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ค ำน ำ 

 
ตามที่เลขาธิการวุฒิสภาได้เห็นชอบและอนุมัติแผนการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้

ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) โดยมีขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus 
Areas) จ านวน ๔ ด้าน และแผนงาน จ านวน ๓ แผนงาน เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าองค์ความรู้ 
ทีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนการด าเนินการจัดการความรู้ของส านักงานฯ ให้เป็นระบบ  
มีความต่อเนื่อง และเกิดความเข้าใจชัดเจนและด าเนินการจัดการความรู้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ซึ่งการ
น าแผนดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ คณะกรรมการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้มีการก าหนด
แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ อันประกอบด้วย แนวทางการ
ด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรม รวมจ านวน ๑๖ โครงการและกิจกรรม และก าหนดผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรมตามแผนงาน เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการ การติดตามประเมินผล 
และร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

ในการนี้ โครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๐ ได้มีการด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึงจัดได้ท ารายงาน
ผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดของการด าเนินงาน ปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้  หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลสัมฤทธิ์ฉบับนี้ 
จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการด าเนินงานการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาต่อไป 
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บทท่ี ๒ ผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบตัิการการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู ้  ๑๒ 

          ของส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

บทท่ี ๓ สรุปผลสัมฤทธิ์ของการด าเนนิการจดัการความรู้                                          ๔๗ 
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(๑) 
 

บทสรุปผู้บริหำร 
 

แผนการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (พ.ศ. ๒๕๕๙ - 
๒๕๖๑) ได้ก าหนดขอบเขตการจัดการความรู้และแผนงาน เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าองค์ความรู้ 
ท่ีจ าเป็น ต่อการปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนการด าเนินการจัดการความรู้ของส านักงานฯ ให้เป็นระบบ 
มีความต่อเนื่อง และเกิดความเข้าใจชัดเจนและด าเนินการจัดการความรู้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้ 

๑. ขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus Areas) จ านวน ๔ ด้าน ประกอบด้วย ๑) ด้าน
กระบวนการนิติบัญญัติ ๒) ด้านการต่างประเทศ ๓) ด้านการบริหารจัดการองค์กร และ ๔) ด้านคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  

๒. แผนงาน จ านวน ๓ แผนงาน ประกอบด้วย แผนงานที่  ๑ การพัฒนาองค์ความรู้ 
ที่ตอบสนองต่อภารกิจและผู้รับบริการขององค์กร , แผนงานที่ ๒ การพัฒนาระบบการเรียนรู้ และการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการจัดการความรู้ และแผนงานที่ ๓ การส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ 
ขององค์กร โดยการน าแผนดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ คณะกรรมการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาได้ก าหนดแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ อันประกอบด้วย 
แนวทางการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรม รวมจ านวน ๑๖ โครงการและกิจกรรม และก าหนด
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมตามแผนงาน เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการ การติดตาม
ประเมินผลและร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

ในการนี้  การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ 
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๓ แผนงาน ซึ่งประกอบด้วย
โครงการและกิจกรรม จ านวน ๑๖ โครงการ/กิจกรรม พบว่า มีกำรด ำเนินกำรแล้วเสร็จครบถ้วนทุกโครงกำร
และกิจกรรม โดยมีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยตัวชี้วัดโครงกำรและกิจกรรม จ ำนวน ๑๖ โครงกำร/
กิจกรรม  ดังน้ัน มีผลกำรด ำเนินกำรตำมตัวชี้วัดเฉลี่ยในภำพรวม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ สรุปได้ว่ำ 
ผลควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรกำรจัดกำรควำมรู้  ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ อยู่ในระดับดีมำก ซึ่งมีผลผลิตที่เป็นรูปธรรมสรุปได้ดังนี้ 

แผนงำนที่ ๑ กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ที่ตอบสนองตอ่ภำรกิจและผู้รับบริกำรขององค์กร 
- มีเอกสารองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน จ านวน ๑๙ เรื่อง และบทเรียนจากการ

ปฏิบัติงานจ านวน ๔ หัวข้อ การจัดท าเนียบ/ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ (Guru List) จ านวน ๓ ด้าน รวมทั้งการ
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยให้กับบุคลากร เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุง/พัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
   แผนงำนที่ ๒ กำรพัฒนำระบบกำรเรยีนรู้ และกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำสนบัสนุน
กำรจดักำรควำมรู้ 
   - มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนการเรียนรู้ของบุคลากรดว้ยวธิีการที่หลากหลาย  
  - มีการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์การจัดการความรูฯ้ ให้มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย 
และเข้าถึงองค์ความรู้และข้อมูลต่างๆ ได้สะดวก รวมทั้ง มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุน 
การปฏิบัติงาน โดยจัดท าระบบสารสนเทศส าหรับการตัดสินใจของผู้บริหาร  



 (๒) 
 
  แผนงำนที่ ๓ กำรส่งเสริมวฒันธรรมกำรเรียนรู้ขององค์กร 
  - มีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมระหว่างบุคลากรในเรื่อง    
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยส านักต่างๆ มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง
บุคลากร เพ่ือเป็นการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและมีแนวทางในการปฏิบัติงาน
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และการจัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับองค์กร  
ในกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) 
  - มีการมอบรางวัลการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเป็นประกาศ
เกียรติคุณ ยกย่องชมเชย และเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการจัดการความรู้ต่อไป 
  - มีการเสริมการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ โดยการคัดเลือกองค์ความรู้ที่ได้ด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีมีกระบวนการแสวงหาความรู้จากเอกสารและความรู้ผู้ปฎิบัติ ประมวลเป็น
วิธีการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice) และจัดท าเป็นรูปเล่มขององค์ความรู้ที่พร้อมเผยแพร่และถ่ายทอด
องค์ความรู้ซึ่งบุคลากรสามารถเรียนรู้และศึกษาองค์ความรู้ดังกล่าวเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
  - มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในส านักงานฯ ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างบุคลากร โดยการสนับสนุนให้บุคลากรใช้ศูนย์การเรียนรู้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
(Senate Learning Center) เป็นสถานที่ในการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้ง เป็นสถานที่ในการรวบรวมองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานให้บุคลากรได้ค้นคว้า
และเรียนรู้  
  - มีการประชาสัมพันธแ์ละสื่อสารแผนการจัดการความรู้ฯ การจัดท าวีดิทัศน์สรุปสาระส าคัญ
ขององค์ความรูท้ี่ด าเนินการ รวมทั้ง การจัดท าบอร์ดนิทรรศการองค์ความรู้และแผนผังกระบวนการที่ส าคัญ 
ตามภารกิจ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ของส านักงานฯ 

  ทั้งนี้ การจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของส านักงานฯ จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ได้จาก
การด าเนินการ คือ เกิดองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 
ของส านักงานฯ ครบถ้วนทั้ง ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเมื่อพิจารณาหัวข้อองค์ความรู้แล้วพบว่า เป็นองค์
ความรู้ที่มีความส าคัญต่อภารกิจของส านักงานฯ เช่น การสนับสนุนกระบวนการตราพระราชบัญญัติ 
และกระบวนการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน เป็นต้น นอกจากนี้ การด าเนินการจัดการความรู้ท าให้
บุคลากรได้วิเคราะห์ ทบทวนการด าเนินงาน ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ท าให้เกิดการเรียนรู้ 
เพ่ือจัดท าองค์ความรู้ และน าไปปรับไปใช้ในการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐาน ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด 
และเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน รวมทั้ง เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องด้วยวิธีการ 
ที่หลากหลายเหมาะสมกับบุคคล ตลอดจน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพ่ือน าองค์ความรู้และ
วิธีการปฏิบัติที่ดีมาถ่ายทอดกันภายในองค์กรและน ามาใช้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง อันจะช่วย
ส่งเสริมให้เกิดเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กรต่อไป 
 
 

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



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑ 

บทที่ ๑ 
บทน ำ 

 
๑. ควำมเป็นมำ 

คณะกรรมการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ศึกษาและวิเคราะห์แนวทาง 
การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ผ่านมา ซึ่งมุ่งเน้นการจัดท าองค์ความรู้เป็นเรื่องๆ 
ในแต่ละปี ท าให้ไม่ครอบคลุมองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อองค์กร และขาดความต่อเนื่องในการปรับปรุง
พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ คณะกรรมการจัดการความรู้ฯ จึงพิจารณาเห็นควรด าเนินการจัดท า 
แนวทางการจัดการความรู้ของส านักงานฯ ให้เป็นระบบและมีความต่อเนื่อง โดยกระบวนการในการ
จัดท าแผนการจัดการความรู้  ซึ่งเป็นแผนระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ได้มีการทบทวน 
การด าเนินงานที่ผ่านมา ความสอดคล้องกับภารกิจองค์กร , แผนยุทธศาสตร์ส านักงานฯ, นโยบายของ
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ,  รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  คนที่ ๑, และเลขาธิการวุฒิสภา, 
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา, องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน, 
สภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน และเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  รวมทั้ง การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือระดมความคิดเห็นจากบุคลากรที่เป็นตัวแทนจากทุกส านักและกลุ่มตรวจสอบภายในมาอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการความรู้ของส านักงานฯ ให้มีความ
เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและความจ าเป็นในการปฏิบัติงานของส านักงานฯ และสถานการณ์ปัจจุบัน
มากยิ่งขึ้น  

แผนการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) 
ซึ่งเลขาธิการวุฒิสภาได้พิจารณาให้ความเห็นเรียบร้อยแล้ว โดยมีขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus 
Areas) และแผนงาน เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าองค์ความรู้ที่ จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานและ 
การขับเคลื่อนการด าเนินการจัดการความรู้ของส านักงานฯ ให้เป็นระบบและเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
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 การพัฒนาองค์ความรู้ที่ตอบสนอง 
ต่อภารกิจและผู้รับบริการขององค์กร, แผนงานที่ ๒ การพัฒนาระบบการเรียนรู้ และการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาสนับสนนุการจัดการความรู ้และแผนงานท่ี 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/กิจกรรมตามแผนงาน 
ที่ก าหนด เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานและสนับสนุนการด าเนินการจัดการความรู้ 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
 
 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒ 

 ในการนี้ ส านักและกลุ่มตรวจสอบภายในได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้และ
ระบบการเรียนรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว 
ดังนั้น คณะกรรมการจัดการความรู้ฯ จึงได้จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิ สภา ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  เพ่ือเป็นการประเมินผลการด าเนินงาน 
ตามแผนฯ และรายงานผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นในการด าเนินงานการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๒. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือรวบรวมผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ก าหนดไว้ โดยพิจารณาจากสัมฤทธิผล
ตามเป้าหมายตัวชี้วัดของกิจกรรมหรือโครงการ 
 ๒. เพ่ือทราบปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ 
และระบบการเรียนรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๓. เพ่ือน าผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน
จัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
๓. สรุปสำระส ำคัญของแผนกำรจัดกำรควำมรู้และระบบกำรเรียนรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)  
 แผนการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)  
ประกอบด้วย ขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus Areas) จ านวน ๔ ด้าน และแผนงาน จ านวน 
๔ แผนงาน 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 านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 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. ๒๕๖๐ 

๔ 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 านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๔ 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร โครงกำร/กิจกรรม 
๒. พัฒนำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ และ
ระบบฐำนข้อมูลในกำรสนับสนุนกำรจัดกำร
ควำมรู ้

๕. โครงการพัฒนาเว็บไซต์การจัดการความรู้และ
พ้ืนที่เสมือนในการแลกเปลีย่นเรียนรู้ของ
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
๖. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุน
การปฏิบตัิงาน 

สรุปโครงกำร/กิจกรรมทีด่ ำเนินกำร 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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. ๒๕๖๐ 

๖ โครงกำร/กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๕ 

๔. กำรจัดท ำแผนแผนปฏิบัติกำรกำรจัดกำรควำมรู้และระบบกำรเรียนรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒสิภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

แผนการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 
ได้ก าหนดแผนปฏิบัติการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) อันประกอบด้วย รายละเอียดโครงการ กิจกรรม 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ เพ่ือแนวทางในการด าเนินงานและสนับสนุนการ
ด าเนินการจัดการความรู้ของส านักงานฯ รวมทั้ง เป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ซึ่งแผนปฏิบัติการ ๓ ปี ดังกล่าว ได้มีการก าหนดองค์ความรู้ที่ส านักและกลุ่มตรวจสอบภายในได้เสนอให้
น ามาด าเนินการจัดการความรู้ ในแต่ละปีงบประมาณ รวมทั้ง โครงการและกิจกรรมที่จะต้องด าเนินการ
ตามแผนงาน ๓ แผนงาน ที่ก าหนดไว้ โดยการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการด าเนินการสรุปได้ ดังนี้ 

๔.๑ กำรแต่งตั้ งผู้บริหำรด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิ สภำ 
และคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
 - เลขาธิการวุฒิ สภาได้ลงนามในค าสั่ งส านักงานเลขาธิการวุฒิ สภา ที่  ๑๕๑/๒๕๖๐ 
ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารดา้นการจัดการความรูข้องส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา 
(Chief Knowledge Office : CKO) โดยแต่งตั้ง นำงสำวมำลี  พิลำหอม ที่ปรึกษำด้ำนระบบงำน 
นิติบัญญัติ เป็นผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (Chief Knowledge 
Office : CKO) 
 - เลขาธิการวุฒิ สภาได้ลงนามในค าสั่งส านักงานเลขาธิการวุฒิ สภา ที่  ๑๕๒/๒๕๖๐ 
ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
โดยมี นำงสำวมำลี  พิลำหอม ที่ปรึกษำด้ำนระบบงำนนิติบัญญัติ เป็นประธานกรรมการ 

๔.๒ กำรทบทวนกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือจดัท ำแผนปฏิบัติกำร 
คณะกรรมการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในคราวประชุมคณะกรรมการฯ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗ 
อาคารสุขประพฤต ิได้มีการพิจารณาแผนปฏิบตัิการการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการ 
การจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมอบหมายให้ 
ฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการน าเรียนเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ทั้งนี้ในการพิจารณาแผนปฏิบัตกิารฯ ดังกล่าว คณะกรรมการฯ ได้มีการทบทวนความสอดคล้อง
ของแผนการจัดการความรู้ฯ กับแผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง การทบทวนโครงการและกิจกรรมที่จะต้องด าเนินการ
ตามแผนการจัดการความรู้ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ส านักและกลุ่มตรวจสอบภายในได้พิจารณา
เสนอในส่วนที่รับผิดชอบ เพ่ือแนวทางการด าเนินงานให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน ดังนี้ 
 ๑. ความสอดคล้องของแผนการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ฯ กับแผนยุทธศาสตร์
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
 - แผนการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ฯ มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เนื่องจาก ขอบเขตการจัดการความรู้ 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๖ 

(KM Focus Areas) จ านวน ๔ ด้าน ที่ก าหนดมีความครอบคลุมต่อองค์ความรู้ที่ช่วยสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ประเด็นของส านักงานฯ ดังนี้ 
 ๑) ขอบเขตด้านกระบวนการนิติบัญญัติ สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา
ความเป็นเลิศด้านกฎหมายและวิชาการ 
 ๒) ขอบเขตด้านการต่างประเทศ สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาเครือข่าย
และความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 
 ๓) ขอบเขตด้านการบริหารจัดการองค์กร สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภาพ, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา
เทคโน โลยีสารสน เทศและการสื่ อสารให้ ก้ าวหน้ าและทันสมั ย , ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๔ 
การประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้มีความเป็นเลิศ 
 ๔) ขอบเขตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน สนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
 โดยจะมีการจัดท าองค์ความรู้จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานตามขอบเขตการจัดการความรู้ 
(KM Focus Areas) ทั้ง ๔ ด้าน ซึ่งองค์ความรู้ดังกล่าวจะเป็นองค์ความรู้ที่สามารถท าให้เกิดการ
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการด าเนินงานด้านต่างๆ ขององค์กร และพัฒนาความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร อันจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ของส านักงานฯ  
 ๒. ความสอดคล้องของแผนการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ฯ กับเกณฑ์คุณภาพ  
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ที่เกี่ยวข้อง 
 การจดัการความรูเ้ป็นการด าเนินงานขององคก์รตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั 
ในหมวด ๔ การวัด การวเิคราะห์ และการจดัการความรู้ ซึง่เปน็การตรวจประเมนิวา่ส่วนราชการมี
วิธีการในการวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนนิงานการจัดการความรู้ เพื่อปรบัปรุงผลการด าเนนิการ 
และบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ โดยแผนงานและกิจกรรมตามแผนการจดัการ
ความรู้และระบบการเรียนรูฯ้ มีความสอดคล้องตามกระบวนการ PMQA ดงักล่าว โดยมีการด าเนิน
แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความรูต้ามกระบวนการจดัการความรู ้๗ ขั้นตอน ทีก่ าหนดไว้ตามเกณฑ์ 
PMQA ในหมวด ๔ ประกอบดว้ย 
 1) การบง่ชี้ความรู ้(Knowledge Identification) 
 - มีการพิจารณาทบทวนเพ่ือจัดท าองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบตัิงาน และสอดคล้อง
กับวิสัยทศัน์ พนัธกิจขององค์กร 
 2) การสรา้งและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition)  
 - มีการรวบรวมองคค์วามรูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัหวัข้อทีด่ าเนนิการจากแหล่งต่างๆ 
ประกอบด้วย ความรู้ชดัแจ้ง (Explicit Knowledge) และความรู้ฝงัลึก (Tacit Knowledge) 
 3) การจัดการความรู้ใหเ้ป็นระบบ (Knowledge Organization) 
 - มีการน าความรู้ที่รวบรวมได้ มาเรียบเรียงจดัท าเป็นเอกสาร คู่มือ หรอืสื่อสารสนเทศ
อื่นๆ เพื่อเตรียมพร้อมส าหรบัการเผยแพร่ และเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ 
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 4) การประมวลและกลัน่กรองความรู ้(Knowledge Codification and Refinement) 
 - มีการตรวจสอบกลัน่กรองความถูกต้องเหมาะสม และเป็นปัจจบุันของเนื้อหาองค์
ความรู้ โดยองค์ความรู้ที่จัดท าควรมีการพิจารณาจากผูบ้ังคับบัญชาตามล าดับชัน้ เพ่ือให้มีความครบถว้น
สมบูรณ์กอ่นน าไปเผยแพร ่
 5) การเขา้ถงึความรู ้(Knowledge Access)  
 - จัดให้มีช่องทางให้ผู้ใช้ความรู้เขา้ถึงความรู้ทีต่้องการไดง้่ายและสะดวก 
 6) การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู ้(Knowledge Sharing)  
 - มีการจดักิจกรรมเพื่อแบง่ปัน แลกเปลี่ยนความรู้ เช่น จัดการประชุม/กิจกรรมชุมชน
นักปฏิบตัิ (CoPs) เปน็ตน้ 
 7) การเรียนรู ้(Learning)  
 - มีสรุปบทเรียนจากการจัดท าองคค์วามรู้ โดยมีการระบุประโยชน์ที่ไดร้ับจากการท าองค์
ความรู้ การน าความรู้ไปใช้ในการท างาน ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ใหม่และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
 ทั้งนี้ นอกจากในหมวด ๔ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว การจัดการความรู้ยังมีความเกี่ยวข้อง 
และสนับสนุนการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในหมวดอื่นด้วย ดังนี้ 
 หมวด ๑ การน าองค์กร 
 รหัส LD3 ผู้บริหารด าเนินการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดการบรรลุพันธกิจ การปรับปรุง
ผลการด าเนินการ และการเรียนรู้ระดับองค์การและระดับบุคคล 
 โดยการด าเนินการจัดการความรู้เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
เพ่ือให้บุคลากรมีความตื่นตัว กระตือรือร้นในการใฝ่หาความรู้ มีความรู้ความสามารถเพ่ิมมากขึ้นและ
น ามาใช้ในการท างานและปรับปรุงการท างานขององค์การให้มีประสิทธิภาพมาก 
 หมวด ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร 
 รหัส HR4 ส่วนราชการมีการจัดท าระบบการเรียนรู้และการพัฒนาที่สนับสนุนความต้องการ
ของส่วนราชการและการพัฒนาตนเอง รวมถึงมีวิธีประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการ
เรียนรู้และการพัฒนา 

 โดยการด าเนินการจัดการความรู้เป็นการสนับสนุนการเรียนรู้ของส่วนราชการ และการ
เรียนรู้ของบุคลากร ซึ่งจะมีการพัฒนาระบบการเรียนรู้และการพัฒนา การสร้างบรรยากาศให้เกิดการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างตอ่เนือ่ง และส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมของการเรียนรู้ทั้งในระดับบุคคลและ
องค์การ 
 หมวด ๖ การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ  
 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้มีการก าหนดกระบวนการที่ส าคัญ และกระบวนการ
สนับสนุนของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๖ 
โดยด าเนินการจัดท าองค์ความรู้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีการคัดเลือกองค์ความรู้จะน ามา
จัดการความรู้ซึ่งเป็นประโยชน์และสอดคล้องต่อการพัฒนากระบวนการท างานขององค์กร 
 ๓. การทบทวนโครงการและกิจกรรมของหน่วยงานภายในส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ส านักและกลุ่มตรวจสอบภายในได้มีการทบทวนโครงการและกิจกรรมที่จะต้องด าเนินการ 
ตามแผนการจัดการความรู้ฯ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในส่วนที่ เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
การทบทวนองค์ความรู้ที่ส านักและกลุ่มตรวจสอบภายในได้เคยเสนอให้น ามาด าเนินการจัดการความรู้ 
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้ง เสนอการจัดท าท าเนียบผู้เชี่ยวชาญ การจัดท าบทเรียนจากการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยส านักและกลุ่มตรวจสอบภายในได้พิจารณาการจัดท า
องค์ความรู้ในหัวข้อที่มีความสอดคล้องกับนโยบาย ภารกิจ แผนยุทธศาสตร์ กระบวนการท างานของ
ส านักงานฯ และสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งมีแนวทางการทบทวน ดังนี้  

๑. เป็นองค์ความรู้ที่จ าเป็นสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

๒. เป็นความรู้ที่ส าคัญต่อองค์กร ตามขอบเขตการจัดการความรู้ที่ได้ก าหนดไว้ในแผนการจัดการ
ความรู้และระบบการเรียนรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) จ านวน ๔ ด้าน
ประกอบด้วย ๑) องค์ความรู้ด้านกระบวนการนิติบัญญัติ ๒) องค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ ๓) องค์ความรู้
ด้านการบริหารจัดการองค์กร ๔) องค์ความรู้ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

๓. เป็นองค์ความรู้ที่ต้องน ามาจัดการอย่างเร่งด่วน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของ
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง  รองประธานสภา  
นิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง และผู้บริหารระดับสูง 

๔. เป็นองค์ความรูท้ี่สนับสนุนกระบวนการที่ส าคัญ และกระบวนการสนับสนุนของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ที่ได้ก าหนดไว้ในเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๖ 

 ทั้งนี้ ส านักและกลุ่มตรวจสอบภายในได้มีการเสนอการจัดท าองค์ความรู้ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวนรวม ๑๙ หัวข้อ ตามขอบเขตการจัดการความรู้ ดังนี้ 

ที ่ ชื่อองค์ความรู ้ ส านักที่รับผิดชอบ 
ขอบเขตการจัดการความรู ้(KM Focus Areas) ด้านกระบวนการนิติบัญญัติ 
๑ เทคนิคและกระบวนการใหค้วามเหน็ทางกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการ

ตรากฎหมายทีม่ีประสิทธิภาพ : การจัดท าค าแปรญัตต ิ
ส านักกฎหมาย 

๒ เทคนิคและวธิีการจัดท าระเบียบวาระการประชมุของสภา ส านักการประชมุ 
๓ การรวบรวมองคค์วามรู้ในทีป่ระชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ   ส านักการประชมุ 
๔ แนวทางการใชถ้้อยค าในการพิจารณากฎหมายของสภานิติบญัญตัแิห่งชาติ ส านักการประชมุ 
๕ เทคนิคการจดัท าเอกสารทางวิชาการ ส านักวิชาการ 
๖ คู่มือการจัดท าเอกสารทางวชิาการประกอบการพิจารณาและสนับสนุนการ

ด าเนินงานของคณะกรรมาธกิาร 
ส านักกรรมาธกิาร ๑, ๒, ๓ 

๗ คู่มือกระบวนการจดัท าข้อมลูเอกสารลบัของคณะกรรมาธิการในความ
รับผิดชอบของส านักก ากับและตรวจสอบ 

ส านักก ากับและตรวจสอบ 

๘ หลักการเขียนค ากล่าวถวายพระพรชัยมงคล  และค ากราบบังคมทูลใน
โอกาสต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบตัิหน้าที่ของประธานวุฒิสภาและรอง
ประธานวฒุิสภาหรือประธานสภานติิบัญญตัิแห่งชาตแิละรองประธานสภา
นิติบญัญตัแิห่งชาตขิองส านกังานประธานวฒุิสภา 

ส านักงานประธานวฒุิสภา 

ขอบเขตการจัดการความรู ้(KM Focus Areas) ด้านการต่างประเทศ 
๙ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัตงิานหรือสนบัสนุนงานเพ่ือการ

เข้ารว่มการประชมุระหว่างประเทศของฝ่ายนติิบญัญตัิ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ส านักการต่างประเทศ 
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ที ่ ชื่อองค์ความรู ้ ส านักที่รับผิดชอบ 
๑๐ รู้เฟ่ืองเรือ่งอาเซียน ส านักภาษาต่างประเทศ 
ขอบเขตการจัดการความรู ้(KM Focus Areas) ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
๑๑ คู่มือการปฏิบตัิงานมาตรฐานกระบวนการจดัท าแผนยุทธศาสตร์  การ

แปลงสูแ่ผนปฏิบตัิราชการและการตดิตามประเมนิผล  
ส านักนโยบายและแผน 

๑๒ การบริหารเชงิยุทธศาสตร ์ ส านักนโยบายและแผน 
๑๓ เทคนิคการท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการในการท าผลงานเลือ่นระดับ ส านักบริหารงานกลาง 
๑๔ การจดัสรรทนุการศึกษา ส านกัพัฒนาทรัพยากร

บุคคล 
๑๕ เทคนิคการใชง้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบอยา่งมีประสิทธิภาพ ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 
๑๖ คู่มือการเบกิค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปต่างประเทศชัว่คราว ส านักการคลงัและ

งบประมาณ 
๑๗ การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพือ่การประชาสัมพันธ์องค์กร ส านักประชาสัมพันธ ์
๑๘ กระบวนการผลติสื่อสิง่พิมพ์ภายใต้ระบบบรหิารงานคุณภาพ  

ISO 9001 : 2015 
ส านักการพิมพ ์

ขอบเขตการจัดการความรู ้(KM Focus Areas) ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
๑๙ โครงการพัฒนาบุคลากรตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภากิจกรรม

สร้างเครือข่ายจริยธรรมภายในส านักงานเลขาธิการวฒุสิภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ส านักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

 
 ๔.๓ การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ด าเนินการจัดท า
รายละเอียดแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และน าเรียนเลขาธิการวุฒิสภาเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
โดยเลขาธิการได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของ
ส านั กงาน เลขาธิการวุฒิ สภา ประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ . ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว  เมื่ อวันที่ 
๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
 ๔.๔ กลไกในการขับเคลือ่นแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ได้มีค าสั่งคณะกรรมการจัดการความรู้ของส านั กงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่  ๑/๒๕๖๐ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
และค าสั่งคณะกรรมการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะท างานจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (เพ่ิมเติม) ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
เพ่ือท าหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการจัดการความรู้ที่ก าหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการฯ ให้สัมฤทธิผล 
ตลอดจนติดตามประเมินผลและรายงานผลการจัดการความรู้ต่อคณะกรรมการจัดการความรู้  
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

 
 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๐ 

 

 
 

แผนภำพ กรอบแนวคิดในกำรจัดกำรควำมรู้และระบบกำรเรยีนรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๑ 

 

 
 

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

 
 
 

 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรูข้องส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๒ 

บทท่ี ๒ 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรกำรจัดกำรควำมรู้และระบบกำรเรียนรู้ 

ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 ส านักและกลุม่ตรวจสอบภายใน และคณะท างานจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธกิารวฒุิสภาไดม้ีการด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการการจดัการความรู้และระบบ
การเรียนรู้ของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่รับผิดชอบ เรียบร้อยแล้ว โดยมผีลการด าเนินงานที่ส าคัญตามแผนงานที่ก าหนด ดังนี้ 
 
แผนงำนที่ ๑ กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ที่ตอบสนองต่อภำรกิจและผู้รับบริกำรขององค์กร 
 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
๑. กำรจดัท ำองค์ควำมรู ้
ของส ำนักงำนเลขำธกิำร
วุฒิสภำ  
 
ผู้รับผดิชอบ 
หนว่ยงานที่ด าเนนิ 
การจดัท าองค์ความรูแ้ละ
คณะท างานจดัการความรู้ฯ 
 
 

ร้อยละเฉลี่ย
ความส าเร็จ 
ของการจดัท าองค์
ความรู้ ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๙๐ 
 

มีการจดัท าองค์ความรู้ของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
จ านวน ๑๙ องคค์วามรู้ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานสรุปได้ดงันี้ 
๑. กำรทบทวนและเสนอองค์ควำมรู ้
๑. ส านักและกลุม่ตรวจสอบภายในได้มกีารทบทวนและเสนอหวัข้อ
องค์ความรู้ที่น ามาด าเนินการจัดการความรู้ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ให้สอดคลอ้งกบันโยบาย ภารกิจ แผนยุทธศาสตร ์กระบวนการ
ท างานของส านักงานฯ และสถานการณป์ัจจุบัน ซึง่มแีนวทางการ
ทบทวน ดังนี ้ 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรูข้องส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๓ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
 ๑) เปน็องค์ความรู้ที่จ าเป็นสนับสนนุวิสัยทศัน ์พันธกิจ และ
ประเดน็ยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา ตามแผน
ยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ฉบับที ่๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
 ๒) เปน็ความรู้ที่ส าคญัตอ่องค์กร ตามขอบเขตการจดัการความรู ้
๔ ดา้นประกอบดว้ย ๑) องคค์วามรูด้้านกระบวนการนติิบญัญตั ิ๒) องค์
ความรูด้้านการต่างประเทศ ๓) องคค์วามรู้ดา้นการบริหารจดัการองคก์ร 
๔) องคค์วามรู้ดา้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบตังิาน 
 ๓) เปน็องค์ความรู้ที่ต้องน ามาจัดการอย่างเรง่ดว่น เพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายของผูบ้ริหารระดบัสูง 
 ๔) เปน็องค์ความรู้ที่สนบัสนนุกระบวนการที่ส าคัญ และ
กระบวนการสนับสนุนของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ที่ได้ก าหนด
ไว้ในเกณฑ์คุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๖ 
 ทั้งนี้ ส านักต่างๆ ไดม้ีการเสนอการจัดท าองคค์วามรู้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวนรวม ๑๙ หวัข้อ ดงันี ้
ขอบเขตองค์ความรูด้้านกระบวนการนิตบิัญญัติ 
๑) เทคนิคและกระบวนการให้ความเหน็ทางกฎหมายเกีย่วกับ
กระบวนการตรากฎหมายทีม่ีประสิทธิภาพ : การจัดท าค าแปรญตัติ 
ผู้รับผิดชอบ: ส านกักฎหมาย 
๒) เทคนิคและวิธกีารจดัท าระเบียบวาระการประชมุของสภา 
ผู้รับผิดชอบ: ส านกัการประชุม 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรูข้องส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๔ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
๓) การรวบรวมองค์ความรู้ในที่ประชุมสภานิตบิัญญัตแิห่งชาติ 
ผู้รับผิดชอบ: ส านกัการประชุม 
๔) แนวทางการใช้ถอ้ยค าในการพิจารณากฎหมายของสภานิติบญัญตัิ
แห่งชาต ิ
ผู้รับผิดชอบ: ส านกัการประชุม 
๕) เทคนิคการจดัท าเอกสารทางวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ: ส านกัวิชาการ 
๖) คูม่ือการจัดท าเอกสารทางวิชาการประกอบการพิจารณาและ
สนับสนนุการด าเนนิงานของคณะกรรมาธกิาร 
ผู้รับผิดชอบ: ส านกักรรมาธกิาร ๑ ๒ และ ๓ 
๗) คูม่ือกระบวนการจดัท าขอ้มูลเอกสารลับของคณะกรรมาธกิารใน
ความรับผดิชอบของส านกัก ากับและตรวจสอบ 
ผู้รับผิดชอบ: ส านกัก ากบัและตรวจสอบ 
๘) หลกัการเขียนค ากล่าวถวายพระพรชัยมงคล  และค ากราบบังคม
ทูลในโอกาสต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบตัหิน้าทีข่องประธาน
วุฒิสภาและรองประธานวฒุสิภาหรือประธานสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ
และรองประธานสภานติิบัญญัตแิหง่ชาติของส านกังานประธาน
วุฒิสภา 
ผู้รับผิดชอบ: ส านกังานประธานวุฒิสภา 
 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรูข้องส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๕ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
ขอบเขตองค์ความรูด้้านการต่างประเทศ 
๙) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานหรือสนับสนนุงาน
เพื่อการเข้ารว่มการประชมุระหว่างประเทศของฝ่ายนิตบิัญญตัิ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ผู้รับผิดชอบ: ส านกัการต่างประเทศ 
๑๐) รู้เฟ่ืองเรื่องอาเซียน 
ผู้รับผิดชอบ: ส านกัภาษาตา่งประเทศ 
ขอบเขตองค์ความรูด้้านการบริหารจัดการองคก์ร 
๑๑) คู่มือการปฏบิัติงานมาตรฐานกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
แปลงสูแ่ผนปฏิบตัิราชการและการตดิตามประเมนิผล 
ผู้รับผิดชอบ: ส านกันโยบายและแผน 
๑๒) การบริหารเชงิยุทธศาสตร ์
ผู้รับผิดชอบ: ส านกันโยบายและแผน 
๑๓) เทคนคิการท าหน้าที่ฝา่ยเลขานกุารในการท าผลงานเลื่อนระดับ 
ผู้รับผิดชอบ: ส านกับรหิารงานกลาง 
๑๔) การจดัสรรทุนการศกึษา 
ผู้รับผิดชอบ: ส านกัพัฒนาทรัพยากรบคุคล 
๑๕) เทคนคิการใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบ: ส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรูข้องส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
๑๖) คู่มือการเบิกค่าใช้จา่ยในการเดนิทางไปต่างประเทศชั่วคราว 
ผู้รับผิดชอบ: ส านกัการคลังและงบประมาณ 
๑๗) การประชาสัมพันธ์เชงิรุกเพื่อการประชาสมัพันธ์องค์กร 
ผู้รับผิดชอบ: ส านกัประชาสมัพันธ ์
๑๘) กระบวนการผลิตสือ่สิ่งพิมพ์ภายใต้ระบบบรหิารงานคุณภาพ  
ISO 9001 : 2015 
ผู้รับผิดชอบ: ส านกัการพิมพ์ 
ขอบเขตองค์ความรูด้้านคุณธรรมและความโปรง่ใสในการปฏิบัตงิาน 
๑๙) โครงการพัฒนาบุคลากรตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภากิจกรรมสร้างเครอืขา่ยจริยธรรมภายในส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ผู้รับผิดชอบ: ส านกัพัฒนาทรัพยากรบคุคล 
ทั้งนี้ คณะกรรมการจดัการความรู้ของส านักงานเลขาธกิารวฒุิสภาใน
คราวประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที ่๑/๒๕๖๐ วนัอังคารที่ ๒๕ 
เมษายน ๒๕๖๐ ได้มีการพิจารณาหวัขอ้องคค์วามรู้ที่ส านักได้
ทบทวนและเสนอดังกล่าว โดยที่ประชุมมีมตเิหน็ชอบการจัดท าองค์
ความรู้ตามหวัขอ้ที่ส านกัได้เสนอ ซึ่งเป็นการด าเนินกิจกรรมการ
จัดท าองค์ความรู้ ของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภาตามแผนปฏิบตัิ
การการจัดการความรูฯ้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรูข้องส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๗ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
๒. กำรด ำเนินกำรจัดท ำองค์ควำมรู ้
 ผู้รับผิดชอบในการจดัท าองค์ความรูด้ังกลา่วข้างต้น ไดม้ีการ
จัดท าเอกสารองค์ความรู้เสร็จเรียบร้อยแลว้ ครบทกุหวัข้อ  โดยไดม้ี
การจดัท าเปน็เอกสารองค์ความรูแ้ละไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดเก็บ
และเผยแพร่ในเว็บไซต์การจัดการความรูข้องส านักงานฯ ศนูย์การ
เรียนรูข้องส านักงานเลขาธกิารวฒุิสภา เพ่ือให้บคุลากรน าองค์ความรู้
ไปปรับใช ้
ในการปฏิบัตงิาน  
 โดยกระบวนการ/ขั้นตอนในการจดัท าองค์ความรูไ้ด้มีการด าเนิน
กิจกรรมการจัดการความรู้ ตามแนวทางของเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในหมวดที่ ๔ การวดั การ
วิเคราะห์ และการจดัการความรูต้ามกระบวนการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) และกระบวนการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง (Change Management Process) สรุปไดด้ังนี ้
 ๑) มกีารแสวงหา/แลกเปลี่ยนความรูเ้พื่อจัดท าองค์ความรู้ 
 - การคน้ควา้/ทบทวนจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 - การรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของผู้ปฏิบตัิงาน 
 - ความรู้จากผูร้ับบริการหรอืผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 ๒) ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการจดัการความรู้ของบคุลากร
ภายในหนว่ยงาน โดยมกีารจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรูข้องส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๘ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
หนว่ยงาน เชน่ การจดัชุมชนนักปฏิบัต ิ(CoPs), การประชุมระดม
สมอง, การทบทวนหลงัการปฏิบัต ิ(After Action Review) เป็นตน้ 
เพื่อรวบรวมองคค์วามรูร้ะหว่างผูป้ฏิบัตงิาน และการถ่ายทอดความรู้
และประสบการณ ์
เพื่อปรับปรุงการปฏิบัตงิาน 
 ทั้งนี้ ส านักทีร่ับผดิชอบการจัดท าองค์ความรู้ได้มีการจัดกิจกรรม
ชุมชนนักปฏิบตัิ เพ่ือรวบรวม ถา่ยทอด และแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้ดังนี้ 
 ๒.๑) ส านักกฎหมาย วนัจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา 
๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข ๒๕๐๓ ชั้น ๒๕ 
อาคารสขุประพฤต ิ  
 ๒.๒) ส านักการต่างประเทศ วันศุกรท์ี่ ๒ มิถนุายน ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชมุหมายเลข ๒๓๐๒ ชั้น 
๒๓ อาคารสุขประพฤต ิ
 ๒.๓) ส านักก ากบัและตรวจสอบ วนัพุธที ่๗ มิถนุายน  ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ศนูย์การเรียนรู้ส านกังาน
เลขาธกิารวฒุิสภา Senate Learning Center ชั้น ๒๖ อาคารสขุ
ประพฤต ิ
 ๒.๔) ส านักบรหิารงานกลาง วันศุกรท์ี่ ๑๖ มถิุนายน  ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ศนูย์การเรียนรูฯ้ 
 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรูข้องส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๙ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
 ๒.๕) ส านักการพิมพ์ วันอังคารที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ศนูย์การเรียนรูฯ้ 
 ๒.๖) ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันพุธที่ ๙ 
และวันศกุร์ที ่๑๑สงิหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร ์ชั้น ๑๓   
 ๓) มกีารประมวลและกลั่นกรององค์ความรู้ โดยคณะท างาน
จัดการความรูข้องส านัก และการพิจารณาตามสายบังคบับัญชา 
 ๔) มกีารเผยแพร่ ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ให้แก่
บุคลากรผ่านช่องทางตา่งๆ ไดแ้ก่  
 - การจัดท าองคค์วามรูเ้ป็นรปูเล่มเพื่อเผยแพร่ทางระบบ
อิเล็กทรอนิกสข์องส านักงานฯ ได้แก ่อนิทราเนต็ของส านัก/กลุ่ม, 
เว็บไซต์การจัดการความรู,้ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนกิส์ 
 - การจัดบอรด์นิทรรศการและการน าเสนอผลงานองค์ความรู้ 
ในวันแหง่การเรียนรู้ (KM Day) เมื่ออังคารที ่๒๖ กนัยายน ๒๕๖๐ 
 

     
 
 
 
 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรูข้องส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๐ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
๒. กำรจดัท ำท ำเนียบ
ผู้เชี่ยวชำญ  (Guru List) 
 
ผู้รับผดิชอบ 
หนว่ยงานที่ด าเนนิการจัดท า 
ท าเนียบผูเ้ชี่ยวชาญ 
(Guru List) 

ร้อยละความส าเร็จ 
ของการจดัท า
ท าเนียบผูเ้ชี่ยวชาญ 
(Guru List) 
 

ร้อยละ ๙๐ มีกำรด ำเนินกำรจัดท ำท ำเนียบผู้เชี่ยวชำญ (Guru List) เสร็จเรียบร้อย
แล้ว จ ำนวน ๓ เรื่อง สรุปดงันี ้
๑. ส านักและกลุม่ตรวจสอบภายในได้มกีารพิจารณาเสนอด าเนินการ
จัดท าท าเนียบผู้เชี่ยวชาญ (Guru List) จ านวน ๓ เรื่อง ดังนี้ 
 ๑) ท าเนียบนักเรียนทนุของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
รับผิดชอบโดยส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 
 ๒) ท าเนียบผูเ้ชี่ยวชาญทีเ่กี่ยวข้องกับงานของคณะกรรมาธิการ 
รับผดิชอบโดยส านกักรรมาธิการ ๑ ส านักกรรมาธกิาร ๒ และส านัก
กรรมาธิการ ๓ 
 ๓) ท าเนียบผู้เชี่ยวชาญดา้นการตรวจสอบภายใน รับผดิชอบโดย 
กลุ่มตรวจสอบภายใน 
๒. ส านักและกลุม่ตรวจสอบภายในที่เป็นผูร้ับผดิชอบ ไดม้ีการ
ด าเนินการจดัท าท าเนียบผู้เชี่ยวชาญ เสร็จเรียบร้อยแลว้ โดยจัดท า
เป็นเอกสารเผยแพร่ให้ผู้ปฏิบตัิงานและผู้สนใจไดน้ าไปใช้เปน็ข้อมูล
สนับสนุนการปฏิบตัิงาน และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือจัดเกบ็และเผยแพร่ใน
อินทราเนต็ของส านกั 

ร้อยละ ๑๐๐ 

 
 
 
 

    



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรูข้องส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๑ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
๓. โครงกำรพัฒนำงำนประจ ำ 
สู่งำนวิจัย (Routine to 
Research : R2R) 
ผู้รับผดิชอบ 
ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 

ร้อยละความส าเร็จ
ของโครงการพัฒนา
งานประจ าสู่งานวิจัย 
(Routine to 
Research : R2R) 
 

ร้อยละ ๙๐ ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคลไดด้ าเนินการสรา้งความรูค้วามเข้าใจ
เกี่ยวกบัการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยให้กบับุคลากร โดยจดั
กิจกรรมการเสรมิสร้างความเข้มแขง็ให้กบัทีมงานจดัการความรู ้
(KM Team) การฝกึอบรมเชิงปฏิบตัิการเพ่ือการพัฒนางานด้านการ
จัดการความรู ้หัวข้อ “การพัฒนางานวิชาการจากงานประจ า 
(Routine to Research)” ระหวา่งวันจนัทร์ที ่๒๖ ถึงวนัอังคารที่ ๒๗ 
ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ หอ้งประชุม
หมายเลข ๒๗๐๒ ชัน้ ๒๗ อาคารสขุประพฤติ โดยมวีิทยากรจาก
คณะสังคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหดิล ส าหรับ
กลุ่มเปา้หมายประกอบดว้ย บุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาท่ี
เกี่ยวข้องกบัการจดัการความรู้ จ านวน ๔๐ คน 

ร้อยละ ๑๐๐ 

๔. กิจกรรมกำรเพ่ิมพูนปัญญำ
ด้วยบทเรียนจำกกำร
ปฏิบัติงำน 
 

จ านวนการสรุป
บทเรียนจากการ
ปฏิบัติงาน 
 

อย่างน้อย ๒ 
เรื่อง 
ต่อป ี

มีกำรด ำเนินกิจกรรมกำรเพ่ิมพูนปัญญำด้วยบทเรยีนจำกกำร
ปฏิบัติงำน เสร็จเรยีบร้อยแล้ว จ ำนวน ๔ เรื่อง ดังนี ้
 ๑) เทคนิคการท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการในการท าผลงานเลื่อนระดับ 
 รับผิดชอบโดย: ส านักบรหิารงานกลาง  
 ๒) “เล่าสู่กนัฟัง” เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน 
 รับผิดชอบโดย: ส านักกรรมาธิการ ๑ ส านักกรรมาธิการ ๒ และ
ส านักกรรมาธกิาร ๓ 
 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรูข้องส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๒ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
 ๓) “พุธเช้า เล่าเรื่องวิป” เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 
 รับผิดชอบโดย: ส านักกรรมาธิการ ๑ ส านักกรรมาธิการ ๒ 
และส านักกรรมาธกิาร ๓ 
 ๔) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสายวิชาการและ
บุคลากรสายสนบัสนนุ 
 รับผิดชอบโดย: ส านักรายงานการประชุมและชวเลข 

 โดยในการด าเนินกิจกรรมดงักล่าว ส านักที่รบัผิดชอบไดม้ีการ 
จัดกิจกรรมในการให้ความรูแ้ละแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ระหวา่ง
บุคลากร ซึ่งผู้เข้ารว่มกิจกรรม ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารของส านกัและบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือเปน็การเรยีนรู้รว่มกนัในการปฏิบตัิงานให้มี
ประสิทธิภาพและมีแนวทางในการปฏิบัตงิานเป็นไปในทศิทาง
เดียวกัน 
 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรูข้องส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๓ 

        แผนงำนที่ ๒ กำรพัฒนำระบบกำรเรยีนรู้ และกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำสนับสนุนกำรจดักำรควำมรู้ 
 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
๑. โครงกำรพัฒนำระบบกำร
เรียนรูผ้่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(e-learning) 
 
ผู้รับผดิชอบ 
ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 
 

ร้อยละความส าเร็จของ
การพัฒนาระบบการ
เรียนรู้ผา่นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์
(e-learning) 
 

ร้อยละ ๘๕ 
 

มีกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำระบบกำรเรียนรูผ้่ำนสื่ออเิล็กทรอนิกส์ 
(e-learning) เสร็จเรียบรอ้ยแล้ว สรุปได้ดังนี ้
ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคลไดด้ าเนินการประชาสัมพนัธ์การอบรม
บทเรียนอิเล็กทรอนกิส์ (e-learning) ซึ่งส านักงาน ก.พ. ไดเ้ปดิ
ให้บริการอบรมบทเรียนอิเลก็ทรอนกิส์ (e-learning) จ านวน ๑๓๒ 
วิชา/บทเรียน และหลักสตูร ๒ หลักสตูร ไดแ้ก ่หลกัสูตรฝึกอบรม
ข้าราชการบรรจุใหม่ และหลักสูตรผูน้ าทมีที่มีประสิทธภิาพ โดยแจ้ง
ประชาสัมพันธ์ให้บคุลากรทีส่นใจเข้ารับการอบรมบทเรยีน
อิเล็กทรอนิกส ์(e-learning) ศึกษารายละเอียดหลักสตูร/บทเรียน
ต่างๆ ได้ที ่https://www.thaie-Learning.com/ocsc/ocsc.asp, 
https://www.facebook.com/HRDelearning หรือ
www.ocsc.go.th 

ร้อยละ ๘๕ 
 

๒. โครงกำรพฒันำระบบ 
กำรสอนงำน 
 
ผู้รับผดิชอบ 
ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 
 

ร้อยละความส าเร็จ
ของการพัฒนาระบบ
การสอนงาน 
 

ร้อยละ ๘๕ 
 

มีกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำระบบกำรสอนงำน เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
สรุปได้ดงันี ้
๑. ก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรดว้ยระบบการสอนงาน 
โดยด าเนนิการรว่มกบัการจดัท าแผนพัฒนาบคุลากรรายบุคคล 
(Individual Development Plan: IDP) ซึ่งผูบ้ังคบับัญชาและ 
ผู้ใต้บังคบับญัชา และร่วมกนัพิจารณาแนวทางในการพัฒนาที่

ร้อยละ ๑๐๐ 
 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรูข้องส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๔ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
เหมาะสมของแต่ละบุคคล เพ่ือส่งเสริมใหบุ้คลากรได้รบัการพัฒนา
จากการปฏิบตัิงานจริง (On the job training: OJT)  
๒. ด าเนนิการจัดการฝกึอบรมเชิงปฏิบตัิการหวัข้อ การจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคลตามแนวคดิการเรียนรูแ้บบ ๗๐:๒๐:๑๐ 
จ านวน ๒ รุน่ โดยรุ่นที่ ๑ วนัที่ ๑๖-๑๘ ธ.ค. ๒๕๕๙ (๓ วัน)  
และรุน่ที่ ๒ วันที ่๖-๘ ม.ค. ๒๕๖๐ (๓ วัน)  ณ จังหวดัเพชรบุร ี
มีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน จ านวน ๙๘ คน   
๓. ส านักงานเลขาธกิารวฒุสิภา ไดม้ีค าสัง่ ที ่๑๐๐/๒๕๖๐ เรื่อง
แตง่ตั้งคณะกรรมการพิจารณาก าหนดกรอบแนวทางและตดิตามผล
การด าเนนิการจดัท าแผนพฒันารายบคุคล (Individual 
Development Plan: IDP) ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีอ านาจหนา้ทีพิ่จารณา
ก าหนดกรอบแนวทาง รปูแบบ และวิธกีารจดัท าแผนพฒันา 
รายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ของส านกังานฯ 
ตลอดจนการตดิตามผลการพัฒนาตามแผนพฒันารายบคุคล 
(Individual Development Plan: IDP) และรายงานตอ่เลขาธิการ
วุฒิสภา โดยมี รองเลขาธิการวฒุิสภา ที่ก ากับดูแลส านกัพัฒนา
ทรัพยากรบคุคล เป็นประธานกรรมการ และกลุ่มงานวิชาการและ
การพัฒนา ส านักพฒันาทรพัยากรบุคคล เปน็ฝ่ายเลขานุการ 
 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรูข้องส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
๔. ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล จดัท าแบบฟอร์มแผน IDP และ
แบบฟอร์มบนัทึกรายละเอียดการพัฒนาตามแผน IDP พร้อมทั้งแจ้ง
เวียนใหบุ้คลากรด าเนินการจัดท าแผนและด าเนินการตามแผน IDP 
เพื่อเป็นการ น าร่องในการจดัท าแผนพัฒนารายบุคคล (Individual 
Development Plan: IDP) ของส านักงานเลขาธิการวฒุสภา 
๕. ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคลรวบรวมผลการด าเนินการพัฒนา
บุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) รวมทั้ง ปัญหาและอปุสรรค 
เพื่อน าเสนอเลขาธกิารวุฒิสภา และน าไปสู่การปรับปรุงหรือพัฒนา 
แนวทางการจดัท าแผนพฒันารายบุคคล (IDP) ของส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป 

๓. โครงกำรแลกเปลี่ยนและ
ฝึกปฏิบัติงำนกับหน่วยงำน
ภำยนอกทั้งภำยในประเทศ
และต่ำงประเทศ 
 
ผู้รับผดิชอบ 
ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 
 
 

ร้อยละความส าเร็จ
ของโครงการ
แลกเปลี่ยนและฝึก
ปฏิบัติงานกับ
หนว่ยงานภายนอก 

 

ร้อยละ ๘๕ 
 

ส ำนักที่รับผิดชอบ ได้มีกำรด ำเนินกำรส่งข้ำรำชกำรของส ำนักงำนฯ 
ไปแลกเปลีย่นและฝกึปฏิบัตงิำนกับหน่วยงำนภำยนอก เรียบร้อยแล้ว 
จ านวน ๒ โครงการ ดงันี ้
 ๑. โครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ไทยกับต่างประเทศ รับผดิชอบโดย ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคลไดด้ าเนินการส่งข้าราชการเข้ารว่ม
โครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการส านักงานเลขาธิการวฒุสิภาไทยกับ
ต่างประเทศ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีการส่ง
ข้าราชการไปแลกเปลี่ยนกบัต่างประเทศ ตามโครงการ Regional 
Fellowship Program 2017 ณ สถาบนัส่งเสริมรัฐสภาของกัมพูชา 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรูข้องส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๖ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
จ านวน ๒ ครั้ง โดยมีข้าราชการของส านักงานเข้ารว่มโครงการฯ 
รวมจ านวนทั้งสิน้ ๓ คน 
 ๑) โครงการ Regional Fellowship Program 2017 (โครงการฯ 
รอบที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐) ระหว่างวนัเสาร์ที่ ๗ มกราคม - วนั
อาทิตย์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๒ คน ได้แก่ 
 ๑. นางสาวสุภาภรณ์  ติง่อนิทร์ วิทยากรช านาญการกลุ่มงาน
คณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวฒุิสภา ส านกักรรมาธิการ ๓ 
 ๒. นางสาวปรียานุช  วัจนะคุปต ์วิทยากรปฏบิัตกิาร กลุ่มงาน
คณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวฒุิสภา ส านกักรรมาธิการ ๓ 
 ๒) โครงการ Regional Fellowship Program 2017 (โครงการฯ 
รอบที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐) ระหว่างวนัเสาร์ที่ ๒ กนัยายน 
๒๕๖๐ - วนัอาทติย์ที่ ๔ มนีาคม ๒๕๖๑ มีผู้เข้ารว่มโครงการ จ านวน 
๑ คน ไดแ้ก่ นางสาวแสงเดอืน  ผอ่งพุฒ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 
กลุ่มงานห้องสมดุและพิพิธภัณฑ์ ส านักวิชาการ 
 ๒. โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานดา้น 
นิติบญัญตัิระหว่างส านักงานเลขาธิการวฒุิสภากบัส านกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
 ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคลได้ส่งข้าราชการในต าแหนง่นิตกิร 
 ไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัตงิานกับส านกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ระยะเวลา ๓ เดอืน จ านวน ๓ คน ดังนี ้



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรูข้องส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๗ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
 ๑) นายภาสันต์  เงาศุภธน นิติกรช านาญการ ส านักกรรมาธิการ ๑
ระหว่างเดือน ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๕๙  
 ๒) นางสาวสัจจรตัน พิชิตปจัจา นติิกรปฏิบตัิการ ส านักการ
ประชมุ ระหว่างเดือน ก.พ. - เม.ย. ๒๕๖๐ 
 ๓) นางสาวปญัจพร  สทุธิยงค์ นิติกรช านาญการ ส านักการ
ประชมุ ระหว่างเดือน มิ.ย. - ส.ค. ๒๕๖๐  

๔. โครงกำรส่งเสริมกำรอำ่น
หนังสือที่เกีย่วกับกำร
ปฏิบัติงำน 
 
ผู้รับผดิชอบ 
กลุ่มงานห้องสมดุและ
พิพิธภัณฑ์ 
ส ำนักวชิำกำร 

ร้อยละความส าเร็จ
ของโครงการสง่เสรมิ
การอ่านหนังสือที่
เกี่ยวกบัการ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละ ๘๕ 
 

- กลุ่มงานห้องสมดุและพิพิธภัณฑ์ ส านกัวิชาการ ผู้รบัผิดชอบไดม้ี
การด าเนนิการจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการรกัการอ่านให้แกบุ่คลากร 
เรียบร้อยแล้ว โดยด าเนนิการจัดสรรพื้นที่ภายในห้องสมดุเพื่อจัดเป็น
มุมนักอ่านโดยเฉพาะ พร้อมทั้งคัดเลือกหนังสอืเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานทีน่่าสนใจจากชั้นหนังสอื และจดัซื้อหนงัสือใหม่ที่เกี่ยวขอ้ง
กับการปฏิบตัิงาน และการพัฒนาสมรรถนะในดา้นต่างๆ เชน่ ด้าน
การพัฒนาองค์กร ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น 
น ามาจดัแสดงอย่างชดัเจนบริเวณด้านหน้าห้องสมดุ เพ่ือให้
ผู้ใช้บริการสามารถหยิบอ่าน และยืมได้สะดวก โดยสลับหมนุเวียน
หนังสอือย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

 
 
 
 

    



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรูข้องส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๘ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
๕. โครงกำรพัฒนำเว็บไซต์
กำรจดักำรควำมรู้และพื้นที่
เสมือนในกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้
ของส ำนักงำนเลขำธกิำร
วุฒิสภำ 
 
ผู้รับผดิชอบ 
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
 

ร้อยละความส าเร็จ
ของการพัฒนา
เว็บไซต์การจัดการ
ความรู้ของส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 
 

ร้อยละ ๘๕ 
 

มีกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำเว็บไซตก์ำรจดักำรควำมรู้และพ้ืนที่
เสมือนในกำรแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว สรุปไดด้ังนี ้
 ๑. ด าเนนิการทบทวนข้อมูลที่มีอยู่และการจดัหมวดหมูข่องขอ้มูล 
ในเว็บไซต์การจดัการความรูข้องส านักงานเลขาธิการวฒุสิภา เพ่ือ
ปรับปรุงและพฒันาการใช้งานข้อมูลของเวบ็ไซต ์ให้มคีวามครบถ้วน 
ถูกตอ้ง ทนัสมัย และบุคลากรของส านกังานฯ สามารถเข้าถึงองค์
ความรู้และข้อมูลตา่งๆ ได้สะดวก 
 ๒. ด าเนนิการประสานงานกับคณะท างานจัดการความรู้ฯ 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการน าข้อมูลเข้าสู่ฐานขอ้มูลเว็บไซต์การจัดการ
ความรู้ฯ เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ให้แก่บุคลากรไดศ้ึกษา ค้นคว้า 
และน าไปปรบัใช้ในการปฏบิัติงาน ประกอบดว้ย 
 - องค์ความรูแ้ละบทเรียนจากการปฏิบตัิงานที่จัดท าใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 - แผนปฏิบตัิการการจัดการความรู้และระบบการเรียนรูข้อง
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 - คู่มอืการปฏิบตัิงาน/มาตรฐานการปฏบิัตงิาน และข้อมูล
ความรู้ที่เปน็ประโยชน์ในการปฏิบัตงิาน 
 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรูข้องส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๙ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
๖. โครงกำรพัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลเพ่ือสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำน 
 
 
ผู้รับผดิชอบ 
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
 

ร้อยละความส าเร็จ
ของการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อ
สนับสนนุการ
ปฏิบัติงาน 
 

ร้อยละ ๘๕ 
 

มีกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมลูเพ่ือสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำน เสร็จเรยีบร้อยแล้ว สรุปไดด้ังนี ้
- ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับคณะท างาน
พัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการภาครฐั หมวด ๔ การวดั 
การวเิคราะห์ และการจดัการความรูป้ระจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดด้ าเนนิการทบทวนระบบฐานข้อมูลของส านักงานฯ 
ให้มีความเป็นปัจจบุัน สอดคล้องกบัความต้องการใช้งานของ
ผู้รับบริการและผูป้ฏิบตัิงาน รวมทั้ง ตดิตามการด าเนนิการใช้งาน
ระบบสารสนเทศส าหรบัการตดัสินใจของผู้บริหาร ๓ ดา้น 
ประกอบด้วย ๑) ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพิจารณารา่ง
กฎหมาย ๒) ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารงบประมาณ 
และ ๓) ระบบสารสนเทศดา้นทรัพยากรบุคคลส าหรับผูบ้ริหาร 
เพื่อขับเคลือ่นใหด้ าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรูข้องส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓๐ 

     แผนงำนที่ ๓ กำรส่งเสริมวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ขององค์กร 
 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
๑. โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพ่ือพัฒนำกำรปฏิบัติงำน 
 
ผู้รับผดิชอบ 
ส านัก/กลุม่ทีด่ าเนนิการจดั
กิจกรรม 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
 

จ านวนครัง้ในการจดั
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้
 

อย่างน้อย ๒ 
ครั้ง  

 

มีกำรจดักิจกรรมเพ่ือเปดิโอกำสให้บุคลำกรได้มกีำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำน เรียบร้อยแล้ว 
จ านวน ๓ กิจกรรม รวมทัง้สิ้น ๒๓ ครั้ง ดังนี้  
๑) กิจกรรมผู้บรหิารพบบุคลากร “พูดไดห้มดถ้าสดชืน่” 
 ส านักนโยบายและแผนไดม้กีารด าเนนิการจดักิจกรรมเพ่ือ 
ให้ผู้บริหารได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน และสร้างความผกูพันกับ
บุคลากรทุกคนทั่วทั้งองค์กร พร้อมกบักระตุน้จูงใจให้เกดิการสื่อสาร
แบบเปดิเผยตรงไปตรงมา และเปน็ไปในลักษณะสองทิศทางอย่าง
ฉันท์มติร รวมทัง้เปน็การสรา้งการเรียนรู้ ความเขา้ใจ และการ
ประสานงานของบคุลากร น าไปสู่การอยู่รว่มกันอย่างมีความสขุ 
สามารถปฏิบตัิงานตามภารกิจไดอ้ย่างถกูตอ้ง มีประสิทธิภาพและ
เกิดผลส าเร็จสูงสดุแก่องค์กร โดยด ำเนินกำรทั้งสิ้น จ ำนวน ๑๒ ครั้ง 
พร้อมทั้ง ไดม้ีการตดิตามผลการจดักิจกรรม เพ่ือสื่อสารความคืบหน้า
ในการด าเนินการแก้ไขปญัหาที่ไดร้ับจากบุคลากร 
๒) กิจกรรมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดท าองค์ความรู้จาก
ส านักทีไ่ดร้ับรางวัลการจดัการความรู้ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 คณะท างานจดัการความรู้ของส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา 
ร่วมกับส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้ด าเนนิการจัดกิจกรรม  

ด าเนินการ 
จ านวน ๒๓ ครั้ง 

คิดเป็น 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรูข้องส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓๑ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจดัท าองค์ความรู้จากส านกั 
ที่ได้รบัรางวัลการจดัการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวนัแห่งการเรียนรู ้(KM Day) เมื่อองัคารที่ 
๒๖ กนัยายน ๒๕๖๐ เพื่อถา่ยทอดแนวทางการปฏิบัติทีด่ี และ
แลกเปลี่ยนเรียนรูป้ระสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน ซึ่งมีผูน้ าเสนอการ
จัดท าองค์ความรู้ฯ จ านวน ๕ คน ประกอบด้วย 
 ๑) นายชรนิทร์  แพนไธสง วิทยากรช านาญการ กลุ่มงาน
บรรณาธิการและเทคโนโลยกีารพิมพ์ ส านักการพิมพ ์
 ๒) นางสาวชมพูนชุ ลาภเกดิ นายช่างศิลป์ช านาญงาน กลุ่มงาน
บรรณาธิการและเทคโนโลยกีารพิมพ์ ส านักการพิมพ ์
 ๓) นางสาวปญัจพร สุทธิยงค์   นิติกรช านาญการ กลุ่มงานระเบียบ
วาระการประชุมวุฒิสภา ส านักการประชุม 
 ๔) นายณัฐพล นันทมานพ ประชมุญาติ นิติกรช านาญการพิเศษ   
กลุ่มงานกฎหมาย ๑  ส านักกฎหมาย 
 ๕) นางชรญัญา ประสิทธินาวา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการพิเศษ กลุม่งานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านกันโยบายและแผน 
๓. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูข้องส านักต่างๆ ภายในส านกังาน
เลขาธกิารวฒุิสภา จ านวน ๓ กิจกรรม 
 ๑) กิจรรม “เล่าสู่กนัฟัง” เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน จัดโดยโดย ส านกักรรมาธกิาร ๑ ส านกักรรมาธิการ ๒ 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรูข้องส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓๒ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
และส านักกรรมาธกิาร ๓  โดยเปน็การจัดกิจกรรมการให้ความรู้
แลกเปลี่ยนความคิดเหน็และประสบการณ์ของผู้บริหารและบคุลากร
ผู้ปฏิบัติงานในเรื่องที่เกี่ยวขอ้งและมีความจ าเปน็ต่อการปฏิบัติงาน 
ในสถานการณป์ัจจุบนัให้มปีระสิทธิภาพ ซึง่ก่อให้เกดิประโยชน์ 
ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และแนวทางในการปฏิบัติงาน
ของบคุลากรเปน็ไปในทิศทางเดียวกนั โดยมกีารจดักิจกรรม 
จ ำนวน ๖ ครั้ง ดงันี ้
 ครั้งที ่๑ หัวข้อ แนวทางการจัดท าและการเสนอร่างกฎหมาย
ตามบทบัญญตัิมาตรา ๗๗ ของรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ผู้เข้ารว่มไดแ้ก ่ข้าราชการส านักกรรมาธกิารทัง้ 
๓ ส านัก มีแนวทางไปในทิศทางเดียวกนั 
 ครั้งที ่๒ หัวข้อ การพิจารณาร่างข้อบงัคับการประชมุสภานิติ
บัญญตัิแห่งชาต ิพ.ศ. ... เพ่ือให้สอดคล้องกบัรฐัธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 ครั้งที ่๓ หัวข้อ ข้อบงัคับการประชุมสภานิตบิัญญตัแิหง่ชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ กับการท างานของส านักกรรมาธกิาร 
 ครั้งที ่๔ หัวข้อ แนวทางการจัดท าบันทกึการประชุมของ
คณะกรรมาธิการ ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหกของรัฐธรรมนูญ
ประกอบขอ้บังคับฯ ขอ้ ๑๐๑ 
 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรูข้องส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓๓ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
 ครั้งที ่๕ แนวทางการให้บรกิารข้อมูลขา่วสารแก่
บุคคลภายนอก 
 ครั้งที ่๖ หัวข้อ การรับฟังประเด็นปัญหาการปฏิบตัิหนา้ที่ฝ่าย
เลขานกุารคณะกรรมาธกิาร 
 ๒) กิจกรรม “พุธเช้า เล่าเรือ่งวิป” เพื่อเสริมสร้างประสทิธิภาพ
การปฏิบตัิงาน จัดโดย ส านกักรรมาธกิาร ๑ ส านกักรรมาธิการ ๒ 
และส านักกรรมาธกิาร ๓ โดยเปน็การบอกเล่าถงึการประชุม
คณะกรรมาธิการวิสามญักิจการสภานติิบญัญตัแิห่งชาต ิเพื่อให้
บุคลากรของส านกักรรมาธกิาร ทัง้ ๓ ส านัก เตรียมความพร้อมใน
การปฏิบตัิราชการ ด าเนินการจัดกิจกรรมจ ำนวน ๔ ครัง้ 

๒. โครงกำรพัฒนำองค์ควำมรู้  
 
ผู้รับผดิชอบ 
ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 
 
 

ร้อยละของบคุลากรที่
ไดน้ าความรู้ไปใช้ใน
การปฏิบตัิงาน 
 

ร้อยละ ๘๐ มีกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำองค์ควำมรู ้เสร็จเรยีบร้อยแล้ว 
สรุปได้ดงันี ้
๑. กิจกรรมการจดัอบรมการเสริมความเขม้แข็งใหก้ับทมีงานจดัการ
ความรู้ (KM Team) สรุปไดด้ังนี ้
 ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคลไดด้ าเนินการจดัการฝึกอบรม        
เชิงปฏิบตัิการเพ่ือการพัฒนางานด้านการจัดการความรู ้หัวข้อ 
“การพัฒนางานวิชาการจากงานประจ า (Routine to Research)”  
โดยมวีัตถุประสงค์เพื่อให้บคุลากรได้มโีอกาสคิดวิเคราะห์ข้อมูลและ
สามารถน าความรูม้าใช้ในการพัฒนางานให้มปีระสทิธิภาพ รวมถึง
การแก้ปญัหา ที่เกดิขึน้ในงานประจ า ตลอดจนเป็นการปลูกฝัง

ร้อยละ ๑๐๐ 
 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรูข้องส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓๔ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
วัฒนธรรมแหง่การเรียนรู้ และเปน็กลไกส าคญัในการขบัเคลื่อน
องค์กรให้กลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จัดอบรมระหว่างวันจนัทร์
ท่ี ๒๖ ถึงวันอังคารที่ ๒๗ ธนัวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ 
นาฬิกา ณ ห้องประชมุหมายเลข ๒๗๐๒ ชัน้ ๒๗ อาคารสุขประพฤติ 
ซึ่งกลุม่เป้าหมายประกอบดว้ย บุคลากรของส านักงานเลขาธกิาร
วุฒิสภาที่เกี่ยวข้องกับการจดัการความรู้จากส านักต่างๆ  จ านวน ๔๐ คน  
โดยมวีิทยากรจากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล  
๒. การด าเนนิกิจกรรมการจดัการความรู้ (กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัต ิ
(CoPs) ของหนว่ยงานที่รับผิดชอบการจดัท าองค์ความรู้)  
 ๑) มีการแต่งตั้งคณะท างานจัดการความรูข้องส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา เพื่อท าหน้าที่ตดิตามประเมินผลการด าเนินการ
จัดการความรูแ้ละรายงานผลการจดัการความรู้ต่อคณะกรรมการ
จัดการความรูฯ้ และคณะท างานจดัการความรู้เพ่ือสนบัสนุนการ
ด าเนินกิจกรรม KM Day โดยกลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา 
ท าหนา้ที่เปน็ฝ่ายเลขานกุารคณะท างานฯ 
 ๒) ฝ่ายเลขานกุารคณะท างานฯ แจง้ให้ส านักและกลุม่
ตรวจสอบภายใน เพ่ือแจง้ให้ด าเนนิโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏบิัตกิารการจดัการความรูแ้ละระบบการเรียนรูฯ้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทีร่ับผิดชอบ  



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรูข้องส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓๕ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
 ๓) ฝ่ายเลขานกุารคณะท างานฯ ประสานงานกับคณะท างานฯ 
ของแต่ละส านักในการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัต ิ(CoPs) เพื่อ
รวบรวมและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรผู้ปฏบิตัิงาน 
โดยมกีารด าเนินกิจกรรม จ านวน ๗ ครั้ง ดังนี ้
 ครั้งที่ ๑  ส านักกฎหมาย วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข ๒๕๐๓ 
ชั้น ๒๕ อาคารสุขประพฤต ิ
 ครั้งที่ ๒ ส านักการต่างประเทศ วันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข ๒๓๐๒ 
ชั้น ๒๓ อาคารสุขประพฤต ิ
 ครั้งที่ ๓ ส านักก ากับและตรวจสอบ วันพุธที่ ๗ มิถุนายน  
๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ศูนย์การเรียนรู้ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา Senate Learning Center ชั้น ๒๖ อาคารสุขประพฤต ิ
 ครั้งที่ ๔ ส านักบรหิารงานกลาง วันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน  
๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ 
 ครั้งที่ ๕ ส านักการพิมพ์ วันอังคารที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา  ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ 
 ครั้งที่ ๖ ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันพุธที่ 
๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องอบรม
คอมพิวเตอร์ ชั้น ๑๓ 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรูข้องส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓๖ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
 ครั้งที่ ๗ ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันศุกร์ที่ 
๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องอบรม
คอมพิวเตอร์ ชั้น ๑๓ 
๓. กิจกรรมวนัแห่งการเรียนรู้ (KM Day) 
 ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ร่วมกับคณะท างานจดัการความรู้ฯ 
ด าเนนิการการจดักิจกรรมวนัแห่งการเรียนรู้ (KM Day) ในวันอังคารที่ ๒๖ 
กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม
หมายเลข ๒๘๐๑ ชัน้ ๒๘ อาคารสขุประพฤติ โดยมกีิจกรรม
ประกอบด้วย 
 ๑. การจัดนิทรรศการน าเสนอผลงานและเผยแพร่องคค์วามรู้ 
โดยด าเนนิการจดันิทรรศการของส านักทีเ่ปน็เจ้าภาพหลักในการ
จัดท าองค์ความรู้ของส านกังานเลขาธกิารวุฒิสภา ซึง่มีการจัดแสดง
บอรด์นิทรรศการ จ านวน ๑๗ องค์ความรู ้ 
 ๒. การแสดงชดุ “เทิดพระเกียรติในหลวง รัชกาลที ่๙” 
โดยบคุลากรของส านกังานเลขาธกิารวุฒิสภา  
 ๓. การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผูเ้กษียณอายรุาชการ  
หัวขอ้ “เทคนิคการท างานในวงงานรัฐสภา” โดยมผีู้บรหิารที่
เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาถา่ยทอดความรู้
และประสบการณ์ในการท างาน ให้แก่บุคลากรของส านกังานฯ
จ านวน ๓ คน ดังนี ้



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรูข้องส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓๗ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
  ๑) นางวรารตัน์  อตแิพทย์  เลขาธกิารวฒุิสภา 
  ๒) นางนิภาพร ศรีสุวรรณ      ที่ปรึกษาด้านการเมือง 
การปกครองและการบริหารจัดการ 
  ๓) นางสาววราภรณ ์มีเปรมปรีดิ ์ที่ปรึกษาด้านระบบงาน 
นิติบญัญตัิ   
 ๔. การมอบโล่รางวัลส าหรับผู้จัดท าองค์ความรู้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 การมอบโลร่างวัลของประธานสภานติิบญัญตัิแห่งชาต ิ
เพื่อยกย่องเชดิชูเกียรต ิ และเสริมสร้างขวญัก าลงัใจในการ
ด าเนินการจดัการความรู ้ใหแ้ก่ส านักที่ได้รบัรางวัลการจดัท าองค์
ความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี ้
 ๑) รางวัลชนะเลิศ  จ านวน ๑ รางวัล ได้แก่ ส านักการพมิพ์ 
 ชื่อองค์ความรู้ : กระบวนการผลิตสื่อสิง่พิมพภ์ายใต้ระบบ
บริหารงานคุณภาพ  ISO 9001 : 2015 
 ๒) รางวัลรองชนะเลิศ อันดบัที่ ๑ จ านวน ๑ รางวัล ไดแ้ก ่
ส านักการประชมุ 
 ชื่อองค์ความรู้ : เทคนิคและวิธีการจดัท าระเบียบวาระการ
ประชมุของสภา 
 
 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรูข้องส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓๘ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
  ๓) รางวัลรองชนะเลิศ อันดบัที่ ๒  จ านวน ๑ รางวลั  ได้แก่ 
ส านักกฎหมาย 
 ชือ่องค์ความรู้ : เทคนิคและกระบวนการให้ความเห็นทาง
กฎหมายเกี่ยวกบักระบวนการตรากฎหมายที่มปีระสทิธภิาพ : การ
จัดท าค าแปรญตัต ิ
 ๔) รางวัลชมเชย จ านวน ๑ รางวัล ได้แก่ ส านักนโยบายและแผน 
 ชื่อองค์ความรู้ : การบรหิารเชิงยุทธศาสตร์ 

๓. โครงกำรจัดตั้งศูนย์กำร
เรียนรูส้ ำนักงำนเลขำธกิำร
วุฒิสภำ (Senate Learning 
Center) 
 

ร้อยละความส าเร็จ
ของการจดัตั้งศูนย์
การเรียนรู้ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 
 

ร้อยละ ๘๐ ศูนย์การเรียนรู้ส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา (Senate Learning 
Center) ได้มกีารใช้งานเป็นสถานที่ในการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ของ
บุคลากร รวมทัง้ การจดัเกบ็และเผยแพร่องค์ความรู้ทีจ่ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร สรปุไดด้ังนี ้
๑. ได้มกีารใช้ศนูย์การเรียนรู้ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา (Senate 
Learning Center) เพื่อเปน็พื้นที่ในการด าเนนิกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างบคุลากร โดยส านกัที่รับผดิชอบการจดัท า
องค์ความรู้ ได้มกีารจดักิจกรรมชมุชนนักปฏบิัต ิ(CoPs) ณ ศนูย์การ
เรียนรูฯ้ เพื่อถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเหน็ และ
ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานเกี่ยวข้องกับองคค์วามรู้ทีไ่ด้
ด าเนินการ ซึ่งผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้น ามาประมวลและ
รวบรวมจัดท าเปน็เอกสารองค์ความรู ้เพื่อจดัเก็บเปน็ความรูท้ี่ใช้
สนับสนนุในการท างานและเผยแพร่ใหแ้ก่บคุลากรต่อไป  

ร้อยละ ๑๐๐ 
 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรูข้องส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓๙ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
๒. การเผยแพร่เล่มเอกสารองค์ความรู้ของส านกังานเลขาธกิาร
วุฒิสภา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
๓. การจัดบอรด์นิทรรศการที่เกี่ยวขอ้งกบัความรู้ในการปฏิบัติงาน 
โดยจดัท าโปสเตอร์แผนผังกระบวนการตราพระราชบัญญัต ิ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 
จ านวน ๓ ชดุ  
๔. การใช้พ้ืนที่ศนูย์การเรียนรู้ในการสัมภาษณ์ตวัแทนส านักที่จดัท า
องค์ความรู้ฯ เพื่อจัดท าวดีิทศัน์ประชาสมัพันธก์ารจดัการความรู ้
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
๕. การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ อนิเตอร์เน็ตและจดุเชื่อมต่อ
คอมพิวเตอร ์Notebook เพ่ือใช้ในการสืบค้นข้อมูลและศึกษาหา
ความรู้เพ่ิมเติมทางอนิเตอร์เน็ตและระบบฐานข้อมูลของส านักงานฯ 

๔. กิจกรรมยกย่องชมเชย
ผลงำนดำ้นกำรจัดกำรควำมรู้
ในองค์กร 

ร้อยละความส าเร็จของ
กิจกรรมยกย่องชมเชย
ผลงานด้านการจดัการ
ความรู้ในองคก์ร 
 

ร้อยละ ๙๕ ด ำเนินกิจกรรมยกย่องชมเชยผลงำนด้ำนกำรจดักำรควำมรู้ 
ในองค์กรเสร็จเรียบร้อยแลว้ สรุปไดด้ังน้ี 
มีการมอบประกาศเกียรติคณุจากประธานสภานิตบิัญญตัิแห่งชาติ 
พร้อมของที่ระลกึใหแ้ก่ส านกัผู้รับผดิชอบการจดัท าองคค์วามรู้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นประกาศเกยีรติคุณและ
ยกย่องชมเชยหนว่ยงานที่มกีารจดัท าองค์ความรูด้ีเด่น 
ในวันแหง่การเรียนรู้ (KM Day) ในวันองัคารที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐  
 

ร้อยละ ๑๐๐ 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรูข้องส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๔๐ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
ณ ห้องประชุม ๒๘๐๑ ชั้น ๒๘ อาคารสุขประพฤติ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา โดยส านกัที่ไดร้ับรางวัล ประกอบด้วย 
 1. รางวลัชนะเลิศ จ านวน 1 รางวัล ได้แก ่

หัวข้อ:  กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ภายใต้ระบบบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001 : 2015 จัดท าโดย:  ส านักการพิมพ์ 
 2. รางวลัรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ จ านวน 1 รางวัล ได้แก ่

หัวข้อ:  เทคนิคและวิธีการจัดท าระเบียบวาระการประชุม 
ของสภา จัดท าโดย:  ส านักการประชุม 

3. รางวลัรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ จ านวน ๑ รางวัล ได้แก ่
 หัวขอ้:  เทคนิคและกระบวนการให้ความเห็นทางกฎหมาย
เกี่ยวกบักระบวนการตรากฎหมายที่มีประสิทธิภาพ : การจัดท าค า
แปรญัตต ิจัดท าโดย: ส านกักฎหมาย 
 4. รางวลัชมเชย จ านวน ๑ รางวัล ไดแ้ก ่
 หัวข้อ:  การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ จดัท าโดย:  ส านกันโยบาย
และแผน 

๕. โครงกำรส่งเสริมกำร
ปฏิบัติงำนสู่ควำมเป็นเลิศ 

ร้อยละความส าเร็จของ
โครงการแนวทางการ
ปฏิบัตงิานสู่ความ 
เป็นเลิศ  

ร้อยละ ๙๕ มีการด าเนินการสง่เสรมิการปฏิบัติงานสูค่วามเปน็เลิศ เพ่ือคัดเลือก
แนวทางปฏิบัติในการท างานที่ดีใหบุ้คลากรได้ศกึษาและแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้เรียบร้อยแล้วดังนี ้
๑. ได้มกีารคดัเลือกองค์ความรู้ที่ได้ด าเนนิการในปงีบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ เพื่อคดัเลือกองค์ความรู้ที่มกีระบวนการแสวงหาความรู้จาก

ร้อยละ ๘๐ 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรูข้องส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๔๑ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
เอกสารและความรู้ผูป้ฎิบัต ิประมวลเป็นวิธกีารปฏิบัตงิานที่ด ี(Best 
Practice) และจัดท าเปน็รูปเล่มขององคค์วามรู้ที่พรอ้มเผยแพร่และ
ถ่ายทอดองคค์วามรู้ ซึ่งบุคลากรสามารถเรียนรูแ้ละศกึษาองค์ความรู้
ดังกลา่วเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและสง่เสรมิการปฏิบัติงานสู่
ความเปน็เลิศ ซึ่งองคค์วามรูท้ี่ได้รบัการคดัเลือกจะได้รบัรางวลั
จัดการความรู ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ก าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกประกอบดว้ย 
      ๑) องค์ความรู้มคีวามจ าเป็น เปน็ประโยชนต์่อการปฏิบัติงาน
และสนับสนนุภารกิจขององค์กร 
      ๒) น าเสนอองค์ความรูใ้ห้เข้าใจได้ง่าย เรียบเรียงเนือ้หา 
ไดน้่าอ่านและน่าสนใจ 
      ๓) รูปเลม่ขององคค์วามรู้มีความครบถว้นสมบูรณ ์พร้อม
เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ 
๒. เพื่อให้การพิจารณารายละเอียดขององค์ความรู้ที่ไดด้ าเนินการ
ดังกลา่ว เปน็ไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึงได้ขอความ
อนุเคราะห์ให้ผูบ้ริหารของส านักงานฯ จ านวน ๗ คน เปน็
คณะกรรมการคดัเลอืกองคค์วามรู้ ประกอบด้วย 1) รองเลขาธิการ
วุฒิสภา (นายสรุัตน์  หวังตอ่ลาภ) 2) ผู้อ านวยการส านกัการประชุม 
3) ผู้อ านวยการส านักวิชาการ 4) ผู้อ านวยการส านักกรรมาธกิาร 3   
 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรูข้องส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๔๒ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
5) ผู้อ านวยการส านักการตา่งประเทศ 6) ผู้อ านวยการส านักพัฒนา
ทรัพยากรบคุคลและ 7) ผู้อ านวยการส านักการพิมพ ์
๓. องค์ความรูท้ี่มีการปฏิบตังิานสู่ความเปน็เลิศ และได้รบัการ
คัดเลือกให้ได้รบัรางวัลการจัดการความรูฯ้ มีจ านวน 4 องคค์วามรู้  
      1. กระบวนการผลิตสือ่สิ่งพิมพ์ภายใต้ระบบบริหารงานคุณภาพ 
ISO 9001 : 2015 จดัท าโดย:  ส านกัการพิมพ์ ได้รบัรางวลั
ชนะเลศิ  
      2. เทคนคิและวธิีการจดัท าระเบียบวาระการประชมุของสภา 
จัดท าโดย:  ส านกัการประชมุ ได้รบัรางวัลรองชนะเลศิ อันดบัที่ 1  
      3.เทคนิคและกระบวนการให้ความเหน็ทางกฎหมายเกี่ยวกบั
กระบวนการตรากฎหมายทีม่ีประสิทธิภาพ : การจัดท าค าแปรญตัติ 
จัดท าโดย: ส านักกฎหมาย 
         ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อนัดบัที่ 2   
      4. หัวข้อ:  การบรหิารเชิงยุทธศาสตร์ จดัท าโดย:  ส านัก
นโยบายและแผน ได้รบัรางวัลชมเชย  
    ทั้งนี้ ส านักที่ได้รบัรางวัลการจดัการความรูฯ้ ดังกล่าวข้างตน้ ได้มี
การถา่ยทอดและแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบตัิงานสู่ความเป็นเลศิ
แก่บคุลากร การจัดบอรด์นทิรรศการ ในวนัแห่งการเรียนรู้ (KM Day) 
ในวันองัคารที่ 26 กันยายน 2560 รวมทั้ง ไดม้ีการเผยแพร่องค์
ความรู้ในเว็บไซทก์ารจดัการความรู ้และศูนยก์ารเรียนรู้ฯ 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรูข้องส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๔๓ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
 นอกจากนี้ คณะกรรมการจดัการความรูฯ้ และคณะท างาน
จัดการความรูฯ้ เหน็ควรใหค้ัดเลือกแนวทางการปฏิบตังิานสู่ความ
เป็นเลศิจากผลงานวิชาการท่ีข้าราชการจดัท าเพื่อการประเมนิแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหนง่ที่สูงขึน้  เนือ่งจากเป็นการรวบรวมและวิเคราะห์
แนวทางการปฏิบัตงิานทีด่ซีึง่ท าให้หน้าทีค่วามรับผดิชอบเกดิผล
ส าเร็จ โดยแสดงให้เห็นถึงขัน้ตอน หลักวิชาการ และวิธกีารในการ
ปฏิบัติงานใหม้ีประสิทธิภาพ วิธกีารแกไ้ขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
รวมทัง้ แนวทางในการปรบัปรุงและพัฒนางาน ซึง่มีความสอดคล้อง
กับหลกัการของการจดัการความรู้ และเป็นการรวบรวมวิธกีาร
ปฏิบัติงานทีด่ีซึง่มาจากความรู้และประสบการณข์องบุคคลมา
ประมวลกลัน่กรองเป็นเอกสารวิชาการ รวมทัง้ เป็นการส่งเสริมให ้
ผลงานวิชาการที่จดัท าขึน้ไดน้ าไปใช้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัตงิาน
ของส านักงานฯ มากยิ่งขึ้น และเป็นการยกย่องชมเชยผู้ที่ด าเนินการ
จัดท าผลงานวิชาการได้อย่างมีคุณภาพ อันจะเป็นการเสริมสร้าง
แรงจงูใจและขวญัก าลงัใจในการปฏิบตัิงานต่อไป โดยมกีาร
ด าเนินการ ดังนี ้
 - ประธานคณะกรรมการจดัการความรู้ฯ ได้มหีนังสอืขอความ
อนุเคราะห์คณะกรรมการประเมนิผลงานขา้ราชการรัฐสภาสามัญฯ 
จ านวน ๕ คณะ พิจารณาคดัเลือกผลงานวิชาการในการประเมนิเพ่ือ
แตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหนง่ประเภทวิชาการ ระดบัช านาญการพิเศษ 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรูข้องส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๔๔ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
จ านวน คณะละ ๑ เรื่อง เพือ่จะได้น าไปเผยแพร่ใหแ้ก่บคุลากรและ
มอบรางวัลเพื่อเปน็การยกยอ่งชมเชยในวนัแห่งการเรียนรู้ (KM Day) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 - คณะกรรมการประเมินผลงานฯ มมีตไิม่คดัเลือกผลงาน
วิชาการฯ เพ่ือน าไปเผยแพรแ่ละมอบรางวัลการปฏิบัตงิานสู่ความ
เป็นเลศิ โดยมเีหตุผลดงันี ้
 ๑) การคดัเลือกผลงานของข้าราชการไปเผยแพรแ่ละมอบ
รางวลัเพื่อยกย่องชมเชย อาจไม่ตรงตามหลักการของการเสนอ
ผลงานซึ่งจดัท าขึน้เพ่ือประกอบการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งในระดับ
ที่สูงขึ้น 
 ๒) ผลงานที่ผ่านการประเมนิเปน็ผลงานที่เกดิจากแนวคิดใน
การพัฒนาหรือปรับปรุงงานในภารกิจของผู้ขอรับการประเมินเปน็
หลัก ซึ่งจะเปน็ประโยชน์ส าหรับบุคลากรที่อยู่ในภารกิจเดียวกัน 
ยังไม่ใช่การพัฒนาองค์กรในภาพรวม 
 ๓) ยังไม่มีการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลอืก
ผลงานวิชาการฯ ที่ชดัเจนไวก้่อนลว่งหน้า 
 ๔) ส านักบริหารงานกลางไดน้ าผลงานวชิาการฯ ไปเผยแพร่ไว้ที่
ห้องสมดุเพื่อประโยชนแ์กข่า้ราชการที่มคีวามสนใจได้ศกึษาค้นคว้า
หรือน าไปใช้ประโยชน์ 
 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรูข้องส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๔๕ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมนิผลงานฯ มีขอ้สังเกตว่าหากจะมี
การตัดสนิเพ่ือมอบรางวัลใหแ้ก่ผลงานของผู้รับการประเมินที่มคีวาม
เป็นเลศิและได้รับการยอมรบัจากบคุคลทัว่ไปแลว้ ควรจะมีการ
ประกาศเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ให้ทราบเป็นการลว่งหน้า รวมทัง้
ก าหนดหลักเกณฑ์การตัดสนิหรอืตวัชี้วดัที่ชดัเจนแน่นอน เชน่ 
พิจารณาจากคณุภาพ ความเร็ว หรอืการน าไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น 

๖. โครงกำรประชำสัมพันธ ์
เผยแพรอ่งค์ควำมรู้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

จ านวนช่องทางที่ใช ้
ในการประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่องค์ความรู ้
ในการปฏิบัตงิาน 
 

อย่างน้อย ๓ 
ช่องทาง 

คณะท ำงำนจัดกำรควำมรูข้องส ำนักงำนเลขำธกิำรวฒุิสภำ 
ได้มีกำรด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ เผยแพรอ่งค์ควำมรู้ในกำร
ปฏิบัติงำน และกำรด ำเนินกำรจดักำรควำมรู้ของส ำนักงำนฯ 
เรียบร้อยแล้ว ดังนี ้
๑. ด าเนนิการประชาสัมพันธ์และสื่อสารแผนปฏิบัตกิาร การจดัการ
ความรูแ้ละระบบการเรียนรูข้องส านกังานเลขาธิการวฒุิสภา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้บุคลากรรับทราบ ผ่านช่องทางระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-office), ระบบ Intranet ของส านักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล และเว็บไซต์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 
๒. การจัดท าวดีิทัศน์สรุปสาระส าคญัขององค์ความรู้ของส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
โดยคณะท างานจดัการความรู้ ทมีงานด้านการประชาสมัพันธ์ 
ไดด้ าเนินการสัมภาษณ์ผูบ้รหิาร หวัหน้าคณะท างาน หรือตวัแทน 
ของส านักที่จดัท าองค์ความรู้ และประมวลจัดท าเปน็วีดทิัศน ์

ด าเนินการ 
๕ ช่องทาง 

คิดเป็น 
ร้อยละ ๑๐๐ 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรูข้องส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๔๖ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
เพื่อเผยแพร่ประชาสมัพันธก์ารด าเนนิการจดัการความรู้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓. จัดท าแผ่นพับแผนการจดัการความรู้ฯ และองคค์วามรูข้อง
ส านักงานฯ จ านวน ๓๐๐ ชดุ เพ่ือแจกให้แก่บุคลากรของส านักงานฯ 
ในวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) 
๔. การจัดท าโปสเตอร์แผนผังกระบวนการตราพระราชบัญญัต ิ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 
จ านวน ๓ ชดุ และเผยแพร่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ส านกังานเลขาธกิาร
วุฒิสภา 
๕. การจัดบอรด์นิทรรศการน าเสนอผลงานองค์ความรูข้องส านกัท่ี
จัดท าองค์ความรู้ฯ ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารสขุประพฤต ิและในวนั
แห่งการเรียนรู้ (KM Day) เมื่อวนัอังคารที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ 
 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๔๗ 

บทที่ ๓ 
สรุปผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ 

การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๓ แผนงาน ประกอบด้วยโครงการและกิจกรรม        
จ านวน ๑๖ โครงการ/กิจกรรม มีผลความส าเร็จของการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ก าหนด สรุปได้ดังนี้ 
 

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. ๒๕๖๐ 

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. โครงการพัฒนางานประจ า 
สู่งานวิจยั (Routine to Research 
: R2R) 

ร้อยละความส าเร็จ
ของโครงการพัฒนา

งานประจ า 
สู่งานวิจัย (R2R) 

ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๑๐๐ บรรลุ
เป้าหมาย 

๔. กิจกรรมการเพิ่มพูนปญัญา 
ด้วยบทเรียนจากการปฏิบตังิาน 

จ านวนการสรุป
บทเรียนจากการ

ปฏิบัติงาน 

อย่างน้อย ๒ 
เรื่อง ต่อป ี

ร้อยละ ๑๐๐ บรรลุ
เป้าหมาย 

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

ร้อยละความส าเร็จ
ของการพัฒนา

ระบบการเรียนรู้
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส ์

(e-learning) 

ร้อยละ ๘๕ 
 

ร้อยละ ๘๕ บรรลุ
เป้าหมาย 

๖. โครงการพัฒนาระบบการ 
สอนงาน 
 

ร้อยละความส าเร็จ
ของการพัฒนา

ระบบการสอนงาน 

ร้อยละ ๘๕ 
 

ร้อยละ ๑๐๐ บรรลุ
เป้าหมาย 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๔๘ 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วดั เป้ำหมำย 

ร้อยละของ
ควำมส ำเร็จ
เทียบกับ
เป้ำหมำย 

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

๗. โครงการแลกเปลี่ยนและฝึก
ปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอกทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 
 

ร้อยละความส าเร็จ
ของโครงการ

แลกเปลี่ยนและฝึก
ปฏิบัติงานกับ

หนว่ยงานภายนอก 

ร้อยละ ๘๕ 
 

ร้อยละ ๑๐๐ บรรลุ
เป้าหมาย 

๘. โครงการสง่เสรมิการรักการอ่าน ร้อยละความส าเร็จ
ของโครงการส่งเสริม

การรักการอ่าน 

ร้อยละ ๘๕ 
 

ร้อยละ ๑๐๐ บรรลุ
เป้าหมาย 

๙. โครงการพัฒนาเว็บไซต์การ
จัดการความรูแ้ละพืน้ที่เสมอืนใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรูข้องส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

ร้อยละความส าเร็จ
ของการพัฒนา

เว็บไซต์การจัดการ
ความรู้ของ

ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

ร้อยละ ๘๕ 
 

ร้อยละ ๑๐๐ บรรลุ
เป้าหมาย 

๑๐. โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละความส าเร็จ
ของการพัฒนา

ระบบฐานข้อมูลเพื่อ
สนับสนนุการ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละ ๘๕ 
 

ร้อยละ ๑๐๐ บรรลุ
เป้าหมาย 

แผนงำนที่ ๓ กำรส่งเสริมวฒันธรรมกำรเรียนรู้ขององค์กร 
๑๑. โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้เพ่ือ
พัฒนาการปฏิบตัิงาน 

จ านวนครัง้ในการ
จัดกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

อย่างน้อย 
๒ ครัง้ 

 

ร้อยละ ๑๐๐ บรรลุ
เป้าหมาย 

๑๒. โครงการพัฒนาองคค์วามรู ้ ร้อยละของบคุลากร
ที่ไดน้ าความรู้ไปใช้
ในการปฏิบัตงิาน 

เป้าหมาย 
ร้อยละ ๘๐ 

ร้อยละ ๑๐๐ บรรลุ
เป้าหมาย 

๑๓. โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
(Senate Learning Center) 

ร้อยละความส าเร็จ
ของการจดัตั้งศูนย์

การเรียนรู้ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๑๐๐ บรรลุ
เป้าหมาย 

 
 

 
 
 

   



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๔๙ 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วดั เป้ำหมำย 

ร้อยละของ
ควำมส ำเร็จ
เทียบกับ
เป้ำหมำย 

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

๑๔. กิจกรรมยกย่องชมเชยผลงาน
ด้านการจดัการความรู้ในองค์กร 

ร้อยละความส าเร็จ
ของกิจกรรมยกย่อง
ชมเชยผลงานดา้น
การจดัการความรู้

ในองค์กร 

ร้อยละ ๙๕ ร้อยละ ๑๐๐ บรรลุ
เป้าหมาย 

๑๕. โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงาน
สู่ความเปน็เลิศ 

ร้อยละความส าเร็จ
ของโครงการแนว

ทางการปฏิบตัิงานสู่
ความเปน็เลิศ 

ร้อยละ ๙๕ ร้อยละ ๙๕ บรรลุ
เป้าหมาย 

๑๖. โครงการประชาสมัพันธ์ 
เผยแพร่องค์ความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน 

จ านวนช่องทางที่ใช้
ในการ

ประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่องค์ความรู้
ในการปฏิบัตงิาน 

อย่างน้อย ๓ 
ชอ่งทาง 

ร้อยละ ๑๐๐ บรรลุ
เป้าหมาย 

 จากตารางดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า โครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ฯ 
มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด จ านวน ๑๖ โครงการ/กิจกรรม  ดังนั้น มีผลการด าเนินการ 
ตามตัวชี้วัดเฉลี่ยในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๕๐ 

ผลควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัตกิำรกำรจดักำรควำมรู้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เกณฑ์กำรประเมิน 
การประเมินความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้พิจารณาความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผน/โครงการหรือการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วดั 
ของโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดในแผนปฏิบตัิการฯ โดยจะประเมนิผลเฉพาะในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สูตรกำรค ำนวณ 
=      จ านวนโครงการ/กิจกรรมทีส่ามารถด าเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย  X ๑๐๐ 

                                   จ านวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่น ามาประเมิน 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบตัิการฯ ต่ 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 
 

 แทนค่ำสูตร 
 =  ๑๖ X ๑๐๐    = ร้อยละ ๑๐๐ 
                 ๑๖ 

สรุปได้ว่า ผลความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ อยู่ในระดับดีมำก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๕๑ 

บทท่ี ๔ 
บทสรุป ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 
บทสรุป  

 ตามที่ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีแผนการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) และแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ให้เป็นระบบ มีความต่อเนือ่ง และเกิดความชัดเจนในการด าเนินการจัดการความรู้ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ท่ัวทั้งองค์กร โดยในการด าเนินการตามแผนให้เป็นไปตามเป้าหมาย ได้มีการก าหนดให้หน่วยงานภายใน
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมกันขับเคลื่อน โดยการด าเนินโครงการและกิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผนปฏิบัติ
การการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 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 ให้เป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ผลจากการด าเนินการตามแผนปฏิบัตกิารการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่ามี
การด าเนินโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ จ านวน ๑๖ โครงการ/กิจกรรม แล้วเสร็จครบถ้วน 
ทุกโครงการ/กิจกรรม ท าให้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์สรุปได้ดังนี้ 

ผลผลิต 
แผนงำนที ่๑ กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ที่ตอบสนองต่อภำรกิจและผู้รับบริกำรขององค์กร 
- มีองค์ความรู้ซึ่งเป็นเอกสารที่ชัดแจ้งและจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ สามารถน าไปต่อยอดใช้งานและ

สร้างความรู้ใหม่ต่อไปได้ จ านวน ๑๙ หัวข้อ และบทเรียนจากการปฏิบัติงานจ านวน ๔ หัวข้อ รวมทั้ง การจัด
ท าเนียบ/ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ (Guru List) จ านวน ๓ เรื่อง ได้แก่ ท าเนียบนักเรียนทุนของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ท าเนียบผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับงานของคณะกรรมาธิการ และท าเนียบผู้เชี่ยวชาญด้าน
การตรวจสอบภายใน ตลอดจนการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยให้กับ
บุคลากร เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  แผนงำนที่ ๒ กำรพัฒนำระบบกำรเรยีนรู้ และกำรน ำเทคโนโลยสีำรสนเทศมำสนับสนุนกำรจัดกำรควำมรู้ 
  - มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนการเรียนรู้ของบุคลากรด้วยวิธีการที่ หลากหลาย 
ประกอบด้วย การส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning), การพัฒนาระบบ
การสอนงาน โดยการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน รวมทั้งน าร่องด าเนินการ
จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP),  การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร 
ด้วยการฝึกปฏิบัติงานจริง โดยส่งข้าราชการเดินทางไปแลกเปลี่ยนและฝึกปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ และการ
ส่งข้าราชการไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านนิตบิัญญัติ ณ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
รวมทั้ง การส่งเสริมการรักการอ่านให้แก่บุคลากร โดยคัดเลือกหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และการ
พัฒนาสมรรถนะในด้านตา่งๆ น ามาจัดแสดงอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถหยิบอ่าน และยืมได้สะดวก  



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๕๒ 

 - มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการจัดการความรู้ โดยการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์
การจัดการความรู้ฯ  ให้มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย  และเข้าถึงองค์ความรู้และข้อมูลต่างๆ 
ได้สะดวก รวมทั้ง มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยการทบทวนฐานข้อมูลของ
ส านักงานฯ ให้มีความเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับความต้องการใช้งานของผู้รับบริการและผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้ง 
ติดตามการด าเนนิการใช้งานระบบสารสนเทศส าหรบัการตดัสินใจของผู้บริหาร ๓ ด้าน ประกอบด้วย ๑) ระบบ
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพิจารณาร่างกฎหมาย ๒) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงบประมาณ และ 
๓) ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลส าหรับผู้บริหาร เพื่อขับเคลื่อนให้ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 แผนงำนที่ ๓ กำรส่งเสริมวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ขององค์กร 
 - มีการส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กร โดยการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในเรื่อง
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่ ส านักต่างๆ ได้มีการจัดกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างบุคลากร เพื่อเป็นการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและมีแนวทางในการปฏิบัติงาน
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน, การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติที่ดีของส านักที่ได้รับรางวัลการ
จัดการความรู้ และการจัดกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) เพ่ือเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่จ าเป็น 
ต่อการปฏิบัติงานของส านักที่จัดท าองค์ความรู้ ตลอดจนการมอบรางวัลการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเป็นประกาศเกียรติคุณ ยกย่องชมเชย และเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการจัดการความรู้ต่อไป 
 - มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในส านักงานฯ ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากร โดยการสนับสนุนให้บุคลากรใช้ศูนย์การเรียนรู้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (Senate Learning 
Center) เป็นสถานที่ในการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้ง 
เป็นสถานที่ในการรวบรวมองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานให้บุคลากรได้ค้นคว้าและเรียนรู้  
 - มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน โดยการประชาสัมพันธ์และสื่อสารแผนปฏิบัติ
การการจัดการความรู้ ประจ าปี ๒๕๖๐, ด าเนินการสัมภาษณ์ผู้บริหาร หัวหน้าคณะท างาน หรือตัวแทนของ
ส านักที่จัดท าองค์ความรู้ และประมวลจัดท าเป็นวีดิทัศน์ สรุปสาระส าคัญขององค์ความรู้ที่ด าเนินการ, การจัด
บอร์ดนิทรรศการและการน าเสนอผลงานองค์ความรู้ จ านวน ๑๙ หัวข้อ และการจัดท าบอร์ดนิทรรศการแสดง
แผนผังกระบวนการที่ส าคัญตามภารกิจ/การจัดการความรู้ของส านักงานฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา รวมทั้ง จัดท าแผ่นพับแผนการจัดการความรู้ฯ เพ่ือแจกให้แก่บุคลากรของส านักงานฯ ได้รับ
ทราบและสามารถเข้าถึงรายละเอียดขององค์ความรู้ได้ที่เว็บไซต์การจัดการความรู้และศูนย์การเรียนรู้ฯ  

โดยสรุปแล้วผลของการด าเนินโครงการและกิจกรรมการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังกล่าวข้างต้น ในภาพรวม พบว่า มีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำย
ตัวชี้วัดโครงกำรและกิจกรรม จ ำนวน ๑๖ โครงกำร/กิจกรรม  ดังน้ัน มีผลกำรด ำเนินกำรตำมตัวชี้วัดเฉลี่ย 
ในภำพรวม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ สรุปได้ว่ำ ผลควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรกำร
จัดกำรควำมรู้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ อยู่ในระดับดีมำก 
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ผลลัพธ์ 

๑. ท าให้เกิดการสร้างและแสวงหาองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการสนับสนุนภารกิจเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อให้บุคลากรมีองค์ความรู้ที่สามารถน ามาประยุกต์และพัฒนา  
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในเชิงปริมาณ พบว่า มีการจัดท าองค์ความรู้ที่สอดคล้องและ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักงานฯ ครบถ้วนทั้ง ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จ านวนองค์ความรู ้ ขอบเขตองค์ความรู ้
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบรหิารจดัการองค์กรทีด่ี
และมปีระสิทธิภาพ 

๕ ด้านการบรหิารจดัการองคก์ร 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความเปน็เลศิ 
ด้านกฎหมายและวิชาการ 

๘ ด้านกระบวนการนติิบญัญตัิ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้ก้าวหน้าและทันสมัย 

1 ด้านการบรหิารจดัการองคก์ร 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4 การประชาสัมพันธแ์ละการ
สร้างภาพลักษณ์องค์กร 

1 ด้านการบรหิารจดัการองคก์ร 
และด้านคุณธรรมและความ
โปรง่ใสในการปฏิบตัิงาน 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ให้มีความเป็นเลศิ 

2 ด้านการบรหิารจดัการองคก์ร 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเครอืข่ายและ
ความร่วมมือทัง้ในและตา่งประเทศ 

2 ด้านการต่างประเทศ 

รวม 19  

ทั้งนี้ ในเชิงคุณภาพ เมื่อพิจารณาองค์ความรู้แต่ละเรื่องในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์พบว่า เป็นองค์
ความรู้ที่ส าคัญต่อภารกิจขององค์กร และสามารถส่งผลกระทบต่อความส าเร็จในการด าเนินการตามประเด็น
ยุทธศาสตร์หรือตัวชี้วัดส าคัญขององค์กร เช่น ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ระดับความส าเร็จของการสนับสนุนกระบวนการ
ตราพระราชบัญญตัิและกระบวนการควบคมุการบรหิารราชการแผ่นดิน ซึ่งการจัดท าองค์ความรู้ “การรวบรวม
องค์ความรู้ในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และแนวทางการใช้ถ้อยค าในการพิจารณากฎหมายของสภา” 
เป็นองค์ความรู้ที่สนับสนุนภารกิจหลักของส านักงานฯ ในการตรากฎหมาย รวมทั้งสนับสนุนการด าเนินการ
ตามตัวชี้วัดฯ เกี่ยวกับความส าเร็จของการสนับสนุนกระบวนการตราพระราชบัญญัติ  และองค์ความรู้หัวข้อ
“คู่มือการจัดท าเอกสารทางวิชาการประกอบการพิจารณาและสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการ” 
เป็นองค์ความรู้ที่สนับสนุนภารกิจหลักของส านักงานฯ  ในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้ง
สนับสนุนการด าเนินการตามตัวชี้วัดของส านักงานฯ ในเรื่องความถูกต้องของการจัดท ารายงานการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิการ เป็นต้น ซึ่งการด าเนินการจัดท าองค์ความรู้ทุกองค์ความรู้ที่ได้
ด าเนินการ ท าให้ผู้รับผิดชอบได้มีการแสวงหาและรวบรวมองค์ความรู้จากแหล่งต่างๆ และการทบทวนปัญหา 
อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน น ามาสู่การปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน  

๒. เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานและน าความรู้ที่สกัดหรือถอดบทเรียนจากการแสวงหาความรู้ทั้ง
จากเอกสารและการแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติที่ดีมาใช้ในการแก้ปัญหา การปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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๓. ความรู้ของบุคคลและองค์กรมีการจัดระบบและสั่งสมไว้พร้อมที่จะน าไปใช้ประโยชน์ และสามารถ
เข้าถึงความรู้และฐานข้อมูลที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็ว ตรงความต้องการใช้งานจากการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๔. บุคลากรมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับบุคคล ตลอดจนเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้และฝังลึกลงไปใน
วิถีการปฏิบัติงานขององค์กรต่อไป 
 
ปัญหำและอุปสรรค  
 ๑. ผลของการด าเนินการจัดการความรู้ยังไม่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความเชื่อมโยงหรือการ
สนับสนุนความส าเร็จของผลการด าเนินการที่ส าคัญขององค์กร  เช่น การสนับสนุนความส าเร็จของประเด็น
ยุทธศาสตร์ส านักงานฯ  การบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานฯ เป็นต้น 
 ๒. ขาดการติดตามและประเมินผลที่สะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนถึงผลลัพธ์ของการจัดการความรู้ 
หรือการน าองค์ความรู้ที่ได้ด าเนินการไปใช้ในการปฏิบัติงานหรือพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓. ระยะเวลาในการด าเนินการจัดท าองค์ความรู้ของหน่วยงานที่รับผิดชอบมีจ ากัด เนื่องจากจะต้อง
ด าเนินการจัดท าองค์ความรู้ ให้แล้วเสร็จและสามารถเผยแพร่องค์ความรู้ได้ในกิจกรรม (KM Day) ดังนั้น 
การจัดท าเนื้อหาขององค์ความรู้อาจยังไม่สามารถรวบรวมประสบการณ์จากการปฏิบัติงานของบุคลากร  
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วน รวมทั้ง มีผลกระทบต่อการติดตามประเมินผลการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 ๔. ผู้รับผิดชอบในการจัดท าองค์ความรู้บางหน่วยงาน ยังขาดรายละเอียดหรือขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที่ครบถ้วนตามกระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) ๗ ขั้นตอน ซึ่งท าให้การจัดท าองค์ความรู้อาจขาด
การมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยนความรู้ของผู้ปฏิบัติ และการเรียนรู้จากการจัดท าองค์ความรู้ 
 ๕. ขาดการสกัดหรือถอดบทเรียนองค์ความรู้จากข้าราชการผู้ใกลเ้กษียณอายุราชการ 

๖. ผู้บริหารขาดมาตรการกระตุ้นกระบวนการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงาน  หรือการเป็น
ต้นแบบการน ากระบวนการ KM มาใช้ในองค์กร 

๗. ขอบเขตการจัดการความรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นเรื่อง 
ที่ส าคัญต่อองค์กรในปัจจุบัน และเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานทุกหน่วยงานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ยังมีการจัดท าองค์ความรู้ค่อนข้างน้อย ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการจัดท าองค์ความรู้ในด้านดังกล่าว 
จ านวนเพียง ๑ หัวข้อ รับผิดชอบโดยกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 
ข้อเสนอแนะ 

๑. การจัดการความรู้ควรสะท้อนถึงผลลัพธ์ต่อองค์กรหรือการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ดังนั้น ควรมีการทบทวนหรือเลือกหัวข้อความรู้ที่น ามาจัดการความรู้ที่มีความส าคัญและมีบทบาท 
ต่อการสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักงานฯ ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น การจัดท าองค์ความรู้ที่สอดคล้อง
และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นต้น 

๒. ควรมีการติดตามและประเมินผลการน าองค์ความรู้ที่ได้ด าเนินการไปใช้ในการปฏิบัติงานหรือ
พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายในการถ่ายทอดหรือแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ เพ่ือให้ทราบถึงผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดท าองค์ความรู้ 
  ๓. ควรมีการจัดท าแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จ
ภายในไตรมาสที่ ๑ - ๒ เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดท าองค์ความรู้ ได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลและ
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การแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนและครอบคลุมข้อมูลที่ส าคัญและเป็นประโยชน์ 
ในการจัดท าองค์ความรู้ที่ด าเนินการ และสามารถติดตามประเมินผลการน าองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

๔. ควรมีการก าหนดแผนงานในการด าเนินการจัดท าองค์ความรู้แต่ละเรื่องตามกระบวนการจัดการ
ความรู้ (KM Process) ๗ ขั้นตอน โดยระบุกิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ที่มีความชัดเจน เพ่ือเป็นกรอบ
แนวทางในการด าเนินงานจัดท าองค์ความรู้ให้เป็นไปตามกระบวนการ และเป็นกรอบในการติดตามผลการ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕. ควรให้ความส าคัญในการถอดบทเรียนหรือวิธีการปฏิบัติที่ดีจากตัวบุคคล โดยเฉพาะข้าราชการ  
ผู้ที่ใกล้เกษียณอายุราชการ เพ่ือสกัดองค์ความรู้ที่ได้จากการสั่งสมประสบการณ์ในการท างานออกมาเป็น
ความรู้ที่ชัดแจ้งให้บุคลากรได้เรียนรู้ รวมทั้ง เก็บเป็นความรู้ที่ส าคัญขององค์กร 

๖. ผู้บริหารควรมีแผนการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ในหน่วยงานที่ชัดเจนและต่อเนื่อง รวมทั้ง 
ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการความรู้ หรือกิจกรรมในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 ๗. ควรมีการจัดท าองค์ความรู้ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น โดยมีหน่วยงาน 
ที่มีความเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในกระบวนการต่างๆ มาร่วมในการจัดท า 
องค์ความรู้ เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๕๖ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ๑ 
 

 ค ำสั่งส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ ที่ 151/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้บรหิำร
ด้ำนกำรจัดกำรควำมรูข้องส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
(Chief Knowledge Officer : CKO) 

 ค ำสั่งส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ ที่ 152/2560 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

 ค ำสั่งคณะกรรมกำรจดักำรควำมรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำน
จัดกำรควำมรู้ของส ำนกังำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๒ 
 

สรุปองค์ควำมรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
และควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิภำ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สรุปองค์ความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

แผนงาน แผนงานที่ 1 การพัฒนาองค์ความรู้ที่ตอบสนองต่อภารกิจและผู้รับบริการขององค์กร  โครงการ/กิจกรรม 1. กิจกรรมการจัดทําองค์ความรู้ของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
 
1. สรุปจํานวนองค์ความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 
 

ขอบเขตการจัดการความรู้ 
(KM Focus Areas) 

จํานวนองค์ความรู้ 
 

ประเดน็ยุทธศาสตรข์องสาํนกังานเลขาธกิารวุฒิสภา จํานวนองค์ความรู้ 

1. ด้านกระบวนการนิติบัญญัติ ๘ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรที่ดี

และมีประสิทธิภาพ 
๕ 

2. ด้านการต่างประเทศ 2 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความเป็นเลิศ 

ด้านกฎหมายและวิชาการ 
๘ 

3. ด้านการบริหารจัดการองค์กร ๘ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารให้ก้าวหน้าและทันสมัย 
1 

4. ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงาน 

1 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การประชาสัมพันธ์และการ

สร้างภาพลักษณ์องค์กร 
1 

รวม 19 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ให้มีความเป็นเลิศ 
2 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเครือข่ายและ
ความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 

2 

   รวม 19 

 
 



 
 

2. รายชื่อองค์ความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 

ที่ ชื่อองค์ความรู้ สํานักที่รับผิดชอบ 
ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 4 
(พ.ศ. 2560 - 2564) 

รางวัลการจัดการความรู้
ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus Areas) ด้านกระบวนการนิติบัญญัติ 

๑ เทคนิคและกระบวนการให้ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับ
กระบวนการตรากฎหมายที่มีประสิทธิภาพ : การจัดทําคํา
แปรญัตติ 

สํานักกฎหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความ
เป็นเลิศด้านกฎหมายและวิชาการ 

รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๒ 

๒ เทคนิคและวิธีการจัดทําระเบียบวาระการประชุมของสภา สํานักการประชุม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความ
เป็นเลิศด้านกฎหมายและวิชาการ 

รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๑ 

๓ การรวบรวมองค์ความรู้ในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
  

สํานักการประชุม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความ
เป็นเลิศด้านกฎหมายและวิชาการ 

 

๔ แนวทางการใช้ถ้อยคําในการพิจารณากฎหมายของสภา 
นิติบัญญัติแห่งชาติ 

สํานักการประชุม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความ
เป็นเลิศด้านกฎหมายและวิชาการ 

 

๕ เทคนิคการจัดทําเอกสารทางวิชาการ สํานักวิชาการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความ
เป็นเลิศด้านกฎหมายและวิชาการ 

 

๖ คู่มือการจัดทําเอกสารทางวิชาการประกอบการพิจารณา
และสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความ
เป็นเลิศด้านกฎหมายและวิชาการ 
 

 

๗ คู่มือกระบวนการจัดทําข้อมูลเอกสารลับของ
คณะกรรมาธิการในความรับผิดชอบของสํานักกํากับและ
ตรวจสอบ 

สํานักกํากับและตรวจสอบ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความ
เป็นเลิศด้านกฎหมายและวิชาการ 

 

 
 

    



 
 

ที่ ชื่อองค์ความรู้ สํานักที่รับผิดชอบ 
ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 4 
(พ.ศ. 2560 - 2564) 

รางวัลการจัดการความรู้
ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๘ หลักการเขียนคํากล่าวถวายพระพรชัยมงคล  และคํากราบ

บังคมทูลในโอกาสต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่
ของประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาหรือ
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและรองประธานสภา 
นิติบัญญัติแห่งชาติของสํานักงานประธานวุฒิสภา 

สํานักงานประธานวุฒิสภา ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความ
เป็นเลิศด้านกฎหมายและวิชาการ 
 

 

ขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus Areas) ด้านการต่างประเทศ   

๙ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานหรือ
สนับสนุนงานเพื่อการเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ
ของฝ่ายนิติบัญญัติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สํานักการต่างประเทศ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
เครือข่ายและความร่วมมือทั้งในและ
ต่างประเทศ 

 

๑๐ รู้เฟื่องเรื่องอาเซียน สํานักภาษาต่างประเทศ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
เครือข่ายและความร่วมมือทั้งในและ
ต่างประเทศ 

 

ขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus Areas) ด้านการบริหารจัดการองค์กร   

๑๑ คู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานกระบวนการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์  การแปลงสู่แผนปฏิบัติราชการและการ
ติดตามประเมินผล  

สํานักนโยบายและแผน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการ
องค์กรที่ดีและมีประสิทธิภาพ 

 

๑๒ การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ สํานักนโยบายและแผน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการ
องค์กรที่ดีและมีประสิทธิภาพ 

รางวัลชมเชย 

๑๓ เทคนิคการทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการในการทําผลงาน 
เลื่อนระดับ 

สํานักบริหารงานกลาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการ
องค์กรที่ดีและมีประสิทธิภาพ 

 

     



 
 

ที่ ชื่อองค์ความรู้ สํานักที่รับผิดชอบ 
ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 4 
(พ.ศ. 2560 - 2564) 

รางวัลการจัดการความรู้
ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๔ การจัดสรรทุนการศึกษา สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นเลิศ 
 

๑๕ เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้
ก้าวหน้าและทันสมัย 

 

๑๖ คู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ
ชั่วคราว 

สํานักการคลังและ
งบประมาณ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการ
องค์กรที่ดีและมีประสิทธิภาพ 

 

๑๗ การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร สํานักประชาสัมพันธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การประชา 
สัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร 

 

๑๘ กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ภายใต้ระบบบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001 : 2015 

สํานักการพิมพ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการ
องค์กรที่ดีและมีประสิทธิภาพ 

รางวัลชนะเลิศ 

ขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus Areas) ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

๑๙ โครงการพัฒนาบุคลากรตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภากิจกรรมสร้างเครือข่ายจริยธรรมภายในสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นเลิศ 

 

 
 
หมายเหตุ : เอกสารองค์ความรู้ฉบับสมบูรณ์ได้มีการจัดเก็บและเผยแพร่ที่เว็บไซต์การจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 http://www.senate.go.th/km senate2/ และที่ศูนย์การเรียนรู้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (Senate Learning Center)  ชั้น 26 อาคารสุขประพฤติ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๓ 
 

รายชื่อองค์ความรู้จากการด าเนินการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๖๐ 

 
 



รายชื่อองค์ความรู้จากการด าเนินการจดัการความรู้ของส านักงานเลขาธกิารวุฒสิภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๖๐ 

 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

รายชื่อองค์ความรู้ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบการ

จัดท าองค์ความรู้ 
ความสอดคล้อง 

กับประเด็นยุทธศาสตร*์ 

๒๕๔๙ ๑. กระบวนการตราพระราชบญัญัติของสภานิตบิัญญัติ
แห่งชาต ิ
 

- ส านักกรรมาธิการ ๓ 
- ส านักการประชุม 
- ส านักก ากับและตรวจสอบ 
- ส านักกฎหมาย 
- ส านักวชิาการ 

แผนฯ ฉบบัที่ ๑ 
กลยุทธ์การด าเนินงาน 

ที่ ๑ และ ๒ 
 

 ๒. ศัพท์จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ส านักกฎหมาย 

แผนฯ ฉบบัที่ ๑ 
กลยุทธ์การด าเนินงาน 

ที่ ๑ และ ๒  ๓. การจัดท าเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

 ๔. การจัดท าต้นทนุผลผลติ 

ส านักการคลงั 
และงบประมาณ 

แผนฯ ฉบบัที่ ๑ 
กลยุทธ์การด าเนินงานที่ ๕ 

 
 ๕. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๖. วงจรการบริหารงานพสัด ุ
 ๗. การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

๒๕๕๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ความรู้พื้นฐานในการปฏบิัติหนา้ที่เลขานุการในที่ประชุม 
 - บทบาทอ านาจหนา้ที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 - บทบาทอ านาจหนา้ที่ของประธานวฒุิสภาและรอง
ประธานวุฒสิภา 
 - บทบาทอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมาธิการ 
บทบาทอ านาจหนา้ที่ของส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 
 - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
 - ข้อบังคับการประชุมสภานิติบญัญัติ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 - ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติและกรรมาธกิาร พ.ศ. ๒๕๕๐  
 - ศัพท์เฉพาะในวงงานสภา 

- ส านักการประชุม 
- ส านักงานประธานวุฒิสภา 
- ส านักกรรมาธิการ 
- คณะท างานจดัการความรู ้

แผนฯ ฉบบัที่ ๑ 
กลยุทธ์การด าเนินงานที่ ๑ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒. เทคนิคการเป็นเลขานุการในที่ประชุมที่ดี 
 - เลขานุการการประชุมในส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา 
 - ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการประชุม 
 - ขั้นตอนการประชุม 
 - การเตรียมการประชุม : กิจกรรมของเลขานุการ
ก่อนการประชุม 
 - การด าเนินการประชุม : กิจกรรมของประธาน 
เลขานุการและสมาชิกระหว่างการประชุม 
 - การปิดประชุมและตดิตามผล : กิจกรรมของ
เลขานุการหลังการประชุม 
 

ส านักการประชุม 
 

แผนฯ ฉบบัที่ ๑ 
กลยุทธ์การด าเนินงาน 

ที่ ๑ และ ๒ 
 
 

http://www.senate.go.th/km/data/function/function4.pdf
http://www.senate.go.th/km/data/function/function3.htm
http://www.senate.go.th/km/data/function/function3.htm
http://www.senate.go.th/igc/pdf-book/stru4.pdf
http://www.senate.go.th/km/data/law/cons/con2550.pdf
http://www.senate.go.th/km/data/law/rule/rule1.pdf
http://www.senate.go.th/km/data/law/rule/rule2.pdf
http://www.senate.go.th/km/data/law/rule/rule2.pdf
http://www.senate.go.th/web-senate/dict/index.htm
http://www.senate.go.th/km/data/secreatary/Meeting_in_general.doc
http://www.senate.go.th/km/data/secreatary/meeting_arrangement.pdf
http://www.senate.go.th/km/data/secreatary/meeting_arrangement.pdf
http://www.senate.go.th/km/data/secreatary/Meeting_Leader.doc
http://www.senate.go.th/km/data/secreatary/Meeting_Leader.doc
http://www.senate.go.th/km/data/secreatary/minutes.pdf
http://www.senate.go.th/km/data/secreatary/minutes.pdf


๒ 
 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

รายชื่อองค์ความรู้ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบการ

จัดท าองค์ความรู้ 
ความสอดคล้อง 

กับประเด็นยุทธศาสตร*์ 

 ๓. ความรู้เชิงปฏิบัติการในการประชุม 
 - กระบวนการและขั้นตอนการปฎิบัติหนา้ที่ 
ด้านเลขานุการในทีป่ระชุม 
 - กระบวนการขั้นตอนในการประชุมคณะกรรมาธิการ 
 - กระบวนการขั้นตอนในการปฎิบัติหน้าที่ 
ด้านเลขานุการในการพิจารณารา่งพระราชบัญญตัิ 
หรือร่างพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญ 
 - คู่มือผู้ช่วยเลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการตาม
ข้อบังคับในส านักกรรมาธิการ 
 - การปฏิบัติหนา้ที่เลขานุการคณะในการประชุม
รัฐสภาระหว่างประเทศ 
 - คู่มือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ (ส านักงานประธาน
วุฒิสภา) 
 - คู่มือการปฏิบัติงานด้านการประชุม คณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 - การจัดท ารายงานการประชุมวุฒิสภา  
 - แผนผังขัน้ตอนการจัดท ารายงานการประชุมวฒุิสภา  
 - การจัดท าเอกสารลับของทางราชการ 

- ส านักการประชุม 
- ส านักกรรมาธิการ 
- ส านักการต่างประเทศ 
- ส านักงานประธานวุฒิสภา 
- ส านักรายงานการประชุม
และชวเลข 
- ส านักก ากับและตรวจสอบ 

 

แผนฯ ฉบบัที่ ๑ 
กลยุทธ์การด าเนินงาน 

ที่ ๑ และ ๒ 
 
 

 ๔. กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ด้านเลขานุการในกรณีที่มีการจดัสัมมนา 
 - คู่มือด้านการจัดสัมมนาการเดนิทางไปราชการ
ภายในประเทศ 

ส านักกรรมาธิการ ๓ แผนฯ ฉบบัที่ ๑ 
กลยุทธ์การด าเนินงานที่ ๑ 

 
 

๒๕๕๑ ๑. การจัดท าข้อมูลวิชาการ 
 ๑) ด้านการตราพระราชบัญญัต ิ 
 ๒) ด้านการควบคุมการบริหารราชการแผน่ดิน  
 ๓) ด้านการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ  
 ๔) ด้านอ่ืนๆ (ด้านการแปล/ลา่มเพื่อสนับสนุนงาน
ด้านนิติบัญญตัิ) 
 

 
๑) ส านักการประชุม 
๒) - ส านักกรรมาธิการ ๑ 
    - ส านักกรรมาธิการ ๒    
    - ส านักวชิาการ 
๓) ส านักก ากับและตรวจสอบ 
๔) ส านักภาษาต่างประเทศ 

แผนฯ ฉบบัที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

 ๒. ความรู้เกี่ยวกับระบบลูกค้าสมัพันธ์ (Customer 
Relation Management : CRM) 
 ๒.๑ ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับระบบลูกค้าสัมพันธ์ 
(การบรรยาย และการศึกษาดูงาน) 
 ๒.๒ แนวทางการปรบัปรุงการให้บริการ 
 ๑) เทคนิคการรับรอง/อ านวยความสะดวก 
แก่ผู้มาติดต่อและแขกของประธานวฒุิสภา 
และรองประธานวฒุิสภา 
 
 

 
 
- คณะท างานจัดการความรู้ 
 
 
- ส านักงานประธานวุฒิสภา 
 
 
 
 

แผนฯ ฉบบัที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

http://www.senate.go.th/km/data/manaul/secretary.doc
http://www.senate.go.th/km/data/manaul/secretary.doc
http://www.senate.go.th/km/data/report.pdf
http://www.senate.go.th/km/data/chartreport.pdf
http://www.senate.go.th/km/km_2551/menukm_2.htm#1


๓ 
 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

รายชื่อองค์ความรู้ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบการ

จัดท าองค์ความรู้ 
ความสอดคล้อง 

กับประเด็นยุทธศาสตร*์ 

 ๒) แนวทางการปรับปรุงการให้บริการของส านัก
กรรมาธิการ :เทคนิคการปฏิบัตงิาน ณ ศนูย์ประสานงาน
ข้อมูลด้านกรรมาธิการ 
 ๓) แนวทางการปรับปรุงการให้บริการ 
ของส านักรายงานการประชุมและชวเลข :  
การขอใช้บริการด้านรายงานการประชุม 

- ส านักกรรมาธิการ ๓ 
 
 
- ส านักรายงานการประชุม
และชวเลข 

 
๓. องค์ความรู้เกี่ยวกับเคร่ืองราชอิสริยภรณ์ ส านักบริหารงานกลาง แผนฯ ฉบบัที่ ๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 

 
๔. การจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ส านักการคลงัและงบประมาณ แผนฯ ฉบบัที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 

๒๕๕๒ ๑. การสนับสนุนการด าเนนิงานด้านการตา่งประเทศ ส านักการตา่งประเทศ แผนฯ ฉบบัที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

 

๒. การเสริมสร้างระบบลูกค้าสมัพันธ ์
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

- ส านักกรรมาธิการ ๑ 
- ส านักกรรมาธิการ ๒  
- ส านักกรรมาธิการ ๓ 
- ส านักรายงานการประชุม
และชวเลข 

แผนฯ ฉบบัที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

 

๓. การพัฒนาและปรบัปรุงการปฏิบัติงาน - ส านักงานประธานวฒุิสภา 
- ส านักประชาสัมพนัธ ์
- ส านักการประชุม 
- ส านักภาษาตา่งประเทศ 

แผนฯ ฉบบัที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

๒๕๕๓ ๑. การปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหนา้ที่ในการเข้าร่วม 
การศึกษาดูงาน สัมมนา ประชมุ ณ ต่างประเทศ  

ส านักภาษาตา่งประเทศ 
และส านักการต่างประเทศ 

แผนฯ ฉบบัที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

 ๒. การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ 
ในการปฏิบัติงานด้านนิตบิัญญัติ 

ส านักการประชุม 
และส านักกฎหมาย 

แผนฯ ฉบบัที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 

 
๓. แนวทางการเรียนรู้การจัดท าหนังสือราชการ ส านักบริหารงานกลาง แผนฯ ฉบบัที่ ๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

 
๔. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายในการเดินทางไป
ราชการและการฝึกอบรมสัมมนา 
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ส านักการคลงัและงบประมาณ แผนฯ ฉบบัที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

 
 
 
 

http://www.senate.go.th/km/knowledge/course/view.php?id=5
http://www.senate.go.th/km/knowledge/course/view.php?id=6
http://www.senate.go.th/km/knowledge/course/view.php?id=6
http://www.senate.go.th/km/knowledge/course/view.php?id=7
http://www.senate.go.th/km/knowledge/course/view.php?id=12
http://www.senate.go.th/km/knowledge/course/view.php?id=12
http://www.senate.go.th/km/knowledge/course/view.php?id=14
http://www.senate.go.th/km/knowledge/course/view.php?id=15
http://www.senate.go.th/km/knowledge/course/view.php?id=15


๔ 
 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

รายชื่อองค์ความรู้ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบการ

จัดท าองค์ความรู้ 
ความสอดคล้อง 

กับประเด็นยุทธศาสตร ์
๒๕๕๔ ๑. การจัดท าสรุปความเห็นทางกฎหมายกรณีสมาชิก

วุฒิสภาปรึกษาหารือก่อนเข้าสู่วาระการประชุมวุฒสิภา
และการแจ้งข้อหารือไปยังสว่นราชการที่เกี่ยวข้อง 

ส านักงานประธานวุฒิสภา 
 

แผนฯ ฉบบัที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

 
๒. การด าเนินการจัดท าหนังสือเดินทาง/ตรวจลงตรา
ให้แก่สมาชิกวุฒิสภาและข้าราชการส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

ส านักการตา่งประเทศ 
 

แผนฯ ฉบบัที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

 
๓. การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล แผนฯ ฉบบัที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 

๒๕๕๕ ๑. TRICK ประชุมกรรมาธิการ ส านักกรรมาธิการ ๑ ๒ ๓ แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ๓ 

 
 

๒. เทคนิคการจัดท าเอกสารประกอบการพิจารณา
ทางดา้นวชิาการในการสนบัสนนุกระบวนการนิตบิัญญัติ 

ส านักกฎหมาย  
และส านักวิชาการ 

แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

 ๓. กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ การแปลงแผนสู่การ
ปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

ส านักนโยบาย 
และแผน 

แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

 
๔. หลักและข้อควรค านงึส าหรบัการปฏิบัตงิานในที่ประชุม
วุฒิสภา 

ส านักการประชุม แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

 ๕. คู่มือการรับรองแขกต่างประเทศในการเยือนประเทศ
ไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของวุฒิสภา กรณีการ
รับรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติจีน 

ส านักการตา่งประเทศ แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

 
๖. การสนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ในปี ค.ศ. ๒๐๑๕  

ส านักภาษาตา่งประเทศ แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

 
๗. ฐานข้อมูลระบบค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ส านักการคลงัและงบประมาณ แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

 
๘. กระบวนการตรวจสอบการด าเนินงานสอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร ์

กลุ่มงานตรวจสอบภายใน แผนฯ ฉบบัที่ ๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

 
๙.กระบวนการการให้บริการข้อมูลข่าวสารของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

ส านักบริหารงานกลาง แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

 
๑๐. เทคนิคการบริหารโครงการฝึกอบรม ส านักพฒันาทรัพยากรบุคคล แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

 
๑๑. กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศ 

และการสื่อสาร 
แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

 
๑๒. ต้นแบบชวเลขจากพี่สูน่้อง (Shorthand Model) ส านักรายงานการประชุม

และชวเลข 
แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

 
๑๓. การจัดท าขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานตามระบบ
การบริหารงานคุณภาพ 
 

ส านักการพิมพ ์ แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
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ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

รายชื่อองค์ความรู้ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบการ

จัดท าองค์ความรู้ 
ความสอดคล้อง 

กับประเด็นยุทธศาสตร ์
๒๕๕๖ ๑. ข้อควรรู้เมื่อเข้ารับต าแหน่งสมาชิกวฒุิสภา  ส านักบริหารงานกลาง แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
 ๒. การสนับสนุนงานด้านวิชาการแก่วุฒิสภา 

ได้แก่กระบวนการจัดท าความเห็นทางกฎหมาย  
ส านักกฎหมาย แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

 ๓. เทคนิคการบริหารจัดการประชุมวุฒสิภาให้มี
ประสิทธิภาพโดยใช้มาตรฐานความเป็นมืออาชพีด้านการ
ประชุม  

ส านักการประชุม แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ๓ 

 ๔. การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐภายใต้อ านาจหน้าที่
ของส านักก ากับและตรวจสอบตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  

ส านักก ากบัและตรวจสอบ แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

 ๕. ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทางไปราชการตา่งประเทศ  ส านักภาษาตา่งประเทศ แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

 ๖. มารยาททางการทูต: มารยาทบนโต๊ะอาหาร มารยาท
ในการแต่งกายในโอกาสต่างๆ  

ส านักการตา่งประเทศ แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ๓ 

 ๗. TRICK การเดินทางศึกษาดงูานกรรมาธิการ  ส านักกรรมาธิการ ๑ ๒ ๓ แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ๓ 

 ๘. แผนสัญจร (Plan on Tour)  ส านักนโยบาย 
และแผน 

แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

 ๙. การจัดท าขั้นตอนและวิธีปฏบิัติงานตามระบบการ
บริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008  

ส านักการพิมพ ์ แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

 ๑๐. การยกร่างค ากล่าว และร่างปาฐกถา  
ในโอกาสต่างๆ 

ส านักงานประธานวฒุิสภา แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

 ๑๑. งานสารบรรณ หนังสือราชการ บริหารและจัดการไม่
ง่ายอย่างที่คิด  

คณะท างานจดัการความรู ้ แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

๒๕๕๗ องค์ความรู้ในระดับองค์กร 
 ๑. องค์ความรู้ในเชิงเปรียบเทียบบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 

ของประเทศสมาชิกอาเซียนรวม ๑๐ ประเทศ 
(Comparison of the Constitutions of the ASEAN 
Member States) 

ส านักกฎหมาย แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

 ๒. ท างานอย่างไรให้ถูกใจกรรมาธิการ 
 

ส านักกรรมาธิการ ๑ ๒ ๓ แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

 ๓. การประยุกต์ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กับงาน
บริหารทั่วไป 
 

ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 



๖ 
 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

รายชื่อองค์ความรู้ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบการ

จัดท าองค์ความรู้ 
ความสอดคล้อง 

กับประเด็นยุทธศาสตร ์

 ๔. หลักการปฏิบัติในการรับรองแขกต่างประเทศ : 
การเข้าเยี่ยมคารวะบุคคลส าคัญ 

ส านักการตา่งประเทศ แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

 ๕. การน ามาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของ 
ผู้ตรวจสอบภายใน ของส่วนราชการมาใช้ในการปฏบิัติงาน 

กลุ่มตรวจสอบภายใน แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

 ๖. รูปแบบหนังสือราชการภาษาอังกฤษและตัวอย่าง
หนังสือภาษาอังกฤษ 

ส านักภาษาตา่งประเทศ แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

 องค์ความรู้ในระดับบุคคล 
 ๗. แนวทางการจัดท าบทความทางวชิาการดา้นกฎหมาย 

ที่เก่ียวกับกรอบความตกลงของอาเซียน 
 

นายปณิธัศร์ ปทุมวฒัน์  
นิติกรช านาญการ กลุ่มงาน
พัฒนากฎหมาย ส านัก
กฎหมาย 

แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

 ๘. การจ าแนกผู้รักษาการตามกฎหมาย  
 

นางสาวเพลนิตา 
ตันรังสรรค์ นิติกรช านาญการ 
กลุ่มงานพฒันากฎหมาย 
ส านักกฎหมาย   

แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

 ๙. การเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๕ – ๒๕๕๐ เป็นรายมาตรา 
 

พันจ่าอากาศเอก สิทธิวรชัย 
ศรีไหมนิติกรช านาญการ กลุ่ม
งาคณะกรรมาธิการวิสามัญ
กิจการวุฒิสภา ส านัก
กรรมาธิการ ๓ 

แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

๒๕๕๘ องค์ความรู้ด้านการสนับสนุนกระบวนการตราพระราชบัญญตัิ 

 ๑. Tip and Technique ในการจดัท าบทสรุปส าหรับสมาชิก
สภานิติบญัญัติแห่งชาต ิ(Executive Summary) ในเอกสาร
ประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ  

ส านักกฎหมาย แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

 ๒. กระบวนการตราพระราชบญัญัติชั้นคณะกรรมาธิการ ส านักกรรมาธิการ ๑ ๒ และ ๓ 
แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

 ๓. ประมวลแบบของกฎหมายที่ผ่านการพิจารณา
เห็นชอบของสภานิตบิัญญัติแห่งชาติ 

ส านักการประชุม แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

 ๔. การสนับสนุนกระบวนการตราพระราชบัญญัติของ
ส านักวิชาการ ที่เข้าสู่การประชุมของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 

ส านักวชิาการ แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

 องค์ความรู้ด้านการเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 ๕. องค์ความรูเ้ก่ียวกับฐานข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน 

ในเว็บไซต ์www.asean-law.senate.go.th  
ส านักกฎหมาย แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ๒ 

 
 

http://www.asean-law.senate.go.th/
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ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

รายชื่อองค์ความรู้ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบการ

จัดท าองค์ความรู้ 
ความสอดคล้อง 

กับประเด็นยุทธศาสตร ์
๒๕๕๙ ขอบเขตองค์ความรู้ (KM Focus Areas) : ด้านกระบวนการนิติบัญญตัิ จ านวน ๗ หัวข้อ 

 ๑. เทคนิคการจัดท าข้อมูลทางวชิาการส าหรับ
ประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญัติที่เข้าสู่การ
พิจารณาของสภา 

ส านักกฎหมาย แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

 ๒. การรวบรวมองค์ความรู้ในที่ประชุมสภานิติบัญญัติ 
๓. ประมวลแบบของกฎหมายทีผ่่านการพิจารณา
เห็นชอบของสภานิตบิัญญัติแห่งชาติ 

ส านักการประชุม แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

 ๔. คู่มือการจัดท ารายงานการแสดงตนเพื่อลงมติของ
สมาชิกสภานิตบิัญญัติแห่งชาติเป็นรายบุคคล 

ส านักรายงานการประชุม
และชวเลข 

แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

 ๕. คู่มือการจัดท ารายงานการพิจารณาศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 

ส านักกรรมาธิการ ๑ ๒ ๓ แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

 ๖. คู่มือการสรรหา แต่งตั้ง และถอดถอนบุคคลพ้นจาก
ต าแหน่งสมัยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ส านักก ากับและตรวจสอบ แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

 ๗. กระบวนการและขั้นตอนการด าเนินการ 
ตามข้อหารือก่อนการประชุมวุฒิสภา 

ส านักงานประธานวุฒิสภา แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

 ขอบเขตองค์ความรู้ (KM Focus Areas) : ด้านการต่างประเทศ จ านวน ๓ หัวข้อ 
 ๘. เกร็ดความรู้จากประสบการณ์การเดินทางไปเยือน

ประเทศสมาชิกอาเซียน 
ส านักการต่างประเทศ แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
 ๙. แบบเรียนภาษาต่างประเทศด้วยตนเองในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (E – Book) 
๑๐. รู้เฟื่องเรื่องอาเซียน 

ส านักภาษา ต่างประเทศ แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

 ขอบเขตองค์ความรู้ (KM Focus Areas) : ด้านการบริหารจดัการองค์กร จ านวน ๖ หัวข้อ 
 ๑๑. คู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานกระบวนการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์ แปลงสู่แผนปฏิบัตริาชการและการติดตาม
ประเมินผล 
๑๒. การบริหารเชิงยุทธศาสตร ์

ส านักนโยบายและแผน แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

 ๑๓. การป้องกันภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

 ๑๔. เทคนิคการสอบทานการประเมินผลระบบควบคุมภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

 ๑๕. การพูดในที่สาธารณะเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร ส านักประชาสัมพนัธ์ แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

 ๑๖. กระบวนการการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ตามระบบมาตรฐาน
บริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 

ส านักการพิมพ์ แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

 ขอบเขตองค์ความรู้ (KM Focus Areas) : ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัตงิาน จ านวน ๑ หัวข้อ 
 ๑๗. ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างแรงจูงใจให้ปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา  หัวขอ้ “ค้นฟ้าควา้ดาวสภา” 
ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล แผนฯ ฉบบัที่ ๓ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
 
 

   



๘ 
 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

รายชื่อองค์ความรู้ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบการ

จัดท าองค์ความรู้ 
ความสอดคล้อง 

กับประเด็นยุทธศาสตร ์
๒๕๖๐ ขอบเขตองค์ความรู้ (KM Focus Areas) : ด้านกระบวนการนิติบัญญตัิ จ านวน ๘ หัวข้อ 

 ๑. เทคนิคและกระบวนการให้ความเห็นทางกฎหมาย
เก่ียวกับกระบวนการตรากฎหมายที่มีประสิทธิภาพ 
: การจัดท าค าแปรญัตต ิ

ส านักกฎหมาย แผนฯ ฉบบัที่ ๔ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

 ๒. เทคนิคและวิธีการจัดท าระเบียบวาระการประชุม 
ของสภา 

ส านักการประชุม แผนฯ ฉบบัที่ ๔ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

 ๓. การรวบรวมองค์ความรู้ในที่ประชุมสภานิตบิัญญัติ
แห่งชาติ   

ส านักการประชุม แผนฯ ฉบบัที่ ๔ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

 ๔. แนวทางการใช้ถ้อยค าในการพิจารณากฎหมาย 
ของสภานิติบญัญัติแห่งชาติ 

ส านักการประชุม แผนฯ ฉบบัที่ ๔ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

 ๕. เทคนิคการจัดท าเอกสารทางวิชาการ ส านักวชิาการ  
 ๖. คู่มือการจัดท าเอกสารทางวชิาการประกอบ 

การพิจารณาและสนับสนุนการด าเนินงาน 
ของคณะกรรมาธิการ 

ส านักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓ แผนฯ ฉบบัที่ ๔ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

 ๗. คู่มือกระบวนการจัดท าข้อมูลเอกสารลับ 
ของคณะกรรมาธิการในความรับผิดชอบของส านักก ากับ
และตรวจสอบ 

ส านักก ากบัและตรวจสอบ แผนฯ ฉบบัที่ ๔ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

 ๘. หลักการเขียนค ากล่าวถวายพระพรชัยมงคล  และค า
กราบบังคมทลูในโอกาสต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าที่ของประธานวฒุิสภาและรองประธานวฒุิสภาหรือ
ประธานสภานิตบิัญญัติแห่งชาตแิละรองประธานสภา 
นิติบัญญัติแห่งชาติของส านักงานประธานวฒุิสภา 

ส านักงานประธานวฒุิสภา แผนฯ ฉบบัที่ ๔ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

 ขอบเขตองค์ความรู้ (KM Focus Areas) : ด้านการต่างประเทศ จ านวน ๒ หัวข้อ 
 ๙. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัตงิานหรือ

สนับสนนุงานเพื่อการเข้าร่วมการประชุมระหวา่งประเทศ
ของฝ่ายนิตบิัญญัติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ส านักการตา่งประเทศ แผนฯ ฉบบัที่ ๔ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 

 ๑๐. รู้เฟื่องเร่ืองอาเซียน ส านักภาษาตา่งประเทศ แผนฯ ฉบบัที่ ๔ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 

 ขอบเขตองค์ความรู้ (KM Focus Areas) : ด้านการบริหารจดัการองค์กร จ านวน ๘ หัวข้อ 
 ๑๑. คู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานกระบวนการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์  การแปลงสู่แผนปฏิบัติราชการและการ
ติดตามประเมนิผล  

ส านักนโยบายและผน แผนฯ ฉบบัที่ ๔ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

 ๑๒. การบริหารเชิงยุทธศาสตร ์ ส านักนโยบายและแผน แผนฯ ฉบบัที่ ๔ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

 ๑๓. เทคนิคการท าหน้าทีฝ่่ายเลขานุการในการท าผลงาน 
เลื่อนระดับ 
 

ส านักบริหารงานกลาง 
แผนฯ ฉบบัที่ ๔ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

 ๑๔. การจัดสรรทุนการศึกษา ส านักพฒันาทรัพยากรบุคคล แผนฯ ฉบบัที่ ๔ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 



๙ 
 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

รายชื่อองค์ความรู้ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบการ

จัดท าองค์ความรู้ 
ความสอดคล้อง 

กับประเด็นยุทธศาสตร ์
 ๑๕. เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ

อย่างมีประสทิธิภาพ 
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

แผนฯ ฉบบัที่ ๔ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

 ๑๖. คู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ
ชั่วคราว 

ส านักการคลงัและงบประมาณ แผนฯ ฉบบัที่ ๔ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

 ๑๗. การประชาสัมพันธ์เชงิรุกเพื่อการประชาสัมพันธ์
องค์กร 

ส านักประชาสัมพนัธ ์ แผนฯ ฉบบัที่ ๔ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

 ๑๘. กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ภายใต้ระบบบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001 : 2015 

ส านักการพิมพ ์ แผนฯ ฉบบัที่ ๔ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

 ขอบเขตองค์ความรู้ (KM Focus Areas) : ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัตงิาน จ านวน ๑ หัวข้อ 
 ๑๙. โครงการพัฒนาบุคลากรตามประมวลจริยธรรม

ข้าราชการรัฐสภากิจกรรมสร้างเครือข่ายจริยธรรมภายใน
ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา ประจ าปงีบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ส านักพฒันาทรัพยากรบุคคล แผนฯ ฉบบัที่ ๔ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

 
หมายเหตุ : องค์ความรูท้ี่ได้จากการด าเนินการจัดการความรู้ของส านักงานฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๖๐ 
มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานฯ ๔ ฉบบั ดงันี ้

 องค์ความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๐ สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ของส านักงานฯ ฉบับที่ ๑ 
 องค์ความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ของส านักงานฯ ฉบับที่ ๒ 
 องค์ความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๕๙ สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ของส านักงานฯ ฉบับที่ ๓ 
 องค์ความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๕๙ สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ของส านักงานฯ ฉบับที่ ๔ 

 
แผนยุทธศาสตร์ส านักงาน 

เลขาธิการวุฒิสภา 
ฉบับที ่๑ (พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๑) 

แผนยุทธศาสตร์ส านักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

ฉบับที ่๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕) 

แผนยุทธศาสตร์ส านักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
 ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 
เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการ
สนับสนนุการด าเนนิงานของวุฒสิภา 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 

เป็นองค์กรที่มีความเป็นมืออาชพี 
ในการสนบัสนนุการด าเนินงาน 
ด้านนิติบัญญตัิของชาต ิ

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 เป็นองค์กรธรรมาภิบาลทีไ่ด้รับ 
การยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภา 
และประชาชน 

พันธกิจ (Mission) 
 ๑) การให้บริการและสนบัสนุน
วุฒิสภาในด้านการประชุม วิชาการ 
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
ข้อมูลข่าวสาร การต่างประเทศ และ
สวัสดิการ 
 ๒) การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
บทบาทหนา้ที่และการด าเนนิงานของ
วุฒิสภาให้แก่สาธารณชน 

พันธกิจ (Mission) 
๑) ให้บริการและสนบัสนุนการ

ปฏิบัติงานดา้นนิติบญัญัติ เพื่อประโยชน์
สาธารณะของชาต ิ

๒) เสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจ 
ในบทบาทหนา้ที่การด าเนินงาน 
ด้านนิติบัญญตัิแก่สาธารณชน 
 

พันธกิจ (Mission) 
๑. สนับสนุนและสง่เสริมงาน 

ด้านนิติบัญญตัิตามหลักธรรมาภิบาล 
๒. พัฒนาฐานข้อมูลและระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนงาน
ด้านนิติบัญญตั ิ
 ๓. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ 
เพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิก
วุฒิสภาและประชาชน 

กลยุทธ์การด าเนินงาน 
 ๑. เร่งพัฒนาศักยภาพด้านเลขานุการ
ในที่ประชุมวุฒิสภา และกรรมาธิการ 
ทั้งในเชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 ๒. เสริมสร้างขีดความสามารถในการ
จัดบริการสนับสนุนด้านวิชาการ และ
ข้อมูลให้แก่วุฒิสภา 
 ๓. ปรับปรุงงานด้านบริการธุรการ
ส านักงานด้านการต่างประเทศและบริการ
ด้านอ่ืนๆ ส าหรับสมาชิกวุฒิสภาให้เป็นไป
อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
 ๔. พัฒนางานด้านการให้ความรู้และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของวุฒิสภา 
 ๕. พัฒนาองค์กรและการจัดการใน
ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาให้ทันสมัย
สามารถรองรับภารกิจของวฒุิสภาได้อย่างดี 
มีผลสมัฤทธิ์ของงานอย่างมปีระสทิธิภาพ 
 ๖. เร่งน าเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในส านกังาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๑ 
การพัฒนาความเปน็มืออาชีพ 

ด้านงานประชุม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๒  
ความเป็นมืออาชีพในการสนับสนุน

ด้านวชิาการ องค์ความรู ้ข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๓  
การพัฒนาระบบปฏบิัติงาน 

การบริการในระดับมาตรฐานสากล 
และมีความเปน็องค์กรธรรมาภิบาล 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๔  
 การให้ความรู ้การสื่อสาร การ
ประชาสัมพนัธ ์และการสร้างภาพลักษณ์
ขององค์กรนิติบัญญัติแห่งชาต ิ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๕  
การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 

“FAST TEAM” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไป 

ตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๒ 
พัฒนาฐานข้อมูลและระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๓ 
พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจ

ในวงงานนิตบิัญญัต ิ
 

แผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 



๑๑ 
 

แผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
วิสัยทัศน์ (VISION) “องค์กรที่เป็นเลิศในการส่งเสริม สนับสนนุงานฝา่ยนติิบัญญัติ” 
พันธกิจ (MISSION) “ส่งเสริมและสนับสนุนงานฝา่ยนิติบัญญัตติามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย” 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategy Issue) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ มีการบริหารจัดการองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ ์
๑.๑ พัฒนาระบบดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๑.๒ พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านงบประมาณที่มปีระสทิธิภาพ 
๑.๓ พัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
๑.๔ พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพฒันาความเป็นเลิศด้านกฎหมายและวิชาการ 
เป้าประสงค์ที่ ๑ มีนักกฎหมายนิติบัญญัตทิี่มีความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้น 
เป้าประสงค์ที่ ๒ มีองค์ความรู้ในงานด้านกฎหมาย วิชาการ เพือ่สนับสนุนการดาเนนิงานของฝา่ย
นิติบัญญัต ิ
กลยุทธ ์
๒.๑ พัฒนานักกฎหมายนิติบัญญัติให้มีองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ 
๒.๒ พัฒนานักกฎหมายนิติบัญญัติให้มีความสามารถในการเปรยีบเทียบกฎหมาย 
ของประเทศไทยและต่างประเทศ 
๒.๓ พัฒนาบุคลากร (นิติกร/วิทยากร) ให้มีขีดความสามารถตรวจสอบความถูกต้อง 
ของรูปแบบเนื้อหา และความเชือ่มโยงของกฎหมาย 
๒.๔ พัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนในกระบวนการนิตบิัญญัติของวุฒิสภาให้มีประสิทธิภาพ 
๒.๕ ส่งเสริมและพัฒนางานดา้นกฎหมาย และวชิาการเพื่อตอบสนองการดาเนินการ 
ของสมาชิกวุฒสิภา 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ก้าวหน้าและทันสมัย 
เป้าประสงค์ สานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ที่ก้าวหน้าทนัสมัย และครอบคลุมภารกิจของวุฒิสภา 
กลยุทธ ์
๓.๑ พัฒนาระบบและบารุงรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนนุ 
ภารกิจของวุฒิสภา และสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้มีประสทิธิภาพ 
๓.๒ บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภา 
และสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
๓.๓ การพัฒนานวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร 
เป้าประสงค์ ประชาชนและกลุม่เป้าหมายมีการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหนา้ที่ 
ของวุฒิสภา/สภานติิบัญญัติแห่งชาติ และสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ ์
๔.๑ การบริหารจัดการข้อมูล เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
๔.๒ การสร้างการรับรู้ และเข้าใจเก่ียวกับวุฒิสภา/สภานิติบญัญตัิแห่งชาติ ผา่นช่องทางสื่อ 
๔.๓ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสื่อมวลชน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 
 



๑๒ 
 

แผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategy Issue) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพฒันาทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นเลิศ 
เป้าประสงค์ บุคลากรมีศักยภาพในการสนบัสนุนงานดา้นนิตบิญัญัติ และสามารถตอบสนอง 
ความต้องการของวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
กลยุทธ ์
๕.๑ พัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามที่องค์กรคาดหวังอย่างเปน็ระบบและหลากหลาย 
๕.๒ สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากร 
๕.๓ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรและการบรรลุ 
เป้าหมายขององค์กร 
๕.๔ ส่งเสริมและสนบัสนุนคุณธรรมและความโปร่งใส 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 
เป้าประสงค์ สานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการพัฒนาเครือข่ายด้านนิติบัญญัติกับหน่วยงานภายใน
และต่างประเทศ 
กลยุทธ์ 
๖.๑ พัฒนาและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ 
๖.๒ พัฒนาและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ 

ค่านิยมหลัก 
(Core Value) 

 

ค่านิยมของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จะใช้คาว่า SENATE  
S = Service Mind จิตบริการ 
E = Ethics จริยธรรม 
N = Nation Interest เพื่อประเทศชาติ 
A = Accountability สานึกรับผิดชอบ 
T = Team Work ทางานเป็นทีม 
E = Effectiveness ประสิทธิผล 

 
 
 

 
 
 

 


