุคคลหรือกลุ่มผู้เรียนรูจ้ะได้รบัความรู้จากการดําเนินงานจรงิตาม
บทบาทและหนา้ที่ที่ตนเองได้รบั 
 บุคคลหรือกลุ่มผู้เรียนรูจ้ะมีบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ 
เป็นผู้ให้คําแนะนํา และช้ีแนะแนวทาง แต่มใิช่เป็นการส่ังสอน หรือ
ควบคุมการทํางาน 

 
ที่มา : การจดัการความรู้เพื่อความต่อเน่ืองในการบริหารงาน 
 
 


