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ตามที่เลขาธิการวุฒสิภาไดเ้หน็ชอบแผนปฏิบตัิการการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งประกอบด้วย ๔ แผนงาน ได้แก่ แผนงานที่ ๑ การจัดท าองค์
ความรู้และนวัตกรรม แผนงานที่ ๒ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการจัดการความรู้ 
แผนงานที่ ๓ การสื่อสารและประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ และแผนงานที่ ๔ การติดตามประเมินผลการ
จัดการความรู้ โดยมีกิจกรรมตามแผนงาน จ านวนทั้งสิ้น ๑๒ กิจกรรม เพื่อให้เกิดการรวบรวมและถ่ายทอด
องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบตามกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management Process) ที่ บู รณ าการร่ วมกั บ กระบวนการบ ริห ารการเปลี่ ยนแปลง (Change 
Management Process)และส่งเสริมให้บุคลากรมีการเรียนรู้แก้ไขปัญหา พัฒนาและต่อยอดในการน าองค์
ความรู้ไปใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ส่งผลประโยชน์ต่อผู้รับบริการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

ในการนี้ ผู้รับผิดชอบกิจกรรมได้มีการด าเนินแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้วครบถ้วนทุกกิจกรรม โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง 
จากผู้บริหาร ส านักและกลุ่มตรวจสอบภายในผู้รับผิดชอบกิจกรรม และบุคลากรของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา คณะกรรมการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงจัดได้ท ารายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการ
ความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดของการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลสัมฤทธิ์ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาการด าเนินงานการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดต่อส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาต่อไป 
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บทที่ ๑ 
บทน ำ 

๑.๑ หลักกำรและเหตผุล 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ 
ได้ก าหนดไว้ว่า “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริม
และพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็น
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน” นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ  มีศักยภาพสูง และน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการ 
นิติบัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ ๔ ผลักดันวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร 
ได้ก าหนดแผนงาน “การพัฒนาแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ภายในส่วน
ราชการ” โดยให้มีแผนการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส่วนราชการและมีมาตรฐาน  
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาด าเนินการตามแผนการ
จัดการความรู้ซึ่งมีมาตรฐานและส่งเสริมการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
ทั้งนี้ เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality 
Award. : PMQA) ตามคู่มือการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ  4.0 
(PMQA 4.0) ในหมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ยังก าหนดให้ส่วนราชการมีการใช้
ความรู้และองค์ความรู้ของส่วนราชการในการแก้ปัญหา เรียนรู้และมีเหตุผล โดยการรวบรวมองค์ความรู้
อย่างเป็นระบบเพ่ือใช้ในการเรียนรู้ พัฒนา และต่อยอด รวมทั้ง มีการวิเคราะห์เชื่อมโยงกับข้อมูลและ
องค์ความรู้จากภายนอกเพ่ือแก้ปัญหาและสร้างนวัตกรรม ตลอดจนน าองค์ความรู้ไปใช้ปรับปรุงจนเกิด
กระบวนการที่เป็นเลิศบรรลุยุทธศาสตร์และการสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ประชาชน  

ดังนั้น ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงสนับสนุนให้บุคลากรมีการเรียนรู้องค์ความรู้ที่ส าคัญต่อการ
ปฏิบัติงานและสนับสนุนยุทธศาสตร์ขององค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ือให้บุคลากรใช้องค์ความรู้
ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่ งขึ้น  โดยใช้การจัดการความรู้ 
(Knowledge Management : KM) เป็นเครื่องมือในการรวบรวมองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานที่
อยู่ในรูปของเอกสาร (Explicit Knowledge) และความรู้ที่อยู่ในตัวบุคลากร (Tacit Knowledge) ซึ่งมาจาก
ประสบการณ์หรือทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล มาประมวลกลั่นกรอง จัดเก็บให้เป็นระบบระเบียบ 
สามารถเขา้ถงึไดส้ะดวกผ่านทางเวบ็ไซตก์ารจัดการความรู้ มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์และ
วิธีการปฏิบัติที่ดีระหว่างบุคลากร และน ามาใช้พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้อันจะน าไปสู่การการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ (Learning Organization) ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการวิเคราะห์องค์ความรู้ที่
ส าคัญต่อภารกิจและยุทธศาสตร์ขององค์กร การรวบรวม จัดเก็บ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
องค์ความรู้ ท่ีบุคลากรจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน รวมถึงการ
สร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน ซึ่งเพ่ิมคุณค่าให้กับองค์กร ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจน



๒ 

 

การเสริมสร้างบรรยากาศและการมีส่วนร่วมของบุคลากร เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง และน าองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้พัฒนาการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อองค์กรต่อไป 

๑.๒ วัตถุประสงคข์องรำยงำนผลสัมฤทธิ ์
๑.๒.๑ เพ่ือรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยประเมินจากผลสัมฤทธิ์ตาม

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของกิจกรรมทีก าหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการฯ 
๑.๒.๒ เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามแผนฯ ซึ่งจะน าไปสู่การขับเคลื่อน

การด าเนินงานงานมีความก้าวหน้าจนสามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๑.๒.๓ เพ่ือรับทราบประโยชน์หรือผลลัพธ์ที่ได้จากองค์ความรู้ที่น ามาจัดการความรู้ ในการ
พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานและองค์กร 

๑.๒.๔ เพ่ือรับทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของแผนปฏิบัติการ ที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินการจัดการความรู้ หรือการจัดท าแผนการจัดการความรู้ต่อไป 
 
๑.๓ สรุปสำระส ำคัญของแผนปฏิบัติกำรกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๑.๓.๑ กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจดักำรควำมรู้ของส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ ผู้บริหำร 
ด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดการ
ความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้มีการแต่งตั้งผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา (Chief Knowledge Officer :CKO) ซึ่งเป็นผู้บริหารของส านักงานฯ และด าเนินการ
ขับเคลื่อนการจัดการความรู้ โดยคณะกรรมการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ซึ่งมีผู้บริหารระดับผู้อ านวยการส านักทุกส านักเป็นกรรมการ รวมทั้ง คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการ
จัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนบุคลากรจากทุกส านักและกลุ่ม
ตรวจสอบภายใน แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญและมุ่งมั่นในการพัฒนาการจัดการความรู้ของ
ผู้บริหารระดับสูง และมีการท างานเชื่อมโยงกันในระดับส านักงานฯ เพ่ือให้การจัดการความรู้  
ของส านักงานฯ เป็นระบบ มีความต่อเนื่องและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ดังนี้ 
  ๑.๓.๑.๑ แต่งตั้งผู้บริหำรด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
(Chief Knowledge Officer :CKO) ตามค าสั่งส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ ๒๐๖๒/256๒ เรื่อง 
แต่งตั้งผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  (Chief Knowledge Officer 
:CKO) ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยแต่งตั้งให้ แต่งตั้ง นำยคณวัฒน์ วงศ์แก้ว ที่ปรึกษำด้ำน
ระบบงำนนิติบัญญัติ เป็นผู้บริหำรด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ (Chief 
Knowledge Officer : CKO) 
  ๑.๓.๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  ตาม
ค าสั่งส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ ๒๐๖๓/๒๕๖๒ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อให้การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
เป็นระบบและต่อเนื่อง โดยมี นำยคณวัฒน์ วงศ์แก้ว ที่ปรึกษำด้ำนระบบงำนนิติบัญญัติ เป็นประธำน
กรรมกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 



๓ 

 

  ๑.๓.๑.๓ แต่งต้ังคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ตามค าสั่งคณะกรรมการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ ๒ /๒๕๖๒ 
ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมทั้ง ได้มีค าสั่งคณะกรรมการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
(เพิ่มเติม) เพ่ือให้มีบุคลากรของทุกส านักและกลุ่มตรวจสอบภายในเป็นอนุกรรมการ โดยมีนำยอภิชำติ 
อ่อนสร้อย เป็นประธำนอนุกรรมกำร (รายละเอียดค าสั่งแตง่ตัง้ คณะกรรมการจัดการความรู้ฯ ผู้บริหาร
ด้านการจัดการความรู้ฯ และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ฯ 
 ๑.๓.๒ กำรก ำหนดแนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 คณะกรรมการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้วิเคราะห์และทบทวนการ
ด าเนินการจัดการความรู้ให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการแผนปฏิบัติราชการ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ นโยบายของผู้บริหารระดับสูง ความต้องการของ
ผู้รับบริการ เกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 
รวมทั้ง การด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แผนงานที่ ๔.๑ การพัฒนาแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management : 
KM) ภายในส่วนราชการ ทั้งนี้ ในคราวประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคาร
ท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติก าหนดแนวทางการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้ 
   ๑.๓.๒.๑ การก าหนดความรู้ส าคัญ  

คณะกรรมการฯ คัดเลือกความรู้ส าคัญเพ่ือน ามาด าเนินการจดัการความรู ้โดยพิจารณาจาก 
 ความรู้ท่ีจ าเปน็ตอ่การสนบัสนุนแผนปฏิบตัริาชการฯ พ.ศ. 2563 – 2565 
 ความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนนิการในเรื่องส าคัญเร่งด่วนหรือปัญหาส าคัญ 
 ความรู้ที่จ าเป็นต่อการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

โดยคณะกรรมการฯ ได้ก าหนดองค์ความรู้ส าคัญที่น ามาจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
และผู้รับผิดชอบ ดังนี ้
    ๑. การสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภาในการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ และการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  โดยมีผู้รับผิดชอบ ได้แก่ ส านัก
กรรมาธิการ 1 ส านักกรรมาธิการ 2 ส านักกรรมาธิการ 3 และส านักนโยบายและแผน 
   ๒. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของข้าราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
โดยมีผู้รับผิดชอบ ได้แก่ ส านักภาษาต่างประเทศ ส านักการต่างประเทศ ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
   ๓. การสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการด าเนินงานโดยใช้การจัดการความรู้  โดยมี
ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ ทุกส านักและกลุ่มตรวจสอบภายใน 
  ทุกส านักและกลุ่มตรวจสอบภายในได้มีการเสนอหัวข้อและแนวทางการด าเนินการจัดท า
นวัตกรรม เพื่อพัฒนาการด าเนินงานโดยใช้การจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน 
๑๗ นวัตกรรม ดังนี้ 

    

 



๔ 

 

ล ำดับ หัวข้อนวัตกรรม ส ำนัก 
๑ การใช้ PIVOT TABLE ในการตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน 

๒ 
การจดัท าระบบเรื่องร้องเรียนตามโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชน 

ส านักงานประธานวฒุิสภา 

๓ การเรียนรูก้ารจดัท าเอกสารประชาสัมพันธ์ผ่านสือ่ออนไลน์ ส านักประชาสัมพันธ ์
๔ 5 เทคนคิ WFH ให้ได้งานและมีความสขุ ส านักบริหารงานกลาง 

๕ 
การจดัการความรู้สู ่“นวตักรรมองค์กรด้านการเบกิจ่าย 
เงินทดรองราชการดว้ยระบบอิเล็กทรอนกิส์” 

ส านักการคลงัและ
งบประมาณ 

๖ Service Delivery ส านักวิชาการ 
๗ การจดัท า “สรปุผลการประชุมวฒุิสภา” ส านักประชมุ 

๘ 
ระบบการประชุมโดยใช้ขอ้มูลอิเล็กทรอนกิส์แบบเข้ารหัสแทนการ
ใช้กระดาษ ส าหรบัการประชุมลับ 

ส านักก ากับและตรวจสอบ 

๙ ตรวจงานฉบัไว ...ลดใช้กระดาษ ส านักกรรมาธกิาร ๑ ๒ ๓ 

๑๐ 

การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อสนบัสนุนการวิเคราะห์ความชอบดว้ย
รัฐธรรมนูญของกฎหมายและร่างกฎหมาย (Database 
development for supporting the analysis of 
constitutionality of law or draft legislation) 

ส านักกฎหมาย 

๑๑ 
HRD Senate Let’s Upgrade ! : อัพเกรดตนเอง อัพเดทความรู้ 
ด้วยเครื่องมือออนไลน์ 

ส านักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

๑๒ 
การพัฒนารปูแบบ แอปพลิเคชัน SenateServices ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

๑๓ 
การใช้ Google Docs ในการถอดข้อความ Speak to Text ส านักรายงานการประชุม 

และชวเลข 

๑๔ 
คู่มือการตรวจรับพัสดกุารพิมพ์ของส านักการพิมพ์ “ท าอย่างไร  
ตรวจอย่างไร ให้ถูกต้อง ถกูระเบียบ” 

ส านักการพิมพ ์

๑๕ 
นวตักรรมการสื่อสารแผนปฏิบัติราชการส านกังานเลขาธิการ
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ (#PLANdigimedia : เปิดวาร์ป 
เรื่องแผน) 

ส านักนโยบายและแผน 

๑๖ English Delivery by BFL ส านักภาษาต่างประเทศ 
๑๗ ย่อโลกดว้ย Factsheet ส านักการต่างประเทศ 

 
   ๑.๓.๒.๒ สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ 
   โดยให้ทุกส านักและกลุ่มตรวจสอบภายในมีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดการความรู้ 
และใช้การจัดการความรู้ในการปรับปรุงพัฒนาการท างาน โดยให้เสนอการจัดท านวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาการด าเนินงานโดยใช้การจัดการความรู้ และมีการประชาสัมพันธ์การด าเนนิการจัดการความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้ง ให้มีการยกย่องชมเชยเพ่ือสร้างขวัญก าลังใจและแรงจูงใจในการด าเนินการจัดการ
ความรู้ 



๕ 

 

 
   ๑.๓.๒.๓ การจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ 
   ด าเนินการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ และองค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ 
ตามกระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) และ กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Chang 
Management Process) รวมทั้ง  มีความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ 
ในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ซึ่งมุ่งเน้นให้มีการรวบรวมความรู้ภายในและภายนอก 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และใช้องค์ความรู้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาให้เกิดนวัตกรรม และการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) ตลอดจน มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้สนับสนุนการจัดการความรู้และ
ติดตามการน าองค์ความรู้มาใช้ประโยชน์หรือน าไปสู่การปฏิบัติจริง  

 การน าแนวทางดั งกล่าวข้ างต้น ไปสู่ การปฏิบั ติ ให้บรรลุวัตถุประสงค์มี รายละเอียด  
การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งมีกิจกรรมตามกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management 
Process) ๗ ขั้นตอน ได้แก่ ๑.๑) การบ่งชี้ความรู้ ๑.๒) การสร้างและแสวงหาความรู้ ๑.๓) การจัด
ความรู้ให้เป็นระบบ ๑.๔) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ ๑.๕) การเข้าถึงความรู้ ๑.๖) การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู้ และ ๑.๗ ) การเรียนรู้ และกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change 
Management Process) ๖ องค์ประกอบ ดังนี้  ๒.๑) การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
๒.๒) การสื่อสาร ๒.๓) กระบวนการและเครื่องมือ  ๒.๔) การฝึกอบรมและการเรียนรู้   ๒.๕) การวัดผล 
และ ๒.๖) การยกย่องชมเชยและให้รางวัล เพ่ือให้เกิดการรวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อ
การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้บุคลากรมีการเรียนรู้แก้ไขปัญหา พัฒนาและต่อยอดใน
การน าองค์ความรู้ไปใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการสร้างนวัตกรรม ซึ่งส่งผลประโยชน์
ต่อผู้รับบริการและราชการของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา อันเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ของ
องค์กร ตลอดจนสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ท่ีก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 
 ๑.๓.๔  กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรกำรจัดกำรควำมรู้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 คณะกรรมการจัดการความรู้ฯ ได้รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และหัวองค์ความรู้ที่น ามา
จัดการความรู้ดงักล่าวขา้งตน้ มาจัดท าแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเลขาธิการวุฒิสภาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนฯ แล้ว 
เมื่อวันที่ ๖ กมุภาพันธ์ 2563 และแจ้งเวียนให้บคุลากรรับทราบผ่านทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
เว็บเพจการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และอินทราเน็ตของส านักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล เพื่อน าแนวทางที่ก าหนดไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งแผนดังกล่าวแบ่งออกเป็น 
๔ แผนงาน ประกอบด้วย  
 แผนงานที่ ๑ การจัดท าองค์ความรูแ้ละนวตักรรม ประกอบดว้ย 
 ๑) การจัดท าองค์ความรู ้การสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภาในการติดตาม เสนอแนะและเร่งรดั
การด าเนนิการตามแผนการปฏิรูปประเทศ และการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาต ิผู้รับผิดชอบ ได้แก ่
ส านักกรรมาธกิาร 1 ส านักกรรมาธิการ 2 ส านักกรรมาธิการ 3 และส านักนโยบายและแผน 
 ๒) การจดัท าองคค์วามรู้ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของข้าราชการส านักงานเลขาธกิารวฒุิสภา 
ผู้รับผดิชอบ ได้แก่ ส านกัภาษาต่างประเทศ ส านกัการต่างประเทศ และส านกัพัฒนาทรัพยากรบุคคล 



๖ 

 

 ๓) การสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการด าเนินงานโดยใช้การจัดการความรู้ ผู้รับผิดชอบ ได้แก ่
ทุกส านักและกลุ่มตรวจสอบภายใน 
 แผนงานที่ ๒ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการจัดการความรู้ โดย
ก าหนดให้มีการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 แผนงานที่  ๓  การสื่อสารและประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้  โดยก าหนดให้มีการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการความรู้และความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  

แผนงำนที่  ๔  การติดตามประเมินผลการจัดการความรู้  โดยก าหนดให้มีการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง การประเมินผลการน าองค์ความรู้/
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ และการประเมินผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้  
 ๑.๓.๕ กำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรกำรจัดกำรควำมรู้ 
 เป็นการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการจดัการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยด าเนินกิจกรรมตามแผนการจดัการความรู้ ไดแ้ล้วเสร็จครบถว้น 
ทุกกิจกรรม และเปน็ไปตามเป้าหมายตวัชีว้ัดของกิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผนปฏิบตัิการฯ 
 ๑.๓.๖ กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรกำรจัดกำรควำมรู้ 
 เป็นการติดตามการด าเนินงานและความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการการจัดการ
ความรู้ของส านกังานเลขาธิการวฒุิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเก็บ
ข้อมูลหลักฐานการด าเนินกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนของการจัดการความรู้ ตลอดจนการติดตามและ
ประเมินผลการน าองคค์วามรู้ไปใช้ประโยชน์ เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ โดยมีสาระส าคัญ
ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

  ๑) การประเมินความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 
  ๒) การติดตามและประเมินผลการน าองค์ความรู้/นวัตกรรมที่ด าเนินการไปใช้ประโยชน์ 
เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการ 

  ๓) การประเมินผลสัมฤทธิโ์ดยรวมของแผนปฏิบตัิการ 

โดยได้มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ ดังนี้ 
 เกณฑ์กำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรจัดกำรควำมรู ้
 การประเมินผลสมัฤทธิ์การจัดการความรู ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นการประเมนิ
การด าเนนิกิจกรรมให้ได้ผลผลิต (outputs) ตามเปา้หมาย และเกดิผลลัพธ ์(outcome) ตรงตาม
วัตถุประสงคข์องการจดัการความรู้ คือ องค์ความรู้ที่น ามาจัดการความรู้สามารถน าไปใช้ประโยชน์จรงิ 
ดังนัน้ การประเมนิผลสัมฤทธิ์ประกอบดว้ย ตัวชีว้ัดในการประเมินผล ๒ ตวัชี้วดั คือ การประเมิน
ความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏบิัติการ และประเมนิผลการน าองคค์วามรู้ที่ด าเนนิการ
ไปใช้ประโยชน ์
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

 
 เกณฑ์กำรให้คะแนน 
 

ตัวชี้วัด 
ระดับคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนนิกิจกรรมตาม
แผนปฏบิัตกิารการจดัการความรู ้ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

80 85 90 95 100 

๒. ร้อยละขององค์ความรูแ้ละนวตักรรมที่สามารถน าไปใช้
ประโยชนไ์ด ้

80 85 90 95 100 

 
แนวทำงกำรประเมินผล 
 ๑) การประเมินความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้พิจารณาจากผลการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดของ กิจกรรมที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการฯ  
สูตรการค านวณ 

            = จ านวนกิจกรรมที่สามารถด าเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย X ๑๐๐ 
                                   จ านวนกิจกรรมทัง้หมดทีน่ ามาประเมนิ 

 
๒) การตดิตามและประเมินผลการน าองค์ความรู้ที่น ามาจัดการความรู้ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปใช้ประโยชน ์ดำเนินการโดยฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมการจดัการความรูฯ้ 
แจ้งให้ผูร้ับผดิชอบการจดัท าองค์ความรู้ ประเมนิ/ถอดบทเรียนการน าองค์ความรู้ทีด่ าเนินการไปใช้
ประโยชน ์ซึ่งจะตอ้งสามารถแสดงให้เห็นได้อย่างชดัเจนว่าองค์ความรู้ทีด่ าเนินการสามารถน ามาใช้
ประโยชนไ์ด้จริง 

สูตรการค านวณ 

            = จ านวนองค์ความรู้ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได ้ X ๑๐๐ 
                                     จ านวนองคค์วามรู้ทั้งหมดที่ด าเนนิการ 

 
 

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

  

 

 



๘ 

 

 

 
 



๙ 

 

บทท่ี ๒ 
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรกำรจดักำรควำมรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีกิจกรรมตามกระบวนการการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management Process) ๗ ขั้นตอน ที่มีการบูรณการร่วมกับกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) ๖ องค์ประกอบ เพ่ือให้มีการรวบรวมองค์
ความรู้อย่างเป็นระบบเพ่ือใช้ในการเรียนรู้แก้ไขปัญหา พัฒนาและต่อยอด ในการน าองค์ความรู้ไปใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและส่งผลประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 
โดยเฉพาะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/สมาชิกวุฒิสภา โดยแบ่งออกเป็น ๔ แผนงาน ประกอบด้วย แผนงานที่ ๑ การจัดท าองค์ความรู้ แผนงานที่ ๒ การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสนับสนุนการจัดการความรู้ แผนงานที่ ๓ การสื่อสารและประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ และแผนงานที่ ๔ การติดตามประเมินผลการจัดการความรู้ 
มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

แผนงานที่ ๑ การจัดท าองค์ความรู้และ
นวัตกรรม 

 

๑.๑ การบ่งชี้ความรู้ (KMP ๑) 
การด าเนินการ 
ก าหนดเป้าหมายขององค์ความรู้และ
นวัตกรรม  
๑) ก าหนดเป้าหมายองค์ความรู้ การ
สนับสนุนภารกิจของวุฒิสภาในการติดตาม 
เสนอแนะและเร่งรัดการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ และการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ  
๒. ก าหนดเป้าหมายองค์ความรู้ การพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษของข้าราชการส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

 
 
- มีเอกสารหรือรายงาน
การก าหนดเป้าหมาย/
ขอบเขต และแนวทาง
ด าเนินการจัดท าองค์
ความรู้/นวัตกรรม 
จ านวน ๑ ฉบับ  
 
 
 
 

 เป็นไปตามเป้าหมาย 
 
๑. ตามท่ีคณะกรรมการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ก าหนดแนวทางการจัดการความรู้ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยการก าหนดความรู้ส าคัญ  
ประกอบด้วย 
 ๑) การสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภาในการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัด
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ และการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
โดยมีผู้รับผิดชอบ ได้แก่ ส านักกรรมาธิการ 1 ส านักกรรมาธิการ 2 ส านัก
กรรมาธิการ 3 และส านักนโยบายและแผน 
 ๒) การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของข้าราชการส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา โดยมีผู้รับผิดชอบ ได้แก่ ส านักภาษาต่างประเทศ ส านักการต่างประเทศ 

 
 
๑) ส านัก
กรรมาธิการ 
1 2 3 และ
ส านักนโยบาย
และแผน 
 
๒) ส านักภาษา 
ต่างประเทศ 
ส านักการ
ต่างประเทศ 



๑๐ 

 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๓. ก าหนดหัวข้อและแนวทางจัดท า
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 ๓) การสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการด าเนินงานโดยใช้การจัดการความรู้ 
โดยมีผู้รับผิดชอบ ได้แก่ ทุกส านักและกลุ่มตรวจสอบภายใน 
ดังนั้น เพ่ือเป็นการบ่งชี้ความรู้โดยก าหนดเป้าหมายขององค์ความรู้และนวัตกรรม  
ให้มีความชัดเจนและน าไปสู่การปฏิบัติได้ตามกระบวนการจัดการความรู้ 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดการความรู้ฯ จึงได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการจัดท ารายละเอียดการจัดท าองค์ความรู้ ๑) และ ๒) ตามแบบฟอร์ม  
รายละเอียดการจัดท าองค์ความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และแจ้งให้ 
ทุกส านักและกลุ่มตรวจสอบภายใน เสนอหัวข้อและแนวทางจัดท านวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาการด าเนินงานโดยใช้การจัดการความรู้ ตามแบบฟอร์ม การเสนอหัวข้อและ
แนวทางจัดท านวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการด าเนินงานโดยใช้การจัดการความรู้ 
๒. ผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ ๑) การสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภาในการติดตาม 
เสนอแนะและเร่งรัดการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ และการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ และ ๒) การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของข้าราชการ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้มีการประชุมระดมความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือก าหนดเป้าหมาย ของเขตและแนวทางการจัดท าองค์ความรู้ ที่สอดคล้องกับ
ภารกิจ แผนปฏิบัติราชการของส านักงาน สถานการณ์ปัจจุบัน และความต้องการ
ของผู้ใช้องค์ความรู้ พร้อมทั้งจัดท ารายละเอียดแนวทาง/แผนการด าเนินงานจัดท า
องค์ความรู้ ตามแบบฟอร์มที่ฝ่ายเลขานุการฯ เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป้นกรอบในการ
รวบรวมความรู้จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และรวบรวมความรู้จากตัวบุคคล 
เพ่ือประมวลและกลั่นกรองเป็นองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรได้เรียนรู้ต่อไป 
 
 
 

และส านัก
พัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล 
๓) ทุกส านัก
และกลุ่ม
ตรวจสอบ
ภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๓. ทุกส านักและกลุ่มตรวจสอบภายใน ผู้รับผิดชอบการจัดท านวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาการด าเนินงานโดยใช้การจัดการความรู้ ได้มีการประชุมระดมความคิดเห็น
ของคณะท างานจัดการความรู้ของหน่วยงาน เพ่ือศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์ 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ประเด็นปัญหาอุปสรรค ความรู้
ที่จ าเป็นต่อการสร้างนวัตกรรม การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ แนวทางการปฏิบัติ 
ที่ผ่านมา และความต้องการของผู้รับบริการ เป็นต้น เพ่ือเป็นข้อมูลในการก าหนด
หัวข้อนวัตกรรมและแนวทางการจัดท านวัตกรรม ทั้งนี ้โดยทุกส านักและกลุ่ม
ตรวจสอบภายใน ได้มีการเสนอหัวข้อและแนวทางการจัดท านวัตกรรม จ านวน ๑๗ 
นวัตกรรม ดังนี้ 
 ๑) การใช้ PIVOT TABLE ในการตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมราชการ โดยกลุ่ม
ตรวจสอบภายใน 
 ๒) การจัดท าระบบเรื่องร้องเรียนตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
โดยส านักงานประธานวุฒิสภา 
 ๓) การเรียนรู้การจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ โดยส านัก
ประชาสัมพันธ์ 
 ๔) 5 เทคนิค WFH ให้ได้งานและมีความสุข โดยส านักบริหารงานกลาง 
 ๕) การจัดการความรู้สู่ “นวัตกรรมองค์กรด้านการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์” โดยส านักการคลังและงบประมาณ 
 ๖) Service Delivery โดยส านักวิชาการ 
 ๗) การจัดท า “สรุปผลการประชุมวุฒิสภา” โดยส านักประชุม 
 ๘) ระบบการประชุมโดยใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบเข้ารหัสแทนการใช้
กระดาษ ส าหรับการประชุมลับ โดยส านักก ากับและตรวจสอบ 
 ๙) ตรวจงานฉับไว ...ลดใช้กระดาษ โดยส านักกรรมาธิการ ๑ ๒ ๓ 
 

 



๑๒ 

 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 ๑๐) การพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการวิเคราะห์ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมายและร่างกฎหมาย (Database development for supporting the 
analysis of constitutionality of law or draft legislation) โดยส านัก
กฎหมาย 
 ๑๑) HRD Senate Let’s Upgrade ! : อัพเกรดตนเอง อัพเดทความรู้ ด้วย
เครื่องมือออนไลน์ โดยส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 ๑๒) การพัฒนารูปแบบ แอปพลิเคชัน SenateServices โดยส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๑๓) การใช้ Google Docs ในการถอดข้อความ Speak to Text โดยส านัก
รายงานการประชุมและชวเลข 
 ๑๔) คู่มือการตรวจรับพัสดุการพิมพ์ของส านักการพิมพ์ “ท าอย่างไร  ตรวจ
อย่างไร ให้ถูกต้อง ถูกระเบียบ”โดยส านักการพิมพ์ 
 ๑๕) นวัตกรรมการสื่อสารแผนปฏิบัติราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 
๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ (#PLANdigimedia : เปิดวาร์ปเรื่องแผน) โดยส านักนโยบาย
และแผน 
 ๑๖) English Delivery by BFL โดยส านักภาษาต่างประเทศ 
 ๑๗) ย่อโลกด้วย Factsheet โดยส านักการต่างประเทศ 

๑.๒ การสร้างและแสวงหาความรู้ 
(KMP ๒) 
การด าเนินการ 
๑) รวบรวมความรู้ที่อยู่ในรูปเอกสาร 
(Explicit Knowledge) 
๒) รวบรวมความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล 
(Tacit Knowledge) 

 
 
 
๑) มีการทบทวน 
รวบรวมความรู้จาก
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
องค์ความรู้/นวัตกรรม 

 เป็นไปตามเป้าหมาย 
- ฝ่ายเลขานุการฯ ได้มีการจัดท าหนังสือแจ้งไปยังผู้รับผิดชอบการจัดท าองค์ความรู้
และนวัตกรรม จัดท ารายงานผลการด าเนินการจัดท าองค์ความรู้และนวัตกรรม 
ที่รับผิดชอบ ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด เพ่ือเป็นการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน ซ่ึงผู้รับผิดชอบองค์ความรู้/นวัตกรรมได้มีการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานเรียบร้อยแล้วโดยในส่วนของกระบวนการการสร้างและแสวงหาความรู้ 
สรุปโดยภาพรวม ได้ดังนี้ 

 
 
 
- ผู้รับผิดชอบ
องค์ความรู้/
นวัตกรรม 
 



๑๓ 

 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

  อย่างน้อย จ านวน ๑ ครั้ง 
๒) มีการการรวบรวม
ความรู้จากบุคคล 
ที่เก่ียวข้องกับองค์
ความรู้/นวัตกรรม อย่าง
น้อย จ านวน ๑ ครั้ง 

 ผู้รับผิดชอบการจัดท าองค์ความรู้และนวัตกรรมได้มีการแสวงหา/แลกเปลี่ยน
ความรู้เพื่อจัดท าองค์ความรู้และนวัตกรรม ดังนี้ 
 ๑) ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) โดยรวบรวมจากเอกสาร, คู่มือ, 
กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อองค์ความรู้และนวัตกรรม 
ทั้งแหล่งข้อมูลภายใน และการเชื่อมโยงข้อมูลองค์ความรู้จากหน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ เช่น เว็บไซต์กฎหมายของส านักงานคณะกรรมาการ
กฤษฎีกา ประกาศราชกิจจานุเบกษา เป็นต้น 
 ๒) ความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) โดยรวบรวมความรู้และประสบการณ์
จากตัวบุคคล ได้แก่ 
 - การรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญของบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานของส านักงานฯ ทั้งภายในส านักและภายนอกส านักท่ีเกี่ยวข้อง 
 - ความรู้จากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ สมาชิกวุฒิสภา 
 - การแลกเปลี่ยนความรู้จาก บุคลากรภายนอกส านักงานฯ เช่น ส านักกฎหมาย 
ได้เชิญ นายชวลิต ศรีโฉมงาม ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ มา
บรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมชุมชุนนักปฏิบัติ (CoP) เรื่อง 
“หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นหนังสือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี
เกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมาย” เป็นต้น 
 ทั้งนี้ การสร้างและแสวงหาความรู้ได้มีการวิธีการต่างๆ ในการรวบรวมความรู้ที่
เหมาะสมกับองค์ความรู้/นวัตกรรมที่ด าเนินการ  เช่น การจัดกิจกรรมชุมชนนัก
ปฏิบัติ (CoPs) การประชุมระดมสมอง การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ การทบทวนข้อ
สังเกตุและข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการจากการ
ปฏิบัติงาน และการสรุปบทเรียนหลังการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๑.๓ การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (KMP ๓) 
การด าเนินการ 
- น าความรู้ที่รวบรวมได้ มาเรียบเรียงจัดท า
เป็นเอกสารที่ชัดแจ้ง (Explicit 
Knowledge) เพ่ือให้สะดวกต่อการใช้
เผยแพร่ และการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 
รวมทั้ง เตรียมน าเข้าระบบฐานข้อมูล 
ของส านักงาน 

 
 
- มีเอกสาร รายละเอียด
ขององค์ความรู้และ
นวัตกรรม หรือสื่อ
สารสนเทศที่ได้จากการ
สร้างและแสวงหาความรู้ 
อย่างน้อย ๑ ฉบับ/ชิ้น 

 เป็นไปตามเป้าหมาย 
- ผู้รับผิดชอบการจัดท าองค์ความรู้ได้มีการน าความรู้ที่รวบรวมได้มาประมวล 
เรียบเรียง จัดท าเป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) โดยได้มีการประมวล
ข้อมูลต่าง ๆ เรียบเรียง เป็นบทสรุปของนวัตกรรม เช่น การจัดท าในรูปแบบอินโฟ
กราฟิก การจัดท าแนวทาง/คู่มือ การจัดท าคลิปวีดิโอ เป็นต้น ที่พร้อมน าไปสื่อสาร
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติ พร้อมต่อการจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลและเผยแพร่
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ยกตัวอย่างเช่น 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

- ผู้รับผิดชอบ
องค์ความรู้ 
และนวัตกรรม 

 

อินโฟกราฟฟิคนวัตกรรมของ 
ส านักกรรมาธิการ ๑ ๒ และ ๓ 

 

ตู่มือนวัตกรรม 
ของส านักก ากับและตรวจสอบ 



๑๕ 

 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๑.๔ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
(KMP ๔) 
การด าเนินการ 
- ประมวลกลั่นกรองความรู้และประเมิน
ความเป็นไปได้ในการจัดท านวัตกรรม 
โดยให้ผู้ที่เก่ียวข้องกับองค์ความรู้และ
นวัตกรรมตรวจสอบเนื้อหา รายละเอียดของ
องค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์และน าไปสู่การปฏิบัติได้ 

 
 
- มีการตรวจสอบ 
กลั่นกรองความรู้ หรือ
นวัตกรรม อย่างน้อย ๑ 
ครั้ง 
 

 เป็นไปตามเป้าหมาย 
- ผู้รับผิดชอบการจัดท าองค์ความรู้และนวัตกรรมได้มีการตรวจสอบกลั่นกรอง
ความถูกต้องเหมาะสม และเป็นปัจจุบันของเนื้อหาองค์ความรู้ โดยการพิจารณา
จากคณะท างานที่เกี่ยวข้อง และผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น เพ่ือให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนน าไปเผยแพร่ ยกตัวอย่างเช่น  
 นวัตกรรมของส านักกรรมาธิการ ๑ ๒ และ ๓ ได้มีการตรวจสอบกลั่นกรอง

แนวทางการ”ตรวจงานฉับไว ลดใช้กระดาษ” โดยการจัดกิจกรรมชุมชน นักปฏิบัติ 
เพ่ือให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ Smart Device อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
Smart Phone (สมาร์ตโฟน) กับ Tablet (แทบ็เล็ต) ที่ใช้อ่านและตรวจสอบความ
ถูกต้องของเนื้อหาสรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการ และหนังสือนัดประชุม
คณะกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการ แก่ผู้อ านวยการส านัก และผู้บังคับบัญชา
กลุ่มงาน ส านักกรรมาธิการ ทั้ง ๓ ส านัก รวมทั้ง มีการรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้อ านวยการส านัก และผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน ส านักกรรมาธิการ ทั้ง ๓ ส านัก 
 นวัตกรรมของส านักกฎหมาย เมื่อได้มีการจัดท าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใน

รูปแบบอินโฟกราฟฟิก ได้มีการด าเนินการเพ่ือประมวลและกลั่นกรององค์ความรู้
ดังกล่าวตามข้ันตอน ดังนี้  
   - การน าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เสนอต่อผู้เขียนบทความวิชาการ และ/หรือ
วิทยากรผู้บรรยาย เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและรูปแบบ 
  - การน าข้อมูลที่อิเล็กทรอนิกส์ผ่านการพิจารณาแล้ว เสนอต่อคณะท างาน
จัดการความรู้ของส านักกฎหมาย  ซึ่งมีผู้อ านวยการส านักกฎหมายเป็นที่ปรึกษา  
และผู้บังคับบัญชากลุ่มงานกฎหมาย ๑ เป็นหัวหน้าคณะท างาน  เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบ 
  - การน าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบไป
เผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ   

 
 

- ผู้รับผิดชอบ
องค์ความรู้/
นวัตกรรม 
 

 



๑๖ 

 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 นวัตกรรมของส านักการประชุม นิติกรเจ้าของเรื่องเสนอสรุปผลการประชุม
วุฒิสภาที่จัดท าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อผู้บังคับบัญชากลุ่มงานตรวจสอบกลั่นกรอง
ความถูกต้องและเป็นไปตามมติของที่ประชุมวุฒิสภา เมื่อตรวจสอบแล้ว ส่งข้อมูล
ในรูปของ File เอกสาร ไปยังนิติกรที่รับผิดชอบในการรวบรวมและเรียงเรียง
สรุปผลการประชุมวุฒิสภาซึ่งเป็นนิติกรของกลุ่มงานที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้อ านวยการส านักการประชุม เพื่อจัดรูปแบบข้อมูลในสรุปผลการประชุมวุฒิสภา
ประจ าครั้งนั้น ๆ เมื่อนิติกรผู้รวบรวมได้รับข้อมูลจากนิติกรเจ้าของเรื่องครบถ้วน
แล้ว น ามาจัดท าสรุปผลการประชุมวุฒิสภา จากนั้น เสนอตรวจสอบอีกครั้ง
ตามล าดับสายบังคับบัญชาของกลุ่มงาน และเมื่อผู้อ านวยการส านักการประชุม
พิจารณาให้ความเห็นชอบสรปุผลการประชุมวุฒิสภาที่เสนอแล้ว จะด าเนินการเผยแพร ่
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ต่อไป 

๑.๕ การเข้าถึงความรู้ (KMP ๕) 
การด าเนินการ 
- จัดให้มีช่องทางในการเข้าถึงความรู้และ
นวัตกรรม เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
ให้บุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าถึงองค์ความรู้
และการด าเนินการตามนวัตกรรมที่ก าหนด 
เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

 
- มีช่องทางในการเข้าถึง 
และประชาสัมพันธ์
ความรู้/นวัตกรรมอย่าง
น้อย ๓ ช่องทาง 

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
- ผู้รับผิดชอบการจัดท าองค์ความรู้และนวัตกรรมได้มีการจัดท าเป็นความรู้ที่ชัด
แจ้ง (Explicit Knowledge) เช่น การจัดท าในรูปแบบอินโฟกราฟิก การจัดท า
แนวทาง/คู่มือ การจัดท าคลิปวีดิโอ เป็นต้น และเผยแพร่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้  
ตามช่องทางต่าง ๆ ให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก ดังนี้ 
 ๑) การจัดท ารูปเล่มเอกสารเพ่ือเผยแพร่ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน  
 ๒) การเผยแพร่ทางเว็บเพจการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ๓) การเผยแพร่ทาง Application Line 
 ๔) การเผยแพร่ทางเพจ Facebook 
 ๕) การเผยแพร่องค์ความรู้ทางระบบอินทราเน็ตของส านัก/กลุ่ม 
 ๖) การจัดท า QR Code และเผยแพร่ให้บุคลากรสามารถดาวน์โหลดเอกสาร
องค์ความรู้ได้อย่างสะดวก รวดเร็วมากข้ึน 
 ๗) การเผยแพร่ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานฯ  

 
- ผู้รับผิดชอบ
องค์ความรู้/
นวัตกรรม 
 



๑๗ 

 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 ๘) การจัดบอร์นิทรรศการ ในวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) 
 ๙) การเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) 
 ทั้งนี้ องค์ความรู้และนวัตกรรมที่ด าเนินการได้มีช่องทางการเข้าถึงความรู้ 
ยกตวัอย่างเช่น 
 นวัตกรรมของส านักกฎหมาย ได้เผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ให้แก่บุคลากร 

ของส านักกฎหมายและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นนวัตกรรมในการให้บริการที่ค านึงถึง
ความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล และประหยัดงบประมาณ  โดยเผยแพร่
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ดังนี้ 
   ๑) แอพพลิเคชั่นไลน์ (Line) ของ “ส านักกฎหมาย”  
   ๒) อินทราเน็ตของส านักกฎหมาย 

 ๓) ช่องทางอ่ืน ๆ เช่น ในเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ฐานข้อมูล ASEAN LEGAL 
data base   

๑.๖ การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ (KMP ๖) 
การด าเนินการ 
๑) จัดกิจกรรมเพ่ือแบ่งปัน แลกเปลี่ยน
ความรู้ 
๒) การจัดกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ 
(KM Day) 
 

 
 
 
๑) ผู้รับผิดชอบองค์
ความรู้/นวัตกรรม มีการ
แลกเปลีย่นความรู้ อย่าง
น้อย ๑ ครั้ง 
๒) ส านักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
ด าเนินการจัดกิจกรรม
ชุมชนนักปฏิบัติ อย่าง
น้อย ๖ ครั้ง 

 เป็นไปตามเป้าหมาย 
1.6.1 จัดกิจกรรมเพื่อแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ 
๑. ผู้รับผิดชอบการจัดท าองค์ความรู้และนวัตกรรมได้มีการถ่ายทอด แบ่งปัน และ
แลกเปลี่ยนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้และนวัตกรรม เช่น การจัดกิจกรรม
ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) หรือการประชุม เพ่ือถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ 
ประสบการณ์ การแก้ไขปัญหา และแนวทางการปฏิบัติที่ดี เป็นต้น ทั้งอย่างเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งน าไปสู่การรวบรวมองค์ความรู้เพื่อจัดท าองค์
ความรู้/นวัตกรรมที่รับผิดชอบ และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้/นวัตกรรมที่ได้
ด าเนินการให้ผู้ปฏิบัติงานน าไปใช้ในการท างาน  
๒. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ฯ ร่วมกับส านักพัฒนาทรัพยากร
บุคคลด าเนินการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) จ านวน ๑๒ ครั้ง ดังนี้ 
 

 
 
 
- ผู้รับผิดชอบ
องค์ความรู้/
นวัตกรรม 
- คณะอนุกรรม 
การขับเคลื่อน 
- ส านักพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล 
 



๑๘ 

 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๓) มีการจัดกิจกรรมวัน
แห่งการเรียนรู้ (KM Day) 
อย่างน้อย ๑ ครั้ง 

 ๒.๑ กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติด้านการจัดท านวัตกรรม 
 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ร่วมกับส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ที่
เป็นทางการโดยได้มีการขออนุมัติจากเลจาธิการวุฒิสภาในการจัดกิจกรรม โดยเป็น
การจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ “การสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการด าเนินงานโดย
ใช้การจัดการความรู้” ของส านักและกลุ่มตรวจสอบภายในตามท่ีได้มีการเสนอ
หัวข้อและแนวทางการด าเนินการจัดท านวัตกรรม จ านวน ๑๗ นวัตกรรม โดย
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ประธานกรรมการจัดการความรู้ฯ (นายคณวัฒน์ 
วงศ์แก้ว) ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ฯ (นายอภิชาติ อ่อน
สร้อย) อนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ฯ และตัวแทนบุคลากรจากส านัก
และกลุ่มตรวจสอบภายใน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ส านัก/กลุ่มได้
น าเสนอแนวคิด วิธีการด าเนินงาน ประโยชน์ของนวัตกรรมที่ด าเนินการ รวมทั้ง
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการด าเนินการจัดท า
นวัตกรรม ร่วมกับประธานกรรมการจัดการความรู้ฯ ประธานอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนการจัดการความรู้ฯ อนุกรรมการขับเคลื่อน และบุคลากรจากส านักอ่ืน ๆ 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้มีการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ จ านวน ๔ ครั้ง ดังนี้ 
 ครั้งที่ ๑ วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ 
นาฬิกาณ ห้องประชุมหมายเลข ๒๗๐๓ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดท า
นวัตกรรม จ านวน ๕ ส านัก ประกอบด้วย ๑) ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ๒) ส านักประชาสัมพันธ์ ๓) ส านักบริหารงานกลาง ๔) ส านักงานประธาน
วุฒิสภา และ ๕) ส านักการประชุม 
 ครั้งที่ ๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ 
นาฬิกาณ ห้องประชุม หมายเลข ๒๗๐๑ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดท า
นวัตกรรม จ านวน ๔ ส านัก ประกอบด้วย ๑) ส านักก ากับและตรวจสอบ ๒) ส านัก



๑๙ 

 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

รายงานการประชุมและชวเลข ๓) ส านักกฎหมาย และ ๔) ส านักวิชาการ 
 ครั้งที่ ๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ 
นาฬิกา ณ ห้องประชุม หมายเลข ๒๗๐๓ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดท า
นวัตกรรม จ านวน ๕ ส านัก ประกอบด้วย ๑) ส านักการคลังและงบประมาณ ๒) 
ส านักการพิมพ์ ๓) ส านักกรรมาธิการ ๑  ๔) ส านักกรรมาธิการ ๒ และ ๕) ส านัก
กรรมาธิการ ๓  
 ครั้งที่ ๔ วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ 
นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข ๒๗๐๓ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดท า
นวัตกรรม จ านวน ๕ ส านัก/กลุ่ม ประกอบด้วย ๑) กลุ่มตรวจสอบภายใน ๒) 
ส านักนโยบายและแผน ๓) ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๔) ส านัก
ภาษาต่างประเทศ และ ๕) ส านักการต่างประเทศ 
 ๒.๒ กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติของส านักต่าง ๆ 
  ครั้งที่ ๕  ส านักกฎหมาย เรื่อง ค าวินิจฉัยเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมายของศาลรัฐธรรมนูญไทย และศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศ 
วันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม
หมายเลข ๒๓๐๔ ชั้น ๒๓ อาคารสุขประพฤติ จ านวน ๓๖ คน 
  ครั้งที ่๖  “ส านักประชาสัมพันธ์” จัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ หัวข้อ 
“การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ด้วยสมาร์ทโฟน” การใช้แอฟ remove.bg, 
picarts, ใส่ค า เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563  13.00 นาฬิกา เป็นต้นไป ทาง 
Webex Application 
  ครั้งที ่๗  ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล หัวข้อ "HRD Senate Let’s 
Upgrade ! : อัพเกรดตนเอง อัพเดทความรู้ด้วยเครื่องมือดิจิทัล" วันจันทร์ที่ ๑๓ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 
๒๗๐๑ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ จ านวน ๒๘ คน 



๒๐ 

 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

  ครั้งที ่๘ ของส านักกฎหมาย หัวข้อ “แนวทางด าเนินการในการส่ง
ความเห็นของ สมาชิกวุฒิสภาไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือขอให้วินิจฉัยความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของร่างกฎหมาย” วันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ – 
๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข ๒๓๐๔    ชั้น ๒๓ อาคารสุขประพฤติ 
จ านวน ๖๐ คน  
  ๒.๓ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องท่ีเป็นประเด็นส าคัญตามสถานการณ์
ปัจจุบัน 
 ประธานกรรมการจัดการความรู้ฯ และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดการ
ความรู้ฯ ได้พิจารณาเห็นว่า จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID - 19) ท าให้มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา โดยเฉพาะการประชุมของคณะกรรมาธิการ ซึ่งได้มีการน าระบบ
การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) มาใช้ในการ
ประชุม เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ ดังนั้นคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงได้ด าเนินการจัดกิจกรรมชุมชนนัก
ปฏิบัติ หัวข้อ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการประชุมทางไกลด้วยโปรแกรม 
Cisco WebEX” เพ่ือให้บุคลากรที่ต้องใช้งานระบบดังกล่าวในการประชุม และ
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานฯ ได้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประเด็นปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา รวมทั้ง การซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติในการใช้งานระบบการประชุมทางไกลด้วยโปรแกรม Cisco 
WebEX ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ตัวแทนบุคลากรของ
ส านักกรรมาธิการ ๑ ส านักกรรมาธิการ ๒ และส านักกรรมาธิการ ๓ และตัวแทน
บุคลากรของส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งได้มีการด าเนินการจัด
กิจกรรม จ านวน ๒ ครั้ง 
 



๒๑ 

 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 ครั้งที่ ๑ ในวันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมหมายเลข ๒๗๐๓ 
 ครั้งที่ ๒ ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม
หมายเลข 230๙ 
 ทั้งนี้ จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้รับฟังปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการใช้งานระบบการประชุมทางไกล และได้
จัดท าแนวทางการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ผ่านโปรแกรม WebEx Meeting เพ่ือเป็น
แนวทางให้ผู้ด าเนินการจัดประชุมทางไกลสามารถเตรียมความพร้อมและ
ด าเนินการจัดการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๔ การจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)องค์ความรู้ การสนับสนุน
ภารกิจของวุฒิสภาในการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการด าเนินการ 
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ และการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 ด าเนินการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) หัวข้อ ”การสนับสนุนภารกิจ
ของวุฒิสภาในการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการด าเนินการ ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ และการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ” จ านวน ๒ ครั้ง ดังนี้ 
 ครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา 
 ครั้งที่ 2 เมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้อง
ประชุมหมายเลข 2701 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ  
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ประธานกรรมการจัดการความรู้ฯ ประธาน
อนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ฯ ตัวแทนส านักกรรมาธิการ ๑ ๒ ๓ และ
ส านักนโยบายและแผน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการก าหนดแนวทางในการจัดท า
องค์ความรู้ และรูปแบบวิธีการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ 
 
 



๒๒ 

 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๑.๖.๒ การจัดกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) 
 ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ร่วมกับคณะกรรมการจัดการความรู้ฯ และ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ฯ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมวันแห่ง
การเรียนรู้ (KM Day) ภายใต้โครงการพัฒนาการจัดการความรู้และระบบการ
เรียนรู้ขององค์กร จัดกิจกรรมเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม
หมายเลข ๒๗๐๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา และห้องประชุมหมายเลข 
๒๗๐๒  ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ นาฬิกา ประกอบด้วย
กิจกรรม ดังนี้      
 ๑. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ความรู้ การสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภาในการ
ติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ โดยมี
ข้าราชการที่มีประสบการณ์ในหัวข้อดังกล่าวมาถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ จ านวน ๔ คน ดังนี้   
 ๑) นายธัชชัย  แก้ววารี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ กลุ่มงาน
แผนงานและโครงการ ส านักนโยบายและแผน 
 ๒) นายธณรัฐ  แสนแก้ว ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
๖ ส านักกรรมาธิการ ๓ ก ากับดูแลการปฏิบัติราชการของกลุ่มงานบริการ
เอกสารอ้างอิงในการประชุมกรรมาธิการ 
 ๓) นางสาวลักษณ์นรี  ไชยเดช วิทยากรช านาญการ  กลุ่มงาน
คณะกรรมาธิการวิสามัญ ๖ 
 ๔) นายรัฐพงษ์  ประหา วิทยากรปฏิบัติการ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการ
คมนาคม ส านักกรรมาธิการ ๑ 
 ๒. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ความรู้ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
ข้าราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยตัวแทนบุคลากรจากส านัก
ภาษาต่างประเทศ ดังนี้ 



๒๓ 

 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 ๑) นายนัฐพล  บุญสอน วิเทศสัมพันธ์ช านาญการ กลุ่มงานภาษาจีนและภาษา
อ่ืน ส านักภาษาต่างประเทศ 
 ๒) นายปิยะชาติ  ชื่นจิต นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ กลุ่มงานภาษาฝรั่งเศส 
รัสเซีย และอิตาลี  ส านักภาษาต่างประเทศ 
 ๓) นางสาวมัญชรี  พงศ์สุทธิ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ กลุ่มงานภาษาอังกฤษ 
ส านักภาษาต่างประเทศ 
 ๔) นายวิรัช  แสงโชติ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ กลุ่มงานภาษาอังกฤษส านัก
ภาษาต่างประเทศ 
 ๓. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดท านวัตกรรมการจัดการความรู้ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา จากส านักที่ได้รับรางวัลการจัดการความรู้ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๑) รางวัลชนะเลิศ  ส านักกรรมาธิการ ๑ ๒ ๓ ผู้แลกเปลี่ยนนวัตกรรม  
หัวข้อ ตรวจงานฉับไว ...ลดใชก้ระดาษ ได้แก่ นางปิยมาภรณ์  ทองปุย
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิงในการประชุมกรรมาธิการ ส านัก
กรรมาธิการ ๒ 
 ๒) รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ ๑  ส านักกฎหมาย ผู้แลกเปลี่ยนนวัตกรรม 
หัวข้อ การพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการวิเคราะห์ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมายและร่างกฎหมาย ได้แก่ 
  - นางสาวศิวณัฐภรณ์  นันทะมา นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานกฎหมาย ๑ 
ส านักกฎหมาย 
  - นางสาวชญาพัฒน์  อัมพะวัต นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานกฎหมาย ๑ 
ส านักกฎหมาย 
 ๓) รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ ๒  ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ผู้แลกเปลี่ยนนวัตกรรม หัวข้อ การพัฒนารูปแบบ แอปพลิเคชัน SenateServices 



๒๔ 

 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ได้แก่นางสาวสุดารัตน์  พงษ์เฉลียว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ กลุ่มงาน
พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๔. การมอบรางวัลการสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนางาน โดยใช้กระบวนการ
จัดการความรู้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ซึ่งส านักที่ได้รับรางวัล ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากประธานวุฒิสภา 
ซึ่งจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมหมายเลข ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ 
เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา พร้อมกับการมอบเกียรติบัตร ให้แก่ ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ ลูกจ้าง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา และส านักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส 

๑.๗ การเรียนรู ้(KMP ๗) 
การด าเนินการ 
- การสรุป/ถอดบทเรียนจากการจัดท าองค์
ความรู้และการจัดท านวัตกรรม โดย
วิเคราะห์ประโยชน์ที่ได้รับจากการท าองค์
ความรู้ การน าความรู้ และและนวัตกรรมไป
ใช้ในการท างาน ปัญหา อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ใหม่และหมุนเวียนต่อไปอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
 
- มีรายงานสรุปผลการ
จัดท า 
องค์ความรู้/นวัตกรรม ๑ 
ฉบับ 

 เป็นไปตามเป้าหมาย 
- ผู้รับผิดชอบการจัดท าองค์ความรู้และนวัตกรรมได้มีการสรุป/ถอดบทเรียนจาก
การจัดท าองค์ความรู้และนวัตกรรม เปน็รายงานการจัดท าองค์ความรู้/นวัตกรรม
เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานโดยใช้การจัดการความรู้ ซึ่งมีการอธิบายการใช้
กระบวนการจัดการความรู้ในการด าเนินงาน รายละเอียด/กระบวนการ 
และวิเคราะห์ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดท าองค์ความรู้และนวัตกรรม การน า
ความรู้ไปใช้ในการท างาน ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการวิเคราะห์ดังกล่าวเป็นการประเมินถึงผลสัมฤทธิ์
ของการจัดการความรู้ ซึ่งมุ่งเน้นให้องค์ความรู้ที่ก าหนดสามารถน าไป 
ใช้ประโยชน์ได้ 

 
 

- ผู้รับผิดชอบ
องค์ความรู้/
นวัตกรรม 

 

๑.๘ การฝึกอบรมและการเรียนรู้  
การด าเนินการ 
- การจัดกิจกรรมการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับทีมงานจัดการความรู้ (KM 

 
 
- มีการจัดกิจกรรมการเสริม 
สร้างความเข้มแข็งให้กับ

 เป็นไปตามเป้าหมาย 
- ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด าเนินการจัดโครงการพัฒนาการจัดการความรู้และ
ระบบการเรียนรู้ขององค์กร กิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับทีมงาน
จัดการความรู้ (KM Team) โดยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ

 
- ส านักพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล 



๒๕ 

 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

Team) 
 

ทีมงานจัดการความรู้ 
จ านวน ๑ ครั้ง 

ความรู้ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยใช้การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ใน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ในระบบ Thai MOOC หัวข้อ “ระบบ
สารสนเทศกับการจัดการความรู้ในยุคดิจิทัล” (Information System and 
Knowledge Management in the Digital Age) มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย 
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
และบุคลากรที่เก่ียวข้อง จ านวน 30 คน ซึ่งให้กลุ่มเป้าหมายเข้าเรียนรู้ในระบบ
ดังกล่าวระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563  

๑.๙ การยกย่องชมเชย  
การด าเนินการ 
- การจัดกิจกรรมมอบรางวัลการจัดการ
ความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 

 
 
- มีการจัดกิจกรรมการยก
ย่องและชมเชย อย่าง
น้อย ๑ ครั้ง 
 

 เป็นไปตามเป้าหมาย 
๑. ตามที่แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ฯ ได้ก าหนดกิจกรรมยกย่องชมเชยผลงาน
ด้านการจัดการความรู้ในองค์กร เพ่ือเป็นการประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่
ด าเนินการจัดท าองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ และเสริมสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรใน
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยในคราวประชุมคณะ
กรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
ให้มีการมอบรางวัลการจัดการความรู้ฯ รางวัลการสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการ
ด าเนินงานโดยใช้การจัดการความรู้ โดยพิจารณาจากนวัตกรรมที่ทุกส านักและกลุ่ม
ตรวจสอบภายในด าเนินการ รวมทั้งเห็นชอบเกณฑ์การพิจารณาตัดสินรางวัลการ
จัดการความรู้ ประกอบด้วย 
 ๑) กระบวนการสร้างนวัตกรรมโดยใช้การจัดการความรู้ 
 ๒) ความคิดสร้างสรรค์ 
 ๓) ประโยชน์ของนวัตกรรม 
๒. การตัดสินรางวัลพิจารณาโดยคณะกรรมการตัดสินรางวัลการจัดการความรู้ของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย
ผู้บริหารของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จ านวน ๘ คน ได้แก่ 
 ๑. นายคณวัฒน์  วงศ์แก้ว ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ 

 
 
- คณะอนุกรรม 
การขับเคลื่อน 
- กรรมการ
ตัดสินรางวัล
การจัดการ
ความรู้ฯ 
- ส านักพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล 
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 ๒. นายพีระพจน์  รัตนมาลี  ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ 
 ๓. นายสุรัตน์  หวังต่อลาภ รองเลขาธิการวุฒิสภา 
 ๔. นางสาวชลธิชา มีแสง ผู้อ านวยการส านักวิชาการ 
 ๕. นายทศพร  แย้มวงษ์ ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย 
 ๖. นายสมใบ  มูลจันที ผู้อ านวยการส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 ๗. นายอภิชาต อ่อนสร้อย ผู้อ านวยการส านักภาษาต่างประเทศ 
 ๘. นางวัลลภา  อินตาพวง ผู้บังคับบัญชากลุ่มตรวจสอบภายใน 
๓. คณะกรรมการฯ ได้พิจารณารายงานผลการด าเนินการจัดท านวัตกรรม และรับ
ฟังการน าเสนอรายละเอียดนวัตกรรมที่ทุกส านัก/กลุ่มด าเนินการ เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 15 อาคารสุขประพฤติ 
ประกอบการให้คะแนนตามหลักเกณฑ์การตัดสินรางวัล  
๔. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดการความรู้ฯ ได้ด าเนินการรวบรวบผลการให้
คะแนนของคณะกรรมการฯ และน าเรียนเลขาธิการวุฒิสภารับทราบผลการตัดสิน
รางวัลเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการตัดสินรางวัล ดังนี้ 
 1. รางวัลชนะเลิศ จ านวน 1 รางวัล ได้แก่ หัวข้อนวัตกรรม :  ตรวจงานฉับไว 

...ลดใช้กระดาษ โดย: ส านักกรรมาธิการ ๑ ส านักกรรมาธิการ ๒ และส านัก
กรรมาธิการ ๓ 
 2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ จ านวน 1 รางวัล ได้แก่ หัวข้อนวัตกรรม : 
การพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการวิเคราะห์ความชอบ 
ด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายและร่างกฎหมาย (Database development for 
supporting the analysis of constitutionality of law or draft legislation) 
จัดท าโดย:  ส านักกฎหมาย 
 3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ จ านวน ๑ รางวัล ได้แก่ หัวข้อนวัตกรรม :  
การพัฒนารูปแบบ แอปพลิเคชัน Senate Services จัดท าโดย: ส านักเทคโนโลยี



๒๗ 

 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

สารสนเทศและการสื่อสาร 
 4. รางวัลชมเชย จ านวน ๒ รางวัล ได้แก่ 
  ๑) หัวข้อหัวข้อนวัตกรรม : HRD Senate Let’s Upgrade ! : อัพเกรด
ตนเองอัพเดทความรู้ด้วยเครื่องมือออนไลน์ จัดท าโดย: ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  ๒) หัวข้อหัวข้อนวัตกรรม : English Delivery by BFL จัดท าโดย: ส านัก
ภาษาต่างประเทศ 
๕. ส านักท่ีได้รับรางวัลดังกล่าวข้างต้น จะได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจาก
ประธานวุฒิสภา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการ
ด าเนินการจัดการความรู้ รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ในวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) ในวันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม
หมายเลข ๒๗๐๒  ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา  

แผนงานที่ ๒ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการจัดการความรู้ 
การด าเนินการ 
- การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์การจัดการ
ความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
 

 - ร้อยละความส าเร็จของ
การพัฒนาเว็บไซต์การ
จัดการความรู้ของ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ร้อยละ ๙๐ 

 เป็นไปตามเป้าหมาย 
๑. ในคราวประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารด าเนินการตรวจสอบสถิติ การใช้งานของแต่ละองค์
ความรู้จากเว็บไซต์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ว่ามีผู้เข้าใช้
งานจ านวนเท่าใด เพ่ือที่จะน าไปใช้ต่อยอดในการประชาสัมพันธ์ต่อไป ทั้งนี้ 
ในคราวประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๑๗ 
ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้รายงานผลการด าเนินการตรวจสอบสถิติการใช้งานของแต่ละองค์ความรู้ 
จากเว็บไซต์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาว่าสถิติการใช้งาน
เว็บไซต์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา พบว่า มีสถิติการจัดเก็บ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มีผู้เข้า ใช้งาน จ านวน ๘,๗๑๔ ครั้ง  

- คณะอนุกรรม 
การขับเคลื่อน 
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๒. คณะกรรมการจัดการความรู้ฯ ได้มีการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
ความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และแจ้งให้บุคลากรตอบแบบสอบถามที่
ระบบส ารวจความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (e-Survey) 
โดยมีประเด็นการสอบถามเก่ียวกับความถี่ในการเข้าใช้งานเว็บเพจการจัดการความรู้
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา การใช้งานเว็บเพจการจัดการความรู้ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งพบว่า ความถี่ในการเข้าใช้งานเว็บเพจการจัดการความรู้ฯ 
น้อยกว่าหนึ่งครั้งต่อเดือน มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.22 รองลงมาคือ 
เดือนละ 2-3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25.67 ไม่เคยเข้าเลย คิดเป็นร้อยละ 19.79 
สัปดาห์ละครั้ง คิดเป็นร้อยละ 10.70 3-4 ครั้งในหนึ่งสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 
6.95 และทุกวัน คิดเป็นร้อยละ 2.67 ตามล าดับ ส าหรับ ความคิดเห็นต่อการ
จัดการความรู้ฯ พบว่า ด้านการใช้งานเว็บเพจการจัดการความรู้ฯ มีค่าคะแนน
เฉลี่ยต่ ากว่าด้านอ่ืน (คะแนนเฉลี่ย 3.58 คิดเป็นร้อยละ 71.64)  
ดังนั้น การปรับปรุงเว็บเพจการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็น
หนึ่งในประเด็นส าคัญท่ีจะต้องด าเนินการ โดยเฉพาะการพัฒนาเว็บเพจให้เป็น
แหล่งข้อมูลความรู้ในการปฏิบัติงาน ที่บุคลากรสามารถค้นหาข้อมูลความรู้ได้
สะดวกรวดเร็ว และสามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งความรู้อ่ืน ๆ ในการสนับสนุนการ
ท างานได้ครอบคลุมต่อความต้องการใช้งานได้มากขึ้น 
๓. มีการน าเข้าองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่ด าเนินการ ประจ าปี ๒๕๖๓ ในรูปแบบ
อินโฟกราฟฟิค และข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น คลิปวีดิโอการจัดกิจกรรมชุมชน
นักปฏิบัติ กิจกรรมการเสวนาในวัน KM Day เพ่ือจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลหรือคลัง
ความรู้ขององค์กร และเผยแพร่ให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้ง น าไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โดยมีการจัดรูปแบบการเผยแพร่ในเว็บไซต์เป็น 
การจัดท าชั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BookShelf) เพ่ือให้สามารถดาวน์โหลดเล่ม
เอกสารองค์ความรู้ได้สะดวก และท าให้การน าเสนอองค์ความรู้เป็นที่น่าสนใจแก่



๒๙ 

 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

บุคลากรและผู้สนใจมากยิ่งขึ้น 

 
แผนงานที่ ๓ การสื่อสารและประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ 
การด าเนินการ 
๑) การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการ
ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
๒) การเผยแพร่ความรู้ที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน 

 - จ านวนช่องทางที่ใช้ใน
การประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่องค์ความรู้ใน
การปฏิบัติงาน 
อย่างน้อย ๓ ช่องทาง 
- จ านวนช่องทางที่ใช้ใน
การประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่องค์ความรู้ใน
การปฏิบัติงาน 
อย่างน้อย ๓ ช่องทาง 
- จ านวนความรู้จ าเป็นต่อ

 เป็นไปตามเป้าหมาย 
๑. ส านักและกลุ่มตรวจสอบภายในได้มีการจัดท าอินโฟกราฟิก (Infographic) 
เกี่ยวกับองค์ความรู้ที่จัดท าในปีที่ผ่านมา หรือความรู้อื่น ๆ ที่เห็นว่ามีความจ าเป็น
ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ือเผยแพร่ให้แก่บุคลากรของส านักงานฯ ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ เช่น ไลน์กลุ่มของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นต้น โดย
หมุนเวียนต่อเนื่องไปในแต่ละเดือน (สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง เผยแพร่ทุกวันพฤหัสบดี 
โดยเริ่มด าเนินการ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓  ถึงวันพฤหัสบดีที่ 16 
กรกฎาคม 2563 ซึ่งได้มีการด าเนินการเผยแพร่แล้วในช่วงเดือนเมษายน - 
มิถุนายน จ านวน ๑๗ เรื่อง รวมทั้ง ได้มีการรวบรวมและเผยแพร่ในเว็บเพจการ
จัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
๒. ส านักและกลุ่มตรวจสอบภายในได้มีการจัดท าอินโฟกราฟิก (Infographic) 

- คณะอนุกรรม 
การขับเคลื่อน 
- ทุกส านัก
และกลุ่ม
ตรวจสอบ
ภายใน 



๓๐ 

 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

การปฏิบัติงาน ที่ได้รับ
การเผยแพร่ให้แก่
บุคลากรผ่านช่องทาง 
ต่าง ๆ จ านวน 1๙ เรื่อง 

 
 

เกี่ยวกับนวัตกรรมที่ได้จัดท าข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) รวมทั้ง เผยแพร่ในเว็บเพจ
การจัดการความรู้ฯ 
๓. จัดท าและเผยแพร่วิดิทัศน์เกี่ยวกับนวัตกรรมการจัดการความรู้ของส านักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ 
๔. ถ่ายทอดสด (Facebook Live) กิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ องค์
ความรู้และนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล ในกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ 
๕. จัดท าและเผยแพร่คลิปวีดิโอ การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ องค์ความรู้และ
นวัตกรรมที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ ทาง Application Line 
เว็บเพจการจัดการความรู้ และ YouTube ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 



๓๑ 

 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 

 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

แผนงานที่ ๔ การติดตามประเมินผลการจัดการความรู้ 

การด าเนินการ 
๔.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินการ
จัดท าองค์ความรู้/นวัตกรรม 
๔.๒ ประเมินผลการน าองค์ความรู้/
นวัตกรรมที่ด าเนินการไปใช้ประโยชน์ 
๔.๓ ประเมินผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

- มีการจัดท ารายงาน
ผลสัมฤทธิ์ฯ เสนอ
เลขาธิการวุฒิสภา 
จ านวน ๑ ฉบับ 
 
 

 เป็นไปตามเป้าหมาย 
๑. คณะกรรมการจัดการความรู้ฯ ได้มีการติดตาม เสนอแนะและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีการรายงานความคืบหน้าการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน และรายงาน
ผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ เสนอเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อทราบ 
๒. ประธานกรรมการจัดการความรู้ฯ และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดการ
ความรู้ฯ ได้มีการติดตามการจัดท าองค์ความรู้และนวัตกรรม โดยการจัดกิจกรรม
ชุมชนนักปฏิบัติ หัวข้อการจัดท านวัตกรรม จ านวน ๔ ครั้ง เพื่อรับทราบถึงความ
คืบหน้าในการด าเนินการ และให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินการต่อไป 
ซ่ึงส านักและกลุ่มตรวจสอบภายในได้วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือโอกาสในการ
พัฒนาการปฏิบัติงานจากการด าเนินงานที่ผ่านมาในการก าหนดหัวข้อนวัตกรรม 
และได้มีการแสวงหาความรู้ที่เกี่ยวข้องและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้ง การเรียนรู้จากการน านวัตกรรมที่ก าหนดไปปฏิบัติจริง 
ซึ่งจากการรับฟังการน าเสนอตามกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ พบว่าส านักและกลุ่ม
ตรวจสอบภายในมีความคืบหน้าในการจัดท านวัตกรรมได้ตามแผนงานที่ก าหนด 
และสามารถด าเนินการจัดท านวัตกรรมได้แล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓  
๓. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ฯ ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๒/
๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้อง
ประชุมหมายเลข ๒๗๐๓ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ เพ่ือพิจารณาติดตามการ
ด าเนินงานการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ และแนวทางการจัดกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) 

- คณะกรรมการ 
- คณะอนุกรรม 
การขับเคลื่อน 
- ผู้รับผิดชอบ
องค์ความรู้/
นวัตกรรม 

- ส านักพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล 
 
 



๓๓ 

 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๔. คณะกรรมการจัดการความรู้ฯ ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ 
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข ๒๔๐๖ ชั้น 
๒๔ อาคารสุขประพฤต ิเพ่ือติดตามการด าเนินงานการจัดการความรู้ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยที่ประชุมมีมติ 
เห็นชอบ 
 - เห็นชอบกรอบการด าเนินงานจัดการความรู้ในช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน 
๒๕๖๓ ซึ่งก าหนดให้จัดท านวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการด าเนินงานโดยใช้การจัดการ
ความรู้ตามที่ทกุส านักและกลุ่มตรวจสอบภายในเสนอให้แล้วเสร็จภายในเดือน
กรกฎาคม พร้อมทั้งจัดท ารายงานผลการด าเนินการจัดท านวัตกรรมที่รับผิดชอบ 
เพ่ือเป็นการติดตามประเมินผลการด าเนินงานการจัดท านวัตกรรม และเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณามอบรางวัลการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ซึ่งก าหนดให้มีการพิจารณาตัดสินรางวัลการจัดการความรู้ฯ ประเภท
รางวัลการสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการด าเนินงานโดยใช้การจัดการความรู้ในช่วง
เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ 
 - เห็นชอบเกณฑ์การพิจารณาตัดสินรางวัลการจัดการความรู้ฯ ประเภทการ
สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการด าเนินงานโดยใช้การจัดการความรู้  
 - เห็นชอบแนวทางการจัดกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) โดยมีรูปแบบ
เป็นการจัดกิจกรรมการเสวนา เพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ให้แก่บุคลากร
ของส านักงานฯ ซึ่งให้มผีู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ สถานที่จัด จ านวนที่เหมาะสม เพ่ือลด
ความแออัดของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live 
ให้บุคลากรได้รับชมและมีส่วนร่วมกับกิจกรรม 
๕. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ ร่วมกับส านักพัมนาทรัพยากรบุคคล ร่วมกัน
พิจารณารายละเอียดในการจัดกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) ได้แก่ ก าหนด
ประเด็นการเสวนา การจัดท าบอร์ดนิทรรศการการจัดท านวัตกรรม กิจกรรมการ



๓๔ 

 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ส่งเสริมการเรียนรู้ และการมอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลการจัดการความรู้ 
๖. จัดท าแบบสอบถามการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และแจ้ง
ให้บุคลากรตอบแบบสอบถามที่ระบบส ารวจความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา (e-Survey) เพ่ือส ารวจการรับรู้เกี่ยวกับการด าเนินการจัดการ
ความรู้ และความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู้ วัฒนธรรมการเรียนรู้ 
การสื่อสารการจัดการความรู้ การใช้งานเว็บเพจการจัดการความรู้ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา รูปแบบและช่องทางการน าเสนอองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร รวมทั้ง ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงาน ซึ่งข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามเป็น
การประเมินผลการด าเนินงานจัดการความรู้ และเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและ
พัฒนาการด าเนินการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาในด้านต่าง ๆ 
ให้ดียิ่งขึ้น และสนับสนุนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 

 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๗. การประเมินผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เป็นการประเมินการด าเนินกิจกรรมให้ได้ผลผลิต (outputs) ตามเป้าหมาย และ
เกิดผลลัพธ์ (outcome) ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้ คือ องค์
ความรู้ที่น ามาจัดการความรู้สามารถน าไปใช้ประโยชน์จริง ดังนั้น การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ประกอบด้วย ตัวชี้วัดในการประเมินผล ๒ ตัวชี้วดั คือ ๑) การประเมิน
ความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ และ ๒) การประเมินผล
การน าองค์ความรู้ที่ด าเนินการไปใช้ประโยชน์ 
 ๗.๑) การประเมินความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
จัดการความรู้ฯ 
 - ได้มีการด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ฯ บรรลุ
เป้าหมายตัวชี้วัดที่ก าหนด ครบถ้วน ทุกกิจกรรม สรุปไดว้่า ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๗.๒) การน าองค์ความรู้ที่ด าเนินการไปใช้ประโยชน์  
 - ด าเนินการโดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดการความรู้ฯ แจ้งให้
ผู้รับผิดชอบการจัดท าองค์ความรู้/นวัตกรรม รายงานผลการน าองค์ความรู้/
นวัตกรรมที่ด าเนินการไปใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในเชิงคุณภาพ ซึ่งจะต้องสามารถแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าองค์ความรู้/
นวัตกรรมที่ด าเนินการสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งทุกองค์ความรู้/
นวัตกรรมได้มีการจัดท าตามกระบวนการจัดการความรู้ และมีการวิเคราะห์
ประโยชน์ของนวัตกรรมที่ด าเนินการ แสดงให้เห็นว่า สามารถน าความรู้มาใช้
ประโยชน์ในการสร้างนวัตกรรม และนวัตกรรมสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงทุก
นวัตกรรม คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ 
 



๓๖ 

 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

- ผลการประเมินตามตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการจัดการความรู้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 
คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ ดังนั้น สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการจัดการ
ความรู้ ประจ าปีงบประปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๘. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ รวบรวมและประมวลผลข้อมูลจากการติดตาม
และประเมินผลการน าองค์ความรู้ที่ด าเนินการไปใช้ประโยชน์ รวมทั้ง ความส าเร็จ
ของการด าเนิน กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ เพื่อจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์การ
จัดการความรู้ เสนอประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ฯ และเลขาธิการวุฒิสภา 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
๙. เผยแพร่รายงานผลสัมฤทธิ์ให้บุคลากรทราบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 

 

บทที่ ๓ 
สรุปผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ 

 
 การประเมินผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นการประเมินการ
ด าเนินกิจกรรมให้ได้ผลผลิต (outputs) ตามเป้าหมาย และเกิดผลลัพธ์ (outcome) ตรงตามวัตถุประสงค์
ของการจัดการความรู้ คือ องค์ความรู้ที่น ามาจัดการความรู้สามารถน าไปใช้ประโยชน์จรงิ ดังนั้น การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ประกอบด้วย ตัวชี้วัดในการประเมินผล ๒ ตัวชี้วัด คือ ๑) การประเมินความส าเร็จของการด าเนิน
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ และ ๒) การประเมินผลการน าองค์ความรู้ที่ด าเนินการไปใช้ประโยชน์ 
โดยมเีกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ตัวชี้วัด 
ระดับคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนนิกิจกรรมตาม
แผนปฏบิัตกิารการจดัการความรู ้ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

80 85 90 95 100 

๒. ร้อยละขององค์ความรู้ทีส่ามารถน าไปใช้ประโยชนไ์ด ้ 80 85 90 95 100 

สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมตัวชี้วดัผลสัมฤทธิ์ 
๑. ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรกำรจัดกำรควำมรู้ ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ประเมินความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบตักิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

โดยพิจารณาจากผลการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดของ กิจกรรมที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการฯ  
 สูตรการค านวณ 

 = จ านวนกิจกรรมที่สามารถด าเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย X ๑๐๐ 
                                   จ านวนกิจกรรมทัง้หมดทีน่ ามาประเมนิ 
 ผลกำรประเมิน 
 จากผลการด าเนนิกิจกรรมตามแผนปฏิบตัิการการจัดการความรู ้ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ที่ไดน้ าเสนอในบทที่ ๒ พบว่า กิจกรรมที่ก าหนดตามแผนปฏิบตัิฯ มีจ านวน ๑๒ กจิกรรม ได้มีการด าเนินการ
แล้วเสร็จครบถว้นทกุกิจกรรม และมีผลการด าเนนิงานบรรลุเป้าหมายตัวชีว้ัดทีก่ าหนดไว้ทุกกิจกรรม 
ดังนัน้ มีผลการด าเนนิการตามตวัชี้วดัเฉลี่ยในภาพรวม 

 แทนคา่สูตร 

 =  ๑๒ X ๑๐๐    = ร้อยละ ๑๐๐ 

           ๑๒ 

 สรุปได้วา่ ผลความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คดิเปน็ร้อยละ ๑๐๐ มีค่าคะแนนอยู่ในระดบัที่ ๕ 

 



๓๘ 

 

๒. ร้อยละขององค์ควำมรูท้ี่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ 
การติดตามและประเมินผลการน าองค์ความรู้ที่ น ามาจัดการความรู้  ประจ าปี งบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปใช้ประโยชน์ ดำเนินการโดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดการความรู้ฯ แจ้งให้ผู้รับผิดชอบ 
การจัดท าองค์ความรู้และนวัตกรรม รายงานผลการน าองค์ความรู้/นวัตกรรมที่ด าเนินการไปใช้ประโยชน์ 
ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพ ซึ่งจะต้องสามารถแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าองค์ความรู้/
นวัตกรรมที่ด าเนินการสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้จริง  

 
ซึ่งทุกองค์ความรู้/นวตักรรมไดม้ีการจัดท าตามกระบวนการจัดการความรู้ และมีการวิเคราะห์ประโยชน์

ของนวัตกรรมที่ด าเนินการ แสดงให้เห็นว่า สามารถน าความรู้มาใช้ประโยชน์ในการสร้างนวัตกรรม และ
นวัตกรรมสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงทุกนวัตกรรม คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ 

 
สูตรการค านวณ 

 = จ านวนองค์ความรู้ที่สามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด้  X ๑๐๐ 
                   จ านวนองคค์วามรู้ทั้งหมดที่ด าเนนิการ 
 ผลกำรประเมิน 
 ผู้รับผิดชอบการจดัท าองค์ความรูแ้ละนวัตกรรมได้มีการจัดท าตามกระบวนการจัดการความรู้ 
และมกีารวิเคราะห์ประโยชน์ของนวตักรรมที่ด าเนนิการ ท่ีแสดงให้เหน็ถงึประโยชน์หรอืคุณภาพของ
นวตักรรมที่ชดัเจนใช้ประโยชน์ได้จริง ซึง่แสดงให้เหน็วา่ ไดม้ีการใช้การจัดการความรู้ เพือ่พัฒนางาน 
โดยวเิคราะห์ปัญหาอปุสรรค โอกาสในการปรับปรุงงาน การรวบรวมและแสวงหาความรู้ และน าความรู้มาใช้
ในปรับปรุงและพฒันาการปฏิบัติงานจนเกิดเปน็นวัตกรรมที่สนบัสนนุการปฏิบตัิงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 โดยนวัตกรรมจัดท าทั้ง ๑๗ นวัตกรรม และองค์ความรู้ ๒ องคืความรู้ สามารถวิเคราะห์ผลน าองค์
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างครบถ้วนและชัดเจน ดังน้ัน ร้อยละขององค์ควำมรู้ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์
ได้ คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ มีค่าคะแนนอยู่ในระดับที่ ๕ 

  
ท้ังนี้ ตัวอย่างการวิเคราะห์และถอดบทเรียนประโยชน์ทีไ่ด้รบัจากการท านวัตกรรม ของนวตักรรม 

ที่ได้รบัรางวัลการจดัการความรู้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึง่เปน็แบบอย่างที่ดี (Best Practice) 
ในการด าเนินการจดัการความรู้ มีดงันี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 

 

หัวข้อนวัตกรรม ประโยชนข์องนวัตกรรม 
๑. ตรวจงานฉับไว ... 
ลดใช้กระดาษ 
จัดท าโดย 
ส านักกรรมาธิการ ๑ 
ส านักกรรมาธิการ ๒ 
ส านักกรรมาธิการ ๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. “การพัฒนา
ฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุน
การวิเคราะห์ความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญของ
กฎหมายและร่าง
กฎหมาย (Database 
development for 
supporting the 
analysis of 
constitutionality of 
law or draft 
legislation)” 
จัดท าโดย : ส านัก
กฎหมาย 

 การจัดท าและน าเสนอข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก จ านวน 
๙ เรื่อง ดังท่ีกล่าวมาข้างต้น จะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านัก
กฎหมายที่สามารถน าไปใช้ประกอบการศึกษาและวิเคราะห์ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของร่างกฎหมายที่จะเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภา  ทั้งในการจัดท าเอกสาร
ประกอบการพิจารณาร่างกฎหมาย  การจัดท าความเห็นทางกฎหมาย  การให้ค าปรึกษา 
ตอบข้อหารือ และให้บริการทางวิชาการแก่สมาชิกวุฒิสภา  ตลอดจนการจัดท าเอกสาร
ทางและบทความทางวิชาการเพ่ือให้บริการและเผยแพร่แก่สมาชิกวุฒิสภาและบุคคลใน
วงงานรัฐสภา     

  ส่วนองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนในการเสนอความเห็น
ของสมาชิกวุฒิสภาเพ่ือยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของร่างกฎหมาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นั้น  เนื่องจาก
ปัจจุบันยังไม่มีการเข้าชื่อของสมาชิกวุฒิสภา เพื่อขอให้ประธานวุฒิสภาหรือประธาน
รัฐสภาแล้วแต่กรณี เสนอความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ แต่อย่างใด จึงยังไม่มีการน านวัตกรรมองค์ความรู้ดังกล่าวมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรส านักกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจัดให้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับ
แนวทางปฏิบัติงานในเรื่องดังกล่าว ย่อมเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรส านัก
กฎหมาย  เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกระบวนวิธี
พิจารณาของ ศาลรัฐธรรมนูญ 

๓. การพัฒนารูปแบบ
แอปพลิเคชัน 
SenateServices 
จัดท าโดย : ส านัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
 

นวัตกรรมที่ได้จัดท ำ แอปพลิเคชัน SenateServices พัฒนารูปแบบ แอปพลิเค
ชัน ดาวน์โหลด  Senate Services เป็นแอปพลิเคชันส าหรับอุปกรณ์ Smart Device 
บนระบบปฏิบัติการ iOS มีกำรน ำไปปฏิบัติจริง และแสดงให้เห็นถึงประโยชน์หรือ
คุณภำพของนวัตกรรมที่ชัดเจน เช่น มิติประสิทธิภำพ ในกำรลดเวลำ ลดขั้นตอน ลด
ต้นทุนค่ำใช้จ่ำยหรือมิติกำรให้บริกำร ในกำรเป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริกำร  สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างไร  

๑) ประโยชน์ต่องานตามภารกิจของส านัก/กลุ่ม ส านักท่ีเกี่ยวข้อง 
 - สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารในการให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับสมาชิกวุฒิสภา  



๔๐ 

 

หัวข้อนวัตกรรม ประโยชนข์องนวัตกรรม 
๒) ประโยชน์ต่อส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
- สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะหน่วยงาน

สนับสนุนการให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับสมาชิกวุฒิสภา 
๓) ประโยชน์ต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 - ประธานวุฒิสภา  
 - สมาชิกวุฒิสภา 
 - ผู้ปฏิบัติงานวงงานสภานิติบัญญัติ 
 - ประชาชน 

๔. HRD Senate Let’s 
Upgrade ! : อัพเกรด
ตนเอง อัพเดทความรู้ 
ด้วยเครื่องมือดิจิทัล  
จัดท าโดย : ส านัก
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

การน าเครื่องมือดิจิทัลมาปรับใช้ในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรท าให้เกิดประโยชน์ใน ๓ 
ระดับ ดังนี้ 
 ระดับปัจเจกบุคคล : สามารถเพ่ิมพูนความรู้ให้ตนเองเพ่ือน ามาปรับใช้ตาม
ความต้องเฉพาะของแต่ละบุคคลจากแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ที่หลากหลาย และ
สามารถท าได้ทุกที่ ทุกเวลา อีกทั้งเป็นการลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อจากการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อีกด้วย 
 ระดับกลุ่มงำน/ส ำนัก : กลุ่มงานหรือส านักที่มีบุคลากรที่มีความสนใจแสวงหา
และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากแพลตฟอร์มต่างๆ อยู่เสมอ จะได้ประโยชน์จากแนวคิดใหม่ๆ 
หรือแนวคิดท่ีแตกต่างหรือน่าสนใจมาปรับใช้ในการท างาน ความตั้งใจใฝ่รู้คือคุณลักษณะ
ของบุคลากรที่เป็นที่ต้องการของทุกกลุ่มงาน/ส านัก ไม่ว่าจะปฏิบัติงานในด้านภารกิจ
หลักหรือภารกิจสนับสนุน 
 ระดับองค์กร : การน าเครื่องมือดิจิทัลมาใช้สามารถลดต้นทุนในการจัดฝึกอบรม 
เป็นการประหยัดงบประมาณขององค์กร นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้
ในองค์กร (Organizational Learning Culture) จากการที่บุคลากรมีทักษะการเรียนรู้
ในยุคดิจิทัล ซึ่ งเป็นสิ่ งที่ ส าคัญต่อกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลหรือ Digital 
Transformation ขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็น Digital Parliament  

๕. English Delivery 
by BFL 
จัดท าโดย : ส านัก
ภาษาต่างประเทศ 

บุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาทุกสายงานสามารถน าความรู้จากองค์
ความรู้ดังกล่าวซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษพ้ืนฐานไปจนถึง
ภาษาอังกฤษในวงงานรัฐสภาและค าศัพท์ ส านวนเฉพาะด้านไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพอันจะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรในภาพรวม โดยผ่าน
นวัตกรรม “English Delivery by BFL” ซึ่งมีส่วนช่วยในการลดเวลา ลดขั ้นตอน 
เนื่องจากสะดวกต่อการเข้าใช้งาน อีกทั้งยังสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายจากเดิมที่อยู่
ในรูปแบบเอกสาร ตลอดจนส่งผลให้บุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาในฐานะ
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากขึ้น เนื่องจากใช้งานง่าย สามารถเข้าถึงได้ทุกที่และทุก
เวลาตามความประสงค์ และได้เปิดช่องทางติดต่อ-สอบถามออนไลน์ไว้ในกรณีที่มีค าถาม
หรือข้อสงสัย ทางผู้สร้างนวัตกรรมจะสามารถไขปัญหาและข้อสงสัยได้ทันท่วงที พร้อม
ทั้งยังมีช่องประเมินความพึงพอใจเช่นกันเพ่ือพร้อมน้อมรับข้อเสนอแนะ และค าติชมเพ่ือ
น ามาปรับปรุงแก้ไของค์ความรู้ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึนในโอกาสต่อไป 
 

 
 



๔๑ 

 

 
สรุปผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ ประจ ำปีงบประปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ตัวชี้วัด 
ผลการประเมิน 

ร้อยละ ค่าคะแนน 
๑. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนนิกิจกรรมตาม
แผนปฏบิัตกิารการจดัการความรู ้ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

100 ๕ 

๒. ร้อยละขององค์ความรู้ทีส่ามารถน าไปใช้ประโยชนไ์ด ้ ๑๐๐ ๕ 

ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ ๑๐๐ ๕ 

จากตารางข้างต้น ผลการประเมินตามตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการจัดการความรู้ ประจ าปี 
งบประปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัด มีค่าคะแนนเฉลี่ยคิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ อยู่ใน
ระดับที่ ๕ ดังนั้น สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ อยู่ในค่าคะแนนระดับที่ ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 

 

บทท่ี ๔ 
บทสรุป ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 
บทสรุป  

ตามที่ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีกิจกรรมตามกระบวนการการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management Process) ท่ีมีการบู รณการร่วมกับกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change 
Management Process) เพ่ือให้มีการรวบรวมองค์ความรู้อย่างเป็นระบบเพ่ือใช้ในการเรียนรู้แก้ไขปัญหา 
พัฒนาและต่อยอด ในการน าองค์ความรู้ไปใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและส่งผลประโยชน์ต่อ
ผู้รับบริการ โดยเฉพาะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/สมาชิกวุฒิสภา  โดยแบ่งออกเป็น ๔ แผนงาน 
ประกอบด้วย แผนงานที่ ๑ การจัดท าองค์ความรู้และนวัตกรรม แผนงานที่ ๒ การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสนับสนุนการจัดการความรู้ แผนงานที่ ๓ การสื่อสารและประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ 
และแผนงานที่ ๔ การติดตามประเมินผลการจัดการความรู้ โดยมีกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รวมทั้งสิ้น 
จ านวน ๑๒ กิจกรรม ทั้งนี้ ในการด าเนินการตามแผนให้เป็นไปตามเป้าหมาย ได้มีการก าหนดให้หน่วยงาน
ภายในส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมกันขับเคลื่อน โดยการด าเนินโครงการและกิจกรรมที่ก าหนดไว้ตาม
แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมทั้งการสนับสนุนด าเนินงานผ่าน
กลไกของคณะกรรมการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
จัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งมาจากผู้บริหาร และตัวแทนจากส านักและกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน โดยการติดตามการด าเนินงานตามแผนฯ อย่างต่อเนื่อง ทั้งอย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ 
โดยมีการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ฯ และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ฯ 
การประสานงาน ปรึกษาร่วมกับผู้รับผิดชอบการจัดท าองค์ความรู้และกิจกรรมอื่น ๆ ตามแผนปฏิบัติการฯ 
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะการด าเนินงานตามแผนฯให้ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการจัดการความรู้  ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นการประเมินผลจาก ๒ ตัวชี้วัด คือ ๑) การประเมินความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการ และ ๒) การประเมินผลการน าองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ด าเนินการไปใช้ประโยชน์ ซึ่งจาก
การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่ามีผล
ความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และองค์ความรู้ที่ด านินการ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ ดังนั้น ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ 
ประจ ำปีงบประปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ อยู่ในค่ำคะแนนระดับที่ ๕ การด าเนิน
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ ท าให้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์สรุปได้ดังนี้ 

ผลผลิต 
๑. มีการใช้กระบวนการจัดการความรู้เพ่ือทบทวน วิเคราะห์การด าเนินงานที่ผ่านมา ปัญหาอุปสรรค

น าไปสู่การแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาจนเป็นนวัตกรรมของแต่ละส านัก/กลุ่ม จ านวน ๑๗ นวัตกรรม รวมทั้ง 
การจัดท าองค์ความรู้เพ่ือสนับสนุนภารกิจส าคัญของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาและทักษะท่ีจ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร จ านวน ๒ องค์ความรู้ โดยภาพรวมได้มีการจัดท านวัตกรรมและองค์ความรู้ จ านวน
๑๙ หัวข้อ ท้ังนี้ ได้มีการรวบรวมองค์ความรู้และนวัตกรรมดังกล่าวเป็นเอกสารที่ชัดแจ้งในรูปอินโฟกราฟฟิค 
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(Infographic)และจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ที่ด าเนินการได้  

๒. มีการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้มีข้อมูล
ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย รวมทั้ง การปรับปรุงรูปแบบการจัดเก็บและน าเสนอข้อมูลองค์ความรู้ในเว็บไซต์ 
โดยการจัดท าชั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BookShelf) เพ่ือให้สามารถเข้าถึง ง่ายต่อการค้นหา และน า
เอกสารองค์ความรู้ไปใช้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  

๓. มีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการจัดท านวัตกรรม เป็นต้น เพ่ือเป็นการเรียนรู้ร่วมกันในการ
ปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

๔. มีการมอบรางวัลการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้แก่ส านักที่ เป็น
แบบอย่างที่ดีในการจัดท านวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานโดยใช้การจัดการความรู้  เพ่ือเป็นประกาศ
เกียรติคุณ ยกย่องชมเชย และเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการจัดการความรู้ 

๕. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
อาทิ การเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านทาง Application Line การจัดท า QR Code เพ่ือให้บุคลากรสามารถ
เข้าถึงองค์ความรู้ที่ด าเนินการได้สะดวกรวดเร็ว ตลอดจน ได้มีการน าสื่อ social Media มาใช้ในการการ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้ให้สามารถเข้าถึงและสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรได้มากขึ้น ได้แก่ 
การถ่ายทอดสด Facebook Live บนแอพพลิเคชั่น facebook ชื่อ “ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาองค์กรแห่ง
ความสุข” 

 ผลลัพธ์ 
 ๑. นวัตกรรมและองค์ความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้ โดยได้มีการติดตามและประเมินผลการน านวัตกรรม/ 
องค์ความรู้ที่ด าเนินการไปใช้ประโยชน์  ซึ่งผู้รับผิดชอบได้วิเคราะห์ประโยชน์ของนวัตกรรมที่ด าเนินการ 
ท่ีแสดงให้เห็นถึงประโยชน์หรือคุณภาพของนวัตกรรมที่ชัดเจนใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ได้มีการ
ใช้การจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานจนเกิดเป็นนวัตกรรมที่สนับสนุนการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ๒. ท าให้เกิดการสร้างและแสวงหาองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมกระบวนงาน
ด้านนิติบัญญัติและกระบวนงานงานสนับสนุน และสอดคล้องสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักงานฯ 
ครบถ้วนทุกประเด็นยุทธศาสตร์  

๓. สนับสนุนความส าเร็จของการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญมีศักยภาพสูง 
และน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ ๔ ผลักดัน
วัฒนธรรมการเรียนรู้ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร แผนงาน ๔.๑ การพัฒนาแผนการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management : KM) ภายในส่วนราชการ ตัวชี้วัด ๑) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาแผนการจัดการ
ความรู้ของส่วนราชการ และ ๒) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ของส่วน
ราชการ ทั้งนี้ การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ของส านักงานฯ ท าให้บรรลุเป้าหมาย
ผลผลิตและผลลัพธ์ตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว โดยมีระดับคะแนน อยู่ในระดับที่ ๕ 
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๔. บุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และน า
ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดี ท่ีได้รับจากกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามกระบวนการจัดการความรู้ 
รวมทั้งเอกสารองค์ความรู้ มาใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน การแก้ปัญหา การปรับปรุงและพัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

๕. ความรู้ของส านักงานฯ และบุคลากรมีการจัดระบบและสั่งสมไว้พร้อมที่จะน าไปใช้ประโยชน์ 
และสามารถเข้าถึงความรู้และฐานข้อมูลที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็ว ตรงความต้องการใช้งาน
จากการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๖. เป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ของบุคลากรส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จากการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งการเรียนรู้ ตามภารกิจหลักของส านักงานฯ 
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนงานตามภารกิจของส านักและกลุ่มตรวจสอบภายใน รวมทั้ง การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อโซเชียลมีเดียมาช่วยส่งเสริมการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ให้ เข้าถึง
บุคลากรมากขึ้น ตลอดจน การยกย่องชมเชย เพ่ือสร้างแรงจูงใจและขวัญก าลังใจให้แก่ส านักและบุคลากรที่
ด าเนินการจัดการความรู้   

 
ปัญหำและอุปสรรค  
 ๑. การจัดการความรู้เกี่ยวกับการสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภาในการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัด
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ และการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ที่ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องจากเป็นภารกิจใหม่ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ดังนั้น การจัดท าองค์
ความรู้ยังเป็นการจัดการรวบรวมขอ้มูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักการทั่วไป หน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา และการ
ปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจดังกล่าวของส านักงานฯ เพ่ือสื่อสารไปยังบุคลากรของส านักงานฯ จึงยังขาดใน
เรื่องของการจัดการความรู้ที่ครอบคลุมถึงองค์ความรู้/ข้อมูลสารสนเทศ และแนวปฏิบัติที่ดีหรือเทคนิคท่ี
สนับสนุนผูป้ฏิบัติหน้าที่โดยตรงในภารกิจดังกล่าว  
 ๒. การสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการด าเนินงานโดยใช้การจัดการความรู้ เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี 
ในการส่งเสริมให้ทุกหน่วยงาน ได้มีการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของการจัดการความรู้โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ ความรู้ 
ในการปรับปรุง/พัฒนาการปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตาม บางนวัตกรรมยังต้องมีการปรับปรุงหรือต่อยอดอย่าง
ต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือมีการพัฒนาร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นการพัฒนา
กระบวนการท างานที่บูรณาการร่วมกัน 
 ๓. บุคลากรบางส่วนยังมีทัศนคติต่อการจัดการความรู้ว่าเป็นภาระที่เพ่ิมขึ้นจากภารกิจงานประจ า  
ท าให้ขาดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยอาจมีเฉพาะคณะท างานหรือ
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดท าองค์ความรู้บางส่วนที่มาแลกเปลี่ยนความรู้ ท าให้ การสกัดองค์ความรู้ ท่ีฝังอยู่ 
ในตัวคน (Explicit Knowledge) ยังไม่ครอบคลุมความรู้และประสบการณ์ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
และการเรียนรู้ยังไม่ครอบคลุมบุคลากรส่วนใหญ่ขององค์กรได้ 
 ๔. บุคลากรยังเข้าใช้งานเว็บเพจการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาค่อนข้างน้อย 
โดยพิจารณาจากการส ารวจสถิติการใช้งาน และการสอบถามความคิดเห็นด้านการใช้งานเว็บเพจการจัดการ
ความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งพบว่าเป็นด้านที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยภาพรวมน้อยที่สุด (ร้อยละ 
71.64) เมื่อเปรียบเทียบกับด้านอื่น โดยประเด็นที่ค่าคะแนนน้อยที่สุด คือ การค้นหาข้อมูลความรู้ที่ต้องการ
ได้สะดวกรวดเร็ว และการเชื่อมโยงไปยังแหล่งความรู้อื่น ๆ ที่ใช้ในการท างานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
นอกจากนี้ ความถี่ในการเขา้ใช้งานเวบ็เพจการจัดการความรู้ฯ พบว่า ส่วนใหญ่เขา้ใช้งานน้อยกวา่หนึ่งครั้งต่อเดือน  
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ดังนั้น การปรับปรุงเว็บเพจการจัดการความรู้ฯ จึงเป็นประเด็นส าคัญที่จะต้องด าเนินการ โดยเฉพาะการ
พัฒนาเว็บเพจให้เป็นแหล่งข้อมูลความรู้ในการปฏิบัติงาน ที่บุคลากรสามารถค้นหาข้อมูลความรู้ได้สะดวก
รวดเร็ว และสามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งความรู้อื่น ๆ ในการสนับสนุนการท างานได้ครอบคลุมต่อความ
ต้องการใช้งานได้มากขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ๑. ด าเนินการจัดการความรู้เกี่ยวกับการสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภาในการติดตาม เสนอแนะและ
เร่งรัดการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ และการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างต่อเนื่อง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในภารกิจ
ดังกล่าว รวมทั้ง บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ปัญหาอุปสรรค วิธีการแก้ไขปัญหา 
และแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ กระบวนการจัดการความรู้ดังกล่าวควรด าเนินการในระดับของ
ส านักงานฯ โดยควรมีทีมงานซึ่งประกอบด้วยบุคลากรจากส านักต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
โดยตรงและหน่วยงานสนับสนุนข้อมูลหรือการด าเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินกระบวนการจัดการ
ความรู้ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 ๒. ส่งเสริมให้ทุกส านักและกลุ่มตรวจสอบภายในได้มีการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน
โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่สนับสนุนต่อ
ประสิทธิผลของส านักงานฯ และเป็นการจัดการความรู้โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ในการน าข้อมูลสารสนเทศ 
ความรู้มาจัดการเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้ง ควรมีการ
พัฒนานวัตกรรมที่ เป็นการบูรณาการร่วมกันของกระบวนการท างานหรือภารกิจท่ีมีความเกี่ยวข้องกัน 
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะงานที่สนับสนุนความส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นเชิงปฏิบัติร่วมกัน และสามารถ
วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการท างานให้มีความครอบคลุม รอบด้าน สามารถ
สร้างคุณค่าในการะบวนการท างานทั้งระบบ อันจะท าให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงานมากยิ่งขึ้น 
 ๓. ส่งเสริมให้น ากระบวนการจัดการความรู้เปน็ส่วนหนึ่งของการปฏิบัตงิาน เนื่องจากผลส ารวจความ
คิดเห็นของบุคลากร พบว่า ปัญหาอุปสรรคส าคัญของการด าเนินการจัดการความรู้ คือ ภาระงานที่รับผิดชอบ
ท าให้ไม่มีเวลาในการแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากมองว่าการเรียนรู้หรือการจัดการความรู้แยกออก
จากการท างานประจ า ดังนั้น ควรน าเครื่องมือหรือวิธีการจัดการความรู้ให้แทรกอยู่ในการท างาน เช่น 
ผู้บริหาร/หัวหน้างานก าหนดให้มีวาระการประชุมภายในหน่วยงานประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ที่เกี่ยวกับ
การทบทวนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขและพัฒนาจากการปฏิบัติงาน หรือใช้ 
กระบวนการทบทวนภายหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review (AAR) Process) ในการทบวนการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม เพ่ือเรียนรู้และพัฒนาประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้บริหารควรในการ
เป็นแบบอย่างของการเปน็ผู้ใฝ่เรยีนรู้ และพร้อมแบ่งปันความรู้ให้บุคลากรเห็นได้อย่างชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น 
เป็นผู้น าให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และร่วมถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยตรงของท่านในการ
แสวงหาความรู้ วิธีการเรียนรู้ และประโยชน์ที่ได้จากการเรียนรู้ต่างๆ เป็นต้น หรือเป็นวิทยากรในการ
บรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรด้วยตัวเอง ซึ่งจะจูงใจให้บุคลากรทุกระดับเต็มใจและตั้งใจเป็นผู้พร้อมเรียนรู้  
 ๔. ปรับปรุงเว็บเพจการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพือ่พัฒนาให้เป็นแหล่งข้อมูล
ความรู้ในการปฏิบัติงานที่บุคลากรสามารถค้นหาข้อมูลความรู้ได้สะดวกรวดเร็ว มีการปรับปรุงข้อมูลให้
ทันสมัย โดยเฉพาะความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ และความรู้ที่ได้ประมวล



๔๖ 

 

รวบรวมจากการปฏิบตัิงานของบคุลากรของส านกังานเลขาธกิารวุฒสิภา รวมทั้ง สามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่ง
ความรู้อื่น ๆ ในการสนับสนุนการท างานได้ครอบคลุมต่อความต้องการของบุคลากรมากขึ้น  
 ๕. ส่งเสริมการสื่อสารและเผยแพร่ความรู้ที่จ าเป็นต่อการท างาน รวมทั้งการด าเนินงานด้านการ
จัดการความรู้อย่างต่อเนื่องและมีช่องทางที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการใช้โซเชียลมีเดีย (Social 
Media) เช่น Application Line เป็นต้น ซึ่งจากผลการส ารวจพบวา่เป็นช่องทางที่มผีู้เห็นด้วยมากที่สุดในการ
สื่อสารและเผยแพร่ความรู้ ที่ท าให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลและความรู้ได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว 
ตลอดจนพัฒนารูปแบบการน าเสนอความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน โดยให้มีรูปแบบที่ผู้ใช้งานสามารถน า
ข้อมูลไปใช้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เข้าใจได้ง่าย รวมทั้ง สอดคล้องกับช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารและ
เผยแพร่ความรู้ ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามการจัดการความรู้ที่พบว่า รูปแบบการ
น าเสนอเนื้อหาความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานที่มีความต้องการมากที่สุด คือ สรุปสาระส าคัญของความรู้ใน
รูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย เช่น อินโฟกราฟิก (Infographic) เป็นต้น 
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ภาคผนวก ๑ 

 
 ค ำสั่งส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ ที่ ๒๐๖๒/256๒ เรื่อง แต่งตั้งผูบ้ริหำร

ด้ำนกำรจัดกำรควำมรูข้องส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ (Chief 
Knowledge Officer :CKO) 

 ค ำสั่งส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ ที่ ๒๐๖๓/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 ค ำสั่งคณะกรรมกำรจดักำรควำมรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ที่ ๒/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรขบัเคลื่อนกำรจัดกำรควำมรู ้
ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
และค ำสั่งคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรควำมรู้ของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพิม่เตมิ) 

















ภาคผนวก ๒ 
 

นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการด าเนินงานโดยใช้การจัดการความรู ้
ของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

 

 

 

 เว็บเพจการจดัการความรูข้องส านักงานเลขาธกิารวฒุิสภา 

 https://www.senate.go.th/view/49/KM/TH-TH 

 

 

 

 

   รายงานการจัดท านวัตกรรมเพื่อพัฒนาการด าเนินงานโดยใช้การจัดการความรู้ 

   https://bit.ly/2Q3Woxi 
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