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	 สวัสดค่ีะ..พีน้่องข้าราชการ	พนกังานราชการ	และบคุลากร
ส�านกังานเลขาธิการวุฒิสภาทกุท่าน	พบกนัเป็นประจ�าทกุเดอืนกับ
จลุสาร	“บอกเล่าข่าว	สนง.”	ฉบับเดือนแห่งความรกั	กมุภาพนัธ์	2559
ที่มาพร้อมกับบทความและเนื้อหาสาระที่อัดแน่นเช่นเคย	และ
เพ่ือให้เข้ากับบรรยากาศกลิ่นไอแห่งความรักและความสุข
เนื่องในวันวาเลนไทน์	วันตรุษจีน	และวันมาฆบูชา	ทางทีมงาน
กองบรรณาธิการ	จึงขอส่งมอบความรัก	และความห่วงใยไปถึง
ผู้อ่านทุกท่านให้ประสบความส�าเร็จในทุกสิ่งที่ท่านปรารถนา
ตลอดไป
			 ส�าหรบักจิกรรมข่าวสารทีน่�ามาเสนอให้ทกุท่านได้อ่านกนั
ในฉบับนีล้้วนมีความส�าคญัและเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่	ขอเริ่มต้นด้วยกิจกรรมแรกเป็นโครงการเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง	บทบาทอ�านาจหน้าที่
และผลงานของสภานิติบัญญัติแห ่งชาติ	(สภาจ�าลอง)	
เป็นโครงการที่มุ ่งส่งเสริมความรู้ ให้แก่กลุ่มเยาวชนซ่ึงเป็น
รากฐานส�าคัญของชาติในการพัฒนาการเมืองการปกครอง
ของไทยในอนาคต	 และอีกหนึ่งกิจกรรมที่ขอน�าเสนอ	 คือ	
การเปิดตวัแอปพลิเคชัน	“พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ศัพท์และ
ส�านวนรัฐธรรมนูญ”	เพื่อเป็นช่องทางในการค้นหาศัพท์และ
ส�านวนรฐัธรรมนญูทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ	ได้ทกุทีท่กุเวลา	
และสะดวกรวดเรว็ต่อการปฏบิตังิาน	โดยรายละเอยีดสามารถ
ติดตามอ่านได้ภายในเล่ม
		 นอกจากนี	้ยงัมีบทความอืน่	ๆ 	ทีแ่ต่ละส�านกัร่วมส่งข้อมลู
ให้เผยแพร่ในจุลสารบอกเล่าข่าว	สนง.	ท้ายนี	้กองบรรณาธิการ
ขอเชิญชวนทุกส�านัก	โดยเฉพาะส�านักท่ี ไม่ ได้ส่งข้อมูลหรือ
กิจกรรมมาเผยแพร่	สามารถส่งข้อมูลข่าวสาร	สาระความรู้
และกิจกรรมความเคลื่อนไหวต่าง	ๆ 	มาได้ที่	กลุ่มงานผลิต
เอกสารเผยแพร่	ส�านกัประชาสมัพนัธ์	โทร.	0	2831	9349-50
โทรสาร	0	2831	9349	หรอืทาง	e-mail:	senatesarn@gmail.com
เพ่ือจะได้ร่วมกันส่งต่อข่าวสารอันเป็นประโยชน์ ให้แก่พี่น้อง
ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาของเรา	ได้รับทราบอย่างทั่วถึง
ต่อไป.
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  “เยาวชน” ของชาตินั้นเป็นกลุ ่มที่มีความส�าคัญ 
ท้ังในปัจจุบันและอนาคต เพราะการท่ีเยาวชนตระหนักว่า 
หากเขาได้เรยีนรู้ในสิง่ทีส่�าคัญต่อชวีติเขาเอง ครอบครวั สงัคม 
และประเทศชาติรู้ว่าเขามีความส�าคัญต่อสังคมนี้ก็จะไม่สร้าง
ปัญหาและความเดือดร้อนให้แก่ตนเองต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็น 
การยกพวกตกัีน ตดิยาเสพตดิให้โทษ ซิง่มอเตอร์ไซค์บนท้องถนน 
ท้องในวัยเรียนและจะมุ่งม่ันตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้ส�าเร็จ 
เพื่อการประกอบอาชีพและการสร้างความม่ันคงให้แก่ชีวิต 
ถือเป็นความส�าคัญของเยาวชนในปัจจุบัน ส่วนในอนาคต
เยาวชน คอืผูท้ีจ่ะต้องมารบัภาระของสงัคมเมือ่เติบโตเป็นผูใ้หญ่ 
ท้ังในทางเศรษฐกจิ สงัคม และการเมือง เยาวชนท่ีได้รับการเตรียม 
ความพร้อมที่ดีจะเป็นเหมือนการหว่านเพาะเมล็ดพันธุ์ที่ดี 
ให้แก่สงัคม การสร้างคนให้พร้อมทีจ่ะมารบัภาระท่ีหนกัหน่วงนัน้ 
จงึเป็นภาระหน้าทีข่องผูใ้หญ่ทีมี่หน้าทีเ่กีย่วข้องจะต้องด�าเนนิการ 
และท�าอย่างต่อเนื่อง

การเรยีนรูก้ระบวนการทางการเมืองและการประชมุสภาของเยาวชน
ผ่านกิจกรรม “สภาจ�าลอง”

  ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าท่ีส�านักงาน
เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีภารกิจส�าคัญในการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอ�านาจหน้าที่และผลงานของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สู่สาธารณชนจึงได้จัดให้มีโครงการ
มุ่งส่งเสรมิความรู ้ให้แก่ “กลุม่เยาวชน” ซึง่เป็นรากฐานส�าคญั 
ของชาตใินการพฒันาการเมอืงการปกครองของไทยในอนาคต 
โดยคาดหวงัว่าหากมีการปลูกฝังค่านยิมและทศันคตท่ีิด ีในทาง 
การเมอืงให้แก่เยาวชนโดยให้ข้อมูลและความรู้ทีถ่กูต้อง รวมท้ัง 
การแสดงบทบาทสมมติที่เหมาะสมสอดคล้องกับวัยและ
ประสบการณ์ในรูปแบบของการลงมือท�าด้วยตนเอง (play) 
ผสมผสานการเรยีนรู ้(learn) จะเป็นการเสรมิสร้างให้เยาวชน 
เป็นพลเมอืงทีด่ใีนอนาคต รูจั้กหน้าทีข่องตนเอง และรูจั้กกระบวนการ 
การท�างานของสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิจงึก�าหนดให้ม ีโครงการ 
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาท 
อ�านาจหน้าทีข่องสภานติบัิญญัตแิห่งชาต ิ(สภาจ�าลอง) ขึน้

ส�าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ก�าหนดจัดโครงการ 2 ช่วง คือ
    ช่วงที ่1 ระหว่างเดอืนพฤศจกิายน 2558 - เดือนกมุภาพนัธ์ 2559 ก�าหนดจัดกจิกรรมจ�านวนทัง้สิน้ 9 ครัง้ 
ประกอบด้วย
  ครั้งที่ 1/2559  วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อ�าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 
 ครั้งที่ 2/2559  วันอังคารที่ 5 มกราคม 2559 ณ วชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
  ครั้งที่ 3/2559  วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 เขตบางซื่อ   
                                กรุงเทพมหานคร
  ครั้งที่ 4/2559  วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 เขตบางซื่อ
                         กรุงเทพมหานคร 
  ครั้งที่ 5/2559  วนัจนัทร์ที ่18 มกราคม 2559 ณ โรงเรยีนมธัยมวดัมกฏุกษตัริย์ เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร
  ครั้งที่ 6/2559  วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
  ครั้งที่ 7/2559  วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 (ช่วงเช้า) ณ โรงเรียนราชวินิตมัธยม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  
  ครั้งที่ 8/2559  วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 (ช่วงบ่าย) ณ โรงเรียนวัดราชาธิวาส เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
  ครั้งที่ 9/2559  วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
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  ช่วงที่ 2 ก�ำหนดจัดกิจกรรมระหว่ำงเดือนมิถุนำยน - เดือนสิงหำคม 2559 จ�ำนวนทั้งสิ้น 9 ครั้ง 
   กำรจัดโครงกำรฯ ข้ำงต้นนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเมืองกำรปกครอง และบทบำท
อ�ำนำจหน้ำที่ของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ผ่ำนกิจกรรม “สภาจ�าลอง” ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและกำรเป็น
พลเมืองดีสู่เยำวชน เสริมสร้ำงทัศนคติและภำพลักษณ์ที่ดีต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ รวมทั้งส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
ของเยำวชนกับกิจกรรมของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ โดยมีกลุ่มเป้ำหมำย คือ นักเรียนสำยสำมัญระดับมัธยมศึกษำ
ตอนปลำย (ม.4 - ม.6) ในเขตกรุงเทพมหำนคร และต่ำงจังหวัด โดยเนื้อหำสำระในกำรให้ควำมรู้จะมีกำรน�ำเสนอ
หัวข้อต่ำง ๆ ประกอบด้วย
 - ความสัมพันธ์ของการเมืองกับชีวิต เพื่อให้เยำวชนตระหนักรู ้ว่ำ ชีวิตของเรำเกี่ยวข้องกับกำรเมือง 
แทบทั้งสิ้น นับตั้งแต่เกิดจนตำยหรือหำกเป็นกิจวัตรประจ�ำวันที่เรำท�ำอยู่ในแต่ละวัน ตั้งแต่เช้ำจนถึงเย็น ไม่มี
กิจวัตรประจ�ำวันไหนที่ไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกำรเมือง ดังนั้น หำกเรำต้องกำรให้ชีวิตของเรำมีคุณภำพที่ดี มีควำม
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุก ๆ ด้ำนไม่ว่ำจะเป็นกำรประกอบอำชีพกำรเดินทำง กำรศึกษำเล่ำเรียน กำรค้ำขำย ฯลฯ 
เรำจึงต้องมีกำรเมืองที่ดีมำบริหำรจัดกำรสิ่งเหล่ำนี้ให้ดีขึ้นไปด้วย โดยเชื่อว่ำเมื่อกำรเมืองดีสิ่งต่ำง ๆ ที่ได้รับบริกำร 
จำกภำครัฐ หรือเกี่ยวข้องกับภำครัฐจะดีขึ้นตำมไปด้วย และจะส่งผลดีต่อชีวิตในที่สุด และในทำงตรงกันข้ำม 
หำกเรำไม่สนใจกำรเมือง ไม่สนใจที่จะหำควำมรู ้ทำงด้ำนกำรเมือง ไม่สนใจในกำรตรวจสอบนักกำรเมือง
และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ไม่สนใจกระบวนจัดท�ำรัฐธรรมนูญหรือกำรลงประชำมติ ไม่สนใจกฎหมำยที่มีกระทบต่อตนเอง 
โดยตรง และเมื่อกำรไม่สนใจนั้นส่งผลเสียมำถึงวิถีชีวิตของเรำในที่สุดจะไปโทษใครไม่ได้เลย 
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  - แม่น�้า 5 สายในทางการเมือง เป็นกำรเน้นให้เยำวชนรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในทำงกำรเมืองปัจจุบัน และมีผล 
ต่อกำรก�ำหนดทิศทำงในทำงกำรเมืองว่ำประกอบด้วยองค์กรในระดับชำติต ่ำง ๆ  ซึ่งมีหน้ำที่ต ่ำงกัน คือ 
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ (สนช.) สภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ (สปท.) คณะกรรมกำรร่ำงรัฐธรรมนูญ (กรธ.) 
คณะรัฐมนตรี (ครม.) และคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) เพื่อให้เห็นภำพรวมของกำรเมืองไทยที่เป็นอยู ่
ในขณะน้ี โดยเน้นให้เหน็ว่ำสภำนติบิญัญตัแิห่งชำติ เป็นหนึง่ในองค์กรส�ำคัญระดับชำติทีท่�ำหน้ำทีร่ฐัสภำ สภำผูแ้ทน 
รำษฎร และวุฒิสภำ ในกำรตรำกฎหมำย กำรควบคุมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน และกำรให้ควำมเห็นชอบในเรื่อง
ส�ำคัญต่ำง ๆ รวมไปถึงกำรถอดถอนบุคคลออกจำกต�ำแหน่งด้วย
   - กิจกรรมสภาจ�าลอง เป็นกำรก�ำหนดให้นักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรมีกำรประชุมในประเด็นที่ก�ำหนดขึ้น 
โดยจ�ำลองรูปแบบจำกกำรประชมุสภำนติบิญัญตัแิห่งชำต ิซ่ึงเป็นไปตำมข้อบงัคบักำรประชมุสภำนติบิญัญติัแห่งชำติ   
ในส่วนท่ีเยำวชนสำมำรถเรียนรู้เข้ำใจได้ และสำมำรถแสดงบทบำทสมมติได้ในเวลำอันสั้น เช่น กำรประชุมที่ต้อง
ด�ำเนินไปตำมระเบียบวำระกำรประชุม จะพูดในที่ประชุมได้ เมื่อประธำนอนุญำตให้พูดและเป็นกำรพูดกับประธำน
เท่ำนั้น กำรพูดในที่ประชุมต้องชี้แจงแสดงเหตุผล ไม่วกวน ไม่ใช้ค�ำฟุ่มเฟือยไม่พำดพิงให้บุคคลอื่นเกิดควำมเสียหำย 
เป็นต้น โดยประเด็นที่ให้เยำวชนได้มีกำรน�ำเสนอ และแสดงควำมคิดเห็นในกิจกรรมสภำจ�ำลองนี้คือ การลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ ซึ่งเป็นนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร และเกี่ยวข้องกับเยำวชนโดยตรง 
  - การส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย เป็นกำรน�ำเสนอข้อคิดเห็น ข้อแนะน�ำเกี่ยวกับ
กำรเป็นพลเมืองที่ต้องรู้จักหน้ำที่ของตนเอง กำรใช้สิทธิและเสรีภำพตำมครรลองของกฎหมำยบ้ำนเมือง กำรรู้จัก
เสียสละ ควำมรับผิดชอบเพื่อกำรเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
  กำรให้เยำวชนได้ร่วมกิจกรรมสภำจ�ำลองในทุกโรงเรียนที่ไปจัดกิจกรรม ถือว่ำประสบผลส�ำเร็จเป็นอย่ำงดี 
เพรำะเยำวชนได้แสดงถึงศักยภำพในกำรน�ำเสนอเหตุผลว่ำ เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย กับประเด็นที่มีกำรน�ำเสนอ 
มกีำรใช้ลลีำท่ำทำงและข้อมลูประกอบกำรน�ำเสนอ โดยมีวทิยำกรของส�ำนกังำนเลขำธกิำรวฒุสิภำคอยควบคมุดแูล 
ให้ค�ำแนะน�ำในกำรจ�ำลองกำรประชุมและกำรน�ำเสนอให้เป็นไปในลักษณะที่คล้ำยคลึงกับกำรประชุมสภำ 
นอกจำกนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับควำมรู้ด้ำนกำรเมืองกำรปกครองของไทยในปัจจุบัน เยำวชนแสดงควำมคิดว่ำ 
มีควำมรู้เพิ่มมำกขึ้นในระดับมำกถึงมำกที่สุด
  ส�ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ปฏิบัติหน้ำที่ส�ำนักงำนเลขำธิกำรสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ  
กำรจัดให้มีโครงกำรนี้ จะท�ำให้เยำวชนได้รับรู้และมีควำมเข้ำใจกำรเมืองกำรปกครองในปัจจุบัน รู้จักบทบำท
อ�ำนำจหน้ำที่ กระบวนกำรท�ำงำนและกำรประชุมของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ และได้ตระหนักถึงกำรมีคุณธรรม 
จริยธรรมและกำรเป็นพลเมืองดี ซึ่งจะเป็นกำรจุดประกำยทำงควำมคิดของเยำวชนซึ่งเป็นอนำคตของชำต ิ
ให้มีควำมสนใจทำงด้ำนกำรเมือง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพลังขับเคลื่อนทำงกำรเมืองที่ดีในอนำคตเพื่อให้สังคม 
และกำรเมืองไทยเดินหน้ำอย่ำงมั่นคงและยั่งยืนต่อไป 

ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
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 “ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้” ขอกล่าวสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังส�าหรับปี พ.ศ. 2559 ในคราวนี้กลับมา 
อกีครัง้กบัการบอกเล่าในเรือ่งน่ารูข้องการประเมินแบบ 360 องศา ซึง่ได้น�าผลมาใช้ประกอบในการประเมนิ 
เพือ่สรรหาผูส้บืทอดต�าแหน่งผูบ้รหิารของส�านักงานเลขาธิการวฒุสิภา เพือ่ให้ได้ทราบถงึวตัถปุระสงค์ 
ประโยชน์ที่ได้รับ และข้อดีและข้อเสียในการน�าวิธีการประเมินดังกล่าวมาใช้

 อย่างทีเ่พือ่นข้าราชการได้ทราบกนัมาบ้างแล้ว 
ว่าการประเมินโดยส่วนใหญ่ของระบบราชการ  
จะใช้การประเมินแบบเดมิ คอื การประเมนิทางเดยีว 
ซ่ึงเป็นการประเมินโดยผู ้บังคับบัญชาในระดับที่ 
สงูข้ึนไปหนึง่ระดบั เช่น ผู้บงัคบับญัชากลุ่มงานประเมนิ 
น้อง ๆ ในกลุม่ ผูอ้�านวยการส�านักประเมินผูบ้งัคบับญัชา 
กลุ่มงาน รองเลขาธิการวุฒิสภา/ที่ปรึกษาประเมิน 
ผู้อ�านวยการส�านัก หรือเลขาธิการวุฒิสภาประเมิน 
รองเลขาธิการวุฒิสภา/ที่ปรึกษา เป ็นต ้น ทั้ง น้ี  
การประเมนิทางเดยีวจะเป็นการประเมินโดยใช้ข้อมูล 
จากแหล่งเดยีว ซึง่อาจจะท�าให้เกดิความคลาดเคลือ่น 
ของผลการประเมิน และกระทบต่อการน�าบุคลากร 
เหล่านัน้ไปพฒันา 

 ดังน้ัน วัตถปุระสงค์การน�าวธิกีารประเมนิแบบ 
360 องศา มาใช้ประเมนิความรูค้วามสามารถ ทกัษะ 
และสมรรถนะ จงึเป็นการพฒันาผลการด�าเนนิงาน 
เพ่ือให้ข้าราชการมีผลการปฏิบัติงานที่ดีเลิศ เน้น 
การปรบัปรงุและพฒันาพฤตกิรรมหรอืความสามารถ 
ของข้าราชการ 

 นอกจากน้ี กระบวนการให้ข้อมลูแบบ 360 องศา  
ยงัเป็นกระบวนการทีท่�าให้เกดิการรบัรู้ข้อมลูทีร่อบด้าน 
มากข้ึนและเป็นการประเมนิโดยตนเอง ผูบ้งัคบับญัชา 
ลกูน้อง เพือ่นร่วมงาน รวมถงึผูรั้บบรกิาร ซึง่เป็นข้อมลู 
ที่มากพอที่จะท�าให ้ข ้าราชการรับรู ้ ว ่าความรู ้ 
ความสามารถ ทกัษะ หรอืพฤตกิรรมอะไรทีเ่ป็นจดุแขง็ 
และจุดอ่อนที่ต้องการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีข้ึน 
ทัง้นี ้จากการศกึษา วจิยัพบว่าข้อมลูทีม่าจากแหล่งข้อมลู 
ทีห่ลากหลายจะท�าให้เกิดความน่าเชือ่ถอืและยอมรบั 
ผลการประเมนิมากยิง่ขึน้ และข้อมลูเหล่านัน้จะน�าไปสู่ 
การออกแบบแผนการฝึกอบรมและพฒันาความสามารถ 
ของข้าราชการรายบคุคลต่อไป
 จากท่ีได้ทราบวัตถุประสงค์ของการประเมิน 
แบบ 360 องศา กันไปแล้ว จะขอกล่าวถึงข้อดีและ 
ข้อเสียของการน�าแบบ 
ประเมิน 360 องศา มาใช้ 
กันบ้างนะครับ

 บอกเล่าเก้าสิบ
   กับ ส�ำนักบริหำรงำนกลำง

เรื่องน่ารู้ของการประเมินแบบ 360 อง
ศา
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 บอกเล่าเก้าสิบ
   กับ ส�ำนักบริหำรงำนกลำง

ข้อดี 
 1. ท�าให ้การประเมินผลการปฏิบัติงานมี
ความยติุธรรมมากยิง่ขึน้ เนือ่งจากผูบ้งัคบับญัชาอาจจะ 
ไม่ได้เห็นว่าเราปฏิบัติหน้าที่อย่างไร เม่ือเราไปร่วม 
ปฏิบัติงานกับต่างหน่วยงาน หรือลูกน้อง หรือเวลา
ให้บริการแก่ผู้รับบริการ
 2. ลดความอคติของผู ้ประเมินที่จะมีผลต่อ
คะแนนการประเมินลง โดยจะเป็นการเฉล่ียคะแนน 
การประเมินให้แก่ผูท้ีป่ระเมนิรอบด้าน ทัง้บน ล่าง ซ้าย 
ขวา หน้า หลงั ซ่ึงผูป้ระเมนิจากรอบด้านจะเป็นคนบอก 
ความดี หรือข้อดีของเรา และบอกข้อด้อย หรือข้อที่ 
ควรจะได้รับการพัฒนา
 3. สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการ
ด�าเนินการด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ต่าง ๆ  ได้ เช่น การก�าหนดต�าแหน่งให้เหมาะสมกับ 
ความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะหรือพฤตกิรรม 
การก�าหนดความต้องการพัฒนา (Training Needs) 
การก�าหนดแผนพัฒนา (Development Planning) 
การก�าหนดแผนพัฒนารายบุคคล (Individual 
Development Plan) เป็นต้น

 จากวตัถุประสงค์ ประโยชน์ทีไ่ด้รบั และข้อดีและข้อเสยีในการน�าวธิกีารประเมินแบบ 360 องศา มาใช้ 
จะเหน็ได้ว่าการประเมินดงักล่าวมีประโยชน์ท่ีจะช่วยท�าให้การประเมนิมคีวามเท่ียงตรง แม่นย�าและยุตธิรรม 
มากยิง่ขึน้ รวมทัง้ยงัสามารถน�าไปประยกุต์ใช้และต่อยอดกบัการด�าเนนิงานด้านบรหิารและพฒันาทรพัยากร 
บุคคลได้อกีด้วย ท้ังนี ้ปัจจยัทีส่่งผลต่อความส�าเรจ็ (Key Success Factors) ของการประเมนิแบบ 360 องศา 
ประกอบไปด้วยการสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูงทุกระดับ รวมถึงมีการเตรียมการในเรื่องของงบประมาณ 
อย่างเพียงพอและมีการส่ือสารสร้างความรู้ความเข้าใจที่ท่ัวถึง ต่อไปนี้หวังเป็นอย่างย่ิงว่าเพื่อนข้าราชการ 
ทกุท่านจะรูจ้กัการประเมนิแบบ 360 องศา มากขึน้ รวมทัง้ ให้ความส�าคญัและความร่วมมอืในการด�าเนินการ 
ที่เก่ียวข้องด้วยนะครับ หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ท่ีกลุ่มงานบริหารงานบุคคล
ส�านักบริหารงานกลาง

ข้อเสีย
 1. อาจเกิดการต่อต้านหากไม่มีการสื่อสาร
สร้างความรู้ความเข้าใจ รวมถึงชี้แจงกระบวนการ 
และขั้นตอนการประเมินที่ชัดเจน
 2. มีข้ันตอนกระบวนการด�าเนินการท่ีเพิ่มข้ึน
เช่น ต้องก�าหนดว่าใครจะเป็นผูป้ระเมนิใคร ต้องประเมนิ 
ก่ีคน ต้องจัดท�าแบบฟอร์มการประเมนิ อีกทัง้ ต้องมกีาร 
ฝึกอบรมหรือสื่อสารท�าความเข้าใจกระบวนการและ 
ขัน้ตอนการประเมนิ ท�าให้มรีะยะเวลาการด�าเนนิการ 
ประเมินที่ยาวนานขึ้นกว่าวิธีการประเมินแบบปรกติ
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หลักการจ�าแนกประเภทวัสดุและครุภัณฑ์
(เดิม)

หลักการจ�าแนกประเภทวัสดุและครุภัณฑ์
(ใหม่)

1. ค่าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของท่ีมี 
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยนืนาน สิน้เปลอืงหมดไป หรือเปลีย่นสภาพ 
ไปในระยะเวลาอนัสัน้ กล่าวคือสิง่ของลกัษณะคงทนถาวร 
ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท

1. สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น 
3 ประเภท โดยไม่ก�าหนดราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไว้
      ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพ
มีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน 
หรอืเมือ่น�าไปใช้งานแล้วเกดิความช�ารดุเสยีหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า 
เช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ฯลฯ1

              ข. ประเภทวสัดสุิน้เปลอืง ได้แก่ สิง่ของทีโ่ดยสภาพ 
มีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไปแปรสภาพ 
หรอืเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลา อนัสัน้หรอืไม่คงสภาพเดมิ 
เช่น กระดาษ หมึก ตลับผงหมึก ฯลฯ2

      ค. ประเภทวัสดอุุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ 
สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส�าหรับ 
การซ่อมแซมบ�ารงุรกัษาทรพัย์สนิให้กลบัคนืสภาพดงัเดิม 
ที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบ�ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
เช่น ฮาร์ดดิสก์ไดนร์ แผงวงจร หัวเทียน ฯลฯ3

แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ�าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

 ตามที่ส�านักงบประมาณได้แจ้งการปรับปรุง
หลักการจ�าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
รายจ่ายค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
เพือ่ให้ส่วนราชการและรฐัวสิาหกจิถอืปฏบิตั ิโดยเร่ิมใช้ 
ส�าหรับงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.  
2559 เป็นต้นไป และงบประมาณรายจ่ายท่ีได้รับจดัสรร 
ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทีไ่ด้รบัอนมัุติให้กันเงนิไว้ 
เบกิจ่ายเหลือ่มปีและด�าเนนิการใช้จ่ายหรอืก่อหน้ีผกูพนั 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และเพื่อให้ส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจมีความเข้าใจชัดเจนยิ่งข้ึนเก่ียวกับ 
การพิจารณาสิง่ของตามหลกัการจ�าแนกประเภทรายจ่าย 
ตามงบประมาณส�าหรับรายจ่ายค่าวัสดุ และรายจ่าย
ค่าครุภัณฑ์ ส�านักงบประมาณจึงขอซ้อมความเข้าใจ

เกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสด ุ
โดยสภาพ และครุภัณฑ์โดยสภาพ ดังนี้
 1.           สิ่งของที่เป็นวัสดุ  แบ่งการพิจารณาเป็น 
3 ประเภท ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
 2.  ครุภัณฑ์ ได้แก่ สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะ 
คงทนถาวร มอีายกุารใช้งานยนืนาน เมือ่ช�ารดุเสยีหายแล้ว
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
 กลุม่งานงบประมาณ ส�านักการคลงัและงบประมาณ 
ได้เปรียบเทียบหลักการจ�าแนกประเภทรายจ่าย 
ตามงบประมาณ ซึ่งเริ่มใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
โดยได้ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์จ�าแนกประเภทวัสดุและ
ครุภัณฑ์แตกต่างจากเดิม ดังนี้

ส�ำนักกำรคลังและงบประมำณ 
รอบรู้...คู่คลัง
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ตัวอย่าง สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ

หลักการจ�าแนกประเภทวัสดุและครุภัณฑ์
(เดิม)

หลักการจ�าแนกประเภทวัสดุและครุภัณฑ์
(ใหม่)

2. ครุภัณฑ์ หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของ 
ที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานยนืนาน ไม่สิน้เปลอืงหมดไป หรือเปลีย่นสภาพ 
ไปในระยะเวลาอนัสัน้ กล่าวคอื สิง่ของโดยสภาพมลีกัษณะ 
คงทนถาวรที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด เกินกว่า 
5,000 บาท

2. ครภัุณฑ์ ได้แก่ สิง่ของท่ีโดยสภาพมีลกัษณะคงทนถาวร 
มีอายุการใช้งานยืนนาน เมื่อช�ารุดเสียหายแล้วสามารถ 
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดงัเดมิ โดยไม่ก�าหนดราคาต่อหน่วย 
หรอืต่อชดุไว้ เช่น รถเขน็ เครือ่งสแกนเนอร์ โต๊ะท�างาน 
เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน

ก. ประเภทวัสดุคงทน1

 1. ไม้ต่าง ๆ
 2. แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  
 3. เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  
 4. เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก 
 5. ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก 
 6. ไม้บรรทัดเหล็ก
 7. กรรไกร
 8. หม้อ  
 9. กระทะ
10. กะละมัง
11. ตะหลิว

12. กรอบรูป
13. มีด 
14. ค้อน
15. ไขควง
16. คีม
17. ชะแลง
18. จอบ
19. สิ่ว
20. เสียม
21. เลื่อย
22. ขวาน

23. กบไสไม้
24. เทปวัดระยะ
25. เคียว
26. ประแจ
27. หนังสือ
28. แปรงลบกระดานด�า
29. ถัง
30. ถาด
31. แก้วน�้า
32. เก้าอี้พลาสติก 

ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง2

 1. กระดาษ
 2. หมึก  
 3. ดินสอ  
 4. ปากกา 
 5. ยางลบ 
 6. น�้ายาลบค�าผิด 
 7. เทปกาว 
 8. ซองเอกสาร 
 9. ลวดเย็บกระดาษ  
10. กาว 
11. ชอล์ก 
12. น�้ามันเบรก 
13. ผงซักฟอก 
14. สบู่ 
15. น�้ายาดับกลิ่น  
16. ยาป้องกนัและก�าจดัศตัรูพืชและสตัว์ 

17. อาหารสัตว์ 
18. พืชและสัตว์ 
19. ปุ๋ย 
20. ส�าลี และผ้าพันแผล 
21. เวชภัณฑ์ 
22. แอลกอฮอล์
23. ฟิล์มเอ็กซเรย์
24. เคมีภัณฑ์
25. น�้ามันทาไม้
26. ทินเนอร์
27. สี
28. ปูนซีเมนต์
29. ทราย
30. อิฐหรือซีเมนต์บล็อก
31. กระเบื้อง

32. สังกะสี
33. ตะปู
34. เหล็กเส้น
35. น�้าหมึกปรินท์
36. ตลับผงหมึก
37. ยางรถยนต์
38. เทปพันสายไฟ
39. สายไฟฟ้า
40. หลอดไฟฟ้า
41. พู่กัน
42. ฟิวส์
43. น�้ามันเชื้อเพลิง
44. แก๊สหุงต้ม
45. น๊อตและสกรู
46. หลอดไฟ

ส�ำนักกำรคลังและงบประมำณ 
รอบรู้...คู่คลัง
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ค. ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่3

 1. ท่อน�้าและอุปกรณ์ประปา
 2. ท่อต่าง ๆ
 3. ดอกล�าโพง
 4. หน่วยประมวล
 5. ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
 6. ซีดีรอมไดรฟ์
 7. แผงวงจร
 8. เบาะรถยนต์

 9. เครื่องยนต์
10. ชุดเกียร์รถยนต์
11. เบรก
12. ครัช
13. พวงมาลัย
14. สายพานใบพัด
15. หม้อน�้า

16. หัวเทียน
17. แบตเตอรี่
18. จานจ่าย
19. ล้อ
20. ถังน�้ามัน
21. ไฟหน้า
22. ไฟเบรก

ตัวอย่าง สิ่งของที่จัดเป็นครุภัณฑ์โดยสภาพ

 1. รถยนต์ที่นั่ง
 2. รถยนต์โดยสาร
 3. รถเข็น
 4. รถยกของ
 5. รถปั้นจั่น
 6. รถบรรทุก
 7. รถไถ
 8. รถแทรคเตอร์
 9. เครื่องท�าลายเอกสาร
10. เครื่องสแกนเนอร์
11. เครื่องคอมพิวเตอร์
12. จอคอมพิวเตอร์
13. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
14. เครื่องส�ารองไฟ
15. กล้องส่องทางไกล
16. โต๊ะ
17. โต๊ะท�างาน
18. โต๊ะรับแขก
19. โต๊ะหมู่บูชา
20. เก้าอี้
21. ตู้โชว์
22. ตู้เก็บของ
23. ตู้เก็บเอกสาร
24. ตู้นิรภัย

25. ชั้นเก็บเอกสาร
26. เครื่องดูดฝุ่น
27. เครื่องขัดพื้น
28.เครื่องค�านวณ
29. เครื่องชุมสายโทรศัพท์
30. ตู้โทรศัพท์
31. เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน
32. เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่
33. เตาไมโครเวฟ
34. เครื่องกรอกอากาศ
35. โทรทัศน์
36. ล�าโพง
37. เครื่องสัญญาณเตือนภัย
38. จักรเย็บผ้า
39. เครื่องพ่นสี
40. เครื่องกรึง
41. เครื่องเจาะ
42. เครื่องผสมคอนกรีต
43. ตู้เก็บเมล็ดพันธ์ุ
44. เครื่องสีข้าวโพด
45. เครื่องตัดวัชพืช
46. เครื่องหว่านปุ๋ย
47. เครือ่งหยอดหรอืหว่านเมล็ดพนัธุ์

48. เครื่องกรอฟัน
49. เครื่องให้ออกซิเจน
50. เครื่องเอ็กซเรย์
51. เครื่องวัดความดันโลหิต
52. เครื่องตรวจเม็ดเลือด
53. โคมไฟฟ้า
54. กระดานด�า
55. เคาน์เตอร์
56. เครื่องพิมพ์ดีด
57. เครื่องอัดส�าเนา
58. เครื่องถ่ายเอกสาร
59. เครื่องเจียระไน
60. เครื่องทอผ้า
61. เครื่องตัดโลหะ
62. เครื่องสูบน�้า
63. แท่นกลึง
64. เครื่องคว้าน
65. ถังเก็บเชื้อเพลิง
66. เครื่องปั๊มและตัดโลหะ
67. แท่นพิมพ์เครื่องพิมพ์แบบ
68. จักรอุตสาหกรรม
69. พัดลม
70. กล้องถ่ายรูป

ส�ำนักกำรคลังและงบประมำณ 
รอบรู้...คู่คลัง
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 3.  เพือ่ประโยชน์ในการจ�าแนกประเภทรายจ่าย 
ตามงบประมาณ ส�านักงบประมาณอาจก�าหนดให้
ถือว ่าสิ่งของรายการใดเป็นวัสดุหรือครุภัณฑ์ขึ้น
เป็นการเฉพาะตามความจ�าเป็นและเหมาะสม
 4.  หากส่วนราชการและรัฐวสิาหกิจได้รับจดัสรร 
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีรายการค่าวสัดแุละรายการ 
ค่าครุภัณฑ์ไม่สอดคล้องกับงบรายจ่ายตามหลักการ
จ�าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณทีป่รบัปรงุใหม่              
ให้ส่วนราชการและรฐัวสิาหกจิด�าเนนิการโอนเปลีย่นแปลง 
รายการงบประมาณส�าหรบัรายจ่ายค่าวสัดุและรายจ่าย 
ค่าครุภัณฑ์ เพื่อให้ถูกต้องตามงบรายจ่ายที่ก�าหนดไว้ 
ในหลักการจ�าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

ก่อนลงนามในสญัญาจดัหาวสัดหุรอืครุภณัฑ์ โดยไม่ต้อง 
ขอท�าความตกลงกับส�านักงบประมาณ
 5.  กรณทีีส่่วนราชการและรฐัวสิาหกิจได้พจิารณา 
ด�าเนนิการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 เพือ่จัดหาวสัดุและครภัุณฑ์ไปแล้ว ก่อนวนั 
ทีไ่ด้รบัหนังสอืฉบบันี ้ โดยเกดิจากความเข้าใจคลาดเคลือ่น 
ท�าให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่สอดคล้องกับหลักการ
จ�าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณทีป่รบัปรุงใหม่ 
ให้ส่วนราชการและรฐัวสิาหกจิด�าเนนิการโอนเปลีย่นแปลง 
รายจ่ายงบประมาณส�าหรบัรายจ่ายค่าวสัดแุละรายจ่าย 
ครภุณัฑ์ได้ถกูต้องตามงบรายจ่ายทีก่�าหนดไว้ในหลักการ 
จ�าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

เอกสารอ้างอิง
 1หนังสือส�านักงบประมาณ ท่ี นร 0704/ว 68 แนวทางการพิจารณาส่ิงของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ�าแนก 
  ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
 2เรื่องเดียวกัน ตัวอย่างแนบ 2
 3เรื่องเดียวกัน ตัวอย่างแนบ 3
 หลกัการจ�าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณในปีงบประมาณ 2559 ประเภทวสัดแุละครภุณัฑ์ ส�านกัการคลังและงบประมาณ  
 ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ส�ำนักกำรคลังและงบประมำณ 
รอบรู้...คู่คลัง
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ข่าวสารการต่างฯ  
ส�านักการต่างประเทศ

การเข้าร่วมประชุมประจ�าปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก
(Asia-Pacific Parliamentary Forum : APPF)

ครั้งที่ 24 ณ นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา
ระหว่างวันที่ 17 - 21 มกราคม 2559

 การประชมุประจ�าปีรฐัสภาภาคพืน้เอเชียและ 
แปซฟิิก (Asia-Pacific Parliamentary Forum : APPF) 
คร้ังท่ี 24 ภายใต้หัวข้อ “ความเป็นหุ้นส่วนที่เข้มแข็ง 
เพื่อความรุ่งเรือง ความม่ันคงและการเจริญเติบโต 
(Strengthened Partnerships for Prosperity, 
Security and Growth) จัดขึ้น ณ นครแวนคูเวอร์ 
ประเทศแคนาดา ระหว่างวันที่ 17 - 21 มกราคม 2559 
มีผู้เข้าร่วมการประชุมจ�านวน 252 คน โดยมีรัฐสภา 
จากประเทศสมาชิกเข ้าร ่วมการประชุมจ�านวน 
20 ประเทศ และประเทศผู ้สังเกตการณ์จ�านวน 
1 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม
 ในส ่วนขององค ์ประกอบคณะผู ้แทนสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติที่เดินทางไปเข้าร่วมการประชุม 
ประกอบด้วย พลต�ารวจเอก ชชัวาล สขุสมจติร์ พลเรอืเอก 
ชมุนมุ อาจวงษ์ พลเอก ไพโรจน์ พานชิสมัย พลอากาศเอก
ชนทั       รัตนอบุล    พลอากาศเอก    ทรงธรรม     โชคคณาพทิกัษ์
ดร.วรพล โสคติยานรุกัษ์ สมาชกิสภานติบิญัญัตแิห่งชาติ  
และเจ้าหน้าทีจ่ากส�านกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร 
และส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา

 ที่ประชมุ   APPF   ได้พจิารณาเรือ่งต่าง ๆ  ตามวาระ 
ของการประชุมใน 4 วาระ ประกอบด้วย วาระด้าน
การเมอืงและความมัน่คง วาระด้านเศรษฐกจิและการค้า 
วาระด้านความร่วมมือในระดับภูมิภาคเอเชียและ
แปซิฟิก และวาระด้านการด�าเนินกิจกรรมของ APPF 
โดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติข้างต้นได้ร ่วม
กล่าวถ้อยแถลงการณ์ร่วมและข้อมติจ�านวน 27 ข้อมติ 
โดยมีข้อมติทีเ่สนอโดยคณะผูแ้ทนสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 
ของไทยจ�านวน 3 ข้อมต ิได้แก่ เรือ่งการส่งเสริมนวตักรรม 
และการเชือ่มโยงระหว่างกนั เร่ืองการสนบัสนุนเกตเวย์ 
และยกระดับระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเป้าหมาย 
ทางการค้า และเรื่องเศรษฐกิจการค้า และห่วงโซ่ 
แห่งคุณค่าในระดับภูมิภาค อนึ่ง รัฐสภาฟิจิจะเป็น 
เจ้าภาพจัดการประชุมครั้งท่ี 25 ในเดือนมกราคม
ของปีหน้า
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 เรื่องเล่าข่าวส�านัก
วิชาการ

 ส�านกัวชิาการในฐานะฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมการวจิยัและพฒันาของสภานติบิญัญติัแห่งชาต ิได้ด�าเนนิการ 
จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ 
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 2 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร 
วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี ซึ่งพิธีลงนามในครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่าง
ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยนางวรารัตน์ อติแพทย์ เลขาธิการวุฒิสภา กับส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
โดยศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อ�านวยการส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเป็นผู้ลงนาม 
และมนีายไพโรจน์ โพธไิสย ทีป่รกึษาด้านการเมอืง การปกครอง และการบรหิารจัดการ ส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา 
กบัรองศาสตราจารย์ ดร.จนัทร์จรสั เรีย่วเดชะ รองผูอ้�านวยการส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวจัิยลงนามเป็นพยาน 
 จากนัน้    นายพรีะศกัด์ิ     พอจติ     รองประธานสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิ     คนทีส่อง      ในฐานะประธานกรรมการวจิยัและ
พัฒนาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ร่วมกันแถลงข่าว
ถงึความร่วมมอืในคร้ังนี ้โดยเช่ือว่าความร่วมมือในครัง้นีจ้ะช่วยให้เกดิการน�าผลงานวจิยัไปใช้สนบัสนนุการด�าเนนิงาน 
ในวงงานนิติบัญญัติได้เป็นอย่างดี

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ว่าด้วยการน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ
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ส�ำนักกฎหมำย 
News Law

 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ส�านักกฎหมายร่วมกับส�านักการประชุม ส�านักภาษาต่างประเทศ และส�านัก
การต่างประเทศ ให้การรับรองคณาจารย์นักศึกษา คณะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (FIR) วิทยาลัยการเมือง
และมนุษยศาสตร ์  มหาวิทยาลัยแห ่งชาติ เวียดนาม จ�านวน 150 คน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย นายทศพร แย้มวงษ์ ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมาย บรรยายสรุปเกี่ยวกับบทบาท 
และอ�านาจหน้าที่ของรัฐสภาไทย โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู ้บทบาทและอ�านาจหน้าที่
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย

 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ส�านักกฎหมายได้ร่วมให้การต้อนรับคณะอาจารย์ บุคลากร นิสิตบรรพชิตและ
นิสิตคฤหัสถ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ�านวน 100 คน 
ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย นายทศพร แย้มวงษ์ ผู้อ�านวยการส�านัก
กฎหมาย บรรยายเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติและบทบาทอ�านาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
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ส�ำนักภำษำต่ำงประเทศ

 เมื่อต้นเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ส�านักภาษา 
ต่างประเทศร่วมกับส�านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดโครงการ 
อบรมหลกัสตูรภาษาอาเซยีน ซึง่ได้น�าร่องสอนภาษาอนิโดนเีซยี 
และมผีูส้นใจเข้ารบัการอบรมจ�านวนมาก ทัง้นี ้ส�านกัภาษาต่างประเทศ
มโีครงการจะเปิดอบรมภาษาอาเซียนอืน่ในปีต่อไป เพ่ือเป็นการ 
ส่งเสรมิให้บุคลากรมคีวามรูเ้กีย่วกบัอาเซียนเพ่ิมมากข้ึน ทัง้ด้าน 
ภาษาและวฒันธรรมและประวัตศิาสตร์ของประเทศสมาชกิอาเซยีน
 ส�าหรบัการเปิดอบรมภาษาอนิโดนเีซยีในครัง้นีม้รีะยะเวลา 
30 ชั่วโมง โดยส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้รับเกียรติจาก 
ดร.ฮามัม สุปรียาดี ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอินโดนีเซีย และเป็น
อาจารย์ประจ�าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
เป็นวิทยากร
 ภาษาอนิโดนเีซยีมต้ีนก�าเนดิมาจากภาษามลายเูช่นเดยีวกับ 
ภาษามาเลเซยี ในอดตีมพ่ีอค้าจากต่างประเทศท่ีได้แล่นเรอืส�าเภา 
มาค้าขายท่ีเมืองมะละกาซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านของหมู่เกาะ 
อินโดนีเซีย ในสมัยนั้นแต่ละเกาะในอินโดนีเซียมีภาษาท้องถิ่น 
ท่ีแตกต่างกัน จึงมีการใช้ภาษามาลายูเป็นภาษากลางในการ
สือ่สารระหว่างกันในหมู่เกาะอนิโดนเีซีย ต่อมาในปี พ.ศ. 2164 
ประเทศเนเธอร์แลนด์ได้เข้ามายึดครองอินโดนีเซียและมีการ
ขยายการปกครองออกไปทั่วประเทศ ท�าให้ประเทศอินโดนีเซีย
ต้องตกเป็นอาณานิคมของประเทศเนเธอร์แลนด์ จึงมีการใช้
ภาษาดัตช์เป็นภาษาราชการ อย่างไรก็ตาม ประชาชนของ
ประเทศอินโดนเีซยีได้มกีารเคลือ่นไหวเพ่ือกอบกูเ้อกราช ได้มกีาร 
จัดตั้งสมาคม Budi Utom (ความบากบั่นอันสูงส่ง) เพื่อเป็น
ข้อต่อรองเรียกร้องเอกราชจากประเทศเนเธอร์แลนด์ และ
ภายหลงัมกีารจัดตัง้สภาเยาวชนท่ีกรุงจากาตาร์ ซึง่ประกอบด้วย 
ผูแ้ทนเยาวชนจากองค์กรต่าง ๆ และเมือ่วนัที ่28 ตุลาคม พ.ศ. 2471 
ข้อเสนอของสภาเยาวชนบรรลุผลส�าเร็จและมีผลบังคับใช ้
โดยมีค� าปฏิญาณมี ใจความส�าคัญ คือ 1)  ดินแดนที่ เป ็น

อาณานิคมของเนเธอร์แลนด์หรือหมู ่เกาะอินดีสตะวันออก
จะรวมกนัเป็นดนิแดนเดยีว 2) ชนชาตมิเีพยีงหนึง่เดยีวคอืชนชาต ิ
อินโดนีเซีย 3) ภาษามีเพียงหนึ่งคือภาษาอินโดนีเซีย ดังนั้น 
นับแต่นั้นมาถือเป็นครั้งแรกที่ภาษามาลายูถูกแทนที่ด ้วย
ภาษาอินโดนเีซีย เนือ่งจากภาษามลายเูป็นภาษาท่ีไม่มมีาตรฐาน 
เดียวกัน มีการพูดและเขียนในหลายรูปแบบผสมกับภาษาของ 
กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ  รวมถึงได้รับอิทธิพลจากภาษาดัตช์จึงม ี
การพัฒนาเป็นภาษาอินโดนีเซียเหมือนเป็นภาษาประดิษฐ์
เช่นปัจจุบัน ในวันดังกล่าวนอกจากจะถือเป็นการก�าเนิด
ของภาษาอินโดนีเซียแล้วยังถือเป็นการก�าเนิดของ “ชาติ
อินโดนีเซีย” อีกด้วย ต่อมาเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2488 
หลังจากที่ประเทศอินโดนีเซียได้รับเสรีภาพพ้นจากการเป็น
อาณานคิมของประเทศเนเธอร์แลนด์เพยีงหนึง่วนั ภาษาอินโดนเีซยี 
จึงกลายเป็นภาษาประจ�าชาติและเป็นภาษาราชการนับแต่นั้น 
เป็นต้นมา
 ดงันัน้ ภาษาจงึเป็นเครือ่งมอืส่ือสารส�าคญัของมนษุยชาติ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงเปรียบเสมือนประตูเปิดทาง 
ให้เราได้รูจั้กชนชาติอืน่ เป็นการถ่ายทอดแลกเปลีย่นวฒันธรรม 
ส่งเสริมความสามัคคี ความเข้าใจซึ่งกันและกันอันจะน�ามา 
ซึ่งสังคมที่มีเสถียรภาพและสันติสุขอย่างยั่งยืน

ข้อมูลอ้างอิง
 - หนังสือ ความรู ้เบื้องต้นเก่ียวกับภาษาอินโดนีเซีย.  
Introduction to Indonesian Language (Hamam Supri-
yadi & Nur’aini Wahyuningsih). Centre for Southeast 
Asian Social Studies, Gadjah Mada University
 - http://blogazine.pub/blogs/onanong/post/3721

เกร็ดความรู้ทีี่มาของภาษาอินโดนีเซีย
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“พัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาองค์กร”
ส�านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รีบออกจากกล่อง - 
สร้างพีระมิดความสุข

 ตัวละครในเรื่องนี้ เป็นชาวอาหรับ (ยูซุฟ  
อัลฟาลาห์) และอีกคนเป็นชาวยิว (อาวี โรเซน)  
ที่ เคยเป ็นศัตรูคู ่อาฆาตที่สูญเสียพ ่อด ้วยน�้ามือ 
คนร่วมชาติของอีกฝ่าย กลับเข้าใจกันแล้วกลาย 
มาเป็นพี่เลี้ยงในค่ายฝึกการเรียนรู้กลางทะเลทราย 
ในรัฐแอริโซนา เพื่อดัดนิสัยทัศนคติของเด็กมีปัญหา  
โปรแกรมนี้ส่งกลุ่มเด็กเจ้าปัญหาเข้าค่ายฝึก แล้วจัด 
ให้พ่อแม่ของเด็กเหล่านัน้ได้อยูร่่วมกนั 2 วัน เพือ่พูดคยุ 
แลกเปลีย่นข้อมลูความรู้ จนเข้าถงึเหตุและผล จนมคีน 
ยอมรับผิดต่อปัญหาและเห็นทางแก้ไข

 ข้อคิดแรกที่น่าเอามาใช้แก้ปัญหาที่ชุลมุนอยู ่
ก็คือ “เราควรใช้เวลาและความพยายามในการช่วย 
ให้สิ่งต่าง ๆ ด�าเนินไปอย่างถูกต้อง มากกว่าพยายาม 
รับมือหรือจ้องจัดการสิ่งที่ผิดพลาด”

 แต่คนเรามกัท�าส่ิงทีต่รงข้าม คอื ใช้เวลาส่วนใหญ่ 
มุ่งไปรับมือกับสิ่งที่ผิดพลาด เช่น สั่งสอนลูก ต้องการ 
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคู่รัก ดัดนิสัยพนักงาน หรือ 
สร้างวินัยคนที่ท�าตัวไม่ได้ดั่งใจเรา “ผมจะกระตุ้น 
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ด้วยการเป็นคนที่ช่วยให้ 
สิ่งต่าง ๆ  ด�าเนินไปอย่างถูกต้อง ดีกว่าเอาแต่ไปแก้ไข 
ส่ิงที่ผิดพลาด” ยูซุฟกล่าวย�้า นี่เป็นกลยุทธ์เชิงบวก 

และเป็นเชงิรกุ ในการสนับสนุนการท�าใหม่ให้ถกูต้อง 
โดยไม่ต้องไปจี้ความผิดพลาดที่ผ่านไปแล้วต้องเริ่มที่  
“ใจท่ีเป็นมติร” ไม่ว่าจะเป็นทางออกในปัญหาความขดัแย้ง 
แม้แต่ในสงครามหรือการท�างานและชีวิตครอบครัว 
ก็ตาม มาร์ติน บูเบอร์ นักปรัชญาช่ือดังชี้ว่า ในการ 
มองลูก คู่ครอง เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน หรือแม้แต่ 
คนแปลกหน้า หลักส�าคัญอยู ่ที่ “วิธีมองคน” ว่า  
เรามองพวกเขาอย่างไร มองเป็น “คน” ฉันกับคุณ  
มองเป็น “วัตถุสิ่งของ” ฉันกับมัน

 “การมองคน” จงึเป็นเรือ่งส�าคัญ เพราะถ้ามอง 
เป็นวัตถุสิ่งของ หรือสิ่งกีดขวาง แถมด้วยใจที่เป็น 
ศตัรยู่อมมอีคติหรอืความล�าเอยีง และจะมองเรือ่งราว 
ต่าง ๆ ไม่ชัดเจน ถ้ามองผูอ่ื้นเป็นคน ด้วยใจทีเ่ป็นมิตร  
การตัดสินใจใด ๆ ก็ด้วยเจตนาดี มีความแจ่มชัดและ 
เข้าใจปัญหาของอกีฝ่ายได้ดพีอ ๆ  กับปัญหาของตวัเอง 
(เอาใจเขามาใส่ใจเรา)

 ดังนั้น คนเราต่างมีปฏิกิริยาต่อ “วิธีมองคน” 
ของคนอืน่มากกว่าตอบสนองต่อพฤตกิรรมของเขา 
เช่น ลูกเราจะแสดงออกหรือตอบโต้ต่อการตีความ 
การมองลูกของเรา มากกว่าดูการกระท�าหรือค�าพูด 
ที่เราแสดงออกให้ดูดี ปัญหาส่วนใหญ่ ทั้งที่บ้านหรือ 
ทีท่�างาน ทีล่กุลามบานปลาย จงึไม่ใช่เพราะพฤตกิรรม 
การแสดงออก แต่เบื้องลึกก็เพราะวิธีการมองคน 
อย่างมิตรหรือศัตรูในวงนั้นต่างหาก

ใครจะนึกบ้างว่า คนที่เคยมองกันแบบศัตรูหรือคู่อริที่มีแต่
ความขัดแย้ง จะมีโอกาสหรือวิธีสร้างความสงบสุขกันได้

“
”

โดย... ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล
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แบบที่ 1 กล่องแห่ง “ความเหนือกว่า”

 อยู ่ในกล่องนี้จะไม่มองผู ้อื่นเป็นคนและ 
มองว่าคนอื่นด้อยกว่า ส�าคัญน้อยกว่า แล้วมอง 
ตัวเองว่าเหนือกว่าเก่งกว่า ท�าถูกทุกอย่าง

แบบที่ 2 กล่องแห่ง “ความคู่ควร”

 จะรู ้สึกว่าตัวเองเหนือกว่าและคู ่ควรกับ 
การยกย่อง แต่ถกูกระท�าไม่ด ีไม่มใีครเหน็หวั ท้ัง ๆ  ที ่
ตัวเองน่าจะมีสิทธิ์ แต่ถูกกีดกัน ขณะที่มองผู้อื่นว่า 
ท�าพลาด ไม่ส�านึกบุญคุณ

แบบที่ 3 กล่องแห่ง “ภาพลักษณ์” 

 อยากดูดีจนต้องถนอมน�้าใจคน แม้บางครั้ง 
เสแสร้ง เพราะวิตกว่าจะถูกมองไม่ดี

แบบที่ 4 กล่องแห่ง “ความด้อยกว่า” 

 มองตวัเองว่าไม่ดพีอ มคีวามต�า่ต้อย บกพร่อง 
และโชคร้าย ขณะทีม่องคนอืน่ว่าได้เปรยีบ มอีภสิทิธิ ์
และโชคดีกว่า

“พัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาองค์กร”
ส�านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 แสดงว่าบางครั้ง เราไม่ได้เลือกท�าสิ่งที่รู้อยู่ว่า “ถูกต้อง” เสมอไปน่ันแสดงว่า เรา “ทรยศต่อความรู้สึก”  
แล้วก็สร้างความชอบธรรมให้ตัวเองด้วย “กล่องที่มองไม่เห็น” มาคลุมตัว ซึ่งเท่าที่พบบ่อยมี 4 แบบ

 ยิ่งกว่านั้น ในโลกแห่งความเป็นจริง เมื่ออยู่ในเหตุการณ์ที่ต้องตอบสนอง เรามักมี 2 ทางเลือก คือ 

 1.   “ท�าตามความรู้สึก” เช่น เข้าช่วยเหลือ หรือเข้าจัดการกับปัญหา  

 2.   “ทรยศต่อความรู้สึก” โดยวางเฉย หรือถอยห่างออกไปเหมือนไม่รู้ไม่เห็น
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“พัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาองค์กร”
ส�านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลอ้างอิง 

ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล, รีบออกจากกล่อง สร้างพีระมิดความสุข, ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์, เมษายน 10, 2558.  
 http://manager.co.th/GoodHealth/ViewNews.aspx?NewsID=9580000040663 (สืบค้นเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559).

 ถ้าเช่นนั้นเราอยากก้าวออกจากกล่องทั้ง 4  
ทีบ่ดบงัความจรงิของตวัเอง นีค่อื การฟ้ืนฟูความสงบสขุ 
ในใจ แม้ถูกแวดล้อมด้วยปัญหาแบบสงครามก็ตาม

 ข้อเสนอแนะมี 4 ขั้นตอน

 1. มองหาสัญญาณว่ามีกล่องเกิดขึ้นว่า มีการ 
กล่าวโทษ การสร้างความชอบธรรมให้ตัวเอง แล้ว
ยัดเยียดความร้ายกาจให้คนอื่น
 2. มองหาสถานที่ไม่มีกล่อง ด้วยการสร้าง 
ความสัมพันธ์ ความทรงจ�าดี ๆ ที่สามารถไตร่ตรอง 
สถานการณ์ได้ชัดขึ้น
 3. พิจารณาความทุกข์ยากของคนอื่นด้วย 
 ไม่ใช่มองแต่ทุกข์ของตัวเอง
 4. ท�าตามความรู้สึกและความปรารถนา เพื่อ 
ไปอยู่นอกกล่องและมีใจเป็นมิตรตลอดไป
 สรุปแล้วเราสามารถสร้างเป็น “พีระมิดแห่ง 
ความสุข” น�าทางเราในทุก ๆ  ปฏิสัมพันธ์ ที่ใช้กับคน 
ในระบบงานและคนในครอบครัวหรือคนที่จะคบค้า
สมาคมด้วย

 เราได้บทเรียนจากพีระมิด ดังนี้

 1. เวลาและความพยายามส่วนใหญ่ ควรใช้ 
ไปกับชั้นล่าง ๆ  ของพีระมิดท�าสิ่งที่อยู่ในชั้นรองลงมา 
จากยอดพีระมดิ และเราควรช่วยให้สิง่ต่าง ๆ ด�าเนนิไป 
อย่างถูกต้องมากกว่าคอยรบัมอืกับสิง่ผิดพลาด นัน่คือ 
เราต้องออกจากกล่อง แล้วสร้างความสัมพันธ์ รบัฟัง- 
เรยีนรู ้และสือ่สารความเข้าใจ หากเราเลอืกท่ีจะแก้ไข- 
จัดการคนอ่ืน ก็ยิ่งจ�าเป็นต้องพยายามท�าสิ่งที่อยู ่ 
ชัน้ล่าง ๆ ของพรีะมดิให้มากขึน้อกี แต่ถ้าจ�าเป็นต้องใช้ 
ไม้แข็ง ก็ควรต้องเพิ่มการส่ือสาร การเรียนรู ้และ 
การสร้างความสัมพันธ์ให้มากกว่าเดิม
 2. ปัญหาทีช่ัน้ใดของพรีะมดิ ทางออกจะอยูใ่น 
ชั้นถัดลงไปเสมอ ถ้ามุ่งมั่น-เรียนรู ้แล้วยังไม่ได้ผล  
อาจต้องสร้างความสัมพันธ์กับคนที่ก�าลังรับมือและ 
คนอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับพวกเขาให้มากขึ้น หากพบว่า  
มีปัญหาการสร้างความสัมพันธ์ อาจเพราะมีปัญหา 
ที่ฐานของพีระมิด คือ “วิธีมองคน”
 3. การท�าสิ่งที่อยู่ในพีระมิดได้ดี ขึ้นอยู่กับวิธ ี
มองคนที่ฐาน พีระมิด “ประสิทธิภาพของพีระมิด 
ผูกอยู่กับชั้นล่างสุด” บทเรียนสุดท้ายย�้าเตือนให้ท�า 
ทุกอย่างด้วยความจริงใจ เพราะการเปลี่ยนแปลง 
ไม่อาจเกิดจากการแสดงพฤติกรรมเพียงอย่างเดียว  
แต่ต้องผสานกลยุทธ์อันชาญฉลาดกับจิตใจที่สุขสงบ 
เท่าน้ัน 

 ข้อดีของพรีะมดิ คือ ให้ความส�าคัญกับรากฐาน 
คือการเปลี่ยนแปลงตัวเราเองก่อน

พีระมิดแห่งความสุข
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ภารกิจและกิจกรรมความเคลื่อนไหวต่าง ๆ 
ของส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ICT Insights
ส�ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศฯ

 เข้าศึกษาดูงาน บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับส�านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดโครงการ 
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและบุคลากรส�านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา กิจกรรม สัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างความรู้ด้าน ICT ส�าหรับกลุ่ม SuperUser (ศึกษาดูงาน) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น  
จ�ากัด (มหาชน) ณ อาคารทรูทาวเวอร์ ถ.รัชดา

 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 - 12.00 นาฬิกา ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ในฐานะรองประธานคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด 
กจิกรรมเสริมสร้างความรูค้วามเข้าใจด้านเทคโนโลยสีารสนเทศแก่สมาชกิสภานติิบญัญติัแห่งชาติ และบคุลากรส�านกังานเลขาธกิาร 
วุฒิสภา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมก้าวสู่ ICT Trend 2016” ณ ห้องประชุมกรรมาธิการหมายเลข 306 - 308 ชั้น 3 อาคาร 
รัฐสภา 2 ซึ่งบรรยายโดย อาจารย์ปริญญา หอมอเนก ผู้เชี่ยวชาญทางระบบคอมพิวเตอร์และความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศแก่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และบุคลากรส�านักงาน  
 เลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมก้าวสู่ ICT Trend 2016”

 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและ 
 บุคลากรส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา

 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับส�านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส�านักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและ 
บคุลากรส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา กิจกรรม สมัมนา เรือ่ง การเสรมิสร้างความรูด้้าน ICT ส�าหรับกลุม่ SuperUser บรรยายโดย 
อาจารย์ปรเมศร์ เพียรสกุล ผู้จัดการฝ่ายที่ปรึกษาด้านระบบและการตลาด บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จ�ากัด (ACIS) , 
นางสาวปภาดา อมรนุรัตน์กุล กรรมการบริหาร บริษัท เรดแร็งค์ จ�ากัด และ นายพีรพัฒน์ เสืออากาศ Programmer บริษัท 
เรดแร็งค์ จ�ากัด ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 13 อาคารสุขประพฤติ

3

1

2
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ICT Insights
ส�ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศฯ

 กิจกรรมฉลาดใช้ไอซีที ตอน แอปพลิเคชันพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ศัพท์และส�านวนรัฐธรรมนูญ4

 วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ บริเวณหน้าห้องประชุมรัฐสภา ช้ัน 2 อาคาร 
รัฐสภา 1 นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมการเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสือ่สารของสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิเป็นประธานในพิธเีปิดกจิกรรมฉลาดใช้ไอซีท ีตอน แอปพลิเคชนัพจนานกุรม 
อิเล็กทรอนิกส์ศัพท์และส�านวนรัฐธรรมนูญ โดยมี ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ รองประธานคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสือ่สารของสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิกล่าวรายงาน พร้อมด้วยสมาชกิสภานติบัิญญัต ิ
แห่งชาต ิผูบ้รหิารส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา รวมถึงบคุคลในวงงานสภานิตบิญัญตัแิห่งชาติ 
และสภาขบัเคลือ่นการปฏรูิปประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมงานเปน็จ�านวนมาก

 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสภานิติบัญญัต ิ
แห่งชาติ มีมติเห็นชอบให้จัดท�าแอปพลิเคชัน “พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ศัพท์และ 
ส�านวนรัฐธรรมนูญ” บนระบบปฏิบัติการ iOS ซึ่งเป็นพจนานุกรมไทย-อังกฤษ  
อังกฤษ-ไทย ประกอบด้วยค�าศัพท์และส�านวนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. 2550 และได้เพ่ิมเติมค�าศัพท์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ประมาณ 4,000 ค�า 
เพื่อให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ บุคคลในวงงาน 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประชาชนทั่วไปสามารถค้นหาค�าศัพท์และส�านวนรัฐธรรมนูญได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ใช้งานได้ 
ทกุท่ีทกุเวลา พร้อมทัง้มฟัีงก์ชัน่การออกเสยีงค�าศพัท์ท้ังภาษาไทย และภาษาองักฤษ ทัง้นี ้แอปพลิเคชนัพจนานกุรมอเิลก็ทรอนกิส์ 
ศัพท์และส�านวนรัฐธรรมนูญ พร้อมให้บริการแล้ว โดยสามารถดาวน์โหลดฟร ี
ได้ที่ App Store โดยพิมพ์ค�าค้นหาว่า “ศัพท์และส�านวนรัฐธรรมนูญ”

 นอกจากนี้ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ได้จัดท�าพจนานุกรม 
อิเล็กทรอนิกส์ศัพท์และส�านวนรัฐธรรมนูญ ในรูปแบบ Web Application  
เพือ่เพิม่ช่องทางในการเข้าถึง โดยขอความอนเุคราะห์ใช้งานโปรแกรมพจนานกุรม 
อิเล็กทรอนิกส์ไทยอังกฤษเล็กซิตรอน จากส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีแห่งชาติ ทั้งนี้ สามารถใช้งานได้ที่ m.senate.go.th
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ส�ำนักรำยงำนกำรประชุมและชวเลข

 ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดย ส�านักรายงานการประชุมและชวเลข ได้จัดโครงการชวเลขสัญจร 
4 ภาค  (ภาคใต้) ขึน้ โดยต่อเนือ่งจากโครงการชวเลขสัญจร 4 ภาค (ภาคกลาง) ปี 2556 (ภาคเหนอื) ปี 2557  
(ภาคอีสาน) ปี 2558 เพื่อน�าไปสู่การสร้างเครือข่ายชุมชนนักชวเลข ให้ครอบคลุมทั่วทุกภาค ตลอดจน 
ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับบทบาทอ�านาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
เสริมสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา และเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร รณรงค์ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษา 
อาจารย์ และนักศกึษาได้ฝึกฝนทกัษะ ความรู้ ความเข้าใจ และตระหนกัถึงความส�าคญัและอนรุกัษ์วชิาชวเลข 
ให้คงอยู่สืบไป

 โครงการชวเลขสัญจร 4 ภาค (ภาคใต้) จัดขึ้น 
ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ภายใต้แนวคิด การสร้าง 
เครือข่ายชุมชนนักชวเลข เพ่ือร่วมถ่ายทอดความรู้  
ประสบการณ์ ตลอดจนพัฒนาการเรียนการสอนวิชา 
ชวเลขและถอดข้อความ เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชน 
นกัชวเลข โดยคดัเลือกนกัศกึษาจากสถาบันการศกึษา 
สายวชิาชพี ระดบั ปวช. และ ปวส. ทีเ่รยีนวชิาชวเลข 
ประกอบด้วยนักศึกษาจาก 8 สถาบัน
 1. วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 
 2. วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม  
 3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
 4. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์  
 5. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย    
 6. วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
 7. วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
 8. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 

โครงการชวเลขสัญจร 4 ภาค (ภาคใต้)
จัดโดย ส�านักรายงานการประชุมและชวเลข  

        ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค จังหวัดนครศรีธรรมราช
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 โดยมี นางสาวนภาภรณ์ ใจสจัจะ รองเลขาธกิาร 
วุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมร่วมพบปะและ 
ท�ากิจกรรมอย่างใกล้ชิดกับผู้เข้าร่วมโครงการ

 จากการประเมินผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี ้
ประสบผลส�าเร็จเป็นอย่างยิ่ง เพราะได้เสริมสร้าง
ความรู ้บทบาทอ�านาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติ 
แห่งชาติ พัฒนาทักษะการเขียนชวเลขและสร้าง 
เครือข่ายชุมชนนักชวเลขกับนักศึกษาที่เข้าร่วม 
โครงการฯ จากจังหวัดต่าง ๆ ในภาคใต้เพิ่มมากข้ึน

ทุกคนมีความช่ืนชอบ ประทับใจและมีความสุข 
สนุกสนานเป็นอย่างมากในการเข้าร่วมโครงการฯ 
ซึ่งได้กล่าวชื่นชมว่าเป็นโครงการที่ดี มีประโยชน์ 
และอยากให้มีการจัดโครงการในปีต่อ ๆ ไป 
 ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยส�านักรายงาน 
การประชุมและชวเลขหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะพัฒนา 
เครือข่ายชุมชนนักชวเลขให้เข้มแข็งและเพิ่มมากข้ึน 
จากการด�าเนินโครงการชวเลขสญัจร 4 ภาค เป็นการ 
สร้างแรงจูงใจให้นกัศกึษาทีเ่ข้าร่วมโครงการ น�าเทคนคิ 
วิธีการและทักษะที่ได้รับการถ่ายทอดจากวิทยากร 
กลับไปพัฒนา ฝึกฝน และเพิ่มประสิทธิภาพ รวมทั้ง 
ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้อนุรักษ์บุคลากร
ในต�าแหน ่งเจ ้าพนักงานชวเลขให ้ด�ารงคงอยู ่ 
คู่ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาสืบไป

ส�ำนักรำยงำนกำรประชุมและชวเลข
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“การจัดวาง
ตัวอักษร
บนสื่อสิ่งพิมพ์”

   รื่องเก่ียวกับรูปแบบของ Font ในลักษณะต่าง ๆ  การออกแบบและการใช้ตัวพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับ หัวเรื่อง  
(Head) หัวข้อ (Title) เนื้อความ (Body) ประโยคส�าคัญ (Quato) อักษรเริ่มต้น (Drop Cap) ตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ 
ตวัอกัษรเป็นสญัลกัษณ์อย่างหนึง่ทีใ่ช้ในการสือ่สารจากคนหน่ึงไปสูอี่กคนหนึง่หรอืกลุ่มหน่ึง โดยแสดงถงึเหตผุล อารมณ์ 
ความต้องการและความรูส้กึนกึคดิ ภาษาอกัษรสามารถเก็บความรูต่้าง ๆ ไว้ได้เป็นระยะเวลานาน และสามารถถ่ายทอด 
ไปสู่คนรุ่นหลังให้มีโอกาสได้เรียนรู้ต่อไป ตัวอักษร (Letter) หมายถึง พยัญชนะ ข้อความ และตัวเลขด้วยไทโปกราฟีค 
(Typography) หมายถึง ตัวพิมพ์ การท�าตัวพิมพ์ ศิลปะการพิมพ์ การพิมพ์ด้วยตัวพิมพ์ การจัดตัวเรียง และผลงาน 
การพิมพ์อันเนื่องมาจากตัวพิมพ์ตัวอักษร เป็นพยัญชนะ ตัวหนังสือ ตัวเลข ที่มาเรียงเป็นข้อความ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของงานพิมพ์ ที่มีความส�าคัญยิ่ง เพราะช่วยให้เกิดการสื่อสารตามจุดประสงค์ของสิ่งพิมพ์นั้น

การจัดตัวอักษร
 ตวัอกัษรทีใ่ช้ในงานส่ิงพมิพ์นอกจากจะแสดงเน้ือหาเรือ่งราวหรอืข้อมลูต่าง ๆ  แล้วควรจะค�านึงถงึความกลมกลนื 
ความงาม ความแปลกตาน่ามองด้วย ซึ่งเป็นความงามของแบบตัวอักษรและการจัดวางตัวอักษรในคอลัมน์ ดังจะกล่าว
ต่อไปนี้
 1. การจดัตัวอกัษรตามปกตธิรรมดา (General Type) มกีารย่อหน้า ด้านหน้า ด้านหลงัเท่ากัน ท�าให้ดเูป็นระเบยีบ 
เรียบร้อยเป็นงานเป็นการ
 2. การจัดตัวอักษรแบบเสมอหน้า (Unjustified Type) แบบชิดซ้าย (Flush Left ) หรือแบบบล็อก ตัวอักษร
ตัวหน้าเรียงเสมอกันทางด้านหน้าหรือด้านซ้ายมือของผู้อ่าน มีความเป็นระเบียบด้านเดียว ส่วนใหญ่จะใช้กับสิ่งพิมพ ์
ประเภทนิตยสาร วารสาร แผ่นพับ และใบปิดโปสเตอร์ทั่วไป
 3. การจดัตวัอกัษรแบบเสมอหลงั (Raged Type) หรอืแบบชดิขวา (Flush Right) มลีกัษณะการจดัเรยีงคล้ายกบั
แบบเสมอหน้าต่างกันที่ตัวอักษรตัวหลังสุดจะเรียงเท่ากัน ตรงกัน ทางด้านหลังหรือด้านขวามือของผู้อ่าน ให้ความรู้สึก 
ที่แปลกออกไป
 4. การจดัตัวอักษรแบบกึง่กลาง (Center Type) มลีกัษณะการจัดโดยยดึตวัอกัษรทีอ่ยูต่รงกลางของข้อความ
เป็นหลัก จัดวางให้ตรงกันเป็นหลัก จัดวางให้ตรงกันทุกบรรทัด ท�าให้ดูเป็นระเบียบพอสมควร การจัดแบบนี้ส่วนใหญ่
จะจัดไปจากเครื่อง จัดด้วยมือจะล�าบากบางครั้งไม่เที่ยงตรง
 5. การจัดตัวอักษรแบบรอบขอบภาพ (Contour) เป็นการจัดวางตัวอักษรให้สัมพันธ์กับรูปร่าง หรือเส้นขอบ
ของภาพถ่ายหรือสัญลักษณ์ ตามเส้นรอบนอก ท�าให้รูปสวยงามแปลกตาขึ้น
 6. การจัดตัวอักษรเป็นรูปวัตถุ (Concrete) เป็นการจัดตัวอักษรเป็นภาพ เป็นรูปสิ่งของ หรือรูปทรงต่าง ๆ
 7. การจดัตัวอักษรแบบล้อมรอบภาพ (Run Around) มลีกัษณะการน�าตวัอกัษรล้อมภาพ (ภาพอยูต่รงกลาง)
ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ตัวอักษรเหล่านั้นบรรยายภาพที่ล้อมอยู่
 8. การจดัตัวอักษรแบบอสิระ (Free Style) มลีกัษณะการจัดทีไ่ม่ตดิอยูกั่บกฎเกณฑ์ ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม
ของงาน และความคิดของนักออกแบบ ส่วนใหญ่จะใช้ในกรณีที่ต้องการให้ตัวอักษรเป็นจุดสนใจหรือตัวน�าไปสู่จุดสนใจ 
การจดัแบบนีจ้ะได้ความงามท่ีแปลกออกไป มคีวามเป็นกันเองและแสดงถงึความคดิสร้างสรรค์ และทักษะของนักออกแบบ

เ 

เลนส์... ส่องการพิมพ์
ส�านักการพิมพ์
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ส�านักนโยบายและแผน

การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร

โดยทั่วไปการวางแผนยุทธศาสตร์ คือ การตัดสินใจเพื่ออนาคตขององค์กร โดยต้องค�านึงถึงค�าถามที่ต้องหาค�าตอบ 4 ประการ

ค�าถาม วิธีการ/เครื่องมือ ผลลัพธ์

1. การด�าเนินงานของหน่วย 
   งานเป็นอย่างไร 
   Where are we now?

วิเคราะห์ SWOT ANALYSIS
- สภาพแวดล้อมภายนอก (สังคม เศรษฐกิจ กฎหมาย    
  การเมือง เทคโนโลยี ฯลฯ)
- สภาพแวดล้อมภายใน (เครื่องมือทางการบริหารจัดการ 
  องค์กรต่าง ๆ เช่น 4M (Man, Money, Material, Method)  
  7S (Strategy, Structure, System, Staff, Skill, Style,  
  Shared values)

SWOT MATRIX
ต�าแหน่งทางยุทธศาสตร์
- สภาพปัญหาที่ต้องการแก้ไข
- ความต้องการในการพัฒนา

2. ในอนาคตเราต้องการไปทีใ่ด
   Where do we want to be?

น�าข้อมลูทีไ่ด้จากการวิเคราะห์ SWOT มาเป็นข้อมลูพ้ืนฐาน
ในการก�าหนดทิศทางของหน่วยงาน
- นโยบาย
- พันธกิจในการจัดตั้งหน่วยงาน, ภารกิจของหน่วยงาน
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, ผู้รับบริการ

    วิสัยทัศน์
    พันธกิจ
    วัตถุประสงค์
    เป้าหมาย

ความรู ้ เกี่ ยวกับ 
การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์

 ในปัจจบุนัการวางแผนยทุธศาสตร์ หรอืการวางแผนกลยทุธ์ (Strategic Planning) เป็นกระบวนการตัดสินใจ เพือ่ก�าหนด 
ทิศทางในอนาคตขององค์กร หรือแนวทางการปฏิบัติตามพันธกิจ (Mission) โดยเป็นการก�าหนดสภาพการณ์ในอนาคตที่ต้อง 
ด�าเนินการให้บรรลผุล และอยู่บนพืน้ฐานของข้อมลูท่ีรอบด้านอย่างเป็นระบบจะต้องค�านงึถงึสภาพการณ์ทีต้่องการให้เกิดศักยภาพ 
หรอืขดีความสามารถขององค์กร และการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ในด้านเศรษฐกิจ สงัคม การเมอืง และสิง่แวดล้อม 
รวมทั้งก�าหนดแนวทางที่จะบรรลุสภาพการณ์ในอนาคตท่ีต้องการให้เกิดจะต้องเป็นระบบจะต้องด�าเนินไปอย่าง 
เป็นข้ันเป็นตอน โดยการวางแผนยุทธศาสตร์จะต้องตอบค�าถามหลัก 4 ประการ ได้แก่ 1. องค์กรก�าลังจะก้าวไปทางไหน  
(Where are you going?) 2. สภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร (What is the environment?) 3. องค์กรจะไปถึงจุดหมายได้อย่างไร 
(How do you get there?) และ 4. จะต้องท�าหรือปรับเปลี่ยนอะไรให้ถึงจุดหมาย (What do we have to do or change 
in order to get there?)
 การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์น�ามาใช้เป็นเครื่องมือในการก�าหนดทิศทางวิธีปฏิบัติงานให้มีความเชื่อมโยงกับผลผลิตของ 
องค์กรตามแผนยุทธศาสตร์ และการจัดท�าค�าของบประมาณตามระบบงบประมาณที่มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (SPBB :  
Strategic Performance Based Budgeting) ท�าให้ผลผลติหลกัขององค์กรมคีวามสอดคล้องกบังบประมาณทีจ่ะได้รบัจงึจะต้องให้ 
ความส�าคัญกับการก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์หลัก กลยุทธ์ ตลอดจนแผนงาน/โครงการอย่างเป็นระบบ และมีการ 
ติดตามประเมินผลอย่างสม�่าเสมอ เพื่อวัดความส�าเร็จของงานส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐจะต้องแสดงต้นทุนกิจกรรม (Activity  
Based Costing) และต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) ในส่วนการบริหารคนเน้นหนัก ด้านความรู้ความสามารถในการบริหาร 
เชงิกลยทุธ์ ซึง่เป็นการบรหิารจดัการองค์กรทีมุ่ง่เน้นหลักความสามารถในการบริหารเชงิกลยทุธ์มกีารวดั และการประเมนิผลงาน 
ท่ีเรียกว่า การบริหารงานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (RBB : Result Based Management) เพื่อให้ระบบราชการไทยมีความเป็น 
ธรรมาภบิาล (Governance) ดงันัน้ การบรหิารงานในลักษณะท่ีกล่าวมาข้างต้นจะต้องอาศยัการวางแผนเชงิยทุธศาสตร์ โดยจะต้อง 
มีการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรท่ีจะน�ามาเป็นเคร่ืองมือในการก�าหนดทิศทางการด�าเนินงานให้มีความสอดคล้อง 
กับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกองค์กร 
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3. ท�าอย่างไรจึงจะไปจุดนั้น
   How will we get there?

ใช้เครื่องมือวิเคราะห์โดยค�านึงถึงต�าแหน่งงานทาง
ยุทธศาสตร์และทรัพยากร

 ประเด็นยุทธศาสตร์
 กลยุทธ์

4. จะต้องท�าหรือปรับเปลี่ยน  
   อะไรให้ถงึจดุหมาย (What do    
   we have to do or change 
   in order to get there?

- สิ่งที่เราจะท�า?
- ทรัพยากรที่เราจะใช้?
- ก�าหนดระยะเวลาด�าเนินการ
- ก�าหนดเจ้าภาพผู้รับผิดชอบ

 แผนปฏิบัติการ

สิ่งที่องค์กรควบคุม 
แก้ไขได้

สิ่งที่นอกเหนือ
อ�านาจขององค์กร

แต่สิ่งส�าคัญที่ทุกคนต้องไม่มองข้ามไป คือ 
เราก�าลังจะเร่ิมต้นของการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่อาจจะท�าให้บางคนไม่พอใจจาก 
การส�ารวจ
จุดอ่อน : W - จุดแข็ง : S        ภายในองค์กร 
โอกาส :  O  - อุปสรรค : T     ภายนอกคืออะไร?

]
]

ยัง..ยัง..มีต่อ..พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีค่ะ

คอื การวเิคราะห์ส�ารวจตรวจสอบสภาพภายใน 
องค์กร และสภาพแวดล้อมภายนอก เป็นส่วนหนึง่ 
ของกระบวนการวางแผน
 Strengths :  จุดแข็ง
 Weaknesses : จุดอ่อน
 Opportunities :  โอกาส
 Threats :  อุปสรรค

วิสัยทัศน์
Vision

พันธกิจ
Mission

ประเด็นยุทธศาสตร์
Strategic Issues

เป้าประสงค์
Goal

ตัวชี้วัด
(KPI)

ค่าเป้าหมาย
Target

กลยุทธ์
Strategy

โครงการ โครงการโครงการ

สิ่งที่อย่างจะให้หน่วยงานเป็น
ในอีก 3 - 5 ปีข้างหน้า

กรอบ ขอบเขต การด�าเนินงานขององค์กร
เพื่อให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ที่ก�าหนดไว้

ตัวเลข หรือ ค่าของตัวชี้วัด
จะต้องไปให้ถึง

สิ่งที่จะเป็นตัวบอกว่าหน่วยงาน
สามารถบรรลุเป้าประสงค์หรือไม่

เป้าหมายหลักที่องค์กรต้องการบรรลุ
ตามประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นหลักต้องค�านึงถึง ต้องพัฒนา มุ่งเน้น
เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร

สิ่งที่หน่วยงานจะท�า
เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร การก�าหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์

กระบวนการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์

ส�านักนโยบายและแผน



ค่านิยมหลัก (Core Values)                              ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
          1. ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง (Moral Courage)  2. มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Orientation)

          3. จิตบริการ (Service Mind)   4. โปร่งใส สุจริต (Transparency and Integrity)

          5. การท�างานเป็นทีม (Team Work)   6. ไม่เลือกปฏิบัติ (Non-discrimination)

ติดตาม จุลสาร “บอกเล่าข่าวส�านักงาน” ได้ที่ ....ติดตาม จุลสาร “บอกเล่าข่าวส�านักงาน” ได้ที่ ....

“บอกเล่าข่าว สนง.”

www.senate.go.th

ชั้นวางหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

BOOKSHELF

Line / ขรก.วุฒิสภา 1ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา องค์กรแห่งความสุข

ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ส�านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD SENATE)

สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ลดใช้กระดำษ ฉลำดใช้ไอซีที


