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กลุมงานผลิตเอกสารเผยแพร สํานักประชาสัมพันธ
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จัดทําขอมูลโดย
หนวยงานภายในรวม 18 สํานัก
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่
สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ

สารบัญสารบัญ

พิธีลงนามบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือ  3
 ในการเสริมสรางความรูเกี่ยวกับระบบรัฐสภา
 และการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
 อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ความสําคัญของคําบรรยายลักษณะงาน  5
 (Job Description)  
การเขารวมประชุมประจําปรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและ  8
 แปซิฟก (APPF) ครั้งที่ 25
โครงการเสริมสรางความรูทางวิชาการและการพัฒนา  9
 บคุลากรของสํานกัวชิาการ เรือ่ง “ทศันคตเิชงิบวก
 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานเปนทีม”
 (A Positive Attitude for Effective Team)
การเขารวมการประชุม เพือ่แถลงหรือชีแ้จงแสดงความเห็น 10
 ตอที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สําหรับบุคคล
 ภายนอกท่ีมิใชรัฐมนตรี หรือสมาชิกแหงสภา)
โครงการ “แลก (เปลี่ยน) รอยยิ้มใหเต็มที่ ปลูกความดี 11
 ในหัวใจ”
การเขารวมโครงการฝกอบรมระดับภูมิภาค หลักสูตร 13
 “การวิจยัสาํหรบัรฐัสภา” ณ ราชอาณาจักรกมัพูชา
การใหขอมูลปอนกับ FEEDBACK นั้น... สําคัญไฉน 14
หลักการออกแบบภาพประกอบ (Lustration) 16
หวงโซแหงคุณคา (Value chain) : การมุงเนนระบบ 17
 ปฏิบัติการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

บรรณาธิการบรรณาธิการ
 สวสัดคีะ พีน่องขาราชการ ลกูจาง และบคุลากรสํานกังาน
เลขาธิการวุฒิสภา จุลสาร “บอกเลาขาว สนง.” กลับมาพบ
กับทานอีกครั้งเปนประจําทุกเดือน สําหรับเดือนมีนาคม 2560 
ยังคงมีเนื้อหาสาระท่ีนาสนใจของแตละสํานัก มานําเสนอใหได
ติดตามเชนเคย
 ในชวงเดือนมีนาคมที่ผานมาสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ปฏิบัติหนาที่สํานักงานเลขาธิการ สภานิติบัญญัติแหงชาติ ไดจัด
พิธีลงนามบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือในการเสริมสราง
ความรูเกี่ยวกับระบบรัฐสภาและการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธปิไตยอันมพีระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข โดยมี นายสรุชยั
เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง 
เปนประธานในพิธเีปดและรวมเปนสกัขีพยานในพิธลีงนามบันทกึ
ขอตกลงฯ ระหวางเลขาธกิารวุฒสิภากบัผูบรหิารสถาบันการศกึษา
จํานวน 28 สถาบัน จุลสาร “บอกเลาขาว สนง.” ฉบับนี้ จึงขอ
นําเสนอใหไดรับทราบ
 นอกจากนี ้ยงัมบีทความและการดําเนนิงานของสาํนกัตาง ๆ
ที่นาสนใจ อาทิ “การเขารวมการประชุม เพื่อแถลงหรือชี้แจง
แสดงความเห็นตอทีป่ระชุมสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิ (สําหรบับคุคล
ภายนอกทีม่ใิชรฐัมนตรี หรอืสมาชกิแหงสภา)” “โครงการเสริมสราง
ความรูทางวชิาการและการพัฒนาบคุลากร เรือ่ง “ทศันคตเิชงิบวก
เพือ่เพ่ิมประสิทธภิาพในการทํางานเปนทีม” ( A Positive Attitude 
for Effective Team)” และบทความอืน่ ๆ ทีน่าสนใจ นอกจากนี้
ขอเชิญทุกสํานักรวมสงขอมูลขาวสาร ความรู กิจกรรมตาง ๆ 
ของสํานกัเพ่ือเผยแพรและประชาสมัพนัธใน จลุสาร “บอกเลาขาว
สนง.” ไดที่ กลุมงานผลิตเอกสารเผยแพร สํานักประชาสัมพันธ 
โทร 0 2831 9349-50 โทรสาร 0 2831 9349 หรอื ทาง email : 
senatesarn@gmail.com แลวพบกันฉบับหนา

                    กองบรรณาธิการ

 

จุลจุลสา
บบอกเลาขาอกเลาขาว สนง.ว สนง.
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 เม่ือวันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 219 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2  นายสุรชัย 
เลีย้งบญุเลศิชยั รองประธานสภานิตบิญัญตัแิหงชาต ิคนท่ีหนึง่ เปนประธานในพิธเีปดและรวมเปนสักขพียานในพิธลีงนาม
บันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือในการเสริมสรางความรูเกี่ยวกับระบบรัฐสภา
และการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อนัมพีระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข
ระหวาง นางวรารัตน อติแพทย เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการ
สภานติบิญัญตัแิหงชาติ กับ ผูบริหารสถาบันการศึกษา จํานวน 28 สถาบัน โดยมี
นายพงศกิตติ์ อรุณภักดีสกุล รองเลขาธิการวุฒิสภา กลาวรายงาน

 การลงนามบันทึกขอตกลงฯ ในครั้งนี้เปนการลงนามภายใตกรอบความ
รวมมือ 3 ประการ ไดแก

่ ่เม่ือวันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ ห
เลีย้งบญุเลศิชยั รองประธานสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิคนทีห่นึง่ เปนป

  Bird Eye View : PR SenateBird Eye View : PR Senate
สํานักประชาสัมพันธ

ประการที่ 1ประการที่ 1

เพื่อเสริมสรางความรูเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อนัมพีระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข บทบาทอํานาจหนาทีข่องรฐัสภา สภานติบิญัญตัิ
แหงชาติ และวุฒิสภาแกเยาวชนในสถาบันการศกึษาอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง

ประการที่ 2ประการที่ 2

เพือ่ประสานความรวมมือกนัในการจดักจิกรรมตาง ๆ  เกีย่วกบัการเมอืงการปกครอง
ในสถาบันการศึกษาภายใตกรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 

ประการที่ 3ประการท่ี 3

เพือ่เสริมสรางความรวมมือกนัในการสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองแกเยาวชน
ในสถาบันการศึกษาภายใตกรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 

พิธีลงนามบันทึกขอตกลงพิธีลงนามบันทึกขอตกลง
วาดวยความรวมมือในการเสริมสรางความรูเก่ียวกับระบบรัฐสภาวาดวยความรวมมือในการเสริมสรางความรูเก่ียวกับระบบรัฐสภา

และการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
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  Bird Eye View : PR SenateBird Eye View : PR Senate
สํานักประชาสัมพันธสํานักประชาสัมพันธ

  สําหรับสถาบันการศึกษาท่ีรวมในพิธีลงนาม จํานวน 28 สถาบัน ประกอบดวย สถาบันการศึกษาที่เขารวมโครงการ
เผยแพรความรูเกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอํานาจหนาที่ของสภานิติบัญญัติแหงชาติสูเยาวชนในสถาบัน
การศึกษา (สภาจําลองสัญจร) จํานวน 26 สถาบัน และสถาบันการศึกษาที่เขาเยี่ยมชมรัฐสภา จํานวน 2 สถาบัน โดยมี 
รายละเอียด ดังนี้

สถาบันการศึกษาที่เขารวมโครงการเผยแพรความรูเกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาท
อํานาจหนาที่ของสภานิติบัญญัติแหงชาติสูเยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจําลองสัญจร)

จํานวน 26 สถาบัน

สถาบันการศึกษาที่เขาเยี่ยมชมรัฐสภา
จํานวน 2 สถาบัน

  1. โรงเรียนราชานุชิต

  2. มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

  1.   โรงเรียนวรนารีเฉลิม  14. โรงเรียนสิรินธร

  2.   โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน  15. โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม

  3.   โรงเรียนสุคนธีรวิทย  16. โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

  4.   โรงเรียนราชวินิต มัธยม  17. โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

  5.   โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง  18. โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี

  6.   โรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ  19. โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

  7.   โรงเรียนสตรีวัดระฆัง  20. โรงเรียนปยะมหาราชาลัย

  8.   โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย  21. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน

  9.   โรงเรียนราชนันทาจารย สามเสนวิทยาลัย 2  22. โรงเรียนบานกระทุมลม 
      (นครราษฎณประสิทธิ์)

  10. วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ  23. โรงเรียนเทพศิรินทร

  11. โรงเรียนวัดราชาธิวาส  24. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ

  12. วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน  25. โรงเรียนเซนตคาเบรียล

  13. โรงเรียนทวีธาภิเษก  26. วชิราวุธวิทยาลัย
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 บอกเล�าเก�าสิบ
   กับ สํานักบริหารงานกลาง

ความสําคัญของคําบรรยายลักษณะงาน
(Job Description)(Job Description)

 คาํบรรยายลกัษณะงาน (Job Description) หรอืทีเ่รยีกกนัสัน้ ๆ วา
JD นั้น เปนสิ่งที่สําคัญ ซึ่งผูเขียนเรียกวาเปน “หัวใจพื้นฐานของระบบ
การบริหารงานบุคคล” เพราะเอกสารคําบรรยายลักษณะงาน (JD) 
สามารถเช่ือมโยงไปสูกระบวนการสรรหาบุคคล การมอบหมายงาน 
การสอนงาน การจดัทํามาตรฐานตําแหนง การประเมินผลงาน การเลือ่น
ระดับตําแหนง ฯลฯ เปนตน
 การจัดทํา JD ของบางองคการ อาจจะไมเคยมีเปนรูปแบบ
ทีช่ดัเจนครบถวนทกุตาํแหนง และไมรูวาจะนําไปใชประโยชนในขัน้ตอน
ใดบาง แตในยคุปจจบุนัหลายองคการทีม่คีวามประสงคจะไดรบัการรบัรอง
ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO ไดถูกบังคับใหจัดทําอยางเรงรีบเพราะ 
เปนตวัชีว้ดัพืน้ฐานของการทําหนาทีข่องบคุลากร จงึไดนาํไปสูการปรับปรงุ
ใหมีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําขึ้นมา

การใชประโยชนจากเอกสาร JD ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

 JD มีการนําไปใชในเกือบทุกขั้นตอนกระบวนการทํางานบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งนําเสนอดังนี้

1.  การวางแผนกําลังคนและการขออนุมัติการจางงาน

2.  การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน 

 เมือ่มกีารวางแผนกําลงัคนและแผนการสรรหาคนของแตละหนวยงาน จะตองมกีารจดัทาํเอกสารท่ีเขียนระบุตาํแหนง
ขึ้นมากอนที่จะหาคน โดยกําหนดหนาที่งานไวลวงหนา พรอม ๆ กับการจัดเขียนแผนภูมิโครงสรางตําแหนงงาน แมวา
แผนภูมิจะไดรับอนุมัติในหลักการเปนแผนการทํางานประจําป แตในการขอจางงาน ก็จะตองมีการจัดทําเอกสาร JD 
เปนแนวทางเพื่อใหผูบริหารจะไดศึกษา ทราบวาการที่จะอนุมัติในตําแหนงงานนั้น มีลักษณะการทํางานอยางไร เปนงาน
ที่กําหนดขึ้นมาใหม หรือเปนงานท่ีขออัตรากําลังแทนบุคคลเดิม 
การใช JD ในลักษณะนี้บางองคกรไมเคยปฏิบัติเลย

  เมือ่เร่ิมเขาสูกระบวนการสรรหาบุคคล การกาํหนดแนวทาง
ในการสัมภาษณ การอธิบายงานแกผู สมัคร ความคาดหวัง
ในความสามารถของผูดํารงตําแหนงก็จะตองอาศัยขอมูลใน JD 
ของตําแหนงงาน บางองคการท่ีใชการสัมภาษณโดยอิงสมรรถนะ 
(Competency) ตัวสมรรถนะเหลานั้นก็เขียนไวในเอกสาร JD 
แตบางองคการยังคงสัมภาษณกันโดยไมไดดูวาเอกสาร JD ของ
ตําแหนงนั้นๆ มีรายการระบุอะไรไวบาง

3.  การสอนงานหรือการ OJT 

 ตองยดึแนวทางตามท่ีเขยีนไวในเอกสาร JD บรรยายลกัษณะงานเพ่ือใหพนกังานไดรูขอบขายการทาํงาน ความคาดหวัง
ระดับผลงานที่ตองการ ดังนั้น หากเขียนคําบรรยายลักษณะงานที่เปนอยู ปจจุบันและสอดคลองกับการทํางานจริง
ก็จะเปนประโยชน

กนัสสสสส้้้้ััััันนนนน ๆๆๆๆๆ   ววววาาาา
นของระบบ
ณะงาน (JD) 
บหมายงาน 
น กกกกาาาารรรรรเเลืืืืื่่่อ่อออนนนน

ปนรรรรูููููปปปปปแแแแบบบบบบบบ
นในขั้้้้น้ตอน
บการรบัรรรรอออองงงง
รงรีบเเเเพพพพพรรรรราาาาะะะะ 
การปรััับบบบปปปปปรรรรุุุงุงงง

การบริหารทรัพยากรบุคคล

่ ้
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4.  การมอบหมายงาน

 หลังจากการสอนงานแลว การมอบหมายงานก็ควรจะอยูในขอบเขตท่ีกําหนดไว
ในเอกสาร JD แตอยางไรก็ดี อาจจะมีงานในทางปฏิบัติที่อาจจะมากกวาที่ขอความกําหนด
หรือเกดิการเปล่ียนแปลงในงานกระทันหัน ไมอาจจะยึดตามขอความทีเ่ขยีนไวเฉพาะในเอกสาร
เทานัน้ ดงัน้ัน การมอบหมายงาน อาจจะเปนแนวทางกวาง ๆ ไว เพือ่ใหผูบงัคบับญัชาจะสามารถ
มอบหมายได

5.  การจัดทํามาตรฐานตําแหนงงาน 

  ซึง่พฒันามาจากเอกสารคําบรรยายลกัษณะงาน การประเมินคางาน การจดัทาํโครงสราง
ตาํแหนง การกาํหนดอตัราเงนิเดอืน ตองอาศยัพืน้ฐานลักษณะงานท่ีกาํหนดไวในเอกสารคําบรรยาย
ลักษณะงาน ที่มีการเขียนไวอยางละเอียด ถูกตอง จึงจะนําเอกสารอางอิงเหลานั้นมาใช
ในการวิเคราะหได 

6.  การกําหนดสมรรถนะของตําแหนง  (Competency) 

    การเขียนสมรรถนะที่ตองการในงาน เกิดจากการวิเคราะหงานแตละงานและในแตละ
ตําแหนงวาตองการความสามารถอะไร ที่เปนเรื่องที่สําคัญกับการทํางาน หรือคุณสมบัติที่มี
ความจําเปน ก็เกิดจากการคิดและกลั่นกรองมาจากเอกสาร JD

7.  การประเมินผลงาน 

  ใหยดึถอืเอกสาร JD เชนกนั การประเมินผลงานทีย่ดึความถกูตองเปนธรรม ตองประเมนิ
จากขอบขายของงานดังที่ปรากฏอยูในเอกสาร JD  ควรทบทวน วาไดมีการอธิบายการประเมิน
ตามแนวทางของเอกสาร ดังกลาว

8.  การเลื่อนตําแหนง 

    การเลือ่นตาํแหนงงานไปสูตาํแหนงทีส่งูขึน้ จะตองดจูากลักษณะงานทีจ่ะตอง
ปฏบิตั ิและมีการอธบิายใหบคุลากรไดทราบ วาในแตละตาํแหนงงานทีเ่หนอืข้ึนไป
นั้นมีลักษณะอยางไร ตองการอะไร ตองการใชความรูหรือเทคนิคที่สําคัญอยางไร
ก็ดูจากเอกสาร JD

 การปฏบิตัใินหนาทีเ่หลานีค้อืหนาทีพ่ืน้ฐาน แตตราบใดท่ีหลาย ๆ องคการยงัละเลย
ก็อยาเพิ่งมุงไปสูการสรางระบบอ่ืน ๆ เลย มาปฏิบัติใหถูกตองจริงจังกอนจะดีกวา
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เก็บเอกสาร JD ไวที่ไหน

 การทําเอกสารคําบรรยายลักษณะงาน จึงมีความสําคัญ และจะตองมีการปรับปรุงใหถูกตอง ตองใหผูบังคับบัญชา
ไดทราบวามีความจําเปนอยางไร จะตองปรับปรุงใหถูกตอง ตองใหเขาเขียนเปน วิเคราะหเปน และที่สําคัญ คือนําไปใช
ประโยชนอยางไร กจ็ะเปนส่ิงทีม่คีณุคาทีจ่ะเกดิประโยชนอยางจรงิจงั และจะทาํใหการบรหิารมคีวามถกูตอง สอดคลองกบั
ความเปนจริง ลดอคต ิลาํเอยีง ในการประเมิน และทีส่าํคญัควรมกีารอธบิายใหหวัหนางานเขาใจ เห็นความสําคญั มกีารปรบัปรงุ
ใหทนัสมยัและนาํไปใชไดอยางถกูตอง แตในทางปฏบิตัหิลายองคการยงัละเลย ยงัทาํงานกนัแบบลูกทุง ไมไดสนใจเรือ่งเหลาน้ี

ที่มา : การใชประโยชนสูงสุดจากเอกสารคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description), ดร.อภิชัย ศรีเมือง.

บางองคการไมไดนําเอกสารคําบรรยายลักษณะงานมาเก็บในแฟม
ประวัติก็เลยไมรูวาพนักงานทํางานอะไรบาง

หัวหนางานจัดเก็บไวเองเพื่อตรวจสอบ

พนักงานอาจจะมีไวสําหรับการอางอิง (แตโดยทั่วไป
องคกรทั่วไปไมไดใหพนักงานไดยึดถือไว)

เอกสาร JD ใหจัดเก็บไวในแฟมประวัติพนักงาน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
หนาที่งานก็มีการปรับปรุงเอกสารคําบรรยายลักษณะงานใหม 

J O B D E S C R I P T I O N
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ÀÒ¤¾×้¹àÍàªÕÂáÅÐá»«Ô¿ �¡ (APPF) ¤ÃÑ้§·Õ่ 25

ÃÐËÇ‹Ò§ÇÑ¹·Õ่ 17-19 Á¡ÃÒ¤Á 2560

³ à¡ÒÐ Viti Levu ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°¿� Ô̈

 พลเอก  บญุสราง  เนยีมประดิษฐ  สมาชิกสภานิตบิญัญตัิ
แหงชาต ิในฐานะหวัหนาคณะผูแทนสภานิตบิญัญตัแิหงชาติ
ได นําสมาชิกสภานิติบัญญัติแห งชาติ ประกอบดวย
พลโท ชาญชัย ภูทอง รศ.คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ
รองศาสตราจารยเจรญิศกัดิ ์    ศาลากจิ     และคณะขาราชการ
เดนิทางไปเขารวมการประชุมประจาํป รฐัสภาภาคพ้ืนเอเชีย
และแปซิฟก (APPF) ครั้งท่ี 25 ระหวาง วันที่ 17-19 
มกราคม 2560 ณ เกาะ Viti Levu สาธารณรัฐฟจิ
 ทั้งนี้ คณะผูแทนสภานิติบัญญัติแหงชาติ ไดรวม
อภปิรายแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการประชุม
วาระตาง ๆ ดงันี ้การประชุมสมาชกิรฐัสภาสตร ีการประชุม
เต็มคณะ ดานการเมือง และความม่ันคง ดานเศรษฐกิจ
และการคา ดานความรวมมือในภูมิภาค การประชุม
กลุมอนภุมูภิาค การประชุมทวิภาค ีการประชุมคณะทาํงาน
และการประชุ มคณะกรรมาธิ ก ารยกร  า งข  อม ติ
ซึ่งสภานิติบัญญัติแหงชาติ ไดเสนอรางขอมติและผลักดัน

ÊํÒ¹Ñ¡¡ÒÃμ ‹Ò§»ÃÐà·È

รางขอมติจนเกิดผลการประชุม คือ ขอมติที่ APPF 15/
RES.17 เสนอโดยประเทศซิลี ไทย อินโดนีเซียและฟจิ
เรื่อง “การสนับสนุนการอนุรักษและการใชระบบนิเวศ 
มหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอ่ืน ๆ อยาง
ยั่งยืน” โดยรางขอมติของไทยในสาระสําคัญ คือ ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ได รับการบรรจุไว ในหลักการ
ของขอมต ิ ซึง่นบัเปนกาวสําคญัอีกกาวหน่ึงของการประกาศ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเวทีโลก เพื่อเปนเครื่องมือ
สําหรับการพัฒนาอยางยั่งยืนที่ประเทศตาง ๆ จะนําไป
ประยุกตใชตอไป นอกจากนี้ ในการประชุมดังกลาว
คณะผูแทนสภานิติบัญญัติแหงชาติ ยังมีโอกาสไดเขาพบ
ดร. Jiko Fatafehi Luveni ประธานรัฐสภาฟจิ อีกดวย

พลโท ชาญชัย ภูทอง รศ.คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ

คณะผูแทนสภานิติบัญญัติแหงชาติ เขารวมการประชุมประจําป
รัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟก ครั้งที่ 25

 ี ป ิ  ิ ิ ิ ั ั ิ
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 สํานักวิชาการ รวมกับสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคล
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการเสริมสรางดานวิชาการ
และพัฒนาบุคลากรของสํานักวิชาการเรื่อง “ทัศนคติเชิงบวก
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานเปนทีม” (A Positive
Attitude for Effective Team) เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ 
2560 เวลา 08.30 - 12.00 นาฬกา ณ หองประชุม 2702 ชั้น 27
อาคารสขุประพฤติ  ใหแก  บคุลากรสํานกัวชิาการ  โดยมวีตัถปุระสงค
เพื่อใหบุคลากรมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ
ทักษะในการพัฒนาความคิดเชิงบวกของตนเอง การเล็งเห็นคุณคา
ในตนเองและผูอืน่ เกดิทศันคตทิีเ่หมาะสมในการจัดการกบัอปุสรรค
และปญหาที่เกิดขึ้น อีกทั้งสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติในการมอง
ดานบวก และการทํางานเปนทีม เพื่อใหเกิดผลดีตอการทํางาน
ของตนเองและองคกรตอไป โดยการจดัสมัมนาในคร้ังน้ีไดรบัเกยีรติ
จาก นางวรารัตน อติแพทย เลขาธิการวุฒิสภา มาเปนประธาน
เปดการสัมมนาฯ ซึ่งมีใจความสําคัญตอนหน่ึงวา “ในปจจุบัน
องคกรของเราใหญมากขึ้น การขับเคลื่อนภารกิจจึงตองอาศัย
การทํางานเปนทมีมากขึน้ เพราะเราไมสามารถทาํงานไดโดยลาํพงั
ดังนั้น การจะทําใหการทํางานเปนทีมมีประสิทธิภาพ บุคลากร
จะตองมีทัศนคติที่ดีในการทํางาน มีใจรักในงานที่ทําเพื่อใหงาน
ออกมาดีเปนประโยชนตอองคกร ดังวิสัยทัศนของสํานักงานที่วา
“องคกรที่เปนเลิศในการสงเสริมสนับสนุนงานฝายนิติบัญญัติ”
และมี นางสาวชลธชิา มแีสง ผูอาํนวยการสาํนกัวิชาการ เปนผูกลาว
รายงาน ซึ่งไดเชิญ นางสาวสุรางคนา ทาแกว นักวิชาการอิสระ
ดานทัศนคติเชิงบวก มาเปนวิทยากรบรรยายถายทอดความรู    
ประสบการณและแงคิดตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอการทํางาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานเปนทีมใหแก บุคลากร
ของสํานักวิชาการ
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¡ÒÃà¢ŒÒÃ‹ÇÁ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ à¾×่Íá¶Å§ËÃ×ÍªÕ้á¨§ 

áÊ´§¤ÇÒÁàË็¹μ ‹Í·Õ่»ÃÐªØÁÊÀÒ¹Ôμ ÔºÑÞÞÑμ ÔáË‹§ªÒμ Ô

(ÊํÒËÃÑººØ¤¤ÅÀÒÂ¹Í¡·Õ่ÁÔãª‹ÃÑ°Á¹μÃÕ ËÃ×ÍÊÁÒªÔ¡áË‹§ÊÀÒ)

¢ŒÍ¾Ö§» Ô̄ºÑμ Ô

 1.  บุคคลท่ีจะเขาแถลงหรือชี้แจง แสดงความคิดเห็นตอที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ตองไดรับอนุญาต
จากประธานของที่ประชุม
             การขออนุญาตใหทําเปนหนังสือเสนอลวงหนาตอประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ หรือดวยวาจาในวันที่
มีการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องที่ประสงคจะเขาแถลงหรือชี้แจง 
             เม่ือประธานของท่ีประชุมอนุญาตและเชิญใหเขาประจําที่แลวจึงใหเขาประจําในที่ที่เจาหนาที่จัดไวให

 2.  เมื่อผูเขาแถลงหรือชี้แจง ประสงคจะกลาวถอยคําตอที่ประชุมใหยกมือขึ้นพนศีรษะ และรอจนกวา
ประธานของที่ประชุมจะอนุญาต 
             เมื่อประธานของที่ประชุมอนุญาตแลว จึงลุกขึ้นยืนกลาวถอยคําได และคํากลาวนั้น ตองเปนการ
กลาวกับประธานของท่ีประชุม โดยเริ่มตนจากการกลาวถึงยศ ชื่อตัว ชื่อสกุล และตําแหนง 
             การกลาวถึงยศ ชื่อตัว ชื่อสกุล และตําแหนง ใหกระทําทุกครั้งที่ไดรับอนุญาตใหกลาวถอยคํา
ตอที่ประชุม และตองยืนกลาวถอยคําตอที่ประชุมจนจบความทุกครั้ง ดวยกิริยาสุภาพ สํารวม ตลอดเวลา
ที่แถลงหรือชี้แจง

 3.  การแถลงหรือชี้แจง แสดงความคิดเห็น หรือกลาวถอยคําใดตอที่ประชุม พึงกระทําดวยวาจาสุภาพ
ละเวนการใชถอยคําเสียดสี ประชดประชันหรือสอดแทรกความเห็นสวนตน ที่มิใชเกี่ยวกับงานในหนาที่ หรือ
เกี่ยวของกับฐานะตําแหนง รวมท้ังไมแสดงกิริยาเห็นดวยหรือไมเห็นดวยอยางไมเหมาะสมตอการอภิปราย
ของสมาชิกแหงสภา

ล
เ
ข

 4.  ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ เปนสถานท่ีที่พึงใหการเคารพและเปนเขตหวงหาม บุคคลที่จะ
เขาแถลงหรือชี้แจง แสดงความเห็นตอที่ประชุม ตองแตงกายสุภาพตามแบบสากลนิยม หรือสวมเคร่ืองแบบ
แสดงฐานะตําแหนงตามสิทธิ หรือตามท่ีประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติกําหนด 

ÊํÒ¹Ñ¡¡ÒÃ»ÃÐªØÁ

าแหนงตาม

 5.  บุคคลท่ีจะเขาแถลงหรือชี้แจง แสดงความคิดเห็นตอที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ตอง
ใหความเคารพตอท่ีประชุมสภา และปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของโดยเครงครัด และ
เม่ือหมดภารกิจแลวตองออกไปจากที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติโดยพลัน เวนแตมีเหตุแหงความ
จําเปนและไดแจงตอเจาหนาที่ที่เกี่ยวของแลว
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 เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 นาฬกา 
นายกิตติ เจริญยงค ผู อํานวยการสํานักกรรมาธิการ 1
พร อมคณะทํางานดํ า เนินการส  ง เสริม  สนับสนุน
การดําเนินการดานคุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใส
ของสํานักกรรมาธิการ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ไดเปดโครงการ “แลก (เปล่ียน) รอยยิม้ใหเต็มที ่ปลูกความดี
ในหวัใจ” พรอมเปดตวั “นองรอยยิม้” มาสคอตประจําสาํนกั
กรรมาธิการ 1 ซึง่กอนเร่ิมพธิเีปดโครงการ ผูอาํนวยการสาํนกั
ไดนาํคณะทาํงานเดินแจกทีห่อยสายกระตกุไฟรปู “นองรอยย้ิม”
พรอมขอความ “สวัสดีคะ วันนี้คุณยิ้มใหกันหรือยังคะ”
เพื่อใหหอยสายกระตุกไฟภายในสํานัก เปนกุศโลบายที่วา
เมื่อคุณเปดไฟในตอนเชา คุณจะเปนใบหนารอยยิ้ม 
พรอมขอความทกัทายเปนคาํถามท่ีวา “วนันีค้ณุยิม้ใหกนัหรอืยงั”
รอยย้ิมทักทายกันในตอนเชา อันเปนการสรางบรรยากาศ
ในการทาํงานกบัเพือ่นรวมงานหรอืผูบงัคบับญัชาใหเปนไป
อยางมีความสุข ลดความตึงเครียดและผอนคลายอารมณ
จากการทํางาน หลังจากน้ัน ผูอํานวยการสํานักไดกลาว
เปดโครงการ “แลก (เปล่ียน) รอยยิ้มใหเต็มท่ีปลูกความดี
ในหัวใจ” อยางเปนทางการและภายในงานยังมีการตอบ
คําถามชิงรางวัล ทําใหบรรยากาศในการเปดโครงการ
กเ็ต็มไปดวยรอยยิ้มและความสุข

 โครงการ “แลก (เปล่ียน) รอยย้ิมใหเต็มที ่ปลกูความดี
ในหัวใจ” เปนโครงการหน่ึงที่นอมนําพระราชจริยวัตร
หลักปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล
อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี ทรงเปนตนแบบมาใช
ในชีวิตประจําวันและการทํางาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ทศพิธราชธรรม” ทีค่นสวนใหญยงัเขาใจผดิคดิวาเปนธรรม
สําหรับพระราชาเทานั้น ทั้งที่จริง ๆ ทุกภาคสวนนําไป
ปฏิบัติได ดังที่ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิ
ชัยพัฒนา ไดเชิญชวนใหประชาชนชาวไทยปฏิบัติตาม
พระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว
รัชกาลท่ี 9 ซึ่งแนวทางในการปฏิบัติตามทศพิธราชธรรม
ในระดับประชาชน ในเรือ่ง “ทาน” คอื การใหนอกเหนือจาก
การบริจาคเป นทรัพย สินหรือสิ่ งของแก ผู  ยากไร 
ผูดอยโอกาสและผูตกทกุขไดยาก ตามทีเ่ราทาํอยูเสมอแลว
อาจจะใหนํา้ใจแกผูอืน่ได เชน ใหกาํลงัใจแกผูตกอยูในหวงทกุข
ใหขอแนะนําแกผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชา ใหรอยย้ิม
และปยวาจาแกญาติพี่นองและเพ่ือนฝูง ฯลฯ ตลอดจน
หลกัการทรงงานทีเ่นนการประหยดั                   เรยีบงายไดประโยชนสงูสดุ
ซึ่งล วนแลวแตเป นแนวทางการปฏิบัติที่สอดคลอง
กับโครงการทั้งสิ้น

ผลที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการ

â¤Ã§¡ÒÃ “áÅ¡ (à»ÅÕ่Â¹) ÃÍÂÂÔ้ÁãËŒàμ็Á·Õ่ »ÅÙ¡¤ÇÒÁ´Õã¹ËÑÇã¨”

บุคลากรไดสรางเครือขายในการสนับสนุนการขับเคลื่อนตามประมวลจริยธรรมใหมีจํานวนบุคลากร
กวางขวางมากยิ่งขึ้น1.

บคุลากรมีความสัมพนัธอนัดตีอกนัโดยการแลกเปลีย่นรอยยิม้ระหวางเพือ่นรวมงาน     และการทาํงาน    อนัเปน
การสรางความสุขใหเกิดขึ้นกับทุกคนในท่ีทํางาน ลดความตึงเครียดและผอนคลายอารมณจากการทํางาน
ตลอดจนทําใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานมากยิ่งขึ้น

2.

บคุลากรไดสรางเสรมิความดีใหเกดิขึน้กบัตวัเองและแบงปนไปยงัเพือ่นรวมงาน       เพราะความดีเปนส่ิงทีท่าํให
สังคมดํารงอยูได และกอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน3.

ÊํÒ¹Ñ¡¡ÃÃÁÒ¸Ô¡ÒÃ 1
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ÊํÒ¹Ñ¡ÀÒÉÒμ ‹Ò§»ÃÐà·È

 นางสาวพชัน ีวยิาภรณ นกัวิเทศสมัพนัธปฏบิตักิาร กลุมงาน
ภาษาอังกฤษ สํานักภาษาตางประเทศ เขารวมโครงการฝกอบรม
ระดับภูมิภาค หลักสูตร การวิจัยสําหรับรัฐสภา (Regional
Fellowship Programme on Parliamentary Research
Training) รุนที่ 2 ณ สถาบันสงเสริมรัฐสภาแหงราชอาณาจักร
กัมพูชา (Parliamentary Instituted of Cambodia - PIC)
กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหวางวันท่ี 14 สิงหาคม
2559 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2560 รวมระยะเวลา 6 เดือน
โดยมีขาราชการรัฐสภาจากประเทศเมียนมา มาเลเซีย และ
อินโดนีเซีย เขารวมโครงการฯ ดวย รวมท้ังสิ้น 8 คน

 สถาบัน PIC มีนักวิจัย ผู  เชี่ยวชาญ วิทยากรฝกอบรม
ดานตาง ๆ  ที่พรอมสําหรับการใหบริการดานการศึกษา การอบรม
การวจิยั การรวบรวมขอมลู และการจดัเตรียมเอกสาร เพ่ือสนบัสนนุ
การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
และขาราชการรัฐสภาแหงราชอาณาจักรกัมพูชา นอกจากนี้
ยงัมเีปาหมายทีจ่ะพัฒนาบทบาทขององคกรใหเปนหนวยงานระดับ
ภูมิภาคดานการสงเสริมและพัฒนาทักษะความรูดานการวิจัย
ของขาราชการ    และบุคลากรในวงงานรัฐสภาของประเทศตาง ๆ
เพื่อยกระดับคุณภาพของงานวิจัยเกี่ยวกับรัฐสภา และสงเสริม
การประยุกตใช ระเบียบวิธีการวิจัยในการจัดเตรียมขอมูล
ใหแกสมาชิกรัฐสภา ซึ่งตองผานกระบวนการศึกษาคนควา และ
วิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ เพื่อนําเสนอขอมูลที่เปนปจจุบัน
เปนกลาง ถูกตอง นาเชื่อถือ และตอบสนองความตองการของ
สมาชิกรัฐสภาไดอยางแทจริง

 หลักสูตรการฝกอบรมประกอบดวย รายวิชาหลักจํานวน 
4 วิชา ไดแก 1) ระเบียบวิธีการวิจัยเบื้องตน 2) สถิติเบื้องตน
เพื่อการวิจัย 3) การวิเคราะหรางกฎหมายและการสืบคนขอมูล
ดานกฎหมาย 4) เทคนิคและวิธีการนําเสนอตอสาธารณะ และ
วิชาเสริมจํานวน 3 วิชา ไดแก 1) การใชโปรแกรม EndNote เพื่อ
การพิมพบรรณานกุรมและเชงิอรรถ   2)   ภาษาองักฤษเพือ่การเขยีน
งานวิจัยเชิงรัฐสภา 3) ภาษาเขมรเบ้ืองตน เปนการบรรยาย
ภาคทฤษฎี  การแลกเปล่ียนความคิดเห็นในชั้นเรียน  และ
การฝกปฏิบัติ โดยใชภาษาอังกฤษในการส่ือสารตลอดการเขารวม
โครงการ ทัง้นี ้ผูเขารวมโครงการฯ  ไดรบัมอบหมายให  จดัทาํรายงาน
การศึกษาวิจัย เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา ในบริบทของแตละ
ประเทศ ๆ ละ 1 ฉบับ และสถาบัน PIC ไดจัดการสัมมนาระดับ
ภูมิภาค เรื่อง “การปฏิรูปการศึกษาในอาเซียน” เมื่อวันที่ 10
กมุภาพันธ 2560 เพือ่ใหผูเขารวมโครงการฝกอบรม ไดมเีวทนีาํเสนอ
ผลงานการวิจัยที่ผานการพิจารณาตรวจสอบจากนักวิจัยอาวุโส 
และบรรณาธิการของสถาบัน PIC และผูเชี่ยวชาญดานการศึกษา
ขององคการยูเนสโก (UNESCO) แลว โดยมีผูเขารวมการสัมมนาฯ 
จํานวนประมาณ 120 คน ประกอบดวยสมาชิกรัฐสภา และ
ขาราชการระดับบริหารของหนวยงานตนสังกัดของผู เขารวม
โครงการฯ จากประเทศสมาชิกอาเซียน ผูแทนจากองคการรัฐสภา
ระหวางประเทศ และองคการระหวางประเทศที่เกี่ยวของ   ในการนี้
นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและ
การกีฬา สภานิติบัญญัติแหงชาติ นางละออ ภูธรใจ รองเลขาธิการ
วฒุสิภา     และนางสาววราภรณ      มเีปรมปรดีิ ์    ทีป่รกึษาดานระบบงาน
นิติบัญญัติ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไดเขารวมการสัมมนา
ดังกลาวดวย โครงการน้ี เปดรับสมัครขาราชการของรัฐสภา
สมาชิกอาเซียนที่สนใจ ปละ 2 รุน

àÃ×่Í§ “¡ÒÃà¢ŒÒÃ‹ÇÁâ¤Ã§¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁÃÐ´ÑºÀÙÁÔÀÒ¤

ËÅÑ¡ÊÙμÃ “¡ÒÃÇÔ Ñ̈ÂÊ ํÒËÃÑºÃÑ°ÊÀÒ” ³ ÃÒªÍÒ³Ò¨Ñ¡Ã¡ÑÁ¾ÙªÒ
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 การใหขอมูลปอนกลับ (Feedback) เปนกระบวนการหรือเครือ่งมอือยางหนึง่ในการใหขอมลูตาง ๆ ไมวาจะเปนในเรือ่ง
การทํางาน หรือเรื่องทั่ว ๆ ไป ที่เกิดขึ้นของบุคคลหรือกลุมคน โดยจะเรียกผูที่ใหขอมูล ซึ่งสวนใหญคือ หัวหนางานวา 
“ผูสงสาร” หรือ “ผูใหขอมูลปอนกลับ” และจะเรียกที่รับฟงขอมูลวา “ผูรับสาร” หรือ “ผูรับฟงขอมูลปอนกลับ”
 การใหขอมูลปอนกลับนัน้ ไมจาํกดับคุคลทีจ่ะรบัฟงขอมลูปอนกลบั ทัง้นีก้ระบวนการของการใหขอมลูปอนกลับ
นัน้สามารถเกดิข้ึนไดในสถานการณทีไ่มเปนทางการซึง่ผูใหขอมลูปอนกลบัสามารถพดูคยุกบัผูรบัฟงขอมลูปอนกลบัในเวลา
ใดก็ได เชน หัวหนางานคุยกับลูกนองถึงปญหาที่เกิดขึ้นจากการทํางาน หรือลูกนองมาขอคําปรึกษาเรื่องสวนตัวจาก
หัวหนางาน เปนตน นอกจากนี้การใหขอมูลปอนกลับอาจเกิดข้ึนไดในสถานการณที่เปนทางการ ซึ่งถูกกําหนดขึ้นภายใน
ชวงระยะเวลาทีก่าํหนด เชน หวัหนานดัประชมุกบัลกูนองประจาํป ประจาํเดือน หรอืเปนรายวนั เพ่ือตดิตามความคืบหนา
ของงาน หรือขอนัดประชุมเพ่ือแจงการปรับเปล่ียนโครงสรางหนวยงาน เปนตน
 แลวการใหขอมูลปอนกลับนั้นสําคัญไฉน หัวหนาบางคนติดภาระงานมาก ถาไมติดประชุมก็ตองไปดูงาน หรือ
ออกนอกสถานท่ี แทบจะไมคอยมเีวลาอยูทีโ่ตะทํางาน ลกูนองมาขอพบทีไรหวัหนางานไมวางทกุท ีคณุเปนเชนนีบ้างหรอืไม
ถาเปนปฏิสัมพันธระหวางคุณกับลูกนองเปนอยางไร คุณรูไหมวาการที่คุณมีเวลาพูดคุยหรือใหขอมูลปอนกลับแกผูอื่น
โดยเฉพาะลูกนองของคุณเองนั้น จะชวยทําใหคุณสามารถ
 สรางความเขาใจท่ีตรงกัน : โดยเฉพาะเร่ืองขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบในการทํางานมีหลายคนที่ทํางาน
ผดิพลาด เพราะไมเคยไดพดูคยุหรอืรบัขอมูลปอนกลับจากหวัหนางานเลย และยังมอีกีหลายตอหลายคนทีไ่มรูเลยวาตนเอง
ตองพัฒนา หรือปรับปรุงอะไรบาง เพราะหัวหนางานไมเคยบอกหรือแจงกลับมาวาอะไรคือสิ่งที่หัวหนางานตองการ
ใหปรับปรุง
 ติดตามความคืบหนาของงาน : การใหขอมูลปอนกลับเปนชองทางหนึ่งในการสอบถามความกาวหนาของงานวา
ทาํไปถงึไหนแลว มปีญหาหรืออปุสรรคใดเกิดขึน้ จะเปนการดหีากคณุสามารถมสีวนรวมในการหาทางเลือกเพือ่แกไขปญหา
รวมกันกับผูที่คุยกําลังพูดคุยอยูดวย หรืออาสาชวยเหลือผูรับฟงขอมูลปอนกลับกอน ก็จะดีมากเพราะสิ่งนี้เองจะเปนการ
สรางความสัมพันธที่ดีใหเกิดขึ้น
 แจงความมุงหวังท่ีตองการ : เปาหมายท่ีคุณเองตองการจากลูกนองนั้นเปนสิ่งสําคัญที่คุณตองแจงใหลูกนองรับรู 
ซึง่รวมไปถึงเปาหมายทีห่นวยงานและองคกรตองการ และการใหขอมลูปอนกลบันีเ่องจะเปนโอกาสดทีีค่ณุสามารถทบทวน
เปาหมายที่คาดหวังจากลูกนองของคุณ ซึ่งคุณเองควรเตรียมคําตอบเกี่ยวกับหนทางหรือวิธีการที่จะทําใหเปาหมายที่
กําหนดขึ้นประสบผลสําเร็จ อยางนอยคุณจะไดเปนผูหนึ่งที่มีสวนชวยเหลือทําใหลูกนองทํางานบรรลุไดตามเปาหมาย
ที่กําหนด
 กระตุนใหเกดิการสรางและสานฝน : มหีลายคนทีก่าํลงัทอแทหรอืผดิหวงัไมวาจะเปนเรือ่งงานหรอืเรือ่งอืน่ ๆ กต็าม
คุณเองสามารถกระตุนจูงใจใหผู รับฟงขอมูลปอนกลับ เกิดกําลังใจและสรางความหวังหรือความฝนใหมได เชน 
หากลกูนองบอกคณุวางานท่ีใหนัน้ยากมาก ไมแนใจวาจะทาํไดหรอืไม ในฐานะหวัหนางาน คณุควรพดูใหกาํลงัใจหรอืกระตุน
ใหลูกนองรูสึกวาทําได โดยคุณอาจพูดวา “ไมมีงานไหนท่ีทําไมได เพียงแตขอใหเรามีความพยายามท่ีจะทํางานนั้น 
อยาลมืวางานทีย่ากลําบากจะเปนบนัไดสูความสําเรจ็หรอืความฝนของตวัเอง”
 จดุประกายความสัมพนัธทีด่ ี: การมเีวลาให “ขอมลูปอนกลบั” แกผูอืน่จะสงเสรมิใหคณุมคีวามสัมพนัธทีด่กีบัอกีฝายหนึง่
และสัมพันธที่ดีนี้เองจะเปนบอเกิดของความชวยเหลือหรือความรวมมือในการทํางานของคุณรับรองไดวาหากคุณมีเรื่อง
ที่ตองการความชวยเหลือจากผูอื่น ผูที่เคยฟงขอมูลปอนกลับจากคุณนั้น จะยินดีและเต็มใจที่จะชวยเหลือคุณ

“พฒันางาน พฒันาคน พฒันาองคกร”
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กกกกกกกกาาาาาาาาารรรรรรรใใใใใใใใใใใใใใหหหหหหหขขขขขขขขขขออออออมมมมมมมูููลูลลลลปปปปปปปปปออออนนนนกกกกกกลลลลลััััับบบบบ นนนนนนนน้้้้้้้้้้้้้ััััันนนนน………..สสสสสสสสสสสําําาาาาาาคคคคคคคคคคััััััััััััััััััััญญญญญญญญญญญญญญญไไไไไไไไไไไไไไไไไไฉฉฉฉฉฉฉนนนนนน้้้้้้้้้้้
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“พฒันางาน พฒันาคน พฒันาองคกร”
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

อางองิบทความ
 บทความโดย : อาจารยอาภรณ ภูวทิยพนัธ สบืคนจากอนิเทอรเนต็ https://aquahrd.wordpress.com/ คนเมือ่วนัพฤหสับดทีี ่2 มนีาคม 2560

การใหขอมูลปอนกลับนั้นทําได ไมยากเลย เพียงแตปฏิบัติตามหลัก S-M-A-R-T ตอไปน้ี

อางอิงบทความ
 บบททคคววาามมโโโดดยย : ออาาจจาารรยยออาาภภรรณณ ภภูววิททยยพพันนธธ สสบืบคคนนจจาากกออนินเเททออรรเเนน็็ตต hhttttppss:////aaqquaahhrrdd.woorrddpprreessss.ccoomm// คคนนเเมม่ืออววันนพพฤฤหหัสสบบดดีทท่ี 22 มมนีนาาคคมม 22556600
อางองบทความ

SSpecify pecify 

  ใหขอมูลปอนกลับอยางเฉพาะเจาะจงวา คุณจะพูดคุยถึงเรื่องอะไร ถาเปนเรื่องงานคุณควรกําหนดกิจกรรมหรือ
ลกัษณะงานท่ีชดัเจน เชน เปายอดขาย หรอืผลของการจัดสมัมนาทีผ่านมา หรอืจดุทีค่ณุอยากใหลกูนองปรับปรงุตวัเอง เปนตน 
และถาเปนไปไดหากคณุสามารถอางถงึพฤตกิรรมหรือเหตุการณทีเ่ฉพาะเจาะจงท่ีเกดิขึน้ได ยอมจะทาํใหผูฟงขอมูลปอนกลบั
เขาใจและเห็นภาพอยางชัดเจน
MMotivating Peopleotivating People

  ผูใหขอมลูปอนกลับควรมคีวามสามารถในการชักจงู และโนมนาวจงูใจใหผูรบัฟงขอมูลปอนกลับเชือ่และเหน็ดวย
ในสิ่งที่ตนพูด ควรมีทักษะในการวิเคราะหลักษณะหรือพฤติกรรมของผูฟงวามีปฏิกิริยาเชนไรในขณะที่ฟง ถาผูฟงยิ่งดู
สลดหดหูและไมสามารถยอมรับความจริงนั้นได คุณควรปรับเปลี่ยนวิธีการพูด โดยการยกเร่ืองที่ผูฟงรูสึกประทับใจหรือ
มีความรูสึกดีๆ ตอส่ิงนั้น เพื่อท่ีจะทําใหผูฟงมีพลังใจและอยากรับฟงในสิ่งที่คุณกําลังจะพูดตอไป
AAchievementchievement

  ผูใหขอมูลปอนกลับ ตองสามารถระบุไดถึงเปาหมายหรือผลสําเร็จที่ตองการใหเกิดขึ้นภายหลังจากการใหขอมูล
ปอนกลับแลว มิใชเปนการพูดลอยๆ หรือเปนการระบายอารมณ ควรจะบอกใหผูรับฟงขอมูลปอนกลับเขาใจไดวาอะไร
คือสิ่งที่พวกเขาไดรับ หรือ สิ่งที่ตองปฏิบัติตอไป
RRealityeality

  ขอมลูทีค่ณุหยบิยกขึน้มาในระหวางท่ีใหขอมลูปอนกลบันัน้ ควรจะเปนขอมลูทีถ่กูตองเปนความจรงิ มใิชแตงขึน้เอง
หรือคาดเดาเอาเอง หรือพูดเกิดความจริง นอกจากนี้ขอมูลปอนกลับที่คุณใหนั้นควรเปนสิ่งที่อีกฝายสามารถทําไดจริง 
มีความรูและความสามารถเพียงพอที่จะทําในส่ิงที่ผูใหขอมูลปอนกลับเสนอแนะ
TToleranceolerance

  บอยครัง้ท่ีผูใหขอมูลปอนกลับตองอดทนตอพฤตกิรรม สหีนาหรอืการแสดงออกดวยทาททีีต่อตานหรอืไมเห็นดวย
จากผูฟงขอมูลปอนกลับ ผูใหขอมูลปอนกลับที่ดีควรอดทนและเปดใจที่จะรับฟงเหตุการณ ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ 
ที่เกิดขึ้น ซึ่งในบางชวงขณะผูใหขอมูลปอนกลับอาจจะตองเปลี่ยนบทบาทมาเปนผูรับฟงขอมูลปอนกลับที่ดีก็เปนได
  การใหขอมลูปอนกลับ จงึเปนกระบวนการของการส่ือสารในรปูแบบหนึง่ทีเ่กดิขึน้ไดทกุเมือ่ทกุเวลา ซึง่เปนปฏสิมัพนัธ
ของผูใหขอมูลปอนกลับ และผูรับฟงขอมูลปอนกลับ และถือวาเปนกระบวนการท่ีสําคัญและมีสวนทําใหงานของคุณเอง
ประสบผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนด
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เลนส... สองการพิมพเลนส... สองการพิมพ
สํานักการพิมพ

หลกัการออกแบบภาพประกอบ (Lustration))))))))))))))))))))))))))

ตวัอยางการออกแบบภาพประกอบปกหนังสอื

 การนาํเอาภาพมาใชในงานกราฟก ตองพจิารณาถงึองคประกอบและวัตถปุระสงคของงานนัน้ ๆ ดวย ลกัษณะเฉพาะ
ที่แตกตางกันของภาพแตละประเภทยอมทําหนาที่ไดเฉพาะทาง ในการทํางานกราฟกจึงควรไดทราบถึงประเภท
ของภาพประกอบท่ีจะนํามาใชทั้งนี้ มีองคประกอบที่เกี่ยวกับการออกแบบภาพประกอบดังนี้
  1. ลักษณะของภาพประกอบ การทําภาพประกอบ อาจหาไดจากแหลงตาง ๆ  ไดแก ภาพจริงหรอืภาพเหมือนจริง
(Realistic) เปนลักษณะภาพท่ีแสดงรายละเอียดตามความเปนจริงหรือเหมือนของจริงมากที่สุด ภาพลักษณะนี้อาจแสดง
ดวยวธิกีารวาดภาพ ระบายส ีหรอืการใชภาพถายกไ็ด ภาพการตนู (Cartoon) อาจมีหลายลักษณะ ไดแก การตนูคลายของจรงิ
การตนูตลกขบขนั การตนูลอเลยีนและการตนูประดษิฐ ภาพนามธรรม (Abstract) เหมาะสาํหรบัการนาํมาตกแตงงานกราฟก
ไดเปนอยางดี หรือชวยเนนขอความใหเดนชัดยิ่งขึ้น และภาพจากคลังภาพ (Clip–art) ซึ่งมีอยูในรูปแบบของการคนหา
จากอินเตอรเน็ตหรือจากแผนซีดีที่รวบรวมไวเปนหมวดหมูของภาพก็ได
  2. แนวคดิในการเลือกภาพ การนาํภาพมาประกอบมาใชควรเลือกภาพโดยดูจากรายละเอียด ความชัดเจน ตองแสดง
หนาที่อยางใดอยางหน่ึงไดอยางเต็มท่ี มีลักษณะองคประกอบภาพท่ีสามารถนํามาใชไดอยางเหมาะสมกับองคประกอบ
ที่ออกแบบไว มีความหมายตรงกับเนื้อหาและเสริมเนื้อหาไดมากที่สุด มีความเหมาะสมกับระบบการพิมพ
  3. การจัดภาพประกอบในงานกราฟก เนนความสนใจโดยการวางแผนการจัดหนา โดยมีแนวคิดดังนี้
   3.1 การออกแบบเพ่ือเนนภาพใหเดนชดั
   3.2 การกาํหนดสีพืน้ใหขดัแยงหรอืตดักนักบัสขีองรปูภาพ
   3.3 การขยายสวนเพือ่เนนเฉพาะสวนทีเ่ปนสาระของความหมายภาพ
   3.4 การออกแบบตกแตงพืน้หรอืฉากหลงัภายในภาพ
   3.5 การจัดวางภาพใหนาสนใจ ไดแก การวางเรียงกันอยางเปนระเบียบ วางซอน วางเหลี่ยมกัน หรือ
การจัดรวมกันใหเปนกลุม
   3.6 การสรางภาพท่ีมคีวามตอเนือ่งกนั สามารถอธบิายความไดทัง้หมด
   3.7 การใชคําอธิบายภาพละลายผงหมึกใหติดบนกระดาษ มีความละเอียดสูง เหมาะกับการปริ้นงาน
ทุกประเภท และเปนที่นิยมกันมาก สามารถปร้ินสีไดรวดเร็วกวาปริ้นสีแบบ Ink Jet

 ก
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 1อารกัษ พรหมมณี, แนวคิดการบริหารจัดการสมัยใหมในกระบวนการทางรัฐประศาสนศาสตร, สบืคนเมือ่วนัที ่11 กมุภาพนัธ 2560, 
จาก http://www.idis.ru.ac.th/report/index.php?topic=2241.0
 2สาํนกังานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, การพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั, สบืคนเมือ่วนัที ่12 กมุภาพนัธ 2560, 
จาก http://www.opdc.go.th/special.php?spc_id=4&content_id=153
  3บูรณะศักดิ์ มาดหมาย, บริหารโซแหงคุณภาพ (value chain) อยางไรใหเกิดผล, สืบคนเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560,  
www.tpa.or.th/publisher/pdfFileDownloadS/FQ%20139%20p35-39.pdf

 การเปลีย่นแปลงเปนปจจยัสาํคญัทีห่ลายภาคสวนหนัมาใหความสนใจและพยายามปรับตัวใหเทาทนั ผูบรหิารองคการ
ระดบัแนวหนาจงึนาํเครือ่งมอืการบรหิารจดัการมาประยกุตในการพฒันาปรบัปรงุการปฏบิตังิานตามสภาวการณอยางสมดลุ
เพือ่ยกระดับมาตรฐานสินคา สรางคณุคาการบรกิาร และดําเนนิการตามพันธกจิ ซึง่ทีผ่านมาองคกรภาคเอกชนไดการยอมรบัวา
สามารถนาํกลไกการบริหารจดัการสมัยใหม1 (New Management) มาใชแกไขปญหาและพัฒนาองคการสอดคลองกบัการ
เปลี่ยนแปลงและประสบความสําเร็จไดเปนอยางดี ตรงกันขามกับองคการภาครัฐที่มีขอจํากัดมากมายหลายประการ
หากยังไมเรงปรับเปล่ียนและพัฒนาเพ่ือกาวไปสูความเปนองคการสมัยใหม (Modern organization) ที่ใหความสําคัญ
กับการดูแลประชาชนและการบริการที่ดี ก็จะเปนอุปสรรคตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยโดยรวม ดังนั้นเครื่องมือ
การบริหารจัดการและแนวทางการดําเนินงานภาครัฐจึงตองมีประสิทธิภาพมากพอท่ีจะยกระดับการพัฒนาและเพ่ิมขีด
ความสามารถขององคการ โดยมุงเนนระบบปฏบิตักิารใหสามารถสรางความเปล่ียนแปลง และมีมาตรฐานการทํางานทีน่าํไปสู
การสรางคณุคาหรอืเพิม่มลูคา (Value Added) แกผลผลติหรอืการบรกิารท่ีมคีณุภาพ ทัง้นีอ้งคการจะตองพฒันาบคุลากร
ใหมีขีดความสามารถ คานิยม และวัฒนธรรมท่ีพรอมรองรับการปฏิบัติการและการมุงเนนผลลัพธดังกลาว
 ความสาํคญัของหวงโซแหงคณุคาและระบบปฏิบตักิาร 
 สาํนกังานเลขาธิการวฒุสิภาเปนองคการภาครัฐทีน่าํหลักการบริหารจัดการสมัยใหมมาใช โดยปจจบุนัไดนาํเกณฑพฒันา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ2 (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ซึ่งเปนกรอบการบริหาร
จดัการองคการทีค่รอบคลมุทกุมติ ิเพือ่ยกระดบัการปฏบิตังิานตามหนาทีแ่ละความรบัผดิชอบใหเปนไปอยางมปีระสิทธภิาพ
เทียบเทามาตรฐานสากล สามารถสงมอบบริการที่มีคุณภาพเทียบเทามาตรฐานสากล สอดรับกับความตองการและ
ความพึงพอใจของสมาชิกวุฒิสภา/สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ คณะกรรมาธิการ ประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสีย 
นอกจากน้ีสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภายังมีเปาหมายที่จะผลักดัน พัฒนาและขับเคลื่อนระบบปฏิบัติการขององคการ
ใหบูรณาการกันเปนหวงโซหรือสายโซคุณแหงคา3 (Value chain) ตามภารกิจและกระบวนการปฏิบัติงานขององคการ

หวงโซแหงคณุคา (value chain) : 
การมุงเนนระบบปฏิบตักิารของสาํนกังานเลขาธิการวฒุสิภา

สํานักนโยบายและแผน
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 หวงโซหรือสายโซแหงคุณคา3 (Value chain) เปนแนวความคิดที่พัฒนาโดย Michael E. Porter (1985) หมายถึง
กิจกรรมการทํางานทั้งหมดขององคการ เริ่มแรกต้ังแตการปฏิบัติจนกระท่ังจบลงที่ผลิตภัณฑหรือบริการ โดยเห็นวา
การดาํเนนิงานภายในองคการเปนเสมอืนกระสวนของกิจกรรมนอยใหญทีร่อยเรยีงกนั แตละกจิกรรมมีหนาทีต่าง ๆ ในการ
สรางคุณคาหรือเพิ่มมูลคาใหแกผลผลิตและบริการ เพื่อสนองความตองการของผูบริโภค ลูกคาและผูรับบริการ แบงเปน
กจิกรรมหลัก (primary activities) ทีเ่กีย่วของโดยตรงในการผลิตและบรกิาร สวนกจิกรรมสนับสนนุ (supporting activities)
ไมเกี่ยวของกับการผลิตและบริการโดยตรง ทําหนาที่สนับสนุนกิจกรรมหลักใหดําเนินไปดวยความสะดวก คลองตัวและ
มีประสิทธิภาพ กลุมกิจกรรมเหลานี้จะเปนองคประกอบสําคัญของหวงโซในระบบปฏิบัติการตามภารกิจ และหนาที่
ความรับผิดชอบ ใหเกิดมูลคาหรือสรางคุณคาตอผลิตภัณฑและการใหบริการขององคการ ซึ่งสามารถแสดงหวงโซและ
ระบบปฏิบัติการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ดังภาพ

 4Michael E. Porter นกัวิชาการคณะบริหารธรุกจิมหาวิทยาลยั Harvard ไดนาํเสนอแบบจาํลองหวงโซคณุคา (Value Chain Model) 
ไว ในหนงัสอื Competitive Advantage : Creating and Sustaining Superior Performance (Michael Porter : 1985)

สํานักนโยบายและแผน

ความตองการ
ของสมาชกิวฒุ

สิภา
คณ

ะกรรมาธิการ ประชาชน
และผูมสีวนไดสวนเสยี

การสนบัสนนุดานการคลงัและงบประมาณ
การวางแผน และการกาํหนดยทุธศาสตร
การบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล
ขอมลูกฎหมาย วชิาการ และขาวสาร

เทคโนโลยสีารสนเทศ/การสนบัสนนุอืน่ ๆ

กระบวนการ
สนบัสนนุการ

ประชมุ
วฒุสิภา/

สภานติบิญัญตัิ
แหงชาติ

กระบวนการ
สนบัสนนุการ
ประชมุของ
กรรมาธกิาร/
อนกุรรมาธกิาร

กระบวนการ
สนบัสนนุการ
ไดมาซึง่บคุคลที่

จะมาดาํรง
ตาํแหนงใน

องคกรตาง ๆ
ตามรฐัธรรมนูญ

กระบวนการ
เผยแพรการ
ปกครอง
ระบอบ

ประชาธปิไตย/
บทบาทการ

ดาํเนนิงานดาน
นติบิญัญตัิ

กระบวนการ
การศึกษา

วเิคราะหและ
วจิยั

ประกอบการ
พจิารณา
ดาํเนนิงาน
นติบิญัญตัิ

กจิกรรมหลักทีเ่ปนภารกจิของสาํนกังานเลขาธิการวฒุสิภา

กจิ
กร

รม
สน

บัส
นนุ

 จากภาพเปนการประยกุตใชแบบจาํลองหวงโซคณุคาของ Porter4 กบัระบบปฏิบตักิารของสาํนกังานเลขาธิการวฒุสิภา
โดยกิจกรรมหลักท่ีเปนภารกิจตามบทบาทและอํานาจหนาที่ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาดังกระบวนการตาง ๆ 
จะสรางผลิตผลและบริการที่มีคุณคาตอการตอบสนองความตองการของสมาชิกวุฒิสภา/สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
คณะกรรมาธิการ ประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสีย โดยอาศัยกิจกรรมสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ ใหสามารถบูรณาการ
และเชื่อมโยงกันเปนหวงโซแหงคุณคาของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาตอไป

ตวัอยางการพฒันาระบบงานการสนับสนนุการตราพระราชบัญญตัิ
โดยการจัดทําคูมอืกระบวนการสนับสนนุการตราพระราชบัญญตัิ
สามารถ Download ไดที ่http://www.senate.go.th/pmqa/file/58up/2558-cat6-2.pdf
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สํานักนโยบายและแผน

 จากภารกิจและความรับผิดชอบในการใหบริการและสนับสนุนการปฏิบัติงานนิติบัญญัติแกสมาชิกวุฒิสภา/สมาชิก
สภานิติบัญญัติแหงชาติ คณะกรรมาธิการ ประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสีย การสงเสริมและเผยแพรการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ตลอดจนการนําเคร่ืองมือการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
มาประยุกตใชเพื่อคนหา ปรับปรุงพัฒนาและมุงเนนระบบปฏิบัติการใหเกิดการสรางผลงานและบริการที่มีคุณคา และ
สามารถปฏิบัติงานไดตามหนาที่ กรอบระยะเวลา และขอกําหนดของกฎหมาย กระทั่งความสามารถในการดําเนินงานได
ตามการประเมินผลการปฏิบตังิาน แผนปฏบิตัริาชการ และการชีว้ดัผลในรูปแบบตาง ๆ กต็าม แตในการพฒันาและการมุงเนน 
ระบบปฏิบตักิาร สาํนกังานเลขาธิการวฒุสิภากย็งัตองพฒันาองคการเพือ่เพิม่โอกาสในการสรางใหเกดินวตักรรม ความกาวหนา 
และทาทายความสําเร็จสูหวงโซแหงคุณคาของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตามรูปแบบของการพัฒนาและมุงเนนระบบ
ปฏิบัติการ ดังภาพ

การประสานงานและ
การทาํงานรวมกนั

ความตองการ
ของผูรบับรกิาร

ความพึงพอใจ
ของผูรบับรกิาร

หวงโซแหงคุณคา

การทาํงานเชงิรุกของ
หนวยงานสนับสนนุ

การขับเคลือ่น
หรอืผลกัดนัโดย
ผูบรหิารระดบัสงู

การพัฒนาและ
ปรบัปรงุกระบวนการ

(Big Change)

ตองการ

การท
หนว

ความพึงพอใและ
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