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คณะกรรมการจดัการความรู้ 
ส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภา 



คํานํา 
 

ตามท่ีเลขาธิการวุฒิสภาได้เห็นชอบและอนุมัติแผนการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) โดยมีขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus Areas) 
จํานวน ๔ ด้าน และแผนงาน จํานวน ๓ แผนงาน เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการจัดทําองค์ความรู้ทีจําเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนการดําเนินการจัดการความรู้ของสํานักงานฯ ให้เป็นระบบ มีความต่อเน่ือง 
และเกิดความเข้าใจชัดเจนและดําเนินการจัดการความรู้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งการนําแผนดังกล่าว
ไปสู่การปฏิบัติ คณะกรรมการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้มีการกําหนดแผนปฏิบัติการ
การจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ อันประกอบด้วย แนวทางการดําเนินงาน โครงการ 
และกิจกรรม รวมจํานวน ๑๔ โครงการและกิจกรรม และกําหนดผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนงาน เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการดําเนินการ การติดตามประเมินผล และร่วมกันขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกําหนด 

ในการน้ี โครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๙ ได้มีการดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีย่ิงจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
และบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง คณะกรรมการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึงจัดได้ทํารายงาน
ผลสัมฤทธ์ิการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียดของการดําเนินงาน ปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะปรากฏอยู่ในรายงานฉบับน้ี หวังเป็นอย่างย่ิงว่ารายงานผลสัมฤทธิ์ฉบับน้ี จะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาการดําเนินงานการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาต่อไป 
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ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

                              หน้า 

บทสรุปผู้บริหาร          (๑) 

บทท่ี ๑ บทนํา                       ๑ 

บทท่ี ๒ ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้  ๘ 

          ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

บทท่ี ๓ สรุปผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินการจัดการความรู้                                          ๔๖ 
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ภาคผนวก           ๕๔ 

 ประมวลภาพกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(๑) 
 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

แผนการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) 
ได้กําหนดขอบเขตการจัดการความรู้และแผนงาน เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการจัดทําองค์ความรู้ทีจําเป็น 
ต่อการปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนการดําเนินการจัดการความรู้ของสํานักงานฯ ให้เป็นระบบ มีความ
ต่อเน่ือง และเกิดความเข้าใจชัดเจนและดําเนินการจัดการความรู้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังน้ี 

๑. ขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus Areas) จํานวน ๔ ด้าน ประกอบด้วย ๑) ด้านกระบวนการ 
นิติบัญญัติ ๒) ด้านการต่างประเทศ ๓) ด้านการบริหารจัดการองค์กร และ ๔) ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงาน  
 ๒. แผนงาน จํานวน ๓ แผนงาน ประกอบด้วย แผนงานท่ี ๑ การพัฒนาองค์ความรู้ท่ีตอบสนองต่อ
ภารกิจและผู้รับบริการขององค์กร, แผนงานที่ ๒ การพัฒนาระบบการเรียนรู้ และการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาสนับสนุนการจัดการความรู้ และแผนงานที่ ๓ การส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กร 
โดยการนําแผนดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ คณะกรรมการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ได้กําหนดแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ อันประกอบด้วย แนวทางการ
ดําเนินงาน โครงการ และกิจกรรม รวมจํานวน ๑๔ โครงการและกิจกรรม และกําหนดผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรมตามแผนงาน เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการดําเนินการ การติดตามประเมินผล 
และร่วมกันขับเคลื่อนการดําเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกําหนด 

ในการน้ี การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๓ แผนงาน ซึ่งประกอบด้วยโครงการและ
กิจกรรม จํานวน ๑๔ โครงการ/กิจกรรม พบว่า มีการดําเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนทุกโครงการและกิจกรรม 
โดยมีผลการดําเนินงานบรรลุเป้าหมายตัวช้ีวัดโครงการและกิจกรรม จํานวน ๑๔ โครงการ/กิจกรรม  
ดังน้ัน มีผลการดําเนินการตามตัวช้ีวัดเฉลี่ยในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ สรุปได้ว่า ผลความสําเร็จ 
ของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ อยู่ในระดับ
ดีมาก ซึ่งมีผลผลิตท่ีเป็นรูปธรรมสรุปได้ดังน้ี 

แผนงานท่ี ๑ การพัฒนาองค์ความรู้ท่ีตอบสนองต่อภารกิจและผู้รับบริการขององค์กร 
- มีเอกสารองค์ความรู้ท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน จํานวน ๑๗ เรื่อง และบทเรียนจากการปฏิบัติงาน

จํานวน ๒ เรื่อง รวมท้ัง การจัดทําเนียบ/ฐานข้อมูลผู้เช่ียวชาญ (Guru List) จํานวน ๒ ด้าน ได้แก่ ด้านการ
ต่างประเทศ และฐานข้อมูลนักวิจัย  
  แผนงานท่ี ๒ การพัฒนาระบบการเรียนรู้ และการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการจัดการความรู้ 
  - มีการจัดโครงการ/กิจกรรมท่ีสนับสนุนการเรียนรู้ของบุคลากรด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  
 - มีการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์การจัดการความรู้ฯ ให้มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย 
และเข้าถึงองค์ความรู้และข้อมูลต่างๆ ได้สะดวก รวมท้ัง มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน โดยจัดทําระบบสารสนเทศสําหรับการตัดสินใจของผู้บริหาร  



 (๒) 
 
 แผนงานท่ี ๓ การส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กร 
 - มีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมระหว่างบุคลากรในเรื่องท่ี 
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ในกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) 
 - มีการมอบรางวัลการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือเป็นประกาศเกียรติคุณ 
ยกย่องชมเชย และเสริมสรา้งขวัญกําลังใจในการจัดการความรู้ต่อไป 
 - มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (Senate Learning Center) เพ่ือเป็น
ศูนย์กลางในการรวบรวมองค์ความรู้ท่ีจําเป็นต่อภารกิจของสํานักงานฯ และการปฏิบัติงานของบุคลากร 
รวมท้ัง เป็นสถานท่ีในการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
 - มีการประชาสัมพันธ์และสื่อสารแผนการจัดการความรู้ฯ การจัดทําภาพกราฟิกส์พร้อมข้อความ 
(Infographics) รวมท้ัง การจัดทําบอร์ดนิทรรศการองค์ความรู้และแผนผังกระบวนการท่ีสําคัญตามภารกิจ 
เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการความรู้ของสํานักงานฯ 

ท้ังน้ี การจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของสํานักงานฯ จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ท่ีได้จากการ
ดําเนินการ คือ บุคลากรของสํานักงานฯ ได้วิเคราะห์ ทบทวนการดําเนินงาน ประสบการณ์จากการ
ปฏิบัติงานท่ีผ่านมา ทําให้เกิดการเรียนรู้ เพ่ือจัดทําองค์ความรู้ และนําไปปรับไปใช้ในการปฏิบัติงานให้มี
มาตรฐาน ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด และเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน รวมท้ัง เกิดการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบและต่อเน่ืองด้วยวิธีการท่ีหลากหลายเหมาะสมกับบุคคล ตลอดจน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 
เพ่ือนําองค์ความรู้และวิธีการปฏิบัติท่ีดีมาถ่ายทอดกันภายในองค์กรและนํามาใช้พัฒนาการปฏิบัติงาน 
อย่างต่อเน่ือง อันจะช่วยส่งเสริมให้เกิดเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กรต่อไป 
 
 

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



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑ 

บทที่ ๑ 
บทน ำ 

 
๑. ควำมเป็นมำ 

คณะกรรมการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ศึกษาและวิเคราะห์แนวทาง 
การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ผ่านมา ซึ่งมุ่งเน้นการจัดท าองค์ความรู้เป็นเรื่องๆ 
ในแต่ละปี ท าให้ไม่ครอบคลุมองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อองค์กร และขาดความต่อเนื่องในการปรับปรุง
พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ คณะกรรมการจัดการความรู้ฯ จึงพิจารณาเห็นควรด าเนินการจัดท าแนว
ทางการจัดการความรู้ของส านักงานฯ ให้เป็นระบบและมีความต่อเนื่อง โดยกระบวนการในการจัดท า
แผนการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นแผนระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ได้มีการทบทวนการด าเนินงานที่
ผ่านมา ความสอดคล้องกับภารกิจองค์กร, แผนยุทธศาสตร์ส านักงานฯ, นโยบายของประธานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ,  รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  คนที่ ๑, และเลขาธิการวุฒิสภา, ยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา, องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน, สภาวะแวดล้อมใน
ปัจจุบัน และเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  รวมทั้ง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความ
คิดเห็นจากบุคลากรที่เป็นตัวแทนจากทุกส านักและกลุ่มตรวจสอบภายในมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการความรู้ของส านักงานฯ ให้มีความ
เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและความจ าเป็นในการปฏิบัติงานของส านักงานฯ และสถานการณ์ปัจจุบัน
มากยิ่งขึ้น  

แผนการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) 
ซึ่งเลขาธิการวุฒิสภาได้พิจารณาให้ความเห็นเรียบร้อยแล้ว โดยมีขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus 
Areas) และแผนงาน เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าองค์ความรู้ทีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานและการ
ขับเคลื่อนการด าเนินการจัดการความรู้ของส านักงานฯ ให้เป็นระบบ และเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
ซึ่งท าให้เกิดความเข้าใจชัดเจนและด าเนินการจัดการความรู้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีความต่อเนื่อง 
เกิดผลสัมฤทธิ์ทั่วทั้งองค์กร ประกอบด้วย 

- ขอบเขตการจัดการความรู ้(KM Focus Areas) จ านวน ๔ ด้าน ประกอบดว้ย ด้านกระบวนการ 
นิติบญัญตั,ิ ด้านการต่างประเทศ, ด้านการบรหิารจัดการองค์กร และด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน  
 - แผนงาน จ านวน ๓ แผนงาน ประกอบด้วย แผนงานที่ ๑ การพัฒนาองค์ความรู้ที่ตอบสนองต่อ
ภารกิจและผู้รับบริการขององค์กร , แผนงานที่ ๒ การพัฒนาระบบการเรียนรู้ และการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาสนับสนนุการจัดการความรู ้และแผนงานที่ ๓ การส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กร 
โดยการน าแผนฯ ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ ได้มีการก าหนดแผนปฏิบัติการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ อันประกอบด้วย แนวทางการด าเนินงานรายละเอียด
โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานที่
ก าหนด เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานและสนับสนุนการด าเนินการจัดการความรู้ 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
 
 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒ 

 ในการนี้ ส านักและกลุ่มตรวจสอบภายในได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้และ
ระบบการเรียนรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว 
ดังนั้น คณะกรรมการจัดการความรู้ฯ จึงได้จัดท ารายงานผลรายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือเป็นการประเมินผลการด าเนินงาน 
ตามแผนฯ และรายงานผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นในการด าเนินงานการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
๒. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือรวบรวมผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ก าหนดไว้ โดยพิจารณาจากสัมฤทธิผล
ตามเป้าหมายตัวชี้วัดของกิจกรรมหรือโครงการ 
 ๒. เพ่ือทราบปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ 
และระบบการเรียนรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๓. เพ่ือน าผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน
จัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
๓. สรุปสำระส ำคัญของแผนกำรจัดกำรควำมรู้และระบบกำรเรียนรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) และแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 แผนการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)  
ประกอบด้วย ขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus Areas) จ านวน ๔ ด้าน และแผนงาน จ านวน ๔ 
แผนงาน ซึ่งได้น าไปสู่การปฏิบัติ โดยได้ก าหนดแผนปฏิบัติการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ อันประกอบด้วย โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 ขอบเขตกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Focus Areas) จ ำนวน ๔ ด้ำน ดังนี้ 
  ๑. ด้ำนกระบวนกำรนิติบัญญัติ ประกอบด้วยหัวขอ้องคค์วามรู้ที่เกี่ยวข้องกับ การตรากฎหมาย 
การควบคมุการบรหิารราชการแผน่ดนิ การประชมุสภา และระบบงานด้านกรรมาธกิาร และการแตง่ตัง้
และถอดถอนบุคคล 

๒. ด้ำนกำรต่ำงประเทศ ประกอบด้วยหัวข้อองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ การเดินทางไปเยือน
ต่างประเทศ  การประชุมระหว่างประเทศ  การรับรองแขกต่างประเทศที่มาเยือน  และภารกิจ 
ด้านประชาคมอาเซียน 

๓. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร ประกอบด้วยหัวข้อองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ การสนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านต่างๆ ของส านักงานฯ ประกอบด้วย ด้านนโยบายและแผน ด้านการบริหารและพัฒนา
บุคลากร ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ด้านการเงินการคลังและงบประมาณ และด้าน
การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เป็นต้น 

๔. ด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน ประกอบด้วยหัวข้อองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ 
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร ความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตขององค์กร 
 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๓ 

 แผนงำน จ านวน ๓ แผนงาน ประกอบด้วย 
 แผนงำนที่ ๑ กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ที่ตอบสนองตอ่ภำรกิจและผู้รับบริกำรขององค์กร 
 วัตถุประสงค ์
 ๑. สร้างและแสวงหาองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการสนับสนุนภารกิจ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ 
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อให้บุคลากรมีองค์ความรู้ที่สามารถน ามาประยุกต์และพัฒนาในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย และเหมาะสมกับความต้องการของผู้รับบริการและ
สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 ๒. ส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรงุกระบวนการปฏิบัตงิานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการสรา้ง
นวตักรรมที่ชว่ยสนบัสนนุการปฏิบตัิงานให้มปีระสิทธิภาพมากขึน้ 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร โครงกำร/กิจกรรม 
๑. จัดท ำองค์ควำมรู้ที่จ ำเปน็ต่อกำรปฏิบัติงำน
และตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร
ขององค์กร 

๑. การจัดท าองค์ความรูข้องส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา  
๒. การจัดท าท าเนียบผู้เชี่ยวชาญ (Guru List) 

๒. สร้ำงนวตักรรมที่ชว่ยสนับสนุนกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน 

๓. โครงการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย 
(Routine to Research : R2R) (ด าเนนิการในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑) 
๔. กิจกรรมการเพิ่มพูนปญัญาดว้ยบทเรียน 
จากการปฏิบตัิงาน 

สรุปโครงกำร/กิจกรรมทีด่ ำเนินกำร 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓ โครงกำร/กิจกรรม 

 
 แผนงำนที่ ๒ กำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ และกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำสนับสนุน 
กำรจัดกำรควำมรู้ 
 วัตถุประสงค ์
 ๑. ส่งเสริมใหบุ้คลากรเกิดการเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเองเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิัติงาน  
 ๒. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนให้องค์กรสามารถแสวงหาความรู้ 
ประมวลผล จัดเก็บ ถ่ายโอนและแลกเปลี่ยนความรู้ ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  

แนวทำงกำรด ำเนินกำร โครงกำร/กิจกรรม 
๑. พัฒนำระบบกำรเรียนรูข้องบุคลำกร  
 

๑. โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์(e-learning) 
๒. โครงการพัฒนาระบบการสอนงาน 
๓. โครงการแลกเปลี่ยนและฝึกปฏิบัตงิานกับ
หนว่ยงานภายนอกทัง้ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 
๔. โครงการสง่เสรมิการรักการอ่าน 
 
 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CDMQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.yrhyala.com%2Fyrhres%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D61%3A2012-04-30-10-07-37%26catid%3D39%3A2012-04-24-10-18-06%26Itemid%3D68&ei=D3CjVdLrFsLImAWV05SIDQ&usg=AFQjCNFdqzJmtik0nqRJ_ryaDTH5OjGh6w&bvm=bv.97653015,d.dGY


รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๔ 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร โครงกำร/กิจกรรม 
๒. พัฒนำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ และ
ระบบฐำนข้อมูลในกำรสนับสนุนกำรจัดกำร
ควำมรู ้

๕. โครงการพัฒนาเว็บไซต์การจัดการความรู้และ
พ้ืนที่เสมือนในการแลกเปลีย่นเรียนรู้ของ
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
๖. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุน
การปฏิบตัิงาน 

สรุปโครงกำร/กิจกรรมทีด่ ำเนินกำร 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๖ โครงกำร/กิจกรรม 

แผนงำนที่ ๓ กำรส่งเสริมวฒันธรรมกำรเรียนรู้ขององค์กร 
 วัตถุประสงค ์
  ๑. สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร 
 ๒. เสรมิสร้างแรงจูงในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร  

๓. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ให้ทัว่ถงึทั้งองค์กร เพ่ือให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ 
ความตระหนักในคุณค่า และน าไปสู่การรว่มมอืรว่มใจในการด าเนินการ  

 แนวทำงกำรด ำเนินกำร โครงกำร/กิจกรรม 
๑. สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และปรบัปรงุ
สภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

๑. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน 
๒. โครงการพัฒนาองค์ความรู้ 
๓. โครงการจดัตัง้ศนูย์การเรียนรู้ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา (Senate Learning Center) 

๒. เสรมิสร้างแรงจูงในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ของบคุลากร 
 

๔. กิจกรรมยกย่องชมเชยผลงานด้านการจดัการ
ความรู้ในองค์กร 
๕. โครงการคัดเลอืกแนวทางการปฏิบัตงิานสู่
ความเปน็เลิศ (ด าเนนิการในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๑) 

๓. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ให้
ทั่วถึงทัง้องค์กร 

๖. โครงการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์ความรู้
ในการปฏิบัตงิาน 

สรุปโครงกำร/กิจกรรมทีด่ ำเนินกำร 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๕ โครงกำร/กิจกรรม 

 
ทั้งนี้  กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนฯ แนวทางการจัดท าแผนฯ และภาพรวมของแผน ฯ 

สรุปสาระส าคัญเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 
 
 
 
 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๕ 

 

 
 

แผนภำพ กรอบแนวคิดในกำรจัดกำรควำมรู้และระบบกำรเรยีนรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๖ 

 
แผนภำพ แนวทำงกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้และระบบกำรเรียนรู้ 

ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) 
 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๗ 

 
 

 
 

แผนภำพ ภำพรวมของแผนกำรจัดกำรควำมรู้และกำรจัดกำรควำมรู้และระบบกำรเรียนรู้ 
ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๘ 

บทที่ ๒ 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรกำรจัดกำรควำมรู้และระบบกำรเรียนรู้ 

ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 ส านักและกลุ่มตรวจสอบภายใน และคณะท างานจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ได้มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่รับผิดชอบ เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ
ตามแผนงานที่ก าหนด ดังนี้ 

 แผนงำนที ่๑ กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ที่ตอบสนองตอ่ภำรกิจและผู้รับบริกำรขององค์กร 
 
 ๑. กิจกรรมกำรจัดท ำองคค์วำมรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
  ส านักและกลุ่มตรวจสอบภายใน  ที่รับผิดชอบในการจัดท าองค์ความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวน ๑๔ ส านัก/กลุ่ม ได้มีการด าเนินการจัดท าองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
จ านวน ๑๗ หัวข้อ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

ล ำดับ 
ส ำนัก/กลุ่มงำนตรวจสอบ

ภำยใน 
ควำมรู้ที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน 
ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

ขอบเขตองค์ควำมรู้ (KM Focus Areas) : ด้ำนกระบวนกำรนิติบัญญัติ จ ำนวน ๗ หัวข้อ 
๑ ส ำนักกฎหมำย ๑) เทคนิคการจัดท าข้อมูลทางวิชาการส าหรับประกอบการ

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของสภา 
๒ ส ำนักกำรประชุม ๒) การรวบรวมองค์ความรู้ในที่ประชุมสภา 

นิติบัญญัติ 
๓) ประมวลแบบของกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบ 
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

๓ ส ำนักรำยงำนกำรประชุม
และชวเลข 

๔) คูม่ือการจัดท ารายงานการแสดงตนเพื่อลงมติของสมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นรายบุคคล 

๔ ส ำนักกรรมำธิกำร ๑ 
ส ำนักกรรมำธิกำร ๒ 
ส ำนักกรรมำธิกำร ๓ 

๕) คู่มือการจัดท ารายงานการพิจารณาศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 

๕ ส ำนักก ำกับและตรวจสอบ ๖) คู่มือการสรรหา แต่งตั้ง และถอดถอนบุคคลพ้นจาก
ต าแหน่งสมัยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๖ ส ำนักงำนประธำนวุฒิสภำ ๗) กระบวนการและขั้นตอนการด าเนินการ 
ตามข้อหารือก่อนการประชุมวุฒิสภา 

ขอบเขตองค์ควำมรู้ (KM Focus Areas) : ด้ำนกำรต่ำงประเทศ จ ำนวน ๓ หัวข้อ 
๗ ส ำนักกำรต่ำงประเทศ ๑) เกร็ดความรู้จากประสบการณ์การเดินทางไปเยือนประเทศ

สมาชิกอาเซียน 
๘ ส ำนักภำษำ ต่ำงประเทศ ๒) แบบเรียนภาษาต่างประเทศด้วยตนเองในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (E – Book) 
๓) รู้เฟ่ืองเรื่องอาเซียน 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๙ 

ล ำดับ 
ส ำนัก/กลุ่มงำนตรวจสอบ

ภำยใน 
ควำมรู้ที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน 
ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

ขอบเขตองค์ควำมรู้ (KM Focus Areas) : ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร จ ำนวน ๖ หัวข้อ 
๙ ส ำนักนโยบำย 

และแผน 
๑) คู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานกระบวนการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ แปลงสู่แผนปฏิบัติราชการและการติดตาม
ประเมินผล 
๒) การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ 

๑๐ ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร 

๓) การป้องกันภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ 

๑๑ กลุ่มตรวจสอบภำยใน ๔) เทคนิคการสอบทานการประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
๑๒ ส ำนักประชำสัมพันธ ์ ๕) การพูดในที่สาธารณะเพ่ือการประชาสัมพันธ์องค์กร 
๑๓ ส ำนักกำรพิมพ์ ๖) กระบวนการการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ตามระบบมาตรฐาน

บริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 

ขอบเขตองค์ควำมรู้ (KM Focus Areas) : ด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน 
จ ำนวน ๑ หัวข้อ 
๑๔ ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ๑) ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างแรงจูงใจให้ปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา  หัวข้อ “ค้นฟ้าคว้าดาวสภา” 
 
 ๒. กิจกรรมกำรจัดท ำท ำเนียบผู้เชีย่วชำญ (Guru List) 
 ส านักการต่างประเทศและส านักวิชาการ ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ ได้มีการจัดท า 
ท าเนียบผู้เชี่ยวชาญ (Guru List) จ านวน ๒ ด้าน เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
  

ส ำนักผู้รับผิดชอบ กำรจดัท ำท ำเนียบผูเ้ชี่ยวชำญ (Guru List) 
ส ำนักกำรตำ่งประเทศ ท าเนียบผูเ้ชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศ 

ส ำนักวชิำกำร การจดัท าฐานขอ้มูลนกัวิจัย 

 
 ๓. กิจกรรมกำรเพ่ิมพูนปัญญำด้วยบทเรยีนจำกกำรปฏิบัติงำน 
 ส านักนโยบายและแผน และส านักบริหารงานกลาง ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ ได้มีการจัดท า
บทเรียนจากการปฏิบัติงานจ านวน ๒ หัวข้อ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
 

ส ำนักผู้รับผิดชอบ บทเรียนจำกกำรปฏิบัติงำน 
ส ำนักนโยบำยและแผน หัวขอ้ เรื่องเลา่เรา้พลัง 

ส ำนักบริหำรงำนกลำง หัวขอ้ ประสบการณ์การท าผลงานเลื่อนระดับ 

 
 
 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๐ 

 แผนงำนที่ ๒ กำรพัฒนำระบบกำรเรยีนรู้ และกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำสนบัสนุน 
  กำรจัดกำรควำมรู้ 

 ๑. โครงกำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) 
 - จัดท าหลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) เกี่ยวกับการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม โดยด าเนินการร่วมกับส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อสะดวกในการ
ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม และความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา 
 ๒. โครงกำรพัฒนำระบบกำรสอนงำน 
 ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคลผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ ได้มีการ พัฒนาระบบการสอนงาน 
เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาก าหนดกรอบแนวทางการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล 
(Individual Development Plan: IDP) ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ และได้มีการก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนารายบคุคล (Individual Development Plan: 
IDP) ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อใช้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป 
 ๓. โครงกำรแลกเปลี่ยนและฝึกปฏิบัติงำนกับหน่วยงำนภำยนอกทั้งภำยในประเทศ 
และต่ำงประเทศ 
 ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคลและส านักกฎหมาย ผู้รับผิดชอบได้มีการด าเนินการ เรียบร้อยแล้ว 
ดังนี้ 

ส ำนักผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินกำร 
ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล มีการด าเนินการโครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการส านกังาน

เลขาธกิารวฒุิสภาไทยกบัตา่งประเทศ เสร็จเรียบรอ้ยแลว้ 
ส านักกฎหมาย มีการด าเนินการโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงานด้านนติิบัญญตัิระหว่างส านกังานเลขาธกิารวฒุิสภา
กับส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา เสร็จเรียบร้อยแลว้ 

 
 ๔. โครงกำรส่งเสริมกำรรักกำรอ่ำน 
 - กลุ่มงานห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ ส านักวิชาการ ผู้รับผิดชอบได้มีการด าเนินการจัดกิจกรรม 
เพื่อส่งเสริมการรักการอ่านให้แก่บุคลากร เรียบร้อยแล้ว โดยด าเนินการจัดสรรพ้ืนที่ภายในห้องสมุดเพื่อ
จัดเป็นมุมนักอ่านโดยเฉพาะ พร้อมทั้งคัดเลือกหนังสือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่น่าสนใจจากชั้นหนังสือ 
และจัดซื้อหนังสือใหมท่ี่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และการพัฒนาสมรรถนะในด้านตา่งๆ น ามาจัดแสดง
อย่างชัดเจน เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถหยิบอ่าน และยืมได้สะดวก โดยสลับหมุนเวียนหนังสือเดือนละครั้ง  
 
 ๕. โครงกำรพัฒนำเว็บไซตก์ำรจดักำรควำมรู้และพ้ืนที่เสมือนในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ของส ำนักงำนเลขำธกิำรวฒุิสภำ 
 ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผู้รบัผิดชอบในการด าเนินการ ได้มีการพัฒนาเว็บไซต์
การจดัการความรูแ้ละพื้นที่เสมือนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 
เรียบร้อยแล้ว ดงันี ้



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๑ 

 - ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์การจัดการความรู้ฯ โดยจัดการข้อมูลในเว็บไซต์ให้มีความครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันสมัย และบุคลากรของส านักงานฯ สามารถเข้าถึงองค์ความรู้และข้อมูลต่างๆ ได้สะดวก  
โดยส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไดม้ีการประสานงานกับส านักคณะท างานจัดการความรู้ฯ 
และผู้ที่ เกี่ยวข้อง ในการน าองค์ความรู้และบทเรียนจากการปฏิบัติงานที่จัดท าในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ คู่มือการปฏิบัติงาน และข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน น าเข้าสู่ฐานข้อมูล
เว็บไซต์การจัดการความรู้ฯ เพ่ือรวบรวมและเผยแพร่ให้แก่บุคลากรได้ศึกษา ค้นคว้า และน าไปปรับใช้ 
ในการปฏิบัติงาน 
 ๖. โครงกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลเพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน 
 ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับคณะท างานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห ์และการจัดการความรูป้ระจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีการ 
ด าเนินการจัดท าระบบสารสนเทศส าหรับการตัดสินใจของผู้บริหาร เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
 - ด าเนินการจัดท าระบบสารสนเทศที่ส าคัญ ๓ ด้าน ส าหรับให้ผู้บริหารไปใช้ประกอบการตัดสินใจ 
และวางแผนที่ส าคัญขององค์การ โดยระบบสารสนเทศที่ส าคัญ ๓ ด้าน ประกอบด้วย 
 ๑) ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพิจารณาร่างกฎหมาย 
 ๒) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงบประมาณ 
 ๓) ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลส าหรับผู้บริหาร 
  
 แผนงำนที่ ๓ กำรส่งเสริมวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ขององค์กร 
  
 ๑. โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนำกำรปฏิบัติงำน 
 มีการด าเนินการจดักิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกันในเรื่องที่
เป็นประโยชนต์่อการปฏิบตังิาน ดังนี้  
 ๑) คณะท างานจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกับส านักพัฒนาทรัพยากร
บุคคลด าเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเชิญ ข้าราชการที่ได้เข้าร่วมโครงการการแลกเปลี่ยน
ข้าราชการส านักงานเลขาธกิารวฒุิสภาไทยกับต่างประเทศ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ณ รัฐสภา
สหพันธรัฐมาเลเซีย มาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ให้แก่บุคลากร ในวันแห่งการเรียนรู้ 
(KM Day) เมื่อวันจันทร์ท่ี ๕ กันยายน ๒๕๕๙ 
 ๒) มีการด าเนินการส่งเสริมการจัดเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้และปัญหาจากการท างาน ระดับส านัก 
ได้แก่ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในส านักการประชุม (การประชุมส านักประจ าสัปดาห์) 
 ๒. โครงกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ 
 ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคลผู้ รับผิดชอบ  ได้มีการด าเนิน โครงการพัฒนาองค์ความรู้ 
เสร็จเรียบร้อยแล้วครบถ้วนทุกกิจกรรม ประกอบด้วย 
 กิจกรรมที ่๑ การจดัอบรมการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ให้กบัทีมงานจัดการความรู้ (KM Team) 

กิจกรรมที่ ๒ การศกึษาดงูานเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแขง็ใหก้ับทีมงานจดัการความรู้ (KM Team) 
 กิจกรรมที ่๓ การด าเนนิกิจกรรมการจดัการความรู ้
 ๓. โครงกำรจัดตั้งศูนย์กำรเรียนรู้ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ (Senate Learning Center) 
 เลขาธิการวุฒิสภาได้อนุมัติและเห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
(Senate Learning Center) ณ บริเวณหน้าห้องสมุด ชั้น ๒๖ อาคารสุขประพฤติ เพื่อเป็นศูนย์กลาง 
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ในการรวบรวมองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อภารกิจของส านักงานฯ และการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้ง 
เป็นสถานที่ในการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน  
 โดยคณะท างานจัดการความรู้ ได้ด าเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านัก
บริหารงานกลาง ส านักวิชาการ ส านักการคลังละงบประมาณ ในการจัดสถานที่ และจัดหาวัสดุและ
ครุภัณฑ์อันจ าเป็นที่เพ่ือใช้ในการด าเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ฯ รวมทั้ง ประสานงานกับส านัก/กลุ่ม
ตรวจสอบภายใน เพ่ือรวบรวมรายงานองค์ความรู้ประจ าปี ๒๕๕๙ และปีที่ผ่านมา คู่มือการปฏิบัติงาน 
น ามาจัดเก็บและเผยแพร่ที่ศูนย์การเรียนรู้ โดยศูนย์การเรียนรู้ฯ มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ในวันแห่ง
การเรียนรู้ (KM Day) เมื่อวันจันทร์ท่ี ๕ ก.ย. ๒๕๕๙ 

 ๔. กิจกรรมยกย่องชมเชยผลงำนด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กร 
 คณะกรรมการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้มีการการมอบโล่รางวัลแก่ส านัก
ผู้รับผิดชอบการจัดท าองค์ความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อเป็นประกาศเกียรติคุณและยก
ย่องชมเชยหน่วยงานที่มีการจัดท าองค์ความรู้ดีเด่น ประกอบด้วย 
 1. รางวลัชนะเลิศ จ ำนวน 1 รำงวัล ได้แก ่

หัวข้อ:  กำรรวบรวมองค์ควำมรู้ในที่ประชุมสภำนิติบัญญตั ิ
จัดท ำโดย:  ส ำนักกำรประชมุ 

 2. รางวลัรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ จ ำนวน 1 รำงวัล ได้แก ่
หัวข้อ:  คู่มือกำรจัดท ำรำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำของคณะกรรมำธิกำร 
จัดท ำโดย:  ส ำนักกรรมำธิกำร ๑ ส ำนักกรรมำธิกำร ๒ และส ำนักกรรมำธิกำร ๓ 

3. รางวลัรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ จ ำนวน ๒ รำงวัล ได้แก ่
 ๑) หวัขอ้:  แบบเรียนภำษำต่ำงประเทศด้วยตนเองในรปูแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E – Book) 

จัดท ำโดย:  ส ำนักภำษำต่ำงประเทศ 
๒) หวัขอ้: กำรบริหำรเชงิยุทธศำสตร์ 
จัดท ำโดย:  ส ำนักนโยบำยและแผน 

 4. รางวลัชมเชย จ ำนวน ๒ รำงวัล ไดแ้ก ่
๑) หัวข้อ:  เทคนิคกำรจดัท ำข้อมูลทำงวชิำกำรส ำหรับประกอบกำรพิจำรณำร่ำง

พระรำชบัญญัติที่เข้ำสู่กำรพจิำรณำของสภำ 
จัดท ำโดย:  ส ำนักกฎหมำย 
๒) หัวข้อ:  คู่มือกำรสรรหำ แต่งตั้ง และถอดถอนบุคคลพ้นจำกต ำแหน่งสมัยสภำนิติบัญญัติ

แห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
จัดท ำโดย:  ส ำนักก ำกับและตรวจสอบ 

 ๕. โครงกำรประชำสัมพันธ ์เผยแพร่องค์ควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำน 
 คณะท างานจดัการความรู้ของส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา ได้มกีารด าเนินการประชาสัมพันธ ์
เผยแพร่องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน และการด าเนินการจัดการความรู้ของส านกังานฯ ดังนี้ 
 ๑. ด าเนนิการประชาสัมพันธ์และสื่อสารแผนการจดัการความรูแ้ละระบบการเรียนรูข้องส านกังาน
เลขาธิการวฒุิสภา  (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ให้บุคลากรรับทราบ ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้  
 - การแจ้งเวียนแผนฯ ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) 
 - เผยแพร่ในระบบ Intranet ของส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเว็บไซต์การจัดการความรู้ของ
ส านักงานฯ 
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 - จัดท ารูปเล่มแผน จ านวน ๑๐๐ เล่ม เพ่ือแจกให้แก่คณะกรรมการจัดการความรู้ และผู้
ประสานงานด้านการจัดการความรู้ของแต่ละส านัก 
 - จัดท าแผ่นพับแผนการจัดการความรูแ้ละระบบการเรียนรู้ฯ จ านวน ๓๐๐ ชุด เพ่ือแจกให้แก่
บุคลากรของส านักงานฯ 
 ๒. จัดท าภาพกราฟิกส์พร้อมข้อความ (Infographics) จ านวน ๓ เรื่อง ประกอบด้วย 
 ๑) แผนการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) 
 ๒) ท าไมต้องจัดการความรู้? 
 ๓) กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) 
โดยได้ด าเนินการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ของส านักงานฯ ตามช่องทาง ดังนี้ เฟซบุ๊ก, ไลน์, เว็บไซต์การ
จัดการความรู้ของส านักงานฯ, ระบบอินทราเน็ตของส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล และระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-office) 
 ๓. การจัดบอร์ดนิทรรศการและการน าเสนอผลงานองค์ความรู้และบทเรียนจากการปฏิบัติงาน 
ของส านักและกลุ่มตรวจสอบภายใน จ านวน ๑๕ หน่วยงาน และบอร์ดนิทรรศการของคณะท างาน
จัดการความรู้ฯ ในวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) เมื่อวันจันทร์ท่ี ๕ ก.ย. ๒๕๕๙ 
 
 ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตกิารการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีรายละเอียดตามตาราง ดงันี้



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๔ 

    แผนงำนที่ ๑ กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ที่ตอบสนองต่อภำรกิจและผู้รับบริกำรขององค์กร 
 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผิดชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
๑. กำรจัดท ำองค์ควำมรู้ 
ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  
 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่ด าเนินการจัดท า 
องค์ความรู้และคณะท างานจัดการ
ความรู้ฯ 
 
 

ร้อยละเฉลี่ย
ความส าเร็จ 
ของการจัดท าองค์
ความรู้ ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๙๐ 
 

มีกำรจัดท ำองค์ควำมรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ เสรจ็เรียบร้อยแล้ว 
สรุปได้ดังนี้ 
๑. ส านักและกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้มีการทบทวนและเสนอหัวข้อองค์
ความรู้ที่น ามาด าเนินการจัดการความรู้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ตามขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus Areas) ๔ ด้าน ในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนการจัดการความรู้ฯ จ านวน ๒ ครั้ง 
ดังนี้ 
    - ครั้งที่ ๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ 
โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๖ พ.ย. ๒๕๕๘ 
  - ครั้งที่ ๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา 
อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ ๑๙ - วันที่ ๒๐ ก.พ. 
๒๕๕๙ 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหัวข้อองค์ความรู้ที่ส านัก 
และกลุ่มตรวจสอบภายในเสนอ เรียบร้อยแล้ว การประชุมคณะกรรมการ
จัดการความรู้ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ ก.พ. ๒๕๕๙ เวลา 
๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗ 
 หัวข้อองค์ความรู้ที่ส านักและกลุ่มตรวจสอบภายในเสนอให้น ามา
ด าเนินการจัดการความรู้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีจ านวน ๑๗ 
องค์ความรู้ ดังนี้ 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๕ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผิดชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
 ขอบเขตองค์ความรู้ด้านกระบวนการนิติบัญญัติ 

๑) เทคนิคการจัดท าข้อมูลทางวิชาการส าหรับประกอบการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของสภา 

ผู้รับผิดชอบ: ส านักกฎหมาย 
๒) การรวบรวมองค์ความรู้ในที่ประชุมสภา 

นิติบัญญัติแห่งชาติ 
ผู้รับผิดชอบ: ส านักการประชุม 
๓) ประมวลแบบของกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบ 

ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ผู้รับผิดชอบ: ส านักการประชุม 
๔) คู่มือการจัดท ารายงานการแสดงตนเพื่อลงมติของสมาชิกสภานิติ

บัญญัติแห่งชาติเป็นรายบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ: ส านักรายงานการประชุมและชวเลข 
๕) คู่มือการจัดท ารายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ 
ผู้รับผิดชอบ: ส านักกรรมาธิการ ๑ ๒ และ ๓ 
๖) คู่มือการสรรหา แต่งตั้ง และถอดถอนบุคคลพ้นจากต าแหน่งสมัย

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ผู้รับผิดชอบ: ส านักก ากับและตรวจสอบ 
๗) กระบวนการและข้ันตอนการด าเนินการตามข้อหารือก่อนการ

ประชุมวุฒิสภา 
ผู้รับผิดชอบ: ส านักงานประธานวุฒิสภา 
 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๖ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผิดชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
ขอบเขตองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 
๘) เกร็ดความรู้จากประสบการณ์การเดินทางไปเยือนประเทศสมาชิก

อาเซียน 
ผู้รับผิดชอบ: ส านักการต่างประเทศ 
๙) แบบเรียนภาษาต่างประเทศด้วยตนเอง 

ในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์ (E-Book)  
ผู้รับผิดชอบ: ส านักภาษาต่างประเทศ 
๑๐) รู้เฟื่องเรื่องอาเซียน 
ผู้รับผิดชอบ: ส านักภาษาต่างประเทศ 
ขอบเขตองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
๑๑) คู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

แปลงสู่แผนปฏิบัติราชการและการติดตามประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ: ส านักนโยบายและแผน 
๑๒) การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ 
ผู้รับผิดชอบ: ส านักนโยบายและแผน 
๑๓) การป้องกันภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ 
ผู้รับผิดชอบ: ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๔) เทคนิคการสอบทานการประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มตรวจสอบภายใน 
๑๕. การพูดในที่สาธารณะ 
ผู้รับผิดชอบ: ส านักประชาสัมพันธ์ 
 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๗ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผิดชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
๑๖. กระบวนการการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ตามระบบมาตรฐานบริหารงาน

คุณภาพ ISO 9001 : 2015 
ผู้รับผิดชอบ: ส านักการพิมพ์ 
ขอบเขตองค์ความรู้ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
๑๗. ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างแรงจูงใจให้ปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา หัวข้อ “ค้นฟ้าคว้าดาวสภา” 
ผู้รับผิดชอบ: ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

๒. ส ำนักและกลุ่มตรวจสอบภำยใน ที่เป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดท ำ
องค์ควำมรู้ดังกล่ำวข้ำงต้น ได้มีกำรจัดท ำเอกสำรองค์ควำมรู้ 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ครบทุกหัวข้อ โดยกระบวนการ/ขั้นตอนในการ
จัดท าองค์ความรู้ได้มีการด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ ตามแนวทาง
ของเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)\ 
ในหมวดที่ ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ตาม
กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และ
กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 
สรุปได้ดังนี้ 
 ๑) มีการแสวงหา/แลกเปลี่ยนความรู้เพ่ือจัดท าองค์ความรู้ 
 - การค้นคว้า/ทบทวนจากเอกสารที่เก่ียวข้อง 
 - การรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของผู้ปฏิบัติงาน 
 - ความรู้จากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 ๒) ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ของบุคลากรภายใน
หน่วยงาน โดยมีการจัดกิจกรรมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๘ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผิดชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
เช่น การจัดชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs), การประชุมระดมสมอง, การ
ทบทวนหลังการปฏิบัติ (After Action Review) เป็นต้น เพ่ือรวบรวม
องค์ความรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน และการถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
 ๓) มีการประมวลและกลั่นกรององค์ความรู้ โดยคณะท างานจัดการ
ความรู้ของส านัก และการพิจารณาตามสายบังคับบัญชา 
 ๔) มกีารเผยแพร่ ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ให้แก่บุคลากร 
ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่  
 - การจัดท าองค์ความรู้เป็นรูปเล่มเพ่ือเผยแพร่ทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานฯ ได้แก่ อินทราเน็ตของส านัก/กลุ่ม, เว็บไซต์
การจัดการความรู้, ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
 - การจัดบอร์ดนิทรรศการและการน าเสนอผลงานองค์ความรู้ 
ในวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ ก.ย. ๒๕๕๙ 
 

๒. กำรจัดท ำท ำเนียบผู้เชี่ยวชำญ  
(Guru List) 
 
ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักการต่างประเทศ 
 ส านักวิชาการ  
 

ร้อยละความส าเร็จ 
ของการจัดท าท าเนียบ
ผู้เชี่ยวชาญ (Guru 
List) 
 

ร้อยละ ๙๐ มีกำรด ำเนินกำรจัดท ำท ำเนียบผู้เชี่ยวชำญ (Guru List) เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
สรุปได้ดังนี้ 
๑. ก าหนดด้านหรือหมวดหมู่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
องค์กร โดยในปี งบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ ด าเนินการจัดท าท าเนียบ
ผู้เชี่ยวชาญ ๒ ด้าน ดังนี ้  
 ๑) ด้านการต่างประเทศ รับผิดชอบโดย ส านักการต่างประเทศ 
 ๒) ด้านวิชาการ รับผิดชอบโดย ส านักวิชาการ 
  

ร้อยละ ๑๐๐ 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๙ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผิดชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
๒. ส านักท่ีรับผิดชอบได้มีการด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
 ส ำนักกำรต่ำงประเทศ 
 - ส านักการต่างประเทศได้จัดท าท าเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ต่างประเทศ (Guru list) ตามเอกสารแนบ โดยได้แบ่งเป็น ๒ ด้าน ได้แก่ 
ด้านการต่างประเทศ และด้านการประชุมระหว่างประเทศ ซึ่งส านักการ
ต่างประเทศมีการติดต่อประสานงานและปฏิบัติภารกิจร่วมกับบุคคลและ
หน่วยงานในท าเนียบดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอ 
 ปัญหาอุปสรรค 
 - บางครั้งไม่สามารถติดต่อกับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้
เนื่องจากท่านมีภารกิจ 

ข้อเสนอแนะ 
- รายชื่อบุคคลและหน่วยงานในท าเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ต่างประเทศควรมีการปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัย 

 ส ำนักวิชำกำร 
 กลุ่มงานวิจัยและข้อมูล ส านักวิชาการ ได้มีการจัดท าฐานข้อมูล
นักวิจัย โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 

๑. รวบรวมข้อมูลนักวิจัยจากผลงานวิจัยของวุฒิสภา 
ที่ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จ านวน ๑๑๒ เรื่อง 

๒. ก าหนดรายละเอียดของข้อมูล ประกอบด้วย  
(๑) ชื่อ – สกุล (๒) รูปภาพ (๓) ผลงานวิจัยของวุฒิสภา  
(๔) คุณวุฒิ (๕) ต าแหน่งปัจจุบัน (๖) สถานที่ติดต่อ  
(๗) ประสบการณ์การท างาน/ผลงานทางวิชาการ/รางวัลหรือ



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒๐ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผิดชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
ทุนการศึกษาที่ได้รับของนักวิจัย 

๓. ติดต่อประสานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ในการจัดท าฐานข้อมูล
นักวิจัยลงในเว็บไซต์คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 

๔. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนักวิจัยที่ได้จัดท าเสร็จแล้ว 
อีกครั้ง และน าข้อมูลเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของคณะกรรมการวิจัยและ
พัฒนาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

๓. กิจกรรมกำรเพิ่มพูนปัญญำ
ด้วยบทเรียนจำกกำรปฏิบัติงำน 
 

จ านวนการสรุปบทเรียน
จากการปฏิบัตงิาน 
 

อย่างน้อย ๒ เร่ือง 
ต่อปี 

มีกำรด ำเนินกิจกรรมกำรเพิ่มพูนปัญญำด้วยบทเรียนจำกกำร
ปฏิบัติงำน เสร็จเรียบร้อยแล้ว สรุปได้ดังนี้ 
๑. มีการจัดท าสรุปบทเรียนจากการปฏิบัติงาน จ านวน ๒ หัวข้อดังนี้ 
 ๑) กิจกรรมเรื่องเล่าเร้าพลัง รับผิดชอบโดย ส านักนโยบายและแผน  
 ๒) ประสบการณ์การท าผลงานเลื่อนระดับ รับผิดชอบโดย ส านัก
บริหารงานกลาง 
๒. ส านักท่ีรับผิดชอบได้มีการด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ดังนี้ 
 ๑) กิจกรรมเรื่องเล่าเร้าพลัง รับผิดชอบโดย ส านักนโยบายและแผน 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 - พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานต่างๆ ทั้งภายใน
ส านักนโยบายและแผน หรือเชิญเจ้าหน้าที่จากส านักต่างๆ เข้ามาให้
ความรู้เพิ่มเติม 
 - พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานต่างๆ ทั้งภายใน
ส านักนโยบายและแผน หรือเชิญบุคลากรจากส านักต่างๆ เข้ามาให้
ความรู้เพิ่มเติม 

ร้อยละ ๑๐๐ 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒๑ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผิดชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
 - จัดท าบทสรุปการเรียนรู้และแนวทางการปรับปรุง/พัฒนาการ
ด าเนินงาน 
 ๒) ประสบการณ์การท าผลงานเลื่อนระดับ รับผิดชอบโดย ส านัก
บริหารงานกลาง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 - จัดกิจกรรมเพ่ือให้ความรู้และรวบรวมประสบการณ์การท าผลงาน
เลื่อนระดับจากผู้ที่ได้รับการเลื่อนระดับ ในแต่ละต าแหน่ง 
โดยการระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างผู้ที่ผ่านการ
เลื่อนระดับ และผู้มีคุณสมบัติในการท าผลงานเลื่อนระดับ เพ่ือให้ 
ผู้ที่จะท าผลงานเลื่อนระดับได้รับความรู้และสามารถท าผลงานเลื่อน
ระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 - รวบรวมและสรุปบทเรียน แนวทางการปฏิบัติที่ดีจัดท าเอกสาร
เผยแพร่แก่บุคลากรของส านักงานฯ 
๓. มีการเผยแพร่ ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนบทเรียนจากการปฏิบัติงาน
ให้แก่บุคลากร ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่  
 - การจัดท าบทเรียนจากการปฏิบัติงานเป็นรูปเล่มเพ่ือเผยแพร่ทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานฯ ได้แก่ อินทราเน็ตของส านัก/กลุ่ม, 
เว็บไซต์การจัดการความรู้, ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
 - การจัดบอร์ดนิทรรศการและการน าเสนอบทเรียนจากการปฏิบัติงาน 
ในวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ ก.ย. ๒๕๕๙ 
 

 
 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒๒ 

        แผนงำนที่ ๒ กำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ และกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำสนับสนุนกำรจัดกำรควำมรู้ 
 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผิดชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
๑. โครงกำรพัฒนำระบบกำร
เรียนรู้ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(e-learning) 
 
ผู้รับผิดชอบ 
ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

ร้อยละความส าเร็จของ
การพัฒนาระบบการ
เรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-learning) 
 

ร้อยละ ๘๐ 
 

มีกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(e-learning) เสร็จเรียบร้อยแล้ว สรุปได้ดังนี้ 
- มีการจัดท าหลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(e-learning) เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ในภาพรวม 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งการด าเนินการตามแผนการ
ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน การประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
โดยส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ไดด้ าเนินการจัดท าหลักสูตร
จ านวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา และหลักสูตรเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ได้ด าเนินการประสานงานกับส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
เพ่ือน ามาใช้ในการเรียนรู้ของบุคลากรส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

๒. โครงกำรพัฒนำระบบ 
กำรสอนงำน 
 
ผู้รับผิดชอบ 
ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

ร้อยละความส าเร็จของ
การพัฒนาระบบการ
สอนงาน 
 

ร้อยละ ๘๐ 
 

มีกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำระบบกำรสอนงำน เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
สรุปได้ดังนี้ 
๑. ก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้วยระบบการสอนงาน 
โดยด าเนินการร่วมกับการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
(Individual Development Plan: IDP) ซึ่งผู้บังคับบัญชาและ 
ผู้ใต้บังคับบัญชา และร่วมกันพิจารณาแนวทางในการพัฒนาที่เหมาะสม
ของแต่ละบุคคล เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาจากการ
ปฏิบัติงานจริง (On the job training: OJT)  

ร้อยละ ๑๐๐ 
 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒๓ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผิดชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
๒. ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้มีค าสั่ง ที่๑๖๗/๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาก าหนดกรอบแนวทางการจัดท าแผนพัฒนา
รายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีอ านาจหน้าที่
พิจารณาก าหนดกรอบแนวทาง รูปแบบ และวิธีการจัดท าแผนพัฒนา 
รายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ของส านักงานฯ 
ตลอดจนการติดตามผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual 
Development Plan: IDP) และรายงานต่อเลขาธิการวุฒิสภา 
โดยมีนางสาวนภาภรณ์  ใจสจัจะ (รองเลขาธิการวุฒิสภา) เป็นประธาน
กรรมการ และกลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา ส านักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล เป็นฝ่ายเลขานุการ 
๓. ได้มีการประชุมคณะกรรรมการพิจารณาก าหนดกรอบแนวทางการ
จัดท าแผนพัฒนารายบุคคลฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ในวันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม 
๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๒๗๐๓ ชั้น ๒๗  อาคารสุข
ประพฤติ เพ่ือพิจารณาร่างแนวทางการจัดท า IDP (แผนพัฒนารายบุคคล) 
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
ร่างแนวทางการจัดท า IDP ตามทีฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ 
๔. ด าเนินการจัดท าแนวทางการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เสนอเลขาธิการวุฒิสภาเพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบ และจะมีการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการ
จัดท าแผนพัฒนารายบุคคลฯ รวมถึง ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนด 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒๔ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผิดชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
๓. โครงกำรแลกเปลี่ยนและฝึก
ปฏิบัติงำนกับหน่วยงำน
ภำยนอก 
ทั้งภำยในประเทศและ
ต่ำงประเทศ 
 
 
ผู้รับผิดชอบ 
ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ส านักกฎหมาย 
 
 

ร้อยละความส าเร็จของ
โครงการแลกเปลี่ยน
และฝึกปฏิบัติงานกับ
หน่วยงานภายนอก 

 

ร้อยละ ๘๐ 
 

ส ำนักทีร่ับผิดชอบ ได้มีกำรด ำเนินกำรส่งข้ำรำชกำรของส ำนักงำนฯ 
ไปแลกเปลี่ยนและฝึกปฏิบัติงำนกับหน่วยงำนภำยนอก เรียบร้อยแล้ว 
จ านวน ๒ โครงการ ดังนี้ 
 ๑. โครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไทยกับ
ต่างประเทศ รับผิดชอบโดย ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีการ
ด าเนินการจ านวน ๔ ครั้ง ดังนี้ 
 ๑) การแลกเปลี่ยนฯ ณ รัฐสภามาเลเซีย ประเทศมาเลเซีย  
 - ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๑๓ -  วันเสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
    - ส านักงานฯ ได้ด าเนินการสอบคัดเลือกข้าราชการระดับ
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน จ านวน ๔ คน เข้ารว่มโครงการฯ ดังนี้ 
  (๑) นายสุพจ  หุตายน ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานภาษาอังกฤษ 
ส านักภาษาต่างประเทศ  
    (๒) นายอภิชาติ  อ่อนสร้อย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
คณะกรรมาธิการการพลังงาน ส านักกรรมาธิการ ๑ 
     (๓) นางสาวยุวนิตย์  ไมเด็น ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
งบประมาณ ส านักการคลังและงบประมาณ 
 (๔) นางวรวิมล  รัตนมาลี ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานภาษา
ฝรั่งเศส อิตาลี และรัสเซีย ส านักภาษาต่างประเทศ  
 ๒) การแลกเปลี่ยนฯ ณ สถาบันส่งเสริมรัฐสภา ราชอาณาจักร
กัมพูชา ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘  - วันศุกร์ที่ ๑๗ 
มิถุนายน ๒๕๕๙ 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒๕ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผิดชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
 - ส านักงานฯ ได้ด าเนินการคัดเลือกข้าราชการ จ านวน ๑ คน 
เข้าร่วมโครงการฯ นางสาวสัจจรัตน  พิชิตปัจจา นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงาน
ระเบียบวาระ ส านักการประชุม 
 ๓) โครงการอบรมงานด้านรัฐสภา ณ รัฐสภาแคนาดา 
ประเทศแคนาดา 
 - ระหว่างวันเสาร์ที่ ๙ - วันอาทิตย์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙   
 - ส านักงานฯ ได้ด าเนินการคัดเลือกผู้บริหารระดับสูง จ านวน ๑ 
คน เข้ารว่มโครงการฯ ได้แก่ นางสาวนภาภรณ์  ใจสจัจะ รองเลขาธิการ
วุฒิสภา 
 ๔) การส่งข้าราชการเข้าร่วมโครงการ Regional Fellowship 
Program 2016 – 2017 ของสถาบันส่งเสริมรัฐสภาของกัมพูชา
(Parliamentary Institute of Cambodia) ราชอาณาจักรกัมพูชา 
 - ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙  - วันอาทิตย์ที่ ๑๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
    - ส านักงานฯ ได้ด าเนินการคัดเลือกข้าราชการ จ านวน ๑ คน 
เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ นางสาวพัชนี วิยาภรณ์ นักวิเทศสัมพันธ์ 
ปฏิบัติการ กลุ่มงานภาษาอังกฤษ ส านักภาษาต่างประเทศ 
 ๒. โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติ
ระหว่างส านักงานเลขาธิการวุฒิสภากับส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
รับผิดชอบโดย ส านักกฎหมาย 
 ส านักกฎหมาย ได้ด าเนินการจัดให้มีโครงการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติระหว่างส านักงาน



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒๖ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผิดชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
เลขาธิการวุฒิสภากับส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขึ้น โดยส านักงาน
ฯ ได้จัดส่งนิติกรจากส านักต่างๆ ที่ปฏิบัติงานในด้านนิติบัญญัติของ
ส านักงาน จ านวน ๒๔ คน เข้าร่วมโครงการฯโดยจัดเป็นรุ่น รุ่นละ 
จ านวน ๖ คน ใช้เวลาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รุ่นละ ๓ เดือน และให้ฝึก
ปฏิบัติงานเต็มเวลาราชการ ทั้งนี้ ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้จัดส่งนิติกรของ
ส านักต่างๆ เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน ๕ คน สรุปได้ดังนี้ 
 - ในรุ่นที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม
๒๕๕๙ มีจ านวน ๓ คนได้แก่ 
 ๑) นายคณฉัตร สุวิทวัส นิติกรช านาญการ ส านักก ากับและตรวจสอบ 
 ๒) นางสาวหทัยรัตน์ เนาว์พิริยวัฒน์ นิติกรปฏิบัติการ ส านักการ
ประชุม 
 ๓) นางสาวฉัตรสุดา ศิริวงศ์ นิติกรปฏิบัติการ ส านักกรรมาธิการ ๓ 
 และในรุ่นที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๕๙ มีจ านวน ๒ คน ได้แก่  
 ๑) นางสาวนลินี สมัครบุญ นิติกรช านาญการ ส านักงานประธาน
วุฒิสภา 
 ๒) นายศุภโชค ค าแฝง นิติกรปฏิบัติการ ส านักกรรมาธิการ ๑ 
 

 
 
 
 

    



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒๗ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผิดชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
๔. โครงกำรส่งเสริมกำรอ่ำน
หนังสือที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน 
 
ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงานห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ 
ส ำนักวิชำกำร 

ร้อยละความส าเร็จของ 
โครงการส่งเสริมการ
อ่านหนังสือที่เก่ียวกับ
การปฏิบัติงาน 

ร้อยละ ๘๐ 
 

มีกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสรมิกำรอ่ำนหนังสือที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว สรุปได้ดังนี้ 
- กลุ่มงานห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ได้ด าเนินการจัดสรรพื้นที่ภายใน
ห้องสมุดเพ่ือจัดเป็นมุมนักอ่านโดยเฉพาะพร้อมทั้งคัดเลือกหนังสือ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่น่าสนใจจากชั้นหนังสือ และจัดซื้อหนังสือใหม่ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และการพัฒนาสมรรถนะในด้านต่างๆ น ามา
จัดแสดงอย่างชัดเจน เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถหยิบอ่าน และยืมได้
สะดวก โดยสลับหมุนเวียนหนังสือเดือนละครั้ง ทั้งนี้ นับตั้งแต่เริ่ม
ด าเนินการในเดือนกรกฎาคม – ปัจจุบันมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนหนังสือ
ที่จัดแสดงและให้บริการ รวม ๓ ครั้ง ประกอบด้วย 
    ๑. เดือนกรกฎาคม หนังสือเก่ียวกับการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
สมรรถนะในด้านต่างๆ เช่น เทคนิคการเขียนรายงาน การคิดอย่างเป็น
ระบบ และ Qที่คุณควรมี เป็นต้น 
 ๒. เดือนสิงหาคม หนังสือเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
ที่ห้องสมุดจัดซื้อใหม่ 
 ๓. กันยายน หนังสือเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การจัดการทีมงาน 
และการสร้างนวัตกรรมให้เป็น Core Competency เป็นต้น 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

๕. โครงกำรพัฒนำเว็บไซต์กำร
จัดกำรควำมรู้และพื้นที่เสมือน 
ในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ของส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ 

ร้อยละความส าเร็จของ
การพัฒนาเว็บไซต์การ
จัดการความรู้ของ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

ร้อยละ ๘๐ 
 

มีกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำเว็บไซต์กำรจัดกำรควำมรู้และพื้นที่เสมือน 
ในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว สรุปได้ดังนี้ 
 ๑. ด าเนินการทบทวนข้อมูลที่มีอยู่และการจัดหมวดหมู่ของข้อมูล 
ในเว็บไซต์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพ่ือ

ร้อยละ ๑๐๐ 
 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒๘ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผิดชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
 
ผู้รับผิดชอบ 
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
 

 ปรับปรุงและพัฒนาการใช้งานข้อมูลของเว็บไซต์ ให้มีความครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันสมัย และบุคลากรของส านักงานฯ สามารถเข้าถึงองค์ความรู้
และข้อมูลต่างๆ ได้สะดวก 
 ๒. ด าเนินการประสานงานกับคณะท างานจัดการความรู้ฯ และผู้ที่
เกี่ยวข้อง ในการน าข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลเว็บไซต์การจัดการความรู้ฯ เพ่ือ
รวบรวมและเผยแพร่ให้แก่บุคลากรได้ศึกษา ค้นคว้า และน าไปปรับใช้ใน
การปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
 - องค์ความรู้และบทเรียนจากการปฏิบัติงานที่จัดท าใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 - แผนการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 
 - ภาพกราฟิกส์พร้อมข้อความ (Infographics) เกี่ยวกับการ
จัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
จ านวน ๓ เรื่อง ประกอบด้วย ๑) แผนการจัดการความรู้และระบบการ
เรียนรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) 
๒) ท าไมต้องจัดการความรู้? และ ๓) กระบวนการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management 
 - คู่มือการปฏิบัติงาน/มาตรฐานการปฏิบัติงาน และข้อมูลความรู้
ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
 
 
  



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒๙ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผิดชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
๖. โครงกำรพัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลเพื่อสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำน 
 
ผู้รับผิดชอบ 
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
 

ร้อยละความส าเร็จของ
การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพ่ือ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 
 

ร้อยละ ๘๐ 
 

มีกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลเพื่อสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำน เสร็จเรียบร้อยแล้ว สรุปได้ดังนี้ 
- ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับคณะท างานพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และ
การจัดการความรู้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีการด าเนินการ
จัดท าระบบสารสนเทศส าหรับการตัดสินใจของผู้บริหาร ส าหรับให้
ผู้บริหารไปใช้ประกอบการตัดสินใจและวางแผนที่ส าคัญขององค์การ 
โดยจัดท าระบบสารสนเทศที่ส าคัญ ๓ ด้าน ประกอบด้วย ๑) ระบบ
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพิจารณาร่างกฎหมาย, ๒) ระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารงบประมาณ และ ๓) ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากร
บุคคลส าหรับผู้บริหาร โดยผลการด าเนินงานสรุปได้ดังนี้ 
 ๑. ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพิจารณาร่างกฎหมาย 
 ๑) ศึกษา วิเคราะห์เปรียบเทียบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการพิจารณาร่างกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน ปัญหาอุปสรรคและ
ความต้องการใช้งานข้อมูล 
 ๒) วิเคราะห์แนวทางการด าเนินการพัฒนาฐานข้อมูลจาก
กฎหมาย ระเบียบ หลักวิชาการ ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และความ
เป็นไปได้ในการด าเนินการ 
 ๓) ออกแบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
 ๔) ประชุมคณะท างานฯเพ่ือพิจารณาฐานข้อมูลและการจัดท า
ระบบระบบฯ 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๓๐ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผิดชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
 ๒. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงบประมาณ 
 ๑) ศึกษา วิเคราะห์เปรียบเทียบฐานข้อมูลด้านงบประมาณใน
ระบบอินทราเน็ตของส านักการคลังและงบประมาณ 
 ๒) ก าหนดแนวทางในการจัดท าฐานข้อมูลให้เหมาะสมกับ
ผู้บริหารในรูปแบบของกราฟ 
 ๓) ออกแบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ  
 ๓. ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลส าหรับผู้บริหาร 
 ๑) ศึกษา วิเคราะห์เปรียบเทียบฐานข้อมูลสารสนเทศด้าน
ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน ปัญหาอุปสรรคและความต้องการใช้
งานข้อมูล 
 ๒) วิเคราะห์แนวทางการด าเนินการพัฒนาฐานข้อมูลจาก
กฎหมาย ระเบียบ หลักวิชาการ ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และความ
เป็นไปได้ในการด าเนินการ 
 ๓) ออกแบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
 ๔) เสนอแนวทางการด าเนินการให้เลขาธิการวุฒิสภาเห็นชอบให้
ด าเนินการ 
 ทั้งนี้ การด าเนินการจัดท าระบบสารสนเทศส าหรับการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร ทั้ง ๓ ระบบ ดังกล่าว จะมีการด าเนินการทดสอบระบบ จัดท า
คูม่ือ/จัดอบรมผู้ใช้งาน และเปิดใช้งานระบบฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 
 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๓๑ 

     แผนงำนที่ ๓ กำรส่งเสริมวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ขององค์กร 
 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผิดชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
๑. โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
พัฒนำกำรปฏิบัติงำน 
 
ผู้รับผิดชอบ 
ส านัก/กลุ่มที่ด าเนินการจัดกิจกรรม 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
 

จ านวนครั้งในการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
 

อย่างน้อย ๒ ครั้ง  
 

ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมเพื่อเปิดโอกำสให้บุคลำกรได้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันในเรื่องที่เป็นประโยชนต์่อกำรปฏิบัติงำน เรียบร้อยแล้ว ดังนี้  
๑. คณะท างานจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกับ
ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด าเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
โดยเชิญ ข้าราชการที่ได้เข้าร่วมโครงการการแลกเปลี่ยนข้าราชการ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไทยกับต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๙ ณ รัฐสภาสหพันธรัฐมาเลเซีย จ านวน ๔ คน ประกอบด้วย 
 ๑) นายสุพจ  หุตายน ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานภาษาอังกฤษ 
ส านักภาษาต่างประเทศ  
   ๒) นายอภิชาติ  อ่อนสร้อย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
การพลังงาน ส านักกรรมาธิการ ๑ 
   ๓) นางสาวยุวนิตย์  ไมเด็น ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานงบประมาณ ส านัก
การคลังและงบประมาณ 
 ๔) นางวรวิมล  รัตนมาลี ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานภาษาฝรั่งเศส อิตาลี 
และรัสเซีย ส านักภาษาต่างประเทศ  
มาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ให้แก่บุคลากร ในวันแห่งการ
เรียนรู้ (KM Day) เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ 
๒. มีการด าเนินการส่งเสริมการจัดเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้และปัญหาจาก
การท างาน ระดับส านัก ได้แก่ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในส านักการ
ประชุม (การประชุมส านักประจ าสัปดาห์) 

ด าเนินการ 
จ านวน ๓ ครั้ง 

คิดเป็น 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๓๒ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผิดชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
 - ผู้อ านวยการส านักการประชุมจะเป็นผู้ก าหนดวันและเวลาประชุม 
ในแต่ละสัปดาห์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปจัดท าหนังสือนัดประชุมแจ้งเวียน
ให้ข้าราชการในส านักการประชุมทราบในระบบส านักงานอัตโนมัติ 
(e-Office) โดยมีการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๐  
 - การประชุมส านักจัดแบ่งหัวข้อเรื่องพิจารณา ออกเป็น ๒ ส่วน คือ 
 ส่วนทีหนึ่ง การเตรียมความพร้อมส าหรับการประชุมวุฒิสภา หรือสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ 
 ส่วนที่สอง การพิจารณาเรื่องอ่ืนๆ เกี่ยวกับกิจการภายในส านัก 
 - การประชุมส านักประจ าสัปดาห์ดังกล่าวได้มีการจัดท าบันทึกการ
ประชุมเพ่อเป็นหลักฐานแสดงผลการประชุมและมติของที่ประชุม 
โดยกลุ่มงานบริหารทั่วไปเป็นผู้จัดท าและแจ้งเวียนในระบบส านักงาน
อัตโนมัติเพ่ือให้ข้าราชการในส านักทราบและถือปฏิบัติต่อไป 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑) ข้าราชการในส านักการประชุมรับทราบและเข้าใจขั้นตอนการ
ด าเนินการประชุมเพ่ือพิจารณาเรื่องต่างๆ ของที่ประชุมวุฒิสภา หรือสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ 
 ๒) ข้าราชการในส านักการประชุมปฏิบัติหน้าที่ในที่ประชุมสภาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓) ข้าราชการในส านักรับทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามมติของที่ประชุมส านัก 
๓. ด าเนินการจัดกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) ในวันจันทร์ที่ ๕ 
ก.ย. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมหมายเลข ๒๘๐๑ ชั้น ๒๘ เวลา ๐๘.๓๐ – 
๑๒.๐๐ นาฬิกา เพ่ือเป็นการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๓๓ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผิดชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร รวมทั้ง การยกย่องชมเชยหน่วยงานที่ด าเนินการจัดการความรู้
ดีเด่นประจ าปี ๒๕๕๙ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างขวัญก าลังใจและแรงจูงใจ
ในการด าเนินการจัดการความรู้ของส านักงานฯ ต่อไป 

๒. โครงกำรพัฒนำองค์ควำมรู้  
 
ผู้รับผิดชอบ 
ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 
 

ร้อยละของบุคลากรที่
ได้น าความรู้ไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน 
 

ร้อยละ ๘๐ มีกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ เสร็จเรียบร้อยแล้ว สรุปได้ดังนี้ 
 ๑. กิจกรรมการจัดอบรมการเสริมความเข้มแข็งให้กับทีมงานจัดการ
ความรู้ (KM Team) สรุปได้ดังนี้ 
 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดในการจัดท าแผนการ
จัดการความรู้และระบบการเรยีนรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา ระยะเวลา 
๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ระหว่างวนัอาทิตย์ที่ ๑๕ ถึงวนัจันทร์ที่ ๑๖ พ.ย. 
๕๘ ณ โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ โฮเทล แอนด ์รีสอร์ท จังหวดันครราชสีมา 
โดยมีการด าเนินการ ดังนี ้
  ๑) ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคลวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญที่เก่ียวข้อง
กับการจัดการความรู้ของส านักงานฯ เพ่ือจัดท าร่างแผนการจัดการความรู้
และระบบการเรียนรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - 
๒๕๖๑) โดยก าหนดแผนงาน จ านวน ๓ แผนงาน และน าไปใช้ในการ
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
  ๒) ผู้เข้ารว่มการประชุมเชิงปฏบิัติการฯ ได้พิจารณา ร่างแผนฯ โดย
ผลที่ได้จำกกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ มีดังนี้ 
 - กำรก ำหนดขอบเขตกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Focus Areas) 
ของส ำนักงำนฯ ๓ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกระบวนกำรนิติบัญญัติ ด้ำนกำร
ต่ำงประเทศ และด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร และหัวข้อองค์ควำมรู้

ร้อยละ ๑๐๐ 
 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๓๔ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผิดชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
หลักตำมขอบเขตแต่ละด้ำน 
 - องค์ความรู้ที่ส านักและกลุ่มตรวจสอบภายในต้องการน ามา
ด าเนินการจัดการความรู้ ในระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) 
 - กำรเสนอโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนฯ 
 ทั้งนี้ ข้อมูลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ส านักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลได้รวบรวมและปรับปรุงร่างแผนการจัดการความรู้ฯ และ
น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวัน
จันทร์ที ่๘ ก.พ. ๒๕๕๙ โดยที่ประชุมมีมติให้ส านักและกลุ่มตรวจสอบ
ภายในพิจารณาทบทวนรายละเอียดขององค์ความรู้ที่เสนอให้ด าเนินการใน
ระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) และทบทวนโครงการ/กิจกรรมที่
ก าหนดตามแผนการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ฯ เพ่ือเป็นข้อมูลใน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันศุกร์
ที่ ๑๙ - วันเสาร์ที่ ๒๐ ก.พ. ๕๙ ต่อไป 
๒. กิจกรรมการศึกษาดูงานเพ่ือเสริมความเข้มแข็งให้กับทีมงานจัดการ
ความรู้ (KM Team) 
 ๑) การศึกษาดูงานเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับทีมงานจัดการ
ความรู้ (KM Team) ณ โรงไฟฟ้าราชบุรี ในวันเสาร์ที่ ๒๐ ก.พ. ๕๙ 
 ๒) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคดิเห็นในการจัดท า
แผนการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)  ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา 
อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันศุกร์ที่ ๑๙ - วันเสาร์ที่ ๒๐ 
ก.พ. ๕๙ โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๓๕ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผิดชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
 - ผู้ร่วมการประชุมฯ ได้ทบทวนรายละเอียดองค์ความรู้ที่ส านักและ
กลุ่มตรวจสอบภายในได้เสนอให้น ามาด าเนินการจัดการความรู้ และโครงการ/
กิจกรรมในแต่ละแผนงาน เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการฯ ให้มีความสมบูรณ์และ
สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธภิาพ โดยที่ประชุมมีมติให้ 
ก าหนดขอบเขตการจดัการความรู้ เพ่ิมเติมจ านวน ๑ ดา้น ได้แก่ ด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย 
ของคณะกรรมการข้าราชการรฐัสภา ที่ให้ความส าคัญในการสง่เสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรฐัสภา  
 - ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคลรวบรวมข้อมูลจากการประชุม 
เชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว เพ่ือปรับปรุงร่างแผนการจัดการความรู้ฯ 
และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ 
๓. การด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ 
 ๓.๑ การจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของหน่วยงานที่
รับผิดชอบการจัดท าองค์ความรู้  
 ๑) มีการแต่งตั้งแต่งตั้งคณะท างานจัดการความรู้ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา เพ่ือท าหน้าที่ติดตามประเมินผลการด าเนินการจัดการ
ความรู้และรายงานผลการจัดการความรู้ต่อคณะกรรมการจัดการความรู้ฯ 
และคณะท างานจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม KM Day 
โดยกลุ่มงานวิชาการและการพัฒนาท าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ
คณะท างานฯ 
 ๒) ฝ่ายเลขานุการคณะท างานฯ แจ้งให้ส านักและกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน เพื่อแจ้งให้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการการ



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๓๖ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผิดชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
จัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ที่รับผิดชอบ  
 ๓) ฝ่ายเลขานุการคณะท างานฯ ประสานงานกับคณะท างานฯ 
ของแต่ละส านัก/กลุ่มตรวจสอบภายใน ในการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ 
(CoPs) และการจัดท ารายงานองค์ความรู้และบทเรียนจากการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อให้
คณะกรรมการพิจารณาตัดสินการมอบรางวัลการจัดการความรู้ของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และการ
เผยแพร่องค์ความรู้ที่ด าเนินการ ได้ทันการจัดกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ 
(KM Day) ในวันจันทร์ที่ ๕ ก.ย. ๒๕๕๙ 
 ๔) ส านักและกลุ่มตรวจสอบภายใน รวมจ านวน ๑๕ หน่วยงาน 
ด าเนินการจัดท ารายงานองค์ความรู้และบทเรียนจากการปฏิบัติงาน 
รวม ๑๘ หัวข้อเรียบร้อยแล้ว โดยจัดท าเป็นรูปเล่มองค์ความรู้ฉบับสมบูรณ์ 
เพ่ือเผยแพร่ผ่านทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และอินทราเน็ตของ
ส านักงานฯ และจัดท าบอร์ดนิทรรศการในวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) 
 ๓.๒ กิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) 
 ๑) จัดท าแนวทางการจัดกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) 
โดยคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ฯ ในกำรประชุม ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวัน
พุธที่ 13 ก.ค. 2559 มีมตเิห็นชอบในหลักการและมอบหมายให้
คณะท างานจัดการความรู้เพ่ือสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม KM Day 
ด าเนินการก าหนดรายละเอียดรูปแบบในการจัดกิจกรรม และ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๓๗ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผิดชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
 ๒) ด าเนินการประสานงานกับหัวหน้าคณะท างานจัดการความรู้ 
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม KM Day (นายบุญสงค ์ลาค า) เกี่ยวกับ
การก าหนดรูปแบบของกิจกรรม แนวทางการประชาสัมพันธ์ และ
ประสานงานกับคณะท างานจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา (น.ส.สุพัตรา วรรณศิริกุล) เกี่ยวกับการจัดนิทรรศการน าเสนอ
องค์ความรู้ ประจ าปี ๒๕๕๙ 
 ๓) ด าเนินการแจ้งให้ส านักและกลุ่มตรวจสอบภายในที่รับผิดชอบใน
การจัดท าองค์ความรู้ ปี ๒๕๕๙ ด าเนินการจัดท าเนื้อหาขององค์ความรู้ที่
จะจัดบอร์ดนิทรรศการ เพ่ือฝ่ายเลขานุการจะได้ด าเนินการให้ส านักการ
พิมพ์ออกแบบบอร์ดนิทรรศการ และน าไปจัดพิมพ์ต่อไป 
 ๔) ด าเนนิการจัดเตรียมกิจกรรม ได้แก่ การจัดเตรียมบอร์ดนิทรรศการ,
การประสานงานกับฝ่ายอาคารและสถานที่ในการจัดสถานที่ หอ้งประชุม 
๒๘๐๑, การประสานงานกับผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเวท ีKM, การประสานงาน
กับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลการจัดการความรู้ฯ, การประสานงานกับ
คณะท างานฯ ในการเตรยีมการแสดง การประชาสัมพันธง์าน, การจัดเตรยีม
ความพร้อมศูนย์การเรียนรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 
 ๕) ด าเนินการจัดกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) และเปิด
ศูนย์การเรียนรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในวันจันทร์ที่ ๕ ก.ย. 
๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมหมายเลข ๒๘๐๑ ชั้น ๒๘ และบริเวณหน้า
ห้องสมุด ชั้น ๒๖ อาคารสุขประพฤติ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา 
โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย 
 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๓๘ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผิดชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
 ๕.๑) การเปิดศูนย์การเรียนรู้ฯ และเปิดกิจกรรมวันแห่งการ
เรียนรู้ โดย น.ส.ศศิธร ศรีสุจริต ผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (CKO) 
 ๕.๒) การแสดงนิทรรศการและการน าเสนอผลงานองค์ความรู้
ของส านักและกลุ่มตรวจสอบภายใน จ านวน ๑๕ หน่วยงาน และบอร์ด
นิทรรศการของคณะท างานจัดการความรู้ฯ 
   ๕.๓) การแสดงชุดขวัญใจชาวตลาด 
 ๕.๔) การมอบโล่รางวัลส าหรับผู้จัดท าองค์ความรู้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบด้วย 
  - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ส านักการประชุม) 
  - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก ่ส านักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓ 
 - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ ส านักภาษาต่างประเทศ
และส านักนโยบายและแผน 
 - รางวัลชมเชย ได้แก ่ส านักกฎหมาย และส านักก ากับและตรวจสอบ 
 ๕.๕) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดท าองค์ความรู้ 
จากหน่วยงานที่ได้รับรางวัลการจัดการความรู้ฯ 
 ๕.๖) การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของข้าราชการที่ไป
ศึกษา ดูงาน ณ รัฐสภาสหพันธรัฐมาเลเซีย 
 ๖) การติดตามผลการด าเนินงาน 
 - ด าเนินการประเมินผลการจัดกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) 
 - จัดท าสรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาองค์ความรู้และระบบ
การเรียนรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๓๙ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผิดชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
๓. โครงกำรจัดตั้งศูนย์กำรเรยีนรู้
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
(Senate Learning Center) 
 

ร้อยละความส าเร็จของ
การจัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู้ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
 

ร้อยละ ๘๐ ด ำเนินโครงกำรจัดตั้งศูนย์กำรเรียนรู้ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
(Senate Learning Center) เสร็จเรียบร้อยแล้ว สรุปได้ดังนี้ 
๑. เลขาธิการวุฒิสภาได้อนุมัติและเห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (Senate Learning Center) ณ บริเวณหน้า
ห้องสมุด ชั้น ๒๖ อาคารสุขประพฤติ เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม
องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อภารกิจของส านักงานฯ และการปฏิบัติงานของ
บุคลากร รวมทั้ง เป็นสถานที่ในการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน  
๒. ศูนย์การเรียนรู้ฯ มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ในวันแห่งการเรียนรู้ 
(KM Day) เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ ก.ย. ๒๕๕๙ โดยมี นางสาวศศศิธร ศรีสุจริต 
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ และผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (CKO) เป็นประธานในพิธีเปิด 
๓. คณะท างานจัดการความรู้ได้ด าเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักบริหารงานกลาง ส านักวิชาการ ส านักการคลังละ
งบประมาณ ในการจัดสถานที่ และจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์อันจ าเป็นที่เพ่ือ
ใช้ในการด าเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ฯ รวมทั้ง ประสานงานกับส านัก/
กลุ่มตรวจสอบภายใน เพ่ือรวบรวมรายงานองค์ความรู้ประจ าปี ๒๕๕๙ และ
ปีที่ผ่านมา คู่มือการปฏิบัติงาน น ามาจัดเก็บและเผยแพร่ที่ศูนย์การเรียนรู้  
๔. ศูนย์การเรียนรู้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (Senate Learning 
Center: SLC) จัดตั้งขึ้นภายใต้แนวคิด “Think Space” โดย
ปรับเปลี่ยนพื้นที่บริเวณชั้น ๒๖ อาคารสุขประพฤติ ให้เป็นพ้ืนที่ความคิด
และเปิดมุมมองใหม่ในการท างาน ซึ่งได้รวบรวมองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อ

ร้อยละ ๑๐๐ 
 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๔๐ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผิดชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
การท างานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา คู่มือการปฏิบัติงาน และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเรียนรู้ต่างๆ รวมทั้ง การจัดสถานที่ในบรรยากาศที่
เอ้ือต่อการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของบุคลากร ให้พื้นที่นี้เป็น
จุดเริ่มต้นความคิดเติมแรงบันดาลใจของบุคลากรในการเป็นผู้ที่รักการ
เรียนรู้ พัฒนาตนเอง เพ่ือปรับปรุงพัฒนา สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ในการท างานและการพัฒนาองค์กรต่อไป 
๕. กำรให้บริกำร 

สื่อสิ่งพิมพ์ 
๑) องค์ควำมรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
๒) คู่มือกำรปฏิบัติงำนและมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน หรือคู่มือ/

เอกสำรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนภำยในส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ 
 ๓) รำยงำนกำรฝึกอบรมกับหน่วยงำนภำยนอกของบุคลำกร
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๑) แผ่นดิสก์ (CD/DVD-ROM) บันทึกกำรบรรยำย/ฝึกอบรมเพ่ือให้

ควำมรู้แก่บุคลำกร 
๒) กำรเรียนรู้ด้วยตนเองด้ำนภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ ภำษำจีน 

และภำษำฝรั่งเศส) ผำ่นทำงเครือ่งคอมพิวเตอร์ของศูนย์กำรเรียนรู้ฯ 
๓) เครื่องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตและจุดเชื่อมต่อ

คอมพิวเตอร์ Notebook เพ่ือใช้ในกำรสืบค้นข้อมูลและศึกษำหำควำมรู้
เพ่ิมเติมทำงอินเตอร์เน็ตและระบบฐำนข้อมูลของส ำนักงำนฯ 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๔๑ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผิดชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
กิจกรรมอ่ืนๆ 
๑) สถำนที่จัดกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงบุคลำกรในเรื่อง

ต่ำงๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำน 
๒) พ้ืนที่จัดแสดงบอร์ดนิทรรศกำรที่เกี่ยวข้องกับควำมรู้ในกำร

ปฏิบัติงำน 
๖. ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ, คณะท ำงำนจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ และกลุ่มงำนวิชำกำรและกำรพัฒนำ ส ำนักพัฒนำทรัพยำกร
บุคคล 

๔. กิจกรรมยกย่องชมเชยผลงำน
ด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กร 

ร้อยละความส าเร็จของ
กิจกรรมยกย่องชมเชย
ผลงานด้านการจัดการ
ความรู้ในองค์กร 
 

ร้อยละ ๙๐ ด ำเนินกิจกรรมยกย่องชมเชยผลงำนด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กร 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว สรุปได้ดังนี้ 
๑. คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ได้มีกำร
ประชุม ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันพุธที่ 13 กรกฎำคม 2559  
เพ่ือพิจำรณำแนวทำงกำรตัดสินรำงวัลกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 โดยที่ประชุม
เห็นชอบหลักเกณฑ์ในกำรตัดสินรำงวัลกำรจัดกำรควำมรู้ฯ ประกอบด้วย 
 
 ๑. องค์ควำมรู้มีควำมจ ำเป็น เปน็ประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำนและสนับสนุน
ภำรกิจขององค์กร 
 ๒. น ำเสนอองค์ควำมรู้ให้เข้ำใจได้ง่ำย เรียบเรียงเนื้อหำได้น่ำอ่ำนและ
น่ำสนใจ 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๔๒ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผิดชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
 ๓. รูปเล่มขององค์ควำมรู้มีควำมครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมเผยแพร่และ
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ 
และมอบหมำยให้คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ฯ จ ำนวน จ ำนวน ๔ คน 
เป็นคณะกรรมกำรตัดสินรำงวัลกำรจัดกำรควำมรู้ฯ ประกอบด้วย 
          ๑) นำยสุรัตน์  หวังต่อลำภ ที่ปรึกษำด้ำนระบบงำนนิติบัญญัติ 

๒) ร.ต.อ.หญิง วิรัญญำ  ประสพสุข  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักก ำกับ
และตรวจสอบ 

๓) นำงสำวชลธิชำ  มีแสง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิชำกำร 
 ๔) นำงสำววันทนีย์  สำยพิมพิน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
ภำษำต่ำงประเทศ 
๒. คณะกรรมกำรตัดสินรำงวัลกำรจัดกำรควำมรู้ฯ ได้ด ำเนินกำรพิจำรณำ
รำยงำนองค์ควำมรู้ จ ำนวน ๑๕ หัวข้อ ที่ส ำนักและกลุ่มตรวจสอบภำยใน
ได้จัดท ำ และให้คะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรตัดสินรำงวัลกำรจัดกำร
ควำมรู้ฯ ดังกล่ำวข้ำงต้น เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลกำรตัดสินรำงวัล ดังนี้ 
 ๑. รำงวัลชนะเลิศ จ านวน ๑ รางวัล ได้แก่ 

หัวข้อ:  การรวบรวมองค์ความรู้ในที่ประชุมสภานิติบัญญัติ 
จัดท าโดย:  ส านักการประชุม 

 ๒. รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี ๑ จ านวน ๑ รางวัล ได้แก่ 
หัวข้อ:  คู่มือการจัดท ารายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ 
จัดท าโดย:  ส านักกรรมาธิการ ๑ ส านักกรรมาธิการ ๒ และส านัก

กรรมาธิการ ๓ 
 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๔๓ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผิดชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
๓. รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี ๒ จ านวน ๒ รางวัล ได้แก่ 

 ๑) หัวข้อ:  แบบเรียนภาษาต่างประเทศด้วยตนเองในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E – Book) 
 จัดท าโดย:  ส านักภาษาต่างประเทศ 
 ๒) หัวข้อ: การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ 
 จัดท าโดย:  ส านักนโยบายและแผน 
 ๔. รำงวัลชมเชย จ านวน ๒ รางวัล ได้แก่ 

๑) หัวข้อ:  เทคนิคการจัดท าข้อมูลทางวิชาการส าหรับประกอบการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของสภา 

จัดท าโดย:  ส านักกฎหมาย 
๒) หัวข้อ:  คู่มือการสรรหา แต่งตั้ง และถอดถอนบุคคลพ้นจากต าแหน่ง

สมัยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
จัดท าโดย:  ส านักก ากับและตรวจสอบ 

๓. ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ฯ แจ้งผลกำรตัดสินรำงวัล 
ให้บุคลำกรรับทรำบทำงระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) 
๔. ส ำนักท่ีได้รับรำงวัลกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังกล่ำวข้ำงต้น ได้รับมอบประกำศ
เกียรติคุณจำกประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ พร้อมของที่ระลึก ในวัน
แห่งกำรเรียนรู้ (KM Day) ในวันจันทร์ที่ ๕ กันยำยน ๒๕๕๙ ณ ห้อง
ประชุม ๒๘๐๑ ชั้น ๒๘ อำคำรสุขประพฤติ ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติและเสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจในกำรด ำเนินกำร
จัดกำรควำมรู้ต่อไป 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๔๔ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผิดชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
๕. โครงกำรประชำสัมพันธ์ 
เผยแพร่องค์ควำมรู้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

จ านวนช่องทางที่ใช้ 
ในการประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่องค์ความรู้ 
ในการปฏิบัติงาน 
 

อย่างน้อย ๓ 
ช่องทาง 

คณะท ำงำนจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ได้มีกำร
ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ เผยแพร่องค์ควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำน และ
กำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำนฯ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
 ๑. ด าเนินการประชาสัมพันธ์และสื่อสารแผนการจัดการความรู้และ
ระบบการเรยีนรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) 
ให้บุคลากรรับทราบ ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้  
 ๑) แจ้งเวียนแผนฯ ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) 
 ๒) เผยแพร่ในระบบ Intranet ของส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 ๓) เผยแพร่ในเว็บไซต์การจัดการความรู้ของส านักงานฯ 
 ๔) จัดท ารูปเล่มแผน จ านวน ๑๐๐ เล่ม เพ่ือแจกให้แก่
คณะกรรมการจัดการความรู้ และผู้ประสานงานด้านการจัดการความรู้ 
ของแต่ละส านัก 
 ๕) จัดท าแผ่นพับแผนการจัดการความรูแ้ละระบบการเรยีนรู้ฯ 
จ านวน ๓๐๐ ชุด เพ่ือแจกให้แก่บุคลากรของส านักงานฯ 
 ๒. จัดท าภาพกราฟิกส์พร้อมข้อความ (Infographics) เพ่ือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ
ความรู้และระบบการเรียนรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้แก่
บุคลากรของส านักงานฯ คณะท างานจัดการความรู้ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา จ านวน ๓ เรื่อง ประกอบด้วย 
 ๑) แผนการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) 
 ๒) ท าไมต้องจัดการความรู้? 

ด าเนินการ 
๙ ช่องทาง 

คิดเป็น 
ร้อยละ ๑๐๐ 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๔๕ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผิดชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
 ๓) กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) 
 โดยได้ด าเนินการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ของส านักงานฯ ตาม
ช่องทาง ดังนี้  
 ๑) ชื่อเฟซบุ๊ก 
 - ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา องค์กรแห่งความสุข 
 - ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD SENATE) 
 ๒) ชื่อไลน์ 
 - ขรก.วุฒิสภา ๑, ขรก.วุฒิสภา ๒, ผบ.กลุ่มงานฯ และ Executive  
 ๓) อ่ืนๆ 
 - เว็บไซต์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
(http://www.senate.go.th/km senate2/) 
 - อินทราเน็ตของส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 - ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) 
 ๓. การจัดบอร์ดนิทรรศการและการน าเสนอผลงานองค์ความรู้และ
บทเรียนจากการปฏิบัติงานของส านักและกลุ่มตรวจสอบภายใน จ านวน 
๑๕ หน่วยงาน และบอร์ดนิทรรศการของคณะท างานจัดการความรู้ฯ 
ในวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ ก.ย. ๒๕๕๙ 
และการจัดท าบอร์ดนิทรรศการแสดงแผนผังกระบวนการที่ส าคัญตาม
ภารกิจ/การจัดการความรู้ของส านักงานฯ จ านวน ๗ ชุด ณ ศูนย์การ
เรียนรู้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๔๖ 

บทที่ ๓ 
สรุปผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ 

 
การด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรูแ้ละระบบการเรียนรู้ของส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวน ๓ แผนงาน ประกอบดว้ยโครงการและกิจกรรม จ านวน 
๑๔ โครงการ/กิจกรรม มีผลความส าเร็จของการด าเนนิการตามตวัชี้วดัที่ก าหนด สรุปได้ดงันี ้
 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วดั เป้ำหมำย 

ร้อยละของ
ควำมส ำเร็จ
เทียบกับ
เป้ำหมำย 

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

แผนงำนที่ ๑ กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ที่ตอบสนองตอ่ภำรกิจและผู้รับบริกำรขององค์กร 
๑. กิจกรรมการจดัท าองคค์วามรู้
ของส านักงานเลขาธิการวฒุสิภา 

ร้อยละเฉลี่ย
ความส าเร็จ 

ของการจดัท าองค์
ความรู้ ประจ าปี

งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐ 

 

ร้อยละ ๑๐๐ บรรลุ
เป้าหมาย 

๒. กิจกรรมการจดัท าท าเนยีบ
ผู้เชี่ยวชาญ (Guru List) 

ร้อยละความส าเร็จ
ของการจดัท า

ท าเนียบผูเ้ชี่ยวชาญ  
(Guru List) 

ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๑๐๐ บรรลุ
เป้าหมาย 

๓. กิจกรรมการเพิ่มพูนปญัญา 
ด้วยบทเรียนจากการปฏิบตังิาน 

จ านวนการสรุป
บทเรียนจากการ

ปฏิบัติงาน 

อย่างน้อย ๒ 
เรื่อง ต่อป ี

ร้อยละ ๑๐๐ บรรลุ
เป้าหมาย 

แผนงำนที่ ๒ กำรพัฒนำระบบกำรเรยีนรู้ และกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำสนบัสนุนกำรจัดกำรควำมรู้ 
๔. โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้
ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(e-learning) 
 

ร้อยละความส าเร็จ
ของการพัฒนา

ระบบการเรียนรู้
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส ์

(e-learning) 

ร้อยละ ๘๐ 
 

ร้อยละ ๑๐๐ บรรลุ
เป้าหมาย 

๕. โครงการพัฒนาระบบการ 
สอนงาน 
 

ร้อยละความส าเร็จ
ของการพัฒนา

ระบบการสอนงาน 

ร้อยละ ๘๐ 
 

ร้อยละ ๑๐๐ บรรลุ
เป้าหมาย 

 
 
 

    



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๔๗ 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วดั เป้ำหมำย 

ร้อยละของ
ควำมส ำเร็จ
เทียบกับ
เป้ำหมำย 

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

๖. โครงการแลกเปลี่ยนและฝึก
ปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอกทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 
 

ร้อยละความส าเร็จ
ของโครงการ

แลกเปลี่ยนและฝึก
ปฏิบัติงานกับ

หนว่ยงานภายนอก 

ร้อยละ ๘๐ 
 

ร้อยละ ๑๐๐ บรรลุ
เป้าหมาย 

๗. โครงการสง่เสรมิการรักการอ่าน ร้อยละความส าเร็จ
ของโครงการส่งเสริม

การรักการอ่าน 

ร้อยละ ๘๐ 
 

ร้อยละ ๑๐๐ บรรลุ
เป้าหมาย 

๘. โครงการพัฒนาเว็บไซต์การ
จัดการความรูแ้ละพืน้ที่เสมอืนใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรูข้องส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

ร้อยละความส าเร็จ
ของการพัฒนา

เว็บไซต์การจัดการ
ความรู้ของ

ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

ร้อยละ ๘๐ 
 

ร้อยละ ๑๐๐ บรรลุ
เป้าหมาย 

๙. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
เพื่อสนับสนนุการปฏิบตัิงาน 

ร้อยละความส าเร็จ
ของการพัฒนา

ระบบฐานข้อมูลเพื่อ
สนับสนนุการ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละ ๘๐ 
 

ร้อยละ ๑๐๐ บรรลุ
เป้าหมาย 

แผนงำนที่ ๓ กำรส่งเสริมวฒันธรรมกำรเรียนรู้ขององค์กร 
๑๐. โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้เพ่ือ
พัฒนาการปฏิบตัิงาน 

จ านวนครัง้ในการ
จัดกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

อย่างน้อย 
๒ ครัง้ 

 

ร้อยละ ๑๐๐ บรรลุ
เป้าหมาย 

๑๑. โครงการพัฒนาองคค์วามรู ้ ตัวชีว้ัด 
ร้อยละของบคุลากร
ที่ไดน้ าความรู้ไปใช้
ในการปฏิบัตงิาน 

เป้าหมาย 
ร้อยละ ๘๐ 

ร้อยละ ๑๐๐ บรรลุ
เป้าหมาย 

๑๒. โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
(Senate Learning Center) 

ร้อยละความส าเร็จ
ของการจดัตั้งศูนย์

การเรียนรู้ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๑๐๐ บรรลุ
เป้าหมาย 

 
 

    



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๔๘ 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วดั เป้ำหมำย 

ร้อยละของ
ควำมส ำเร็จ
เทียบกับ
เป้ำหมำย 

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

๑๓. กิจกรรมยกย่องชมเชยผลงาน
ด้านการจดัการความรู้ในองค์กร 

ร้อยละความส าเร็จ
ของกิจกรรมยกย่อง
ชมเชยผลงานดา้น
การจดัการความรู้

ในองค์กร 

ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๑๐๐ บรรลุ
เป้าหมาย 

๑๔. โครงการประชาสมัพันธ์ 
เผยแพร่องค์ความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน 

จ านวนช่องทางที่ใช้
ในการ

ประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่องค์ความรู้
ในการปฏิบัตงิาน 

 

อย่างน้อย ๓ 
ช่องทาง 

ร้อยละ ๑๐๐ บรรลุ
เป้าหมาย 

 

 จากตารางดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า โครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ฯ 
มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด จ านวน ๑๔ โครงการ/กิจกรรม  ดังนั้น มีผลการด าเนินการ 
ตามตัวชี้วัดเฉลี่ยในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  

 

ผลควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัตกิำรกำรจดักำรควำมรู้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เกณฑ์กำรประเมิน 
การประเมินความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้พิจารณาความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผน/โครงการหรือการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วดั 
ของโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดในแผนปฏิบตัิการฯ โดยจะประเมนิผลเฉพาะในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สูตรกำรค ำนวณ 
=      จ านวนโครงการ/กิจกรรมทีส่ามารถด าเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย  X ๑๐๐ 

                                   จ านวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่น ามาประเมิน 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบตัิการฯ ต ากว่าร้อยละ ๖๐ หมายถงึ การด าเนินงานตอ้งปรับปรุง

อย่างเรง่ดว่น 
การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบตัิการฯ ร้อยละ ๖๑ - ๗๐  หมายถงึ การด าเนินงานตอ้งปรับปรุง 
การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบตัิการฯ ร้อยละ ๗๑ - ๘๐ การด าเนนิงานอยู่ในระดับพอใช ้
การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบตัิการฯ ร้อยละ ๘๑ - ๙๐  การด าเนนิงานอยู่ในระดับด ี
การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบตัิการฯ ร้อยละ ๙๑ – ๑๐๐ การด าเนนิงานอยู่ในระดับดีมาก 
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 แทนค่ำสูตร 
 =  ๑๔ X ๑๐๐    = ร้อยละ ๑๐๐ 
                 ๑๔ 

สรุปได้ว่า ผลความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ อยู่ในระดับดีมำก 
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บทท่ี ๔ 
บทสรุป ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 
บทสรุป  

 ตามที่ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีแผนการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) และแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ให้เป็นระบบ มีความต่อเนือ่ง และเกิดความชัดเจนในการด าเนินการจัดการความรู้ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ท่ัวทั้งองค์กร โดยในการด าเนินการตามแผนให้เป็นไปตามเป้าหมาย ได้มีการก าหนดให้หน่วยงานภายใน
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมกันขับเคลื่อน โดยการด าเนินโครงการและกิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผนปฏิบัติ
การการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมทั้งการสนับสนุนด าเนินงานผ่านกลไกของ
คณะกรรมการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และคณะท างานจัดการความรู้ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งมาจากผู้บริหาร และตัวแทนจากส านักและกลุ่มตรวจสอบภายใน  โดยการติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนฯ อย่างต่อเนื่อง ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยมีการประชุมคณะกรรมการ
จัดการความรู้ฯ และคณะท างานจัดการความรู้ฯ การประสานงาน ปรึกษาร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการและ
กิจกรรม เพ่ือปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะการด าเนินงานตามแผนฯ ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ผลจากการด าเนินการตามแผนปฏิบัตกิารการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ พบว่ามี
การด าเนินโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ จ านวน ๑๔ โครงการ/กิจกรรม แล้วเสร็จครบถ้วนทุก
โครงการ/กิจกรรม ท าให้เกิดผลผลิตที่เป็นรูปธรรมสรุปได้ดังนี้ 

แผนงำนที่ ๑ กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ที่ตอบสนองต่อภำรกิจและผู้รับบริกำรขององค์กร 
- เอกสารองค์ความรู้ที่จ าเปน็ต่อการปฏิบัตงิาน จ านวน ๑๗ เรื่อง และบทเรียนจากการปฏิบตัิงาน

จ านวน ๒ เรื่อง รวมทั้ง การจัดท าเนียบ/ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ (Guru List) จ านวน ๒ ดา้น ได้แก ่ดา้นการ
ต่างประเทศ และฐานข้อมูลนักวิจัย  
  แผนงำนที่ ๒ กำรพัฒนำระบบกำรเรยีนรู้ และกำรน ำเทคโนโลยสีำรสนเทศมำสนับสนุนกำรจัดกำรควำมรู้ 
  - มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนการเรียนรู้ของบุคลากรด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
ประกอบด้วย การจัดท าแบบการเรียนรู้ดว้ยตนเองผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) เรื่อง ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา, การพัฒนาระบบการสอนงาน โดยการก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล 
(Individual Development Plan: IDP),  การส่งข้าราชการเดินทางไปแลกเปลี่ยนและฝึกปฏิบัติงาน 
ณ ต่างประเทศ จ านวน ๔ ครั้ง และการส่งข้าราชการไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านนิติ
บัญญัติ ณ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จ านวน ๒ รุ่น รวมทั้ง การส่งเสริมการรักการอ่านให้แก่บุคลากร  
โดยคัดเลือกหนังสือและจัดซื้อหนังสือใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และการพัฒนาสมรรถนะในด้านต่างๆ 
น ามาจัดแสดงอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถหยิบอ่าน และยืมได้สะดวก  
 - มีการการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการจัดการความรู้  โดยการปรับปรุงและพัฒนา
เว็บไซต์การจัดการความรู้ฯ ให้มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเข้าถึงองค์ความรู้และข้อมูลต่างๆ 
ได้สะดวก รวมทั้ง มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยจัดท าระบบสารสนเทศส าหรับ 
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การตัดสินใจของผู้บริหาร ๓ ด้าน ประกอบด้วย ๑) ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพิจารณาร่างกฎหมาย 
๒) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงบประมาณ และ ๓) ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลส าหรับ
ผู้บริหาร 
 แผนงำนที่ ๓ กำรส่งเสริมวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ขององค์กร 
 - มีการส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กร โดยการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในเรื่อง
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่ การให้ข้าราชการที่ได้เข้าร่วมโครงการการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ  
ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ให้แก่บุคลากร และการจัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้ 
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับทีมงานจัดการความรู้ (KM Team) การจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ของส านัก/กลุ่มที่จัดท าองค์ความรู้ และการจัดกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) เพ่ือเผยแพร่และแลกเปลี่ยน 
องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ตลอดจน การการมอบรางวัลการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อเป็นประกาศเกียรติคุณ ยกย่องชมเชย และเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการจัดการความรู้ต่อไป 
 - มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในส านักงานฯ ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากร โดยการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (Senate Learning Center) เพื่อเป็น
ศูนย์กลางในการรวบรวมองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อภารกิจของส านักงานฯ และการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้ง 
เป็นสถานที่ในการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน  
 - มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน โดยด าเนินการประชาสัมพันธ์และสื่อสาร
แผนการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ให้บุคลากร
รับทราบ รวมทั้ง การจัดท าภาพกราฟิกส์พร้อมข้อความ (Infographics) จ านวน ๓ เรื่อง เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ของส านักงานฯ ตลอดจน การจัดบอร์ดนิทรรศการและการน าเสนอ
ผลงานองค์ความรู้และบทเรียนจากการปฏิบัติงานของส านักและกลุ่มตรวจสอบภายใน จ านวน ๑๕ หน่วยงาน 
และบอร์ดนิทรรศการของคณะท างานจัดการความรู้ฯ ในวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) และการจัดท าบอร์ด
นิทรรศการแสดงแผนผังกระบวนการที่ส าคัญตามภารกิจ/การจัดการความรู้ของส านักงานฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ทั้งนี้ โดยสรุปแล้วผลของการด าเนินโครงการและกิจกรรมการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังกล่าวข้างต้น ในภาพรวม พบว่า มีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำย
ตัวชี้วัดโครงกำรและกิจกรรม จ ำนวน ๑๔ โครงกำร/กิจกรรม  ดังน้ัน มีผลกำรด ำเนินกำรตำมตัวชี้วัดเฉลี่ยใน
ภำพรวม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ สรุปได้ว่ำ ผลควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรกำรจัดกำร
ควำมรู้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ อยู่ในระดับดีมำก 

ซึ่งการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของส านักงานฯ จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินการ 
คือ บุคลากรของส านักงานฯ น าองค์ความรู้และฐานข้อมูล ไปใช้ในการปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจด้านการ
สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ ด้านการต่างประเทศ ด้านการบริหารจัดการองค์กร และด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องด้วยวิธีการ 
ที่หลากหลายเหมาะสมกับบุคคล รวมทั้ง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพ่ือน าองค์ความรู้และวิธีการ
ปฏิบัติที่ดีมาถ่ายทอดกันภายในองค์กร และน ามาใช้พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในส านักงานฯ อย่างต่อเนื่อง จนเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กรต่อไป 
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ปัญหำและอุปสรรค  
๑. ระยะเวลาในการด าเนินการจัดท าองค์ความรู้ของหน่วยงานที่รับผิดชอบมีจ ากัด เนื่องจากจะต้อง

ด าเนินการจัดท าองค์ความรู้ให้แล้วเสร็จและสามารถเผยแพร่องค์ความรู้ได้ในกิจกรรม (KM Day) ดังนั้น 
การจัดท าเนื้อหาขององค์ความรู้อาจยังไม่สามารถรวบรวมประสบการณ์จากการปฏิบัติงานของบุคลากร  
ที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างครบถ้วน 
  ๒. รูปแบบในการจัดท าองค์ความรู้ยังมีความแตกต่างกันเกี่ยวกับแนวทางในการจัดท าเนื้อหา 
การจัดรูปแบบ/การน าเสนอเนื้อหาให้น่าสนใจ และการจัดท ารูปเล่มองค์ความรู้ 

๓. ขอบเขตการจัดการความรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นเรื่อง 
ที่ส าคัญต่อองค์กรในปัจจุบัน และเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานทุกหน่วยงานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ยังมีการจัดท าองค์ความรู้ค่อนข้างน้อย ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการจัดท าองค์ความรู้ในด้านดังกล่าว 
จ านวนเพียง ๑ หัวข้อ รับผิดชอบโดยกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

๔. การจัดท าองค์ความรู้ที่ด าเนินการ ส่วนใหญ่เป็นองค์ความรู้ตามหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละส านัก/กลุ่ม 
ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์เฉพาะงานตามภารกิจ ท าให้บุคลากรในส านัก/กลุ่มอื่น ที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
กับภารกิจดังกล่าวขาดความสนใจและไม่มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

๕. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการและกิจกรรม บางโครงการและกิจกรรมยังไม่สอดคล้องกับการ
ด าเนินงาน เช่น โครงการส่งเสริมการรักการอ่าน ซึ่งตัวชี้วัดก าหนดให้มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ แต่การด าเนินการจริงจะเน้นเกี่ยวกับกระบวนการด าเนินโครงการ ดังนั้น การวัดผลส าเร็จจึงควร
ประเมินผลร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการในภาพรวม เป็นต้น 

๖. ขาดงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์อันจ าเป็นต่อการด าเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ฯ 
เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ก าหนดให้ส่วนราชการเร่งรัดด าเนิน การก่อหนี้
ผูกพันงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนให้ทันภายในสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๕๙ และส านักการคลังและงบประมาณ 
ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการภายในส านักงานฯ งดการจัดหาครุภัณฑ์และปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง  
 ๗. การจัดท าฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศส าหรับการตัดสินใจของผู้บริหารที่ด าเนินการ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีรายละเอียดค่อนข้างมาก และจะต้องมีการบูรณาการจากหลากหลาย
ฐานข้อมูล ที่มีวิธีการน าเข้าข้อมูลที่แตกต่างกัน จึงมีปัญหาอุปสรรคทางเทคนิคในการจัดการข้อมูล และต้องใช้
ระยะเวลาในการออกแบบฐานข้อมูลให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้ใช้งาน 
  
ข้อเสนอแนะ 
  ๑. ควรมีการจัดท าแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้แล้วเสร็จ
ภายในไตรมาสที่ ๑ เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดท าองค์ความรู้ ได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลและการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนและครอบคลุมข้อมูลที่ส าคัญและเป็นประโยชน์ในการ
จัดท าองค์ความรู้ที่ด าเนินการ 
 ๒. ควรมีการจัดท าองค์ความรู้ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้นในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีหน่วยงานภายในส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไม่เฉพาะแต่กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรม 
และจริยธรรม ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคลเท่านั้น ที่มีความเกี่ยวข้องในกระบวนการเสริมสร้าง มาร่วมในการ
จัดท าองค์ความรู้ เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
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  ๓. ควรมีการก าหนดแนวทางในการจัดท าองค์ความรู้ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และแจ้งให้ผู้จัดท าองค์ความรู้
รับทราบร่วมกัน เพ่ือเป็นกรอบแนวทางให้ผู้รับผิดชอบในการจัดท าองค์ความรู้ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดท าองค์ความรู้ของส านักงานฯ รวมทั้งเป็นมาตรฐานในการตัดสินรางวัล
การจัดการความรู้ประจ าปี 

๔. ควรเพ่ิมเติมการจัดท าองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร ซึ่งบุคลากรหลายสายงาน/ต าแหน่งงาน
สามารถน าความรู้ไปใช้งานได้ หรือร่วมกันจัดท าองค์ความรู้ในเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกันระหว่างส านัก/กลุ่ม เพ่ือให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามหน่วยงาน และเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของส านักงานฯในภาพรวมมากยิ่งขึ้น 
  ๕. ควรมีการทบทวนและก าหนดตัวชี้วัดโครงการและกิจกรรมให้มีความสอดคล้องกับการด าเนินการ
และสามารถวัดผลส าเร็จได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดรายงานผลการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ตามรอบระยะเวลา ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน 
 ๖. ควรด าเนินการส ารวจวัสดุและอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินงานของศูนย์การเรียนรู้
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมทั้ง การก าหนดแผนการจัดกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ฯ ให้มีความชัดเจน 
เพื่อขออนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์อันจ าเป็น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป 
 ๗. ควรมกีารน าฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศส าหรับการตัดสนิใจของผูบ้รหิารไปใช้จริง โดยการวาง
แผนการด าเนินการทดสอบระบบ จัดท าคู่มือ อบรมผู้ใช้งาน และส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้เพ่ือการปรับปรุงระบบ 

๘. การจัดการความรู้ควรสะท้อนถึงผลลัพธ์ต่อองค์กรหรือการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร เช่น มีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน การปรับปรุงการบริการเพ่ือตอบสนอง
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร ดังนั้น การด าเนินการจัดการความรู้ จึงควรมุ่งเน้นให้เกิดการ
พัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน การต่อยอดองค์ความรู้ที่เคยด าเนินการ หรือการจัดท าองค์ความรู้ที่เป็น
วิธีการใหม่ๆ ซึ่งเป็นการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน รวมถึงการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้น 
ในองค์กร 
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รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๕๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
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กำรจดัท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้และระบบกำรเรียนรู้ 

ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) 
 

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อจัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้และระบบกำรเรียนรู้ฯ 
ณ โรงแรมชำโต เดอ เขำใหญ่ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดนครรำชสีมำ 

วันที่ ๑๕ - ๑๖ พ.ย. ๒๕๕๘ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประมวลภำพกิจกรรม 
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กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อจัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้และระบบกำรเรียนรู้ฯ 

ณ บ้ำนอัมพวำ รีสอร์ท แอนด์ สปำ อ ำเภออัมพวำ จังหวัดสมุทรสงครำม 
วันที่ ๑๙ - วันที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๕๙ 
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แผนกำรจัดกำรควำมรู้และระบบกำรเรียนรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) 
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ภำพกรำฟิกส์พร้อมขอ้ควำม (Infographics) 

 
๑. แผนกำรจัดกำรควำมรู้และระบบกำรเรียนรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) 
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๒. ท ำไมต้องจัดกำรควำมรู?้ 

 
 
 

๓. กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management Process) 
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ศูนย์กำรเรียนรู้ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ (Senate Learning Center) 
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กิจกรรมวันแห่งกำรเรียนรู ้(KM Day) 

วันจันทร์ที ่๕ กันยำยน ๒๕๕๙  
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รำงวลัชนะเลิศ 

                                                 ส ำนักกำรประชุม 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
 

รำงวลัรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ 
   ส ำนักกรรมำธิกำร ๑ ส ำนักกรรมำธิกำร ๒ และส ำนักกรรมำธิกำร ๓ 
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รำงวลัรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ 

                  
                  ส ำนักภำษำต่ำงประเทศ                                          ส ำนักนโยบำยและแผน 

 
 
 
 

รำงวลัชมเชย 
               
              ส ำนักกฎหมำย                                              ส ำนักก ำกับและตรวจสอบ 

 
 
 

 


