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บรรณำธิกำร
จุลสำร “บอกเล่ำข่ำว สนง.” 

 สวัสดีค่ะ พี่น้องข้าราชการ พนักงานราชการ และ
บุคลากรส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาทุกท่าน พบกับ จุลสาร 
“บอกเล่าข่าว สนง.” เป็นประจ�าทุกเดือนนะคะ ส�าหรับเดือน 
เมษายนน้ี ในโอกาสศุภมงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่  
2 เมษายน 2559 ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพร
ชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญ 
แก่ปวงชนชาวไทยสืบไป 
 ในโอกาสนี้ ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึงได้จัดให้มี 
พธิถีวายพระพรชยัมงคล เนือ่งในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้น เพื่อ
แสดงความจงรักภักดีและส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระองค์ และในเดือนเมษายนนี้มีวันส�าคัญทางประเพณีไทย 
คือ วันสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย เพื่อร่วม
สืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่คู่สังคมไทย จึงขอน�าเสนอ 
กิจกรรม “สนช. สืบสาน ประเพณีสงกรานต์รดน�้าขอพร” 
ซึ่งคณะผู ้บริหารและข้าราชการของส�านักงานเลขาธิการ
วฒุสิภา ได้ร่วมแสดงมทุติาจิตรดน�า้ขอพรสมาชกิสภานติบิญัญตัิ 
แห่งชาติ ผู้อาวุโสที่มีอายุ 75 ปีขึ้นไป
 นอกจากน้ี ยังมีบทความต่าง ๆ ที่น ่าสนใจ อาทิ 
“CHECK ! ก่อนคิดย้าย” เพื่อให้ได้รับทราบขั้นตอนการปฏิบัติ 
ก่อนย้ายต�าแหน่งงาน และ “เกร็ดเรื่องมารยาทบนโต๊ะอาหาร 
แบบสากล” เป็นต้น ตดิตามอ่านได้ภายในเล่ม ท้ายนี ้ขอเชญิชวน 
ทกุส�านักร่วมส่งข้อมลูข่าวสาร ความรู ้กจิกรรมต่าง ๆ ของส�านกั 
เพื่อเผยแพร่ใน จุลสาร “บอกเล่าข่าว สนง.” ได้ที่ กลุ่มงาน 
ผลิตเอกสารเผยแพร่  ส�านกัประชาสมัพนัธ์  โทร.  0 2831  9349-50 
โทรสาร 0 2831 9349 หรือทาง e-mail: senatesarn@
gmail.com แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า
     กองบรรณาธิการ
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ส�ำนกังำนเลขำธกิำรวฒุสิภำ 
จัดพิธีถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ 

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (2 เมษำยน 2559)

 เมือ่วนัท่ี 1 เมษายน 2559 ณ บรเิวณห้องโถง ชัน้ 1 อาคารสขุประพฤติ นางวรารตัน์ อติแพทย์ เลขาธกิารวฒุสิภา 
น�าคณะผู ้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส 
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (2 เมษายน 2559) และเป็นประธาน 
ในพิธีกล่าวถวายพระพรชัยมงคล พร้อมทั้งร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและลงนามถวายพระพร

กิจกรรมพิเศษ

 Bird Eye View : PR Senate
ส�ำนักประชำสัมพันธ์
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“สนช. สืบสำน ประเพณีสงกรำนต์รดน�้ำขอพร”

 ประเพณีสงกรานต ์เป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่หลาย ๆ คนรอคอย เนื่องจากมีวันหยุดยาว และ
เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขที่จะได้ท�าบุญร่วมกับครอบครัว ได้ไหว้และขอพรผู้สูงอายุที่เคารพนับถือเพื่อความเป็น
สิริมงคลกับชีวิต และร่วมสาดน�้าคลายร้อนตามสถานที่ต่าง ๆ กันอย่างสนุกสนาน ซึ่งถือเป็นภาพลักษณ์ของ 
วันสงกรานต์ที่คนไทยและคนต่างชาติชื่นชอบและรู้จักเป็นอย่างดี

 ค�าว่า “สงกรานต์” มาจากภาษาสันสกฤตว่า 
“ส�-กรานต” ซึ่งแปลว่า ก้าวขึ้น ย่างขึ้น หรือย้ายขึ้น 
โดยมีนัยความหมายว่า การเข้าสู่ศักราชราศีใหม่หรือ
วนัขึน้ปีใหม่นัน่เอง ซึง่ประเพณสีงกรานต์นัน้เป็นประเพณี 
ท่ีมีความเก่าแก่และคนไทยยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมา

แต่โบราณ นับเป็นประเพณีที่สอดคล้องกับธรรมชาต ิ
และวถิชีวีติของคนไทยอย่างกลมกลนื ซึง่วนัสงกรานต์นัน้ 
จะมีพิธีส�าคัญ ๆ  ซึ่งปฏิบัติกันมาช้านาน เช่น การท�าบุญ 
ตักบาตร การสรงน�า้พระ การท�าบุญอทุศิให้แก่บรรพบรุษุ 
ที่ล่วงลับ การละเล่นสาดน�้าเพื่อความสนุกสนาน และ 
ทีข่าดไม่ได้คอื การรดน�า้ด�าหวัเพือ่ขอพรต่อบดิา มารดา  
ตลอดจนญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ เพื่อแสดงถึงความ
กตัญญูรู ้คุณ และความรักความผูกพันที่มีให้แก่กัน 
ซึง่เป็นประเพณทีีง่ดงามและควรค่าทีป่ระชาชนคนไทย 
จะร่วมสืบสานและอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป

 ในโอกาสนี้  สภานิติบัญญัติแห ่งชาติ  โดย
ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เล็งเห็นถึงความส�าคัญ
ของการสืบสานประเพณีสงกรานต์ของคนไทยและ
ตระหนักถึงคุณค่าความส�าคัญของผู ้สูงอายุ อีกทั้ง 
ยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จึงได้จัดงาน “สนช. 
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สืบสาน ประเพณีสงกรานต์รดน�้าขอพร” ขึ้น เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 ณ ห้องอ�าพัน สโมสร
รฐัสภา ในการนี ้ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วชิิตชลชยั 
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ให้เกียรติเป็น
ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห ่งชาติ  คนที่หนึ่ ง 
นายพรีะศกัดิ ์พอจติ รองประธานสภานติบิญัญตัแิห่งชาติ 
คนที่สอง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นางวรารัตน์  

อตแิพทย์ เลขาธกิารวฒุสิภา คณะผูบ้รหิารและข้าราชการ 
ของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมแสดงมุทิตาจิต 
รดน�้าขอพรสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้อาวุโส 
ทีม่อีาย ุ75 ปีขึน้ไป ประกอบด้วย นายสมพร เทพสทิธา 
นายแถมสิน รัตนพันธุ์ พล.ต.จารึก อารีราชการัณย์  
นายโกศล  เพ็ชรสุวรรณ์ นายสถิตย์  สวินทร นายสมพล 
เกยีรตไิพบลูย์       นางนพิทัธา  อมรรตันเมธา    และนายสนทิ  
อักษรแก้ว

 ภายในสถานท่ีจัดงานเต็มไปด้วยความสดชื่นของกลิ่นหอมน�้าอบไทยและพวงมาลัยดอกมะลิ   รวมทั้งดอกไม้
นานาพันธุ์ที่น�ามาประดับตกแต่งให้เข้ากับบรรยากาศของเทศกาลสงกรานต์ ส่วนผู้เข้าร่วมงานแต่งกายด้วยผ้าไทย
หลากหลายสีสันกันอย่างพร้อมเพรียง เมื่อพิธีเริ่มขึ้นศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ในฐานะประธานในพิธีได้น�าคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้าราชการส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
และผูเ้ข้าร่วมงาน ร่วมกนัสรงน�า้พระพทุธรปูและรดน�า้ขอพรผูอ้าวโุสท่ามกลางบรรยากาศ ซึง่เต็มไปด้วยความอบอุน่ 
และเป็นกันเอง หลังจากเสร็จสิ้นพิธีคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมสังสรรค์ต้อนรับเทศกาลสงกรานต ์
พร้อมขับขานบทเพลงและร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน มีการพบปะสนทนาพูดคุยกันอย่างสนุกสนาน
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 บอกเล่าเก้าสิบ
   กับ ส�ำนักบริหำรงำนกลำง

CHECK ! ก่อนคิดย้าย

 “งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข” เป็นค�าพังเพย 
สมัยของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ที่พวกเราจะเคยได้ยินกัน  
เป็นสิง่ทีท่กุคนปรารถนาจะได้รบัแต่บางช่วงเวลาเม่ือหลายคน 
ได้ท�างานไปสักระยะหนึ่งจะเกิดบรรยากาศที่รู้สึกเบื่อหน่าย 
อดึอดัใจมากกว่าสขุใจเพราะบรรยากาศหรอืปัจจยัหลายอย่าง 
ท่ีก่อให้เกดิความรูส้กึนัน้ จงึมองหาช่องทางทีจ่ะผลกัดนัตัวเอง 
ให้ก้าวหน้ากว่าเดมิด้วยการขอย้ายต�าแหน่งเพือ่สะสมประสบการณ์ 
ตามหลักทฤษฎีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน หรือเรียกว่า 
Job Rotation อันน�าไปสู่การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
ให้บคุลากรได้มกีารเรยีนรู้งานในต�าแหน่งอืน่เพ่ิมเติม มทีกัษะ 
และความรู้มากขึ้น ประกอบกับส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ได้ก�าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชพี หรอื Careerpath
ทีท่�าให้ข้าราชการมโีอกาสมองเหน็ความก้าวหน้าในต�าแหน่ง 
ที่ตนครองอยู่ตั้งแต่ต�าแหน่งเร่ิมต้นจนถึงต�าแหน่งสูงสุดที่จะ 
สามารถก้าวหน้าได้ ซึง่บางคนอาจจะไม่ทราบขัน้ตอนในการ 
ขอย้ายต�าแหน่งหรือท�าไม่ถูกว่าต้องท�าอย่างไรถึงจะได้ย้าย
 ในทางปฏิบัตินั้น ก่อนย้ายควรทราบขั้นตอนในการ
ขอย้ายต�าแหน่งท�าได้ง่าย ๆ ดังนี้
 1. ผูท้ีย่ืน่ความประสงค์ขอย้ายต้องตรวจสอบ (CHECK) 
วเิคราะห์ต�าแหน่งทีว่่าง และพจิารณาความเหมาะสมในต�าแหน่ง 
ทีข่อย้ายว่าตนเองมคีณุสมบตัเิฉพาะต�าแหน่งตรงตามมาตรฐาน 
ก�าหนดต�าแหน่งและเป็นกลุ่มสายงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 
ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งส�าคัญล�าดับแรกในการขอย้ายต�าแหน่ง 
 	 **	สามารถตรวจสอบมาตรฐานก�าหนดต�าแหน่ง 
และกลุ ่มสายงานท่ีเกี่ยวข ้อง	(หนังสือคณะกรรมการ 
ข้าราชการรัฐสภา	ท่ี	26/2557	(ว	11)	เรื่องการก�าหนด 
กลุ ่มสายงานที่ เ ก่ียวข ้อง)	ได ้ในระบบ	Intranet	ของ
ส�านักบริหารงานกลาง	กลุ่มงานบริหารงานบุคคล	**
 2. เมื่อพิจารณาว่าตนเองมีคุณสมบัติเป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ที่ก�าหนด สามารถยื่นแบบแสดงวามประสงค์ได้ที ่
ส�านักบริหารงานกลาง โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามล�าดับชั้น

 3. ส�านักบริหารงานกลางจะท�าหนังสือสอบถาม
ความเหน็แต่ละส�านกัฯ ทีม่ตี�าแหน่งว่าง เพือ่พจิารณาผูข้อย้าย 
โดยผ่านที่ปรึกษา และรองเลขาธิการวุฒิสภาที่ควบคุม 
ก�ากับดูแล
 4. ส�านักบริหารงานกลาง น�าเรื่องขอย้ายต�าแหน่ง 
ของข้าราชการเข ้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง 
งานด้านการบริหารงานบุคคล
 5. คณะกรรมการกลั่นกรองงานด้านการบริหารงาน
บุคคล พิจารณารายชื่อข้าราชการขอย้ายต�าแหน่ง
 6. น�าผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรอง
งานด้านการบริหารงานบุคคลเสนอเลขาธิการวุฒิสภา 
ให้ความเห็นชอบในการขอย้ายต�าแหน่งของข้าราชการ และ
ลงนามค�าสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการ
 7. ส�านักบริหารงานกลางแจ้งเวียนค�าสั่งและแจ้งผู้ที่
ได้ย้ายต�าแหน่งให้มาลงนามรับทราบในค�าสั่ง
 ไม ่ว ่าจะตัดสินใจอย่างไรก็ตามเกี่ยวกับการย้าย
ต�าแหน่งงาน อย่าลืมตัดสินใจด้วยความรอบคอบ ถี่ถ้วน  
ตรวจสอบก่อนว่าตนเองไปด�ารงต�าแหน่งที่ขอย้ายนั้น 
จะได้ประโยชน์อย่างไรบ้าง เพราะงานและเงินไม่ได้หาง่าย 
ต้องแลกด้วยความขยัน ความเพียร และประสบการณ์
มากกว่าการฝันแต่เพียงเลื่อนลอย ดังนั้น การหมุนเวียนงาน 
หรือการย้ายต�าแหน่งภายในนั้นเป ็นเรื่องที่จะน�าไปสู ่ 
การพัฒนางานในสายอาชีพของบุคลากรภายในส�านักงาน 
เป็นแนวคิดที่จะท�าให้บุคลากรเติบโตขึ้นไปด�ารงต�าแหน่ง 
ที่สูงขึ้น โดยจะต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้น บุคลากรคนนั้น 
จะท�าได้ดีก็ต่อเมื่อเขาได้เคยผ่านงานนั้น และมีประสบการณ ์
ในการท�างานนั้น ๆ มาก่อน ได้รู้ปัญหา รู้ข้อจ�ากัดของการ 
ท�างานนัน้ ๆ เพือ่ทีจ่ะท�าให้สามารถบรหิารจดัการรายละเอยีด 
ของงานได้เป็นอย่างดี 

ประสงค ์
ขอย้าย

พิจารณา 
คุณสมบัติ ต�ำแหน่งว่ำง ประชุม 

กลั่นกรอง

ความเห็นชอบ 
เลขาธิการวุฒิสภา

อนุมัติ/ 
แจ้งเวียน

พิจารณา 
รำยชื่อ/ต�ำแหน่ง



7 มีนาคม 2559
March 2016

ข่าวสารการต่างฯ
ส�านักการต่างประเทศ

การเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา (IPU) ครั้งที่ 134
ณ กรุงลูซากา สาธารณรัฐแซมเบีย
ระหว่างวันที่ 17-25 มีนาคม 2559

 
 นายสรุชยั เลีย้งบญุเลศิชยั รองประธานสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิคนทีห่นึง่ ในฐานะหวัหน้าคณะผูแ้ทนสภานติบิญัญตัิ
แห่งชาติ ได้น�าสมาชิกนิติบัญญัติแห่งชาติ รวม 15 คน ประกอบด้วย นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์
นายกิตติ วะสีนนท์ นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ นายศรีศักดิ์ ว่องส่งสาร พลต�ารวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ และนายอนุศาสน์ 
สุวรรณมงคล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะข้าราชการ เดินทางไปเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา (IPU)
ครั้งที่ 134 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 17-25 มีนาคม 2559 ณ กรุงลูซากา สาธารณรัฐแซมเบีย 
 ทัง้น้ี นายสรุชยั เลีย้งบญุเลศิชยั รองประธานสภานติบัิญญตัแิห่งชาต ิคนท่ีหนึง่ ในฐานะหวัหน้าคณะผูแ้ทนสภานติบิญัญตัิ
แห่งชาติ ได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในการอภิปรายทั่วไปภายใต้หัวข้อ “การมีส่วนร่วมของคนรุ่นเยาว์ในระบอบประชาธิปไตย” 
โดยมีใจความส�าคัญว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงคือสิ่งท่ีมากกว่าแค่การจัดการเลือกตั้ง แต่จะต้องเป็นการเลือกตั้งท่ีมีเสรีภาพ
และยตุธิรรม ประชาธปิไตยคือสิง่ทีค่วรมาจากประชาชนภายในประเทศและต้องเริม่จากเดก็และเยาวชน ประเทศไทยรวมถงึ
สภานติบิญัญตัแิห่งชาตไิด้ด�าเนนิการเตรยีมการให้แก่ เดก็และเยาวชนรุน่ใหม่โดยการสร้างพืน้ฐานทีเ่ข้มแขง็เพือ่น�าไปสูป่ระชาธปิไตย
ที่แท้จริงให้เกิดขึ้นในประเทศไทยผ่านโครงการต่าง ๆ ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นอกจากนี้ คณะผู้แทนฯ ยังได้เข้าร่วม
การประชมุอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้อง อาท ิการประชมุคณะมนตรบีรหิารการประชมุกลุม่อาเซยีน+3 (ซึง่นายสรุชยั เลีย้งบญุเลศิชยั
หัวหน้าคณะผู้แทนสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิท�าหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชมุ) การประชมุกลุม่ภมูริฐัศาสตร์เอเชยี-แปซฟิิก และ
การประชมุคณะกรรมาธกิารสามญัสหภาพรฐัสภาคณะต่าง ๆ นอกจากนี ้ในการประชมุดงักล่าว คณะผูแ้ทนสภานติบิญัญตัแิห่งชาติ
ยงัมโีอกาสได้เข้าพบนายซาแบร์ โฮซเซน เชาว์ดร ีประธานสหภาพรฐัสภา และนายมาร์ตนิ จนุกอง เลขาธกิารสหภาพรฐัสภา
รวมทั้ง ได้หารือทวิภาคีกับนายชุนอิจิ ซุสุกิ หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาญี่ปุ่นฯ และนายเจิน วัน ฮาง ประธานคณะกรรมาธิการ
การต่างประเทศ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาเวียดนาม อีกด้วย
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 คณะกรรมการวจิยัและพฒันาของสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิ ได้มมีตเิหน็ชอบให้คณะอนกุรรมการตดิตามประเมินผล
การด�าเนินงานด้านการวิจัยจัดท�า “รวมบทคัดย่องานวิจัยของวุฒิสภา ตั้งแต่ป ี พ.ศ. 2546 - 2557” ขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงาน.วิจัยของวุฒิสภาที่ได้ด�าเนินการแล้วเสร็จ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 - 2557 
จ�านวนทัง้สิน้ 112 เรือ่ง โดยครอบคลมุในหลายด้าน เช่น เศรษฐกจิ สงัคม การเมอืงการปกครอง วทิยาศาสตร์ การศึกษา
และพลังงาน เพ่ือเผยแพร่ให้แก่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้วิจัย
ในโครงการวจิยัทีไ่ด้รบังบประมาณสนบัสนนุจากส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา สถาบนัการศกึษาท่ัวประเทศ รวมทัง้จะได้
น�าไปเผยแพร่ในมหกรรมงานวจิยัแห่งชาต ิ2559 ทีส่�านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาตจิดัขึน้ในช่วงเดอืนสงิหาคม 2559
 ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีศักยภาพสูงในการต่อยอดและใช้ในวงกว้างต่อไป 
โดยเอกสารรวมบทคัดย่องานวิจัยฯ ดังกล่าว ส�านักวิชาการได้น�าลงเผยแพร่ไว้ในเว็บเพจคณะกรรมการวิจัยและพัฒนา
ของสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิhttp://www.senate.go.th/w3c/senate/comm.php?url=home&comm_id=1829 
เพื่อความสะดวกต่อการสืบค้นของผู้สนใจต่อไป

เล่าข่าวส�านักวิชาการ

การเผยแพร่ “รวมบทคดัย่องานวจิยัของวฒุสิภา ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2546 - 2557”
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การจัดสัมมนาโครงการเสริมสร้างความรู ้
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ   

หัวข้อ “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านระบบงานนิติบัญญัติ” 
(แบบการเขียนกฎหมาย การใช้ถ้อยค�า และภาษากฎหมายท่ีใช้ในปัจจุบัน)

ส�ำนักกำรประชุม

 ในวันเสาร์ที ่19 มนีาคม 2559 ส�านกัการประชมุ 
ร่วมกับส�านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้จัดโครงการ 
เสริมสร้างความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็น 
นกักฎหมายนติบิญัญตั ิหวัข้อ “การประชมุเชงิปฏบิตักิาร 
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านระบบงานนิติบัญญัติ” 
(แบบการเขียนกฎหมาย การใช้ถ้อยค�า และภาษา 
กฎหมายทีใ่ช้ในปัจจบุนั) ณ ห้องประชมุคณะกรรมาธกิาร 
หมาย เลข 306 -308  ชั้ น  3  อาคารรั ฐสภา  2 
ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา

 โดยมีผูเ้ข้าร่วมการสมัมนา ได้แก่ ข้าราชการต�าแหน่ง 
นติกิรของส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา และบคุลากรจาก 
ส�านักงานศาลปกครอง ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร 
ผูท้รงคณุวุฒด้ิานกระบวนการตรากฎหมาย จ�านวน 3 ท่าน 
คอื นายชเูกยีรต ิรตันชัยชาญ สมาชิกสภานติบิญัญัตแิห่งชาติ 
นางกาญจนารตัน์  ลวีโิรจน์  สมาชกิสภานติบิญัญัตแิห่งชาติ 
และนายธนาวฒัน์ สงัข์ทอง กรรมการร่างกฎหมายประจ�า 
ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 การจัดสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ 
บคุลากรของส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา โดยเฉพาะในส่วน 
ทีเ่กีย่วข้องกบักระบวนการพจิารณาร่างกฎหมายของฝ่าย 
นติบิญัญตัมิคีวามรู ้ความเข้าใจเรือ่งแบบการเขยีนกฎหมาย 
การใช้ถ้อยค�า และภาษากฎหมายทีม่บีญัญตัใิช้อยูใ่นปัจจบุนั 
ทั้งนี้ เพื่อให้นิติกรน�าความรู้ที่ได้รับปรับใช้เพื่อสนับสนุน 
การท�าหน้าที่ในการพิจารณาร่างกฎหมายของฝ่าย 
นิติบัญญัติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ส�ำนักกำรประชุม

ต้องมกีารศกึษาวเิคราะห์ข้อดข้ีอเสยี แล้วน�ามาเปรยีบเทยีบ 
เพื่อหาถ้อยค�าหรือวิธีการในการเขียนที่เหมาะสมที่สุด 
ส�าหรับเรื่องนั้น ซึ่งต้องพิจารณาถึงเนื้อหาสาระและ 
เจตนารมณ์ของกฎหมายนั้นด้วย มิใช่น�ามาใช้เพราะ 
เหน็ว่าเป็นแบบทีใ่ช้กนัมากเพยีงเหตผุลเดยีว โดยในบางกรณี 
อาจมีการใช้ถ ้อยค�าหรือวิธีการในการเขียนเช่นนั้น 
เพียงครั้งเดียวแต่ก็อาจได้รับการยอมรับให้เป็นแบบของ 
กฎหมายได้เช่นกัน หรืออาจจะสร้างแบบของกฎหมาย 
ขึ้นใหม่เมื่อไม่สามารถเลือกใช้แบบเดิมที่มีอยู ่แล ้ว 
ที่เหมาะสมได้ ซึ่งอาจจะเป็นแบบที่เป็นมาตรฐานต่อไป 
ในอนาคตก็ได้  
 ถ้อยค�าภาษาในกฎหมายจึงมีความส�าคัญมาก 
ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ภมูพิลอดลุยเดช ได้ให้ไว้ว่า “...บางครัง้กฎหมายกลายเป็น 
เครื่องมือกดขี่ข่มเหงกันในสังคมได้ และเราต้องคอย 
ตรวจสอบเจตนารมณ ์ที่ แท ้จริ งของกฎหมายกับ 
ข้อก�าหนดตามตัวอักษร ด้วยความส�านึกตระหนักว่า  
ข้อก�าหนดตามตัวอักษรนั้นที่จริงจัดวางไว้เพื่อสนอง 
เจตนารมณ์ของกฎหมาย แต่เมื่อออกมาแล้วมันกลับเป็น 
เครื่องมือในการที่จะไม่ปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของ 
กฎหมาย คนจึงใช้บทบัญญัติตามตัวอกัษรเพือ่ท�าร้ายคนอืน่ 
ก็ได้ หรือเพื่อสนองการหาผลประโยชน์ของตนเองก็ได้  
ดังที่มีคนใช้กฎหมายเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองกัน
มากมาย...” 

   

 ใจความส� า คัญตอนหนึ่ ง ท่ีน ่ าสนใจโดย 
นางกาญจนารตัน์ ลวีโิรจน์ (วทิยากร) ได้กล่าวไว้มว่ีา  
“การเขียนกฎหมายจะต้องน�าทั้งศาสตร์และศิลป์ 
มาประยกุต์ใช้ด้วยกัน โดยในการเขียนกฎหมายจะต้อง 
ยึดหลักว่า “เขียนให้ผู้อื่นอ่าน ไม่ใช่เขียนเพื่ออ่านเอง  
จะต้องให้ผู้อื่นอ่านแล้วเข้าใจได้ตรงตามเจตนารมณ์ 
หรือความต้องการของกฎหมายนั้นให้มากที่สุด”  

 ทั้งนี้ รายละเอียดและสรุปผลการจัดโครงการ  
ส�านักการประชุม จักได้รวบรวมจัดท�าเป็นรายงาน 
เพื่อเผยแพร่ในโอกาสต่อไป

จึงจะแสดงให้เห็นว่ากฎหมายนั้นประสบความส�าเร็จ 
ในการเขียน ซึ่งมีนักวิชาการทางกฎหมายได้กล่าวว่า 
“กฎหมายที่ดีต้องไม่เขียนยาวเกินไป ต้องสั้น กระชับ 
และตรงเจตนารมณ์มากท่ีสดุ จงึจะเป็นกฎหมายทีด่ไีด้” 
ปัจจยัทางเทคนคิทีค่วรให้ความส�าคญัในการร่างกฎหมาย 
ที่ดี คือ รูปแบบในการเขียนและการใช้ถ้อยค�าภาษา 
ในกฎหมาย เพราะถ้าสามารถสร้างรูปแบบในการเขียน 
และถ้อยค�าภาษาได้ จะท�าให้กฎหมายที่ตราออกมานั้น 
มีมาตรฐานเดียวกัน มีความชัดเจน สามารถอธิบาย 
ไปในทิศทางเดียวกันได้ และไม่เกิดปัญหาในการใช้และ 
ตีความต่อไปในอนาคต
 รูปแบบของกฎหมายจึงมีความส�าคัญมาก  
ซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้มีค�าพิพากษา ที่ อ.61/2559 
ไว้ว่า “เมือ่กฎหมายแม่บทก�าหนดให้การก�าหนดหลกัเกณฑ์ 
ต้องตราเป็นระเบยีบ ข้อบงัคบั จะต้องปฏบิตัติามรปูแบบ 
ทีก่ฎหมายก�าหนดให้อ�านาจไว้ การทีห่น่วยงานได้ก�าหนด 
หลักเกณฑ์โดยออกเป็นหนังสือเวียนนั้นจึงไม่ชอบด้วย 
รปูแบบทีก่ฎหมายก�าหนด ศาลจงึสัง่เพกิถอนหนงัสือเวยีน 
ดังกล่าว” ดังนั้น จึงต้องดูเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้น ๆ   
ว่าต้องการให้ก�าหนดหลักเกณฑ์ในรูปแบบใด 
 ส�าหรบัแบบของกฎหมาย โดยทัว่ไปผูร่้างกฎหมาย 
จะถูกผูกมัดอยู ่กับแบบอย ่างของกฎหมายที่ ได ้ 
ประกาศใช้แล้วและได้ถือปฏิบัติมาช้านาน ซึ่งมักจะใช ้
ถ ้อยค�าหรือวิ ธีการในการเขียนในเรื่องเดียวกัน 
หรอืในประเดน็เดยีวกัน ท่ีใช้อยู่ในกฎหมายหลาย ๆ  ฉบบั 
มาเป็นแบบของกฎหมาย แต่ในการน�ามาใช้นัน้ผูร่้างกฎหมาย 
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กรรม 1 News
สำ�นักกรรม�ธิก�ร 1

	 วันน้ีมารู้จักประเพณีรดน�้าด�าหัวกันค่ะ ในอดีตประเพณีการรดน�้าด�าหัวเกิดขึ้นที่ทางภาคเหนือของประเทศไทย
เป็นส่วนใหญ่ แต่ในปัจจุบันได้มีการสืบทอดประเพณีที่ดีงามและมีการกระท�ากันทั่วไป ซึ่งจริง ๆ แล้ว “การด�าหัว” ก็คือ
การรดน�า้นั่นเอง แต่เป็นค�าเมืองทางเหนือ การด�าหัวเรียกกันเฉพาะการรดน�้าแก่ บิดามารดา ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ผู้สูงอายุหรือ
ผูท้ีม่ตี�าแหน่งหน้าทีก่ารงานสงู เช่น พ่อเมอืง เจ้าเมอืง เป็นต้น เพือ่แสดงความเคารพและความกตญัญตู่อผูใ้หญ่และผูม้พีระคณุ 
ด้วยความเชือ่ทีว่่าเป็นการขอขมาลาโทษในสิง่ทีไ่ด้ล่วงเกนิไป พร้อมท้ังรบัค�าอวยพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลแก่ชีวติ การรดน�า้ด�าหวั
ล้วนให้คณุค่ามากมาย เช่น เกดิความสมัพนัธ์ทีด่ใีนครอบครวัและเป็นโอกาสทีด่ใีนการได้พบกบัญาต ิๆ นอกจากจะเกดิความอบอุน่แล้ว
ยังได้แสดงถึงความเคารพต่อผู้ใหญ่ เพื่อขอพรเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเองด้วยค่ะ
ส�าหรับการจัดเตรียมสิ่งของเพื่อน�าไป “รดน�้าด�าหัว” มีดังนี้
 1. น�้าอบไทยหรือน�้าหอม น�้าส้มป่อย 
 2. ดอกมะลิ ดอกกุหลาบ หรือดอกไม้อื่น ๆ ที่ปลูกอยู่ในบ้านก็ได้
 3. ขันเงินหรือขันทองเหลือง พานข้าวตอก ดอกไม้ และธูปเทียน 
 4. ผ้าตัดเสื้อ ผ้านุ ่ง ผ้าห่ม หรือของขวัญเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อมอบให้แก่ผู ้ใหญ่
 ส�านักกรรมาธิการ 1 จึงได้สืบสานประเพณีไทยท่ีดีงาม โดยจัดให้มีพิธีสรงน�้าพระและรดน�้าด�าหัวขอพรจากผู้บริหาร 
เนื่องในประเพณี “วันสงกรานต์” ขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 ณ ส�านักกรรมาธิการ 1 งานนี้น�าทีมให้พร 
โดย นางสาววราภรณ์ มีเปรมปรีดิ์ รองเลขาธิการวุฒิสภา นายวิบูลย์ เอี่ยมกระสินธุ์ ผอ.ส�านักรายงานการประชุมและชวเลข
นายกิตติ เจริญยงค์ ผอ.ส�านักกรรมาธิการ 1 นายสมใบ มูลจันที ผอ.ส�านักกรรมาธิการ 3 และนางสาวชลธิชา มีแสง
ผอ.ส�านักวิชาการ ใครเป็นใครเชิญติดตามกันได้เลยจ้า 

สงกรานต์มาแล้ว
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เกร็ดเรื่องมารยาทบนโต๊ะอาหารแบบสากล
 ช่วงทีผ่่านมา  บคุลากรจากส�านักภาษาต่างประเทศและส�านกัการต่างประเทศได้เข้ารบัการอบรมเกีย่วกบัมารยาทสากล
ซึ่งมีเรื่องมารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตกรวมอยู่ด้วย วันนี้จึงขอน�าเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมาเล่าสู่ท่านผู้อ่าน แม้เรา
อาจไม่ค่อยได้ทานอาหารแบบตะวันตกมากนัก แต่ควรรู้เรื่องมารยาทและธรรมเนียมปฏิบัติบ้าง หากได้รับเชิญไปงานใด ๆ  
ที่จัดเลี้ยงแบบนี้ จะท�าได้อย่างไม่เคอะเขิน
 การเข้าท่ีนัง่ บรกิรหรอืคุณผูช้ายจะเลือ่นเก้าอีถ้อยให้คณุผูห้ญงิ การเข้าท่ีนัง่ต้องเข้าทางฝ่ังซ้ายของเก้าอี ้เมือ่จะลกุออก
ให้ออกทางฝั่งขวาของเก้าอี้ 
 การจัดวางอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารแบบตะวันตก การเสิร์ฟอาหารมักเริ่มจากขนมปัง สลัด ซุป อาหารหลัก ของหวาน
และปิดท้ายด้วยชา/กาแฟ อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร ใช้จากด้านนอกสุดเข้าหาด้านในสุด

   ผ้าซับปาก วางบนจานอาหารหรือวางด้านซ้ายมือ 
   ช้อนหวาน/ส้อมหวาน วางเหนือจานอาหาร

   แก้วน�้าและแก้วไวน์ วางด้านขวา 
   แก้วน�้าวางอยู่เหนือมีดเล่มในสุด 
   แก้วไวน์แดง และแก้วไวน์ขาววาง
   เฉียงลงมา แนวเดียวกัน
   ช้อนและมีดวางด้านขวามือ 
   มีดหันคมเข้าหาตัว

   จานขนมปัง/มีดเนย วางอยู่
   ด้านซ้ายสุด เหนือส้อม
   ส้อมวางด้านซ้ายมือ

 การใช้ผ้าซบัปาก เมือ่เจ้าหน้าทีเ่ริม่เสร์ิฟขนมปัง ต้องคลีผ้่าซบัปาก พบัเป็นสองท่อน วางบนตกั น�าชายผ้าด้านทีท่บกนั
วางเข้าหาตัว ให้ใช้ด้านในของผืนผ้าด้านบนซับปาก 
 การทานขนมปัง มือขวาจับขนมปัง มือซ้ายบิพอดีค�า มือขวาถือมีดเนย ปาดเนยและทาขนมปังส่วนที่บิไว้โดยยกทา
เหนือจานขนมปัง วางมีดบนจาน และน�าขนมปังเข้าปากด้วยมือซ้ายเท่านั้น
 การทานซุป การทานซุปที่เสิร์ฟมาในจานก้นลึก ให้ใช้ช้อนตักออกจากตัว สามารถปาดเบา ๆ  ที่ขอบจานได้ แล้วจิบซุป
จากด้านข้างช้อน เมือ่ซปุใกล้หมด ให้เอยีงจานออกนอกตวั แล้วค่อยตกัซุป ถ้าเป็นซุปใส ไม่มเีนือ้ท่ีเสร์ิฟในถ้วยสองห ูใช้นิว้ชีข้วา
สอดที่หูถ้วย มือซ้ายช่วยประคอง ยกถ้วยขึ้น แล้วค่อย ๆ จิบซุป
 การน�าอาหารเข้าปาก มือซ้ายคว�่าส้อม จิ้มชิ้นเนื้อ มือขวาถือมีดโดยใช้นิ้วชี้ก�ากับที่สันมีด ตัดชิ้นเนื้อแต่พอดีค�า 
น�าอาหารเข้าปากด้วยมือซ้ายโดยการคว�า่ส้อม
 กาแฟ/ชา เวลาคนกาแฟ/ชา ใช้ช้อนคนตรงกลางถ้วย หรอืเป็นเลขแปดอารบกิ ไม่คนให้เกดิเสยีงกระทบแก้ว ไม่ควรใช้
ช้อนชิม ให้วางช้อนบนจานรองแก้ว แล้วจิบช้า ๆ 
 การจับแก้วเครื่องดื่ม แก้วน�้า ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ช่วยประคองตัวแก้ว นิ้วที่เหลือจับที่ก้านแก้ว แก้วไวน์ นิ้วทุกนิ้ว
จับที่ก้านแก้ว ห้ามประคองตัวแก้ว เพราะอุณหภูมิจากนิ้วมือจะท�าให้อุณหภูมิของไวน์เปลี่ยนและเสียรสชาติ 
 การพักทานอาหาร/การรบัประทานเสรจ็เรยีบร้อย หากต้องลกุจากโต๊ะอาหารชัว่คราว ให้วางมดี  (หนัคมมดีเข้าหาตวั)
กบัส้อม (คว�า่ส้อม) โดยท�ามมุ 90 องศาลงบนจาน พบัผ้าซบัปากบนตกัหลวม ๆ วางบนโต๊ะด้านซ้ายของจานอาหาร ถ้ารบัประทาน
เสร็จแล้ว รวบมีดและหงายส้อม วางเฉียงด้านขวาของจาน พับผ้า ซับปากหลวม ๆ วางไว้บนโต๊ะ
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“พัฒนำงำน พัฒนำคน พัฒนำองค์กร”
ส�ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

การพัฒนาบุคลากรตามแนวคิด  
70:20:10 Learning Model

 ภายหลังการประเมินผลการปฏิบัติราชการ หรือค�าเรียก 
ทีคุ่น้เคยว่า “PMS” เสรจ็สิน้ลงในแต่ละรอบการประเมนิ สิง่ทีค่วรให้ 
ความส�าคญัอย่างยิง่ คอื การพฒันาตนเอง หรอืค�าเรยีกทีคุ่น้เคยอกีหนึง่ค�า 
ว่า “แผนพัฒนารายบุคคล หรือ IDP (Individual Development Plan)” 
ซึ่งหมายถึง โอกาสท่ีบุคลากรจะได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ให้สอดคล้องกับระดับต�าแหน่ง 
ตามที่องค์กรคาดหวัง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

 โดยทีไ่ด้มนีโยบายด้านการพฒันาบคุลากรของส่วนราชการสงักดัรฐัสภาก�าหนดให้ “ข้าราชการรฐัสภาสามญั 
ต้องได้รับการพัฒนา อย่างน้อย 10 วันต่อคนต่อปี ด้วยวิธีการพัฒนาที่หลากหลาย และให้มุ ่งเน้นวิธีการ 
พัฒนาที่นอกเหนือจากการฝึกอบรม (non-Classroom Training) เป็นหลัก” ซึ่งส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ได้ก�าหนดสัดส่วนการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับนโยบายดังกล่าว โดยแบ่งออกเป็นการฝึกอบรม (Classroom 
Training) จ�านวน 2 วัน และวิธีการพฒันาทีน่อกเหนอืจากการฝึกอบรม (non-Classroom Training) จ�านวน 8 วนั 

 ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะงานของบุคลากร (Functional  
Competency) หลกัสตูร “การพฒันาบคุลากรด้านการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคล” ในช่วงเดอืนธันวาคม 
2558 และวิทยากรบรรยาย คือ ดร. อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ด้านการบริหารและพัฒนา 
ทรพัยากรมนษุย์และผูเ้ขยีนได้เรยีนรูเ้รือ่ง “Development Tools บนพืน้ฐานของ 70:20:10 Learning Model” 
 ซึ่งเป็นการน�าเสนอแนวทางการใช้เครื่องมือการพัฒนาความสามารถ 

ของบุคลากรในสัดส่วนที่เหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาบุคลากร 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เขียนเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีประโยชน ์

และสอดคล้องกับภารกิจตามนโยบายที่จะต้องด�าเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดงันัน้ จงึขอใช้คอลมัน์นีเ้ป็นอกีหนึง่ 
ช่องทางในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา 
บคุลากรตามแนวคิด “การพฒันาบคุลากรบนพืน้ฐาน 70:20:10 
Learning Model” โดยในฉบับนี้ผู้เขียนจะขอน�าเสนอสรุป
สาระส�าคญัทีไ่ด้รบัจากการเรยีนรู ้ดงันี้

“70:20:10 Learning Model” 
 • เป็นรปูแบบการเรยีนรูท้ีม่ต้ีนก�าเนดิมาจากการวจิยัเชงิประจกัษ์และการสงัเกตการณ์ 
ของนักวิชาการ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1960 โดย Morgan McCall และทีมงาน ณ Center for 
Creative Leadership (CCL) สหรัฐอเมริกา
 • เป็นรูปแบบท่ีต้องปรับใช้ในองค์กรแบบองค์รวม (Learning Architecture)  
หมายถงึ การผสมผสานวธิกีารพฒันาทัง้การฝึกอบรม (Classroom Training) และการเรยีนรู้ 
ทีเ่กดิขึน้จรงิในสถานทีท่�างาน (Workplace Learning) ในสัดส่วนที่เหมาะสม คือ 70:20:10 
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“พัฒนำงำน พัฒนำคน พัฒนำองค์กร”
ส�ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

70%
Learn by  

Experience

เป็นแนวคดิกำรเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้จำกประสบกำรณ์กำรท�ำงำน (Learn by  
Experience) 
   - เน้นกำรท�ำงำนในสถำนทีท่�ำงำนจริง (Workplace Learning) และได้ลงมอื 
ปฏิบัติจริง 
   - ผู้เรียนรู้เกิดกำรรับรู้อย่ำงรวดเร็วจำกกำรลงมือปฏิบัติ

20%
Learn by  
Others

เป็นแนวคิดกำรเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจำกกำรมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลในสถำนที่
ท�ำงำน (Learn by Others) 
   - เป็นกำรเรยีนรูท้ีเ่กิดขึน้จำกกำรสนทนำ กำรปรกึษำหำรอืกำรแลกเปลีย่น 
ข้อมูลระหว่ำงกัน 
   - อำศัยพื้นฐำนกำรมีสำยสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงคู่สนทนำ

10%
Learn by 
Courses

เป็นแนวคิดกำรเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจำกกำรเรียนรู้ที่มีรูปแบบเฉพำะเจำะจง 
และเป็นทำงกำร (Learn by Courses) 
   - มีกำรก�ำหนดเนื้อหำหลักสูตรและระยะเวลำไว้ชัดเจน 
   - อำศยักำรเรยีนรูท้ัง้กำรฝึกอบรมภำยในและภำยนอกองค์กรและกำรเรยีนรู้ 
แบบออนไลน์

 โดยการเรยีนรูใ้นแต่ละรปูแบบประกอบด้วยเครือ่งมอืการพฒันา (Development tools) ทีห่ลากหลาย  
โดยผู้เขียนจะขอเสนอเครื่องมือที่สามารถน�ามาใช้ในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร ดังนี้

สัดส่วน
ลักษณะ 

การเรียนรู้
เครื่องมือการพัฒนา (Development Tools)

เครื่องมือ คุณลักษณะ

70% Learn by  
Experience

1. การมอบหมายงาน
   (Job Assignment)

- เน้นงานเพิ่มพิเศษนอกเหนือจาก
  Job Description
- แบ่งเป็น Job Enlargement 
  และ Job Enlargement 

2. การมอบหมายโครงการ
   (Project Assignment) 

- เน้นโครงการพิเศษที่ไม่ใช่โครงการ    
  ประจ�า

3. การหมุนเวียนงาน
   (job Rotation)

- เน้นการเปลี่ยนลักษณะงาน
- เน้น Multi-Skills

4. การเฝ้าติดตามแม่แบบ
   (Job Shadow)

- เลือกบุคคลที่เป็น Role Model
  ในเรื่องที่ต้องการติดตาม

5. การเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง 
   (On the Job Learning)

- เน้นการท�างานจริง ในสถานที่
  ท�างานจริง

6. การดูงานนอกสถานที่
   (Site Visit)

- เน้นการเลือกองค์กรที่เป็น
  Best-Practice ในเรื่องที่ดูงาน



15 มีนาคม 2559
March 2016

“พัฒนำงำน พัฒนำคน พัฒนำองค์กร”
ส�ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา  ส�านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

อ้างอิงจาก เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล” 
หัวข้อ“Development Tools บนพื้นฐานของ 70:20:10 Learning Model” โดย ดร.อาภรณ์  ภู่วิทยพันธุ์

สัดส่วน
ลักษณะ 

การเรียนรู้
เครื่องมือการพัฒนา (Development Tools)

เครื่องมือ คุณลักษณะ

20% Learn by  
Others

1. การสอนงาน (Coaching) - แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
  1) Instruct (การอธิบาย)
  เน้นพัฒนาความรู้และทักษะ 
  2) Inquire (การถามแบบปลายเปิด
  โดยเน้นทางบวก) เน้นพัฒนาทัศนคติ 

2. การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) - เน้นจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึก
  รับฟังปัญหา ให้ค�าปรึกษา

3. การประชุม (Meeting) - เน้นการพดูคยุ เสนอและแลกเปลีย่น 
  ความคิดเห็นระหว่างกัน  
- สมรรถนะที่ได้จากการประชุม คือ
  ความมั่นใจ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  การแก้ไขปัญหา

10% Learn by  
Courses

1. การฝึกอบรม 
   (Classroom Training)

- เน้นการก�าหนดเนื้อหาหลักสูตร
  รูปแบบ และระยะเวลาที่ชัดเจน

2. การเรียนรู้ด้วยตนเอง
   (Self-Learning)

- เน้นสื่อที่เป็นรูปธรรม เช่น หนังสือ
  e-Learning หรือ CD เป็นต้น

 จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นคงจะท�าให้ผู้อ่านได้เห็นถึงแนวทางการเลือกใช้เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรที่ 
เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น และสามารถก�าหนดแนวทางการพัฒนาลงใน “แผนพัฒนารายบุคคล หรือ IDP (Individual  
Development Plan)” และด�าเนนิการตามแผนดังกล่าวได้อย่างมีทศิทางทีช่ดัเจนมากยิง่ขึน้ ซึง่ในฉบับต่อไปผูเ้ขยีน 
จะได้น�าเสนอรายละเอยีดการใช้เครือ่งมอืการพฒันารปูแบบต่างๆ หรอืกรณศีกึษาทีเ่กดิจากการใช้เครือ่งมือ เพือ่เป็น 
ประโยชน์ส�าหรับการจัดท�าแนวทางการพัฒนาบุคลากรของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาต่อไป



16มีนาคม 2559
March 2016

ICT Insights
ส�ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศฯ

 วนัพฤหสับดทีี ่7 เม.ย. เวลา 10.00 น. ณ บรเิวณห้องโถง  
ชัน้ 1 อาคารรฐัสภา 1 นายสรุชยั เลีย้งบญุเลศิชยั รองประธาน 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมการ 
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของสภานติบิญัญัตแิห่งชาติ 
เป็นประธานในพธีิเปิดโทรทศัน์รัฐสภา IPTV 1 “โทรทศัน์นติบิญัญตั ิ
สทิธกิารรับรู้ของประชาชน” เพือ่ประกาศความพร้อมของสถานโีทรทศัน์ 

รัฐสภา IPTV 1 ภายใต้ 
การด�าเนนิการของส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา ในการท�าหน้าที ่
สื่อนิติบัญญัติเพื่อเผยแพร่ข่าวสารด้านสภานิติบัญญัติรวมทั้ง 
รายการทีเ่ป็นประโยชน์สูส่าธารณะ โดยได้รบัความร่วมมอืด้าน 
การด�าเนินงานโทรทศัน์จาก สถานีโทรทศัน์รฐัสภา ด้านการพฒันา 
ระบบและจดัท�าช่องรายการจากมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

และมหาวิทยาลัยรังสิต รวมถึงการสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติจากสมาคมการค้าผู้ประกอบการเคเบิลทีวี

 ในโอกาสที่ดีนี้ ยังได้รับเกียรติจาก พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ 
กรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม 
แห่งชาติ ในฐานะประธานอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการ 
โทรทัศน์ มอบใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน ์
เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ช่องรายการสถานีโทรทัศน์ 
รัฐสภา ไอพีทีวี 1

 ทั้งนี้ สามารถรับชมโทรทัศน์รัฐสภาไอพีทีวี 1 (Parliament IPTV 1)  
ผ่านทาง Mobile Application   Senate Channel  ระบบปฏิบัติการ iOS  
ทางเว็บไซต์ ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา http://live.senate.go.th/ 
Parliament IPTV 1 ระบบทวีภีายในของส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา ทางช่อง 
10 ช่องทาง และโครงข่าย CAT e-entertainment (บมจ. กสท โทรคมนาคม) 
 www.cateentertainment.com

พิธีเปิดโทรทัศน์รัฐสภา IPTV 1 
“โทรทศัน์นติบิญัญตั ิสทิธกิารรบัรู ้
ของประชาชน” 
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เลนส์... ส่องกำรพิมพ์
ส�ำนักกำรพิมพ์

 ความเป็นจรงิการท�างานคณุใช้ฟอนต์ในการท�างานอยู่ไม่กีฟ่อนต์ เพราะถ้าใช้ฟอนต์หลากหลาย 
เกินไปมันจะกลายเป็นย�ารวมมิตร งานจับฉ่าย การท�าหนังสือหรือการจัดหน้า โดยมากจะใช ้
โปรแกรมพวก Adobe Illustrator หรือ Indesign ค่าย Adobe ซึง่ในตวัโปรแกรมในเรือ่งฟอนต์ 
เราจะมกีารตัง้ค่าไว้แล้ว ค่าทีเ่ราตัง้เราจะมกีารใส่ฟอนต์ต่าง ๆ ทีเ่ราจะใช้งานลงไป ซึง่ในงานงานหนึง่ 
ฟอนต์ทีเ่ราใช้โดยมากกจ็ะมทีีจ่�าเป็นเท่านัน้ ไม่ใช้ฟอนต์เยอะ ใช้ฟอนต์ให้เหมาะสมกบังานทีเ่ราจะท�า  
ฟอนต์ที่เหมาะสมกับงานจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้การน�าเสนอของคุณได้ดีขึ้น

 - Font ที่เข้าใจได้ง่าย
 - Font ที่ดูแล้วอ่านง่าย ดูแล้วอ่านออกทันที
 - Font ทีท่�าให้เราสามารถสือ่ใจความส�าคญัของงานออกมาสูผู่ช้มได้เรว็ และดงึดดูความน่าสนใจ  
         ในการอ่าน
 - Font ที่ตรงกับเนื้อหา หรือสิ่งที่ก�าลังจะน�าเสนอ

Font ภาษาไทย DSN Thairat

การเลือกใช้ฟอนต์ DSN Thairat เป็นฟอนต์ ท่ีอ่านง่าย
และเป็นฟอนต์ที่ถูกออกแบบมาได้ดี ทั้งสวยงาม ใช้ได้ทั้ง 
พาดหัวข้อและตัวบทความเน้นความหนาของข้อความ

Font ภาษาไทย TH Sarabun New

ไทยสารบรรณ เป็นฟอนต์ที่มีหัวและอ่านง่ายถูกจริตคนไทย 
เป็นที่สุด และยังเป็นฟอนต์มาตรฐานราชการไทยท่ีใช้ใน 
หนังสือราชการ

หลักการเลือกใช้ฟอนต์ (Font)
ให้เหมาะสมกับงานที่ใช้ในแต่ละประเภท

F O N
T

หลักการเลือก Font

ตัวอย่าง เช่น  

Font ภาษาไทย RSU

การเลือกใช้ฟอนต์ที่อ่านง่าย และมีรายละเอียดไม่เยอะ
เป็นฟอนต์ที่มีความแข็งแรง ความสดใส และดึงดูด
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 คณะท�างานจัดการความรู้ของส�านักกรรมาธิการ 3 ประจ�าปีงบประมาณ 2559 ได้รับการอนุมัติจาก 
รองเลขาธิการวุฒิสภา (นางสาววราภรณ์ มีเปรมปรีด์ิ) ให้ด�าเนินการปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูลด้านกรรมาธิการ 
(เดิม) ชั้น 12 เป็นห้อง KM Room โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นห้องส�าหรับพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปัน 
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรของส�านักรรมาธิการ 1, 2 และ 3 และมีเป้าหมายเพื่อพัฒนางาน 
พัฒนาคน และพัฒนาฐานความรู้ของ “คนกรรมาธิการ” ให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ โดยใช้ชื่อโครงการ  
“Relax and Learn by committee” ทั้งนี้ทุกวันพุธเวลาประมาณ 10.00 นาฬิกา จะมีกิจกรรม “พุธเช้า 
เล่าเร่ืองวิป” ซึ่งจะเป็นการพูดคุยและสรุปประเด็นส�าคัญ ๆ  ของการประชุมวิป สนช. ให้กับผู้สนใจได้รับทราบ 
และเมื่อวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 นาฬิกา นางสาววราภรณ์ มีเปรมปรีดิ์ รองเลขาธิการวุฒิสภา  
ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “Relax and Learn by committe” อย่างเป็นทางการ

KM ROOM

เล่�ข่�วช�วกรรม 3
สำ�นักกรรม�ธิก�ร 3



19 มีนาคม 2559
March 2016

KM ROOM

ส�านักนโยบายและแผน

การจัดท�าแผนยุทธศาสตร ์
ของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 - 2564)
 การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) และ 
แผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ได้มีการจัดกิจกรรมแล้วรวม 2 ครั้ง คือ
 1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับความส�าคัญของการจัดท�า 
แผนยทุธศาสตร์ การวางแผนโครงการท่ีสอดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์ เมือ่วนัพธุที ่24 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 คร้ังแรก 
โดยกลุม่เป้าหมายประกอบด้วย ผูบ้ริหาร ผูบ้งัคบับญัชากลุม่งานของทกุส�านกั กลุม่ตรวจสอบภายใน และนกัวเิคราะห์ 
นโยบายและแผน
 2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 เพื่อระดมสมองในการทบทวน และก�าหนดพันธกิจ วิสัยทัศน์ และ 
ประเดน็ยทุธศาสตร์ของส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา ในระหว่างวนัเสาร์ที ่27 และวนัอาทติย์ที ่28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 
โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหารของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา

 การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ฉบับที ่4 (พ.ศ. 2560 – 2564) และการจดัท�าแผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ครัง้ที ่3 ในวนัองัคารที ่29 
และวันพุธที ่30 มนีาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชมุหมายเลข 2702 ชัน้ 27 อาคารสขุประพฤต ิโดยเป็นการระดมสมอง 
เพื่อก�าหนดเป้าประสงค์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย และกรอบการด�าเนินงาน โครงการ และงบประมาณ  
รวมทั้งส�านักผู้รับผิดชอบโครงการ โดยกลุ่มเป้าหมายของกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน 
ของทกุส�านกั กลุม่ตรวจสอบภายในและนกัวเิคราะห์นโยบายและแผนของส�านกันโยบายและแผน รวมทัง้สิน้ 121 คน 

 โดยมีกิจกรรมในการด�าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 4  
(พ.ศ. 2560 – 2564) แบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม ดังนี้

Strategic Plan 2017-2020
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Strategic Plan 2017-2020

 

 ท้ังนี้ การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 4 
ในวนัจันทร์ที ่16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เป็นการจดั 
กิจกรรมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู ้บริหาร 
และผู ้แทนผู ้มีส ่วนได ้ส ่วนเสียในการจัดท�า 
แผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ก่อนน�า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ  
และแผนปฏบิตัริาชการฯ ดงักล่าว 
ไปปรบัปรงุแก้ไขให้เกดิความสมบรูณ์ 
ต่อไป
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ติดตาม จุลสาร “บอกเล่าข่าวส�านักงาน” ได้ 4 ช่องทาง...
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