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บรรณาธิการ
 สวสัดค่ีะ พีน้่องข้าราชการ บคุลากร ส�านกังานเลขาธกิาร 
วฒุสิภา ปฏิบัตหิน้าทีส่�านกังานเลขาธกิารสภานติบิญัญตัแิห่งชาติ  
เราพบกันเป็นประจ�าทุกเดือน ส�าหรับฉบับนี้ เป็นปีที่ส�านักงาน 
เลขาธกิารวฒิุสภา ครบรอบ 25 ปี ส�านกังานฯ ได้จัดกจิกรรมเนือ่งใน 
โอกาสวันก่อตั้งส�านักงานฯ ขึ้น เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน 
2560 ทีผ่่านมา ณ อาคารสขุประพฤต ิโดยม ีศาสตราจารย์พเิศษ 
พรเพชร วิชติชลชยั ประธานสภานติิบัญญติัแห่งชาติ เป็นประธาน 
ในพิธีเจรญิพระพุทธมนต์ พิธที�าบญุตกับาตรข้าวสาร อาหารแห้ง 
และมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคลากรของส�านักงานฯ ผู ้ยึดมั่น 
ปฏบิตัติามประมวลจรยิธรรม โดยมสีมาชกิสภานติิบญัญตัแิห่งชาติ  
ผูบ้รหิาร บคุลากรของส�านกังานฯ และอดตีข้าราชการเกษยีณอายุ 
เข้าร่วมพิธีในครั้งน้ีอย่างอบอุ่น และเมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 
2560 ได้มีพิธีมอบรางวัลข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมดีเด่น และส�านักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 นอกจากนี ้จลุสาร “บอกเล่าข่าว สนง.” ยงัมสีาระความรู้ 
อกีมากมาย อาท ิคอลัมน์การจดักจิกรรม “โครงการเพือ่เสรมิสร้าง 
ความรู้ความเข้าใจและความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้กับ 
ข้าราชการส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (กิจกรรมวันอาเซียน)  
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560” โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ของวุฒิสภา และการเสวนาเรื่อง “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 4.0”  
และยังมีกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมายให้ติดตามได้ภายในเล่ม
 ท้ายนี ้กองบรรณาธกิารขอเชญิชวนทกุส�านกัร่วมส่งข้อมูล 
ข่าวสารความรู้ และกิจกรรมต่าง ๆ ของส�านัก เพื่อเผยแพร่ 
ในจลุสาร “บอกเล่าข่าว สนง.” ได้ท่ีกลุม่งานผลิตเอกสารเผยแพร่ 
ส�านักประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2831 9349-50 และโทรสาร  
0 2831 9349 หรือทาง e-mail: senatesarn@gmail.com 
แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

	 	 	 	 	 กองบรรณาธิการ 
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ของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่
ส�านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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25 ปี ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา “องค์กรที่เป็นเลิศ  3
 ในการส่งเสริม สนับสนุนงานฝ่ายนิติบัญญัติ”
 12 กันยายน 2560
พธิมีอบรางวลัข้าราชการรัฐสภาผูม้คีณุธรรมและจริยธรรม  7
 ดีเด่น และส�านักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตาม
 ประมวลจรยิธรรมข้าราชการรฐัสภาและความโปร่งใส
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โครงการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและ   10
 ความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้กับข้าราชการ
 ส�านกังานเลขาธิการวฒิุสภา (กจิกรรมวนัอาเซยีน)
โครงการเสรมิสร้างความรูท้างวชิาการและพัฒนา   12
 บคุลากรของส�านกัวชิาการ เรือ่ง “การจดัท�าเอกสาร
 วชิาการและชอบทางการเผยแพร่”
ส�านกักรรมาธกิาร 1 ได้รบัการยกย่องเชิดชูเกยีรติเป็น  14
 ส�านกัท่ีมผีลงาน “ระดบัชมเชย” ด้านการส่งเสรมิตาม
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12 กันยายน 2560

“ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา” 
ได้เกิดขึ้นจากด�าริของ	นายอุกฤษ	มงคลนาวิน
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	ขณะนั้น	

(ปี	พ.ศ.	2534)	ได้มีแนวนโยบายที่จะจัดตั้งส่วนราชการ 
ขึ้นใหม่	จึงได้ตรากฎหมาย	แบ่งส่วนราชการออกจาก	 

“ส�านักงานเลขาธิการรัฐสภา”	ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบ
ปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2535	ซ่ึงก�าหนด 

ให้มีส่วนราชการในสงักดัรฐัสภา	คอื	“ส�านกังานเลขาธกิาร 
วุฒสิภา”	และ	“ส�านกังานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร”	 
ให้มีฐานะเทียบเท่ากรม	และเป็นนิติบุคคล	และต่อมา 
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	109	ตอนที่	93	 
ลงวันที่	11	กันยายน	2535	โดยมีผลบังคับใช้ถัดจากวัน 

	ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป	นั่นคือ 
วันที่	12	กันยายน		ของทุกปีเป็นวันก่อตั้ง 

ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา

 ในโอกาสที่ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ครบรอบ 25 ปี ส�านักงานฯ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันก่อตั้ง 
ส�านักงานฯ เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 ณ อาคารสุขประพฤติ กรุงเทพฯ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร 
วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีท�าบุญตักบาตรข้าวสาร  
อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จ�านวน 9 รูป และมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคลากรของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ผู้ยึดมั่น 
และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ�านวนท้ังสิ้น 38 คน โดย  
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้บริหาร บุคลากรของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และอดีตข้าราชการเกษียณอาย ุ
ของส�านักงานฯ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้อย่างอบอุ่น
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ประมวลกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา	ปีที่	25
12	กันยายน	2560	ณ	อาคารสุขประพฤติ

พิธีท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์

พิธีเจริญพระพุทธมนต์
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พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคลากรของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา	
ที่ยึดมั่นและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
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นายสรศักดิ์ เพียรเวช
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นายบรรยาย นาคยอ
รองเลขาธิการส�านักงานศาลปกครอง  

ผู้แทนประธานศาลปกครองสูงสุด

ดร.เชาวนะ ไตรมาศ  
ทีป่รึกษาด้านวิชาการ รกัษาราชการแทน  

เลขาธิการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

นางสาวสายทิพย์  แตงเอี่ยม 
ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

รศ.วุฒิสาร  ตันไชย  
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

นายอิสระ  เสียงเพราะดี 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนส�านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง

นางวนัสนันท์ ทองมีสี  
ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน 1 ผู้แทน
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

นางสาวรตญา  กอบศิริกาญจน์ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นายสงัด  ปัถวี 
รองเลขาธิการส�านักงาน

ผู้ตรวจการแผ่นดิน

พลเรือเอก จักรชัย  ภู่เจริญยศ 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ประมวลภาพรับมอบดอกไม้แสดงความยินดีจากบุคคลและหน่วยงานต่าง	ๆ	ดังนี้
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พิธีมอบรางวัลข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น 
และส�านักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หน่ึง 
เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่ข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น และส�านักที่มีผลงานด้านการส่งเสริม
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส ของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ�าปีงบประมาณ 2560 
ณ ห้องประชุมหมายเลข 213 - 216 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 โดยมี ผู้บริหารและข้าราชการส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
เข้าร่วมในพิธี ส�าหรับข้าราชการและส�านักที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ มีรายชื่อดังต่อไปนี้
 1. ข้าราชการผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ�าปีงบปีระมาณ พ.ศ. 2560 
จ�านวน 4 ราย ดังนี้
     1.1 ต�าแหน่งข้าราชการรัฐสภา ประเภทวิชาการ  คือ   นางศศิธร  ธรรมธินโน
  1.2 ต�าแหน่งข้าราชการรัฐสภา ประเภททั่วไป คือ    นางหทัยรัตน์  สัจจัง
  1.3 ต�าแหน่งพนักงานราชการ  คือ     นายคมศักดิ์  พันธุ์เปลื้อง
  1.4 ต�าแหน่งลูกจ้าง  คือ     นายรุ่งโรจน์  สาหร่ายทอง
 2. ส�านกัทีม่ผีลงานด้านการส่งเสรมิตามประมวลจรยิธรรมข้าราชการรฐัสภาและความโปร่งใส  ของส�านกังานเลขาธกิารวุฒสิภา 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้
  ล�าดับที่ 1  คือ  ส�านักการพิมพ์    ได้รับรางวัลระดับดีเด่น
  ล�าดับที่ 2  คือ  ส�านักการประชุม    ได้รับรางวัลระดับดี
  ล�าดับที่ 3  คือ  ส�านักกรรมาธิการ 1    ได้รับรางวัลระดับชมเชย
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   การบริหารคนเก่ง 
(Talent Management)

   คือ อะไร? 

	 คนเก่ง	หรอื	Talent	หมายถึง บุคคลทีมี่ความสามารถ 
พิเศษ มีผลงานที่โดดเด่นเหนือบุคคลอื่น ซ่ึงอาจมีลักษณะ 
ที่แตกต่างกันไปในแต่ละองค์กร โดยข้ึนอยู่กับลักษณะงาน  
ลกัษณะธรุกจินโยบายวฒันธรรมองค์กร และกลยทุธ์ขององค์กร 
ว่าต้องการเดินไปในทิศทางใด1

 คนเก่ง	(Talent	people) หมายถึง บุคคลหรือกลุ่ม 
บคุคลในองค์กรทีม่คีวามรเิริม่สร้างสรรค์ (creative thinking) 
มคีวามสามารถและศักยภาพ มคีวามสามารถทางด้านสตปัิญญา 
(intellectual) หรือความสามารถตามธรรมชาติ (natural  
ability) รวมทัง้พรสวรรค์ (gifts) ด้านใดด้านหน่ึงอย่างโดดเด่น 
โดยสะท้อนถึงการมีศักยภาพสูง (High Potential) จากผล 
การปฏิบัติ งานที่ประสบความส�า เร็จ เป ็นที่ประจักษ ์  
และยอมรบัของบุคคลอืน่ รวมท้ังมคีวามต้องการความก้าวหน้า 
ในการท�างาน เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง2 
 	 การบริหารคนเก่ง	(Talent	management)	หมายถึง 
การบริหารบุคคลที่มุ ่งเน้นการให้คนเก่งหรือคนที่มีความรู ้
ความสามารถ มาท�าหน้าทีเ่ป็นผูน้�าของกลุม่และพร้อมทีจ่ะพฒันา 
เพือ่นร่วมงานให้มคีวามรู้ความสามารถสงูขึน้ได้เหมอืนตนเอง 
ตอบสนองความต้องการขององค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต  
 

  1 การบริหารคนเก่ง, Talent Management, สืบค้นเมื่อวันที่ 30 สงิหาคม 2560, จาก http://www.hrtothai.com/Articles/Index/7
 2 วิชัย วงษ์ใหญ่, “การบริหารคนเก่ง”, สารานุกรมวิชาชีพครู เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล 
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธนัวาคม 2554, น. 105 (2554).
 3 เพิ่งอ้าง, เชิงอรรถที่ 2 น. 106. 
 4 อริยา ธัญพืช, ระบบการบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management), สืบค้นเมือ่วันที ่30 สงิหาคม 2560, จาก http://www.op.mahidol.
ac.th/orpr/newhrsite/ebook/MUHR/Document/MUHR/8.pdf

 บอกเล่าเก้าสิบ
   กับ ส�ำนักบริหำรงำนกลำง

การบริหารคนเก่งจะท�าให้องค์กรมีคนเก่งมากขึ้น  
สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์กร3

 Talent	Management	หมายถึง กระบวนการ 
วิเคราะห์และวางแผนที่มีความสอดคล้องกันในการหา 
แหล ่งที่มา (Sourcing) กลั่นกรอง (Screening)  
การคัดเลือก (Selection) การน�าไปใช้ (Deployment)  
การพัฒนา (Development) และการท�าให้คงอยู ่  
(Retention) ของทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพสูง 
และสามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด4 

	 สวัสดีพี่	ๆ 	เพื่อน	ๆ 	ทุกคนนะคะ	บอกเล่าเก้าสิบฉบับนี้เรามาพูดถึงเรื่องการบริหารคนเก่ง	หรือ	Talent	 
Management	กนันะคะ	เพือ่น	ๆ	คงเคยได้ยนิค�านีม้าบ้างแล้ว	บางคนอาจเข้าใจดแีล้วว่าคอือะไร	เราลองมาทบทวน 
กันดูนะคะ	โดยเริ่มจากความหมายของ	Talent	Management	กันก่อนนะคะ
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? 

 บอกเล่าเก้าสิบ
   กับ ส�ำนักบริหำรงำนกลำง

 ส�าหรับสิ่งที่องค์กรต้องให้ความส�าคัญและพึงระวัง 
ในการบริหารจัดการคนเก่ง Talent Management  
มีดังนี้

 1. องค์กรจะสามารถด�าเนินการบริหารคนเก่ง
(Talent Management) ได้ ผู้บริหารระดับสูงต้องเห็นถึง
ความส�าคญัและให้การสนับสนุนผลักดันอย่างจริงจัง 
 2. การด� า เนินการบริหารคนเก ่ ง  (Ta lent 
Management) จะต้องท�าอย่างต่อเน่ือง และมีการทบทวน 
ปัจจัยต่าง ๆ เป็นระยะ
 3. องค์กรต้องมีการสื่อสารให้บุคลากรในองค์กร
เข้าใจถึงหลักการบริหารคนเก่ง (Talent Management)  
เพื่อป้องกันการขัดแย้งระหว่างคนเก่ง และบุคลากรอื่น ๆ  
ในองค์กร
 4. การมอบหมายภารกิจให้กับคนเก่ง ต้องท้าทาย
และแตกต่างจากบุคลากรอื่น ๆ ในองค์กร
 5. ควรมกีารทบทวนคุณสมบตัขิองคนเก่งเป็นระยะ
เนื่องจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง 
รวดเรว็ คนเก่งจงึจ�าเป็นต้องมกีารเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเอง 
อย่างต่อเนื่อง
 6. นอกเหนอืจากการพฒันาความรู ้ทกัษะ สมรรถนะ
ของคนเก่งแล้ว องค์กรควรมีการพัฒนาทางด้านคุณธรรม 
และจริยธรรมควบคู ่ไปด้วย เพื่อให้องค์กรมีทั้งคนเก่ง 
และคนดี นอกจากนี้องค์กรควรมีแนวทางในการรักษา 
ให้คนเก่งอยู่กับองค์กร
 7. องค์กรควรให้โอกาสในการพฒันาแก่บุคลากรอ่ืน
ที่ไม่ใช่คนเก่งขององค์กรด้วย

 มาถงึตรงนีแ้ล้ว เพือ่น ๆ คงเข้าใจเกีย่วกบัการบริหาร 
คนเก่ง Talent Management  เพิม่มากขึน้นะคะ เราลองมาดู 
ประโยชน์จากการบริหารคนเก่ง Talent Management 
ว่ามีอะไรบ้าง
 ประโยชน์ในระดับองค์กร 
 1. องค์กรสามารถขับเคลือ่นภารกจิให้บรรลเุป้าหมาย
ได้อย่างยั่งยืน 
 2. องค์กรมอีงค์ความรู้และนวตักรรมใหม่ ๆ เป็นของ 
ตนเอง ซึง่เกดิจากองค์ความรูแ้ละการสร้างสรรค์นวตักรรม 
ใหม่ ๆ ของคนเก่ง 
 3. องค์กรมคีนเก่งเพิม่มากขึน้ เนือ่งจากคนในองค์กร
เกดิแรงผลกัดนัในการเรียนรูแ้ละพฒันาตนเอง เมือ่ปฏบัิตงิาน 
ร่วมกับคนเก่ง
 ประโยชน์ในระดับบุคคล 
 1. ท�าให้เกิดการเพิ่มพูนศักยภาพ เนื่องจากได้รับ
โอกาสในการปฏิบัติงานที่ท้าทาย อยู่เสมอ
 2. เกดิความพงึพอใจในการท�างาน เนือ่งจากได้ตระหนัก
ถึงคุณค่าของตน และได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา
และเพื่อนร่วมงาน

 จะเห็นได้ว่า Talent Management เป็นประโยชน์อย่างมากต่อองค์การ ท�าให้องค์กร
สามารถขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน โดยอาศัยองค์ความรู้และการสร้าง
นวัตกรรมใหม่ ๆ  ของคนเก่ง (Talent) ตลอดจนบุคลากรอื่น ๆ  ในองค์กร และท�าให้องค์กร 
เกิดวัฒนธรรมในการสร้างการเรียนรู้ภายในองค์กร ซึ่งจะท�าให้บุคลากรอื่น ๆ ท่ีไม่ใช่คนเก่ง 
เกดิแรงผลกัดนัในการเรียนรูส้ิง่ใหม่ ๆ และพฒันาตนเองตลอดเวลา ส่งผลต่อภาพรวมขององค์กร 
ท�าให้องค์กรนั้นมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีศักยภาพ แต่สิ่งท้าทายที่สุดขององค์กรน้ัน  
นอกเหนอืจากการเสาะแสวงหา พฒันา และรกัษาคนเก่งแล้ว การท�าให้คนเก่ง (Talent) ทีม่อียู ่
เป็นคนที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมด้วยเป็นสิ่งที่ท้าทายยิ่งกว่า
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ส�านักการต่างประเทศ

โครงกำรเพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและควำมตระหนักรู้เกี่ยวกับอำเซียน 
ให้กับข้ำรำชกำรส�ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ (กิจกรรมวันอำเซียน) 

ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
วันพุธที่ 23 สิงหำคม 2560 ณ ห้องประชุมหมำยเลข 2801 อำคำรสุขประพฤติ

 กิจกรรมวันอาเซียนเป็นหนึ่งกิจกรรมส�าคัญท่ีส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดข้ึนเป็นประจ�าทุกปีเพื่อให้
ข้าราชการในส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ตระหนักถึงวันสถาปนาสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
หรือ “วันก่อตั้งอาเซียน” ขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 อันเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือร่วมกันระหว่างชาติ
สมาชิกผู้ก่อตั้ง 4 ประเทศ และได้พัฒนารวมตัวครบทุกประเทศจนสามารถก่อตั้งเป็น “ประชาคมอาเซียน” ในปัจจุบันที่ม ี
ความร่วมมอื ในลกัษณะทีเ่ป็นรปูธรรมและเชงิลกึมากยิง่ขึน้ภายใต้ 3 เสาหลกั คอื เสาประชาคมการเมอืงความมัน่คงอาเซยีน 
เสาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเสาประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

 ในพิธี เป ิดการจัดกิจกรรมอาเซียนในวันพุธที่ 
23 สิงหาคม 2560 เลขาธิการวุฒิสภาได้กล่าวเน้นย�้า 
ให้ข้าราชการส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาตระหนักรู ้
ถึงความเป็นพลเมืองอาเซียนที่จะต้องพัฒนาตนเอง 
อยู่เสมอเพื่อให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น ที่ผ่านมา 
ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ส่งข้าราชการเข้าร่วม
โครงการพัฒนางานด้านการค้นคว้าและการวิจัยทาง
วิชาการท่ีจัดข้ึนโดยสถาบันส ่งเสริมรัฐสภากัมพูชา 
(Parl iamentary Institute of Cambodia: PIC) 
ณ กรุงพนมเปญ เป็นระยะเวลาหกเดือน ซึ่งข้าราชการ

ที่ได ้เข ้าร ่วมโครงการดังกล่าวได้มาถ่ายทอดความรู ้
ประสบการณ์ที่ ได ้รับจากการเข ้าร ่วมโครงการและ 
เชิญชวนให้เพื่อนข้าราชการผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าว เพื่อน�าความรู ้และประสบการณ์มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้มากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ที่ 5 
ของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (ฉบับที่  4) ซึ่ งให ้
ความส�าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพ 
ในการสนับสนุนงานนิติบัญญัติและสามารถตอบสนอง
ความต ้องการของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห ่งชาต ิ
ซึ่งการปฏิบัติหน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพนั้นจ�าเป็นต้องน�า
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เอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
ดังนั้น การจัดกิจกรรมวันอาเซียนในปีนี้ จึงได้ก�าหนด
หัวข้องาน (Theme) “อาเซียนกับการเชื่อมโยงข้อมูล 
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ”  โดยมีการจัดนิทรรศการ
และการเสวนาเพื่อแนะน�าเว็บไซต ์ข ้อมูลกฎหมาย 
ในกลุ่มอาเซียน “asean-law.senate.go.th” ซึ่งจะใช ้
เป็นแหล่งรวบรวมกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมาย
ภายในของแต่ละประเทศเข้าไว้ด้วยกัน อาทิ กฎบัตร
อาเซียน ปฏิญญาอาเซียน บันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
รัฐสมาชิก รัฐธรรมนูญ รวมถึงกฎหมายระดับพระราช
บัญญัติต่าง ๆ ซึ่งได้จัดเรียงเป็นหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับ
ทั้ง 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน
 ทั้งนี้ ความพยายามในการพัฒนาเว็บไซต์ดังกล่าว 
ของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภานั้นจะน�าไปเสนอ 
ต่อเวทีการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 28 
(the 38th ASEAN Inter-Parliamentary Assembly 

General Assembly: AIPA GA) ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือน 
กันยายน พ.ศ. 2560  ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส ์
ในโอกาสนี้ นายธานี อ่อนละเอียด สมาชิกสภานิติบัญญัต ิ
แห่งชาติ ในฐานะคณะผู ้แทนไทยได ้รับมอบหมาย 
ให้น�าเสนอร่างข้อมติว่าด้วย “Resolution on the 
Collection and Exchange of Information on 
Laws of AIPA” ต่อที่ประชุมดังกล่าวซึ่งคณะผู้แทนไทยฯ 
หวังอย่างยิ่งว่าเว็บไซต์นี้จะได้รับการสนับสนุนจากภาคี
สมาชิกอาเซียนที่จะเห็นพ้องร่วมกันในการพัฒนาฐาน
ข้อมูลกลางท่ีส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดท�าข้ึน 
เพื่อรวบรวมกฎหมายต ่าง  ๆ  จากประเทศสมาชิก 
ซึ่งจะต้องติดตามผลการประชุมกันต่อไปว่า  ประเทศไทย 
จะสามารถแสดงบทบาทน�าในการพัฒนาเว็บไซต์ดังกล่าว
ได้สมตามเจตนารมณ์หรือไม่ และส�านักการต่างประเทศ           
จะได้น�ามาเล่าสู่กันฟังในโอกาสต่อไป

ส�านักการต่างประเทศ
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 ส�านกัวชิาการ ร่วมกบัส�านักพฒันาทรพัยากรบคุคล 
ส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา จดัโครงการเสรมิสร้างความรู ้
ทางวิชาการและพัฒนาบุคลากรของส�านักวิชาการ 
เรือ่ง “การจดัท�าเอกสารวชิาการและช่องทางการเผยแพร่” 
เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 - 16.00 
นาฬิกา ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand 
Creative & Design Center: TCDC) อาคารไปรษณย์ีกลาง 
ถนนเจริญกรุง กรุงเทพมหานคร ให้แก่ บุคลากรส�านัก 
วิชาการ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรส�านักวิชาการ
มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการ วิธีการ ทักษะ
ในการจัดท�าบทความวิชาการและช่องทางในการเผยแพร่ 
รวมทั้งเปิดมุมมองใหม่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และระดมความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการวิชาการและข้อมูล โดยการ
จัดกิจกรรมในครั้งน้ีได้แบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยในช่วง
เช้าเป็นการรับฟังการบรรยาย โดยมี คุณสุภาพร สมจิตต ์
ผู ้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู ้ ได้ให้การต้อนรับ 
และกล่าวถึงความเป ็นมาของศูนย ์สร ้างสรรค ์งาน
ออกแบบ (TCDC) และคุณพัชรินทร์ พัฒนาบุญไพบูลย ์

หัวหน้ากองบรรณาธิการ เป็นวิทยากรบรรยาย และร่วม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดท�าเอกสาร
วิชาการและช ่องทางการเผยแพร ่ กับผู ้บริหารและ
บุคลากรส�านักวิชาการ ส�าหรับในช่วงบ่ายเป็นการศึกษา 
ดูงานในสถานที่ต่าง ๆ ได้แก่ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ 
ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ห้องท�างาน และห้องพักผ่อน 
ภายในศูนย์ฯ ซึ่งบรรยากาศภายในศูนย์ฯ มีความอบอุ่น 
เงียบสงบ เหมาะแก ่การค ้นคว ้าหาความรู ้และคิด 
สร้างสรรค์งานได้เป็นอย่างดี ซึง่จากการรับฟังการบรรยาย 
และศึกษาดูงานในสถานที่ภายในศูนย์ฯ ท�าให้บุคลากร 
ส�านักวิชาการได้รับความรู้ เพิ่มวิสัยทัศน์ เปิดมุมมอง 
ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ในการพัฒนาจัดท�าเอกสาร 
ทางวิชาการ และช่องทางการเผยแพร่ให้มีความน่าสนใจ 
เกิดประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อกลุ ่มเป้าหมาย 
ได้แก่ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และผู้ที่เกี่ยวข้องใน
วงงานนิติบัญญัติ รวมทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาองค์กรให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

เรื่องเล่าข่าวส�านักวิชาการ โครงการเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ 
และพัฒนาบุคลากรของส�านักวิชาการ

เรื่อง “การจัดท�าเอกสารวิชาการและช่องทางการเผยแพร่”
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โครงการเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ 
และพัฒนาบุคลากรของส�านักวิชาการ

เรื่อง “การจัดท�าเอกสารวิชาการและช่องทางการเผยแพร่”

 ส�านักวิชาการ ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้เข้าร่วมงาน 
“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 
2017)” ซึ่งจัดโดยส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) ระหว่างวันพุธที่ 23 - วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560  
ณ โรงแรมเซน็ทาราแกรนด์  และศูนย์ประชมุบางกอกคอนเวนชัน 
เซน็เตอร์ เซ็นทรัลเวลิด์ กรงุเทพฯ โดยม ีวัตถปุระสงค์เพือ่เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของวุฒิสภาให้กับสถาบันทางวิชาการ  
และสาธารณชนได้รับทราบ ซึ่งส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มี 
กิจกรรมจัดแสดงนิทรรศการผ ่านแผ ่นภาพเ ก่ียวกับการ 
ด�าเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาของคณะกรรมการวิจัยและ 
พัฒนาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผลงานวิจัยของวุฒิสภา 
ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และการเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการ 
ให้แก่ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการ ได้แก่
 1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 2) รวมบทคดัย่องานวจัิยของวฒุสิภา ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2546 - 
2557 
 3) แผ่นพับประชาสัมพันธ์หน้าที่และอ�านาจของสภา 
นิติบัญญัติแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560
 รวมทั้งได ้มีการน�าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ เข ้าช ่วย 
ในการน�าเสนอข้อมูลเก่ียวกับภารกิจงานของสภานิติบัญญัต ิ
แห่งชาติ คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของสภานิติบัญญัต ิ
แห่งชาติ ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และผลการด�าเนินงาน
ด้านการวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อประโยชน์ในการ 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ออกสู่สาธารณชนให้ได้รับทราบ ท้ังน้ี 
มีผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาทั้งสิ้น 
จ�านวน 1,070 คน โดยผู้เข้าชมนิทรรศการได้แสดงความคิดเห็น
ต่อการจัดนิทรรศการในครั้งนี้โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด 
ซึ่งด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านการบริหารจัดการ 
และด้านหัวข้อและเนื้อหาของการจัดนิทรรศการ

เรื่องเล่าข่าวส�านักวิชาการ โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยของวุฒิสภา
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ส�ำนักกรรมำธิกำร 1

 ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน การด�าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส�านักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น 
และส�านักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส ของส�านักงานเลขาธิการ 
วุฒิสภา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งผลการคัดเลือกส�านักท่ีมีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรม 
ข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส ของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปรากฏว่า 
ส�านักกรรมาธิการ 1 ได้ล�าดับที่ 3 ได้รับรางวัล “ระดับชมเชย”
 เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 13.00 นาฬิกา นายกิตติ  เจริญยงค์ ผู ้อ�านวยการส�านักกรรมาธิการ 1 
ได้เข้ารับรางวัลส�านักที่มีผลงาน “ระดับชมเชย” ด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส 
ประจ�าปี พ.ศ. 2560 จากนายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ณ ห้องประชุม 
หมายเลข 213 - 216 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 
 ส�านักกรรมาธิการ 1 ได้มุ่งม่ันในการส่งเสริมให้บุคลากรในส�านักได้ตระหนักและให้ความส�าคัญในการประพฤต ิ
ปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ในการท�าความดีอย่างบูรณาการ โดยใช้หลัก “คุณธรรมน�าความดี” 
เพื่อประโยชน์สูงสุดของราชการส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และเพื่อเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมขององค์กรในการ 
ท�าความดีต่อไป

ส�ำนักกรรมำธิกำร 1 ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นส�ำนักที่มีผลงำน “ระดับชมเชย” 
ด้ำนกำรส่งเสริมตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำและควำมโปร่งใส ประจ�ำปี พ.ศ. 2560



15 กันยายน 2560
September 2017

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาจีน 
ส�าหรับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/

สมาชิกวุฒิสภาและข้าราชการส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ส�านักภาษาต่างประเทศ

 ส�านักภาษาต่างประเทศ กลุ่มงานภาษาจีนและ 
ภาษาอื่น ได้มีโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาจีน 
ส�าหรับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/สมาชิกวุฒิสภา
และข้าราชการสังกัดส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อ
เป ็นการเตรียมความพร ้อมส�าหรับสมาชิกวุฒิสภา 
ชุดใหม่ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช 2560 โดยส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
และสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร ่วมกัน 
จัดท�าหลักสูตรภาษาจีนส�าหรับสมาชิกวุฒิสภา จนน�าไป 
สู่การจัดท�าบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างส�านักงาน 
เลขาธิการวุ ฒิสภากับสถาบันขงจื่ อมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ 
 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  7 กันยายน 2560 เวลา 
09.30 นาฬิกา มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วย 
ความร ่ วมมือในการจัด โครงการพัฒนาศักยภาพ 
ด้านภาษาจีนส�าหรับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/ 
สมาชิกวุฒิสภาและข้าราชการสังกัดส�านักงานเลขาธิการ 
วุฒิสภาขึ้น ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 
ท้ังนี ้      วตัถปุระสงค์ของความร่วมมอื          คือ     การจัดท�าแบบเรยีน 
และส่ือการสอนส�าหรับใช้อบรมหลักสูตร“การสนทนา
ภาษาจีนส�าหรับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/สมาชิก
วุฒิสภาและข ้าราชการสังกัดส�านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา” ให้แก่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/สมาชิก
วุฒิสภาและข้าราชการสังกัดส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา

อย่างต่อเน่ือง โดยส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะเป็น 
ผู้รับผิดชอบด�าเนินการจัดโครงการอบรม ส่วนสถาบัน 
ขงจื่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับผิดชอบด้านการสอน 
รวมถึงจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ เกี่ ยวกับศิลปะและ 
วัฒนธรรมจีน อาทิ การเขียนพู่กันจีน การวาดพู่กันจีน 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ สัมผัส เข้าใจเกี่ยวกับ 
ศิลปะและวัฒนธรรมจีนยิ่งขึ้น      
 ในโอกาสนี้    ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร   วิชิตชลชัย 
ประธานสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิ ให้เกยีรตเิป็นประธานในพิธ ี
โดยผู้ลงนามบันทึกข้อตกลง ฝ่ายไทยคือ นางวรารัตน ์
อตแิพทย์ เลขาธกิารวฒุสิภา และฝ่ายจีนคอื รองศาสตราจารย์ 
กาว ฮุ ่ยหมิ่น ผู ้อ�านวยการสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ นอกจากน้ี มีบุคคลส�าคัญเข้าร่วมเป็น 
สักขีพยาน อาทิ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อุปทูต 
ด้านวฒันธรรมสถานเอกอคัรราชทตู สาธารณรฐัประชาชนจนี 
ประจ�าประเทศไทย ผู ้อ�านวยการฝ่ายการศึกษาสถาน 
เอกอัครราชทูตสาธารณรั ฐประชาชนจีนประจ� า
ประเทศไทย ผู้บริหารของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
เป็นต้น
 การลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ฉบบัน้ีจะช่วยเสริมสร้าง 
ความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทย
และจีนท่ีมีความผูกพันอันดีต่อกันมาช้านานให้กระชับ
แน่นแฟ้นยิ่งข้ึน ด่ังสุภาษิตจีนท่ีกล่าวว่า “จีนไทยใช่อื่น
ไกลพี่น้องกัน”
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ชุมนุมนักปฏิบัติ	(Community	of	Practice)
 ชุมนุมนักปฏิบัติ หรือ Community of Practice (CoP) นับเป็นกุญแจส�าคัญในการเคลื่อนกระบวนการจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management) ที่ทรงพลังและสร้างความยั่งยืน เน่ืองจากการเกิดข้ึนของชุมชนนักปฏิบัตินั้น 
สะท้อนให้เห็นถึงระบบความสัมพันธ์ทางสังคมในแนวรวม ท่ีเช่ือว่าจะสามารถเอ้ือให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Share 
and Learn) มีการพัฒนาและจัดการเพ่ือยกระดับองค์ความรู้ขององค์กรหรือสังคมได้อย่างมีประสิทธิผล ซ่ึงเห็นได้ว่า
ปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญและผู้ปฏิบัติการจัดการความรู้ในองค์การก�าลังให้ความสนใจกันอย่างกว้างขวางอีกทั้งองค์การต่าง ๆ
ก�าลังน�าแนวคิดนี้  มาใช้ปฏิบัติในองค์กรอย่างจริงจัง

ความหมายของนักชุมชนปฏิบัติ
 ชมุชนนกัปฏบิติันีน้ยิมเรยีกกนัย่อ ๆ  ว่า CoP หมายถงึ ชุมชนแห่งการเรยีนรูท้ีร่วบรวมกลุม่คน ซึง่มีความรูค้วามสนใจ
ในเรื่องเดียวกัน มาร่วมแลกเปลี่ยน แบ่งปัน เรียนรู้ในเร่ืองน้ัน ๆ ร่วมกัน เพื่อให้ได้มาในเร่ืองชุมชนความรู้ในเรื่องนั้น ๆ 
(Knowledge Assets) ส�าหรับคนในชุมชนน�าไปทดลองใช้ แล้วน�าผลท่ีได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิก ส่งผลให้
ความรู้นั้น ๆ ได้รับการยกระดับขึ้นเรื่อย ๆ ผ่านการปฏิบัติ ประยุกต์ และปรับใช้ตามแต่สภาพแวดล้อมและสถานการณ์
ที่หลากหลาย อันท�าให้งานบรรลุผลดีข้ึนเรื่อย ๆ

กลยุทธ์การบริหารจัดการความรู้ ได้ด้วยตนเอง 
Knowledge is Power

กลยุทธ์การบริหารจัดการความรู้ ได้ด้วยตนเอง 
Knowledge is Power

พัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาองค์กร
ส�านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล



17 กันยายน 2560
September 2017

ลักษณะที่ส�าคัญของ	CoP
 – เป็นกลุ่มคนที่รวมตัวกันโดยมีความสนใจและความปรารถนา (Passion) ร่วมกันในเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า 
มีประเด็นหรือกลุ่มความสนใจความรู้ร่วมกัน (Knowledge Domain)
 – มีปฏิสัมพันธ์และสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่ม เป็นชุมชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านต่าง ๆ  โดยเฉพาะความรู้ 
ซึ่งเรียกว่าชุมชน (Community) 
 – มกีารแลกเปลีย่นและพัฒนาความรูใ้หม่ ๆ  ร่วมกนั และต้องมกีารสร้างฐานข้อมลู ความรู ้และแนวปฏบิติัทีม่กีาร
แลกเปลีย่นกนัในระบบคลังความรู ้และน�าความรู้นัน้ไปปฏบิตัเิพือ่พฒันาประสทิธภิาพการท�างานอย่างต่อเน่ือง ( Practice)

รูปแบบหรือประเภทของ	CoP
 1. ชุมชนเพ่ือการช่วยเหลือ (Helping Communities) เป็นชุมชนท่ีมีการร่วมแก้ปัญหาการท�างานท่ีประสบ
ในแต่ละวัน โดยช่วยกันแลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ และมุมมองต่าง ๆ ในกลุ่มสมาชิก
 2. ชมุชนเพือ่การปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ (Best Practice Communities) เป็นชมุชนทีเ่น้นการแสวงหาพฒันา และเผยแพร่
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศจากชุมชนอื่น ๆ หรือการสร้างแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดข้ึนมาเอง
 3. ชุมชนเพื่อพัฒนายกระดับความรู้ (Knowledge-stewarding Communities) เป็นชุมชนที่มีการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ ๆ มีการจัดระเบียบความรู้และยกระดับความรู้ความคิดของสมาชิกอยู่ประจ�า
 4. ชุมชนนวัตกรรม (Innovation Communities) เป็นชุมชนที่มีการพัฒนาแนวคิดจากการผสมผสานแนวคิด
ของสมาชิกที่มีมุมมองต่างกัน เพื่อหาแนวทางใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงาน หรือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ท่ีเป็นนวัตกรรม

ปัจจัยที่ส�าคัญต่อความส�าเร็จของ	CoP
 การร่วมปัญหา (Head) สมาชิกใน CoP ต้องใส่ใจในเรื่องการแลกเปลี่ยนความรู้เป็นเรื่องส�าคัญ โดยสมาชิกต้อง
มีพฤติกรรมในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ เพื่อจะน�ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้แก่กัน ซึ่งจะถือว่าชุมชนน้ันยึดความรู้หรือปัญหาเป็น
ศูนย์กลางที่สนใจร่วมกัน
 การร่วมใจ (Heart) สมาชิกมีการเสริมสร้างสายสัมพันธ์อันดีบนพื้นฐานของการให้เกียรติ เคารพ และเชื่อถือ
ซึง่กนัและกนั เป็นแรงผลกัดนั ช่วยสร้างแรงจูงใจ และความเตม็ใจในการแลกเปลีย่นความรู ้เปิดโอกาสให้ทกุคนมส่ีวนร่วม
 การร่วมมือ (Hand) สมาชิกมีการแสดงออกด้วยการกระท�าหรือแสดงพฤติกรรมในลักษณะกระตือรือร้น ในการ
เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน อีกท้ังมีการอุทิศตัวหรือเสียสละรับผิดชอบในกิจการต่าง ๆ ของชุมชนด้วยความเต็มใจ

พัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาองค์กร
ส�านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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การสนับสนุน	CoP	ขององค์กร
 – ปฏิบัติต่อ CoP เสมือนทรัพย์สินขององค์กร ให้การสนับสนุนทรัพยากร ข้อมูลข่าวสารและดูแลเป้าหมายให้
สอดคล้องกับองค์กร
 – ส่งเสริมการสร้าง CoP ด้วยการยอมรับผลงานท่ีเกิดข้ึนจากกลุ่มท่ีไม่เป็นทางการ และดึงชุมชนเข้ามาร่วมกัน
ท�างานให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นอีก
 – มองว่าองค์กรเป็นที่รวมของชุมชนที่เชื่อมต่อกัน ส่งเสริมให้มีจุดยืนท่ีเหมาะสม และมีส่วนต่อความส�าเร็จของ
องค์กร
 – ส่งเสริมให้ CoP เรียนรู้จากภายในกลุ่มและจากกลุ่มอ่ืน ๆ
 – ดูแลให้กลไกขององค์กรมีส่วนในการสนับสนุน CoP
 – ส่งเสริมการเรียนรู้ทุกรูปแบบ และเชื่อมต่อท่ัวท้ังองค์กร
 – มีระบบการให้รางวัลที่จูงใจเพื่อให้กิจกรรม CoP ด�าเนินอย่างยั่งยืน

ประโยชน์ของ	CoP
 – เสริมสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขององค์กร
 – เป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่วิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ
 – เกิดโอกาสพัฒนาองค์กรอย่างก้าวกระโดด
 – เกิดเครือข่ายของกลุ่มวิชาชีพต่าง ๆ ในองค์กรและภายนอก
 – รักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กรได้นานขึ้น
 – เพ่ิมโอกาสในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ในองค์กร
 – ขับเคลื่อนให้องค์กรบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์

เรียบเรียงโดย
กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา ส�านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
อ้างอิง
นิคม อ่อนละมัย HRD Manager.กลยุทธ์การบริหารจัดการความรู้ได้ด้วยตนเอง Knowledge is Power.http://Kmcom/community-of-practice/

พัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาองค์กร
ส�านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล



19 กันยายน 2560
September 2017

กำรเสวนำเรื่อง “สภำนติิบัญญัติแห่งชำติ 4.0”

 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับการเสวนา
เรื่อง	“สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	4.0”
 วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัต ิ
แห่งชาติ คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ
เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนา เรื่อง	“สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	4.0” ณ ห้องประชุมกรรมาธิการหมายเลข 306 - 307 
ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 โดยมี ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารภายนอก ได้แก่ รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ และ ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ มาให้ความรู ้
ความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการเตรียมความพร้อมการเปล่ียนแปลงเข้าสู่ไทยแลนด์ 
4.0 ยุคดิจิทัล เช่น การส่งข้อมูล สังคมออนไลน์ การบริการของภาครัฐและเอกชนในระบบที่พัฒนาสู่ไทยแลนด์ 4.0 เป็นต้น

ICT Insights
ส�ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศฯ
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ICT Insights
ส�ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศฯ

กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
เรื่อง “กำรเตรียมควำมพร้อมส�ำหรับไทยแลนด์ 4.0” (Super User)

 ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ ส�านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดโครงการเสริมสร้างความรู ้
ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและบุคลากรส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กิจกรรม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง	“การเตรียมความพร้อมส�าหรับไทยแลนด์	4.0”	(Super	User)

วันพุธที่	6	กันยายน	2560 
 นายนรมิตร คุณโลกยะ ผู้อ�านวยการส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวความเป็นมาของโครงการฯ 
และกล่าวเปิดการฝึกอบรม จากนั้น นางสาวอรภัค สุวรรณภักดี นักวิชาการอิสระ เป็นวิทยากรผู้บรรยายให้ความรู ้
แก่บุคลากรส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 13 อาคารสุขประพฤติ
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กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
เรื่อง “กำรเตรียมควำมพร้อมส�ำหรับไทยแลนด์ 4.0” (Super User)

ICT Insights
ส�ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศฯ

วันอังคารที่	12	กันยายน	2560
 กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง	 “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน	 ICT	 ส�าหรับ	 Super	 User” 
หัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับยุคดิจิทัล” ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 13 อาคารสุขประพฤติ 
โดยมี นางสาวสุดารัตน์ ใจอุดม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�านาญการพิเศษ กลุ่มงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ ส�านักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร    เป็นวทิยากรให้ความรูแ้ก่ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม      และมกีจิกรรมศกึษาดูงาน        ณ    พพิธิภณัฑ์ธนาคารไทย 
SCB Park ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) ส�านักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

วันพฤหัสบดีที่	14	กันยายน	2560
 กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง	การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน	ICT	ส�าหรับ	Super	User หัวข้อ 
“การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับยุคดิจิตอล” โดยจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราช จ.ชลบุรี
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อางอิง : http://www.supremeprint.net/index.php?lay=show&ac=article&Id=538771416

เปนกระดาษที่มีสวนผสมของเยื่อบดที่มีเสนใยสั้น และมักนำเยื่อจากกระดาษใชแลวมาผสมดวย กระดาษปรูฟมีน้ำหนักเพียง 
40 – 52 กรัม/ตารางเมตร มีสีอมเหลือง ราคาไมแพงแตความแข็งแรงนอย เหมาะสำหรับงานพิมพหนังสือพิมพ และเอกสาร
ที่ไมตองการคุณภาพมาก

กระดาษปรู๊ฟ (Newsprint) แกรมกระดาษ 40 – 52 แกรม

กระดาษแบงค์ (Bank Paper) แกรมกระดาษ 55 แกรม

เปนกระดาษบางไมเคลือบผิว น้ำหนักไมเกิน 50 กรัม/ตารางเมตร มีสีใหเลือกหลายสี ใชสำหรับงานพิมพแบบฟอรมตาง ๆ 

ที่มีสำเนาหลายชั้น 

กระดาษปอนด์ (Bond Paper) แกรมกระดาษ 60-100 แกรม

เปนกระดาษที่ทำจากเยื่อเคมีที่ผานการฟอกและอาจมีสวนผสมของเยื่อที่มาจากเศษผามีสีขาว ผิวไมเรียบ น้ำหนักอยูระหวาง 

60 – 100 กรัม/ตารางเมตร ใชสำหรับงานพิมพที่ตองการความสวยงามปานกลาง พิมพสีเดียวหรือหลายสีก็ได 

กระดาษอาร์ต (Art Paper) แกรมกระดาษ 80-160 แกรม

เปนกระดาษสีขาวที่ทำจากเยื่อเคมี (เยื่อสังเคราะโดยใชสารเคมี) และเคลือบผิวใหเรียบดานเดียวหรือทั้งสองดาน การคลือบ

อาจจะเคลือบมันเงาหรือแบบดานก็ได น้ำหนักอยูระหวาง 80 – 160 กรัม/ตารางเมตรใชสำหรับงานพิมพที่ตองการความสวย

งาม งานพิมพสอดสี เชนแคตตาล็อก โบรชัวร

กระดาษเหนียว (Kraft Paper) แกรมกระดาษ 80-180 แกรม

เปนกระดาษที่ทำจากเยื่อซัลเฟต (เยื่อสังเคราะที่ผลิตโดยใชสารซัลเฟต) จึงมีความเหนียวเปนพิเศษ มีสีเปนสีน้ำตาล น้ำหนัก

อยูระหวาง 80 – 180 กรัม/ตารางเมตร ใชสำหรับทำสิ่งพิมพบรรจุภัณฑ กระดาษหอของ ถุงกระดาษ

กระดาษการ์ด (Card Board) แกรมกระดาษ 110-400 แกรม

เปนกระดาษที่มีความหนาและแข็งแรงประกอบดวยชั้นของกระดาษหลายชั้น ชั้นนอกสองดานมักเปนสีขาว แตก็มีการดสีตาง ๆ 

ใหเลือกใช บางชนิดมีผิวเคลือบมันเรียบ ซึ่งเรียก กระดาษอารตการด น้ำหนักกระดาษการดอยูระหวาง 110 – 400 กรัม/

ตารางเมตร ใชสำหรับทำปกหนังสือ บรรจุภัณฑที่มีราคา เชนกลองเครื่องสำอาง

กระดาษแฟนซี (Fancy Paper)

เปนคำเรียกโดยรวมสำหรับกระดาษที่มีรูปรางลักษณะของเนื้อและผิวกระดาษที่ตางจากกระดาษใชงานทั่วไป บางชนิดมีการ

ผสมเยื่อที่ตางออกไป บางชนิดมีผิวเปนลายตามแบบบนลูกกลิ้งหรือตะแกรงที่กดทับในขั้นตอนการผลิต มีสีสันใหเลือกหลาก

หลาย มีทั้งกระดาษบางและหนา ประโยชนสำหรับกระดาษชนิดนี้สามารถนำไปใชแทนกระดาษที่ใชอยูทั่วไป ตั้งแตนามบัตร 

หัวจดหมาย ไปจนถึงกลองบรรจุภัณฑ

ชนิดของกระดาษที่ใช้ใน สำนักการพิมพ์

การใช้กระดาษสำหรับ

งานพิมพ์

เลนส์... ส่องการพิมพ์
ส�านักการพิมพ์

อางอิง : http://www.supremeprint.net/index.php?lay=show&ac=article&Id=538771416
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เป็นกระดาษสีขาวที่ท�าจากเยื่อเคมี (เยื่อสังเคราะห์โดยใช้สารเคมี) และเคลือบผิวให้เรียบด้านเดียวหรือทั้งสองด้าน การเคลือบอาจจะ
เคลือบมันเงาหรือแบบด้านก็ได้ น�า้หนักอยู่ระหว่าง 80 - 160 กรัม/ตารางเมตร ใช้ส�าหรับงานพิมพ์ที่ต้องการความสวยงาม งานพิมพ์
สอดสี เช่น แคตตาล็อก โบชัวร์

เป็นกระดาษที่มีความหนาและแข็งแรง ประกอบด้วยชั้นของกระดาษหลายชั้น ชั้นนอกสองด้านมักจะเป็นสีขาว แต่ก็มีการ์ดสีต่าง ๆ
ให้เลือกใช้ บางชนิดมีผิวเคลือบมันเรียบ ซึ่งเรียก กระดาษอาร์ตการ์ด น�้าหนักกระดาษการ์ดอยู่ระหว่าง 100 - 400 กรัม/ตารางเมตร
ใช้ส�าหรับท�าปกหนังสือ บรรจุภัณฑ์ที่มีราคา เช่น กล่องเครื่องส�าอาง

เป็นค�าเรียกโดยรวมส�าหรับกระดาษที่มีรูปร่างลักษณะของเนื้อและผิวกระดาษที่ต่างจากกระดาษที่ใช้งานทั่วไป บางชนิดมีการผสมเยื่อ
ทีต่่างออกไป บางชนดิมผีวิเป็นลายตามแบบบนลกูกลิง้หรอืตะแกรงทีก่ดทบัในขัน้ตอนการผลติ มสีสีนัให้เลอืกหลากหลาย มทีัง้กระดาษ
บางและหนา ประโยชน์ส�าหรับกระดาษชนิดนี้สามารถนไปใช้แทนกระดาษที่ใช้อยู่ทั่วไป ตั้งแต่นามบัตรหัวจดหมาย ไปจนถึงกล่อง
บรรจุภัณฑ์

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรฯ ของส�านักกรรมาธิการ 3 
และกลุ่มตรวจสอบภายใน
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 เมื่อวันเสาร์ที่ 26 - วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 บุคลากรของส�านักกรรมาธิการ 3 และกลุ่มตรวจสอบภายใน 
น�าโดย นางสาววราภรณ์  มีเปรมปรีดิ์ ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ นายพีระพจน์ รัตนมาลี ที่ปรึกษาด้านระบบงาน
นิติบัญญัติ นายสมใบ มูลจันที ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล และนายต้นพงศ์ ตั้งเติมทอง ผู้อ�านวยการส�านัก
กรรมาธิการ 3 เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมและ
เพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 4 ณ มูลนิธิธรรมานุรักษ ์
และสรุปผลที่ได้รับจากการจัดโครงการ ณ โรงแรมเอกไพลิน ริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าว 
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
 1.  เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา และ
ค่านิยมหลักของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 2.  สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ
 3.  ให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์แก่สังคม 
 โดยส�านักกรรมาธิการ 3 และกลุ่มตรวจสอบภายในร่วมกันท�ากิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย
 1.  กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ ณ มูลนิธรรมานุรักษ์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อสงเคราะห์การศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ให้แก่เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ดังนี้
   -  กิจกรรมประกอบอาหารกลางวันส�าหรับเลี้ยงเด็กในมูลนิธิฯ
   -  กิจกรรมปลูกต้นไม้และพืชผักสวนครัว
   -  กิจกรรมท�าความสะอาดและทาสีซุ ้มอาหารของเด็ก ๆ ท่ีใช้ประกอบอาหารขายเพื่อเป็นรายได้
พิเศษในช่วงปิดเทอม
   -  กิจกรรมเผยแพร่ความรู ้ด้านจริยธรรมและประชาธิปไตยให้กับเด็ก ๆ ในมูลนิธิฯ โดยแบ่งตาม
ระดับอายุนอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้ว บุคลากรของส�านักกรรมาธิการ 3 และกลุ่มตรวจสอบภายใน ยังได้ร่วมกัน 
มอบเงิน อุปกรณ์กีฬา เครื่องอุปโภคและบริโภค ให้กับมูลนิธิธรรมานุรักษ์อีกด้วย
 2.  การแบ่งกลุ่มบุคลากรของส�านักกรรมาธิการ 3 และกลุ่มตรวจสอบภายในเพื่อสรุปผลท่ีได้รับจากโครงการและ
ระดมความเห็นเกี่ยวกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรฯ ของส�านักกรรมาธิการ 3 
และกลุ่มตรวจสอบภายใน
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1 ระบบรำชกำร 4.0, ส�ำนักงำน ก.พร., กรุงเทพฯ. 2560.

	 “ระบบราชการ	4.0	:	ยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน” เกิดข้ึนเพื่อรองรับต่อยุทธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0 ภาครัฐ หรือระบบราชการจะต้องท�างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เพือ่ประโยชน์สขุของประชาชน (Better Governance, Happier Citizens) หมายความว่า ระบบราชการต้องปรบัเปลีย่น
แนวคิดและวิธีการท�างานใหม่เพื่อพลิกโฉม (transform) ให้สามารถเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจและเป็นที่พึ่งของประชาชน
ได้อย่างแท้จริง (Credible and Trusted Government)1 

สานพลัง
ทุกภาคส่วน

เปิดกว้าง
และ

เชื่อมโยงกัน

มีขีด
สมรรถนะสูง
และทันสมัย

ยึดประชาชน
เป็น

ศูนย์กลาง

ระบบราชการ
ต้องเป็นที่พึ่ง
ของประชาชน
และเชื่อถือ
ไว้วางใจได้

สร้าง
นวัตกรรม

ปรับสู่ความเป็น
ดิจิทัล

ส�านักนโยบายและแผน
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2 ห้องปฏิบัติกำรนวัตกรรมภำครัฐ, อำรีย์พันธ์ เจริญสุข, กรุงเทพฯ, 2560.
3 นวัตกรรม : กุญแจสู่ควำมส�ำเร็จของประเทไทยในศตวรรษที่ 21, ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช), 2542.

ส�านักนโยบายและแผน

 การสร้างนวตักรรม	(Innovation)	เป็นปัจจยัแห่งความส�าเรจ็ประการหนึง่ของการพฒันาไปสูร่ะบบราชการ 4.0 
โดยการหาวิธกีารทีจ่ะปรบัปรงุกระบวนการท�างานหรอืการบรกิารให้ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชน
ได้อย่างมคีณุภาพ ทัง้นี ้ส�านกังาน ก.พ.ร. ได้น�ารปูแบบห้องปฏิบตักิาร (Gov Lab: Government Innovation Lab หรอื 
ห้องปฏบิตักิารนวตักรรมภาครฐั) โดยการจดัหลกัสตูรเพือ่ปรบัปรงุกระบวนการทางความคดิ (mindset) ของข้าราชการ
ซึ่งเป็นส่วนของการสร้างบริบทแวดล้อมให้เกื้อหนุนต่อการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐได้อย่างยั่งยืน2  ได้แก่    
  นวตักรรมเชงินโยบาย (policy innovation) เป็นการคดิรเิริม่นโยบายใหม่ ๆ  ออกกฎระเบยีบทีท่นัสมยั เหมาะสม
และทันเหตุการณ์
  นวัตกรรมด้านกระบวนการท�างาน (process innovation) เป็นการพัฒนาสร้างสรรค์แนวทางการให้บริการ
ในรูปแบบที่แตกต่างออกไป
  นวัตกรรมบริการ (service innovation) เป็นการปรับปรุงบริการหรือสร้างบริการใหม่
 ดังน้ัน นวตักรรมของหน่วยงานภาครัฐของแต่ละองค์การจะเกดิขึน้ได้ ต้องมากจากความรูค้วามสามารถของบคุลากร
ในองค์การ ซ่ึงผูบ้รหิารควรผลกัดนัให้บคุลากรทกุคนมโีอกาสในการสร้างนวตักรรมทัง้นี ้สามารถแบ่งนวตักรรมออกเป็น 
3 ระดับ3  คือ 
	 (1)	นวัตกรรมการปรับปรุง	(Improvement	Innovation)	ทุกคนสามารถคิดได้ ท�าได้ท่ีหน้างานของตนเอง
ซึง่เป็นการส่งเสรมิและสร้างฐานความคดิเชงิพฒันาให้กบัทีมงาน เริม่ต่อยอด เช่ือมโยงท�าสิง่ท่ีใหญ่ข้ึน ยกระดบัสิง่ท่ีพฒันา
ขึ้นมากจนเห็นความแตกต่าง
 (2)	 นวัตกรรมแบบค่อยเป็นค่อยไป	 (Incremental	 Innovation) จะเกิดจากการต่อยอดความคิด เชื่อมโยง
กระบวนการและเทคโนโลยี มาสร้างเป็นสิ่งใหม่ที่ดีและมีคุณค่ามากกว่าเดิม
 (3)	นวัตกรรมที่เพิ่มเริ่มก้าวกระโดด	(Breakthrough	Innovation) เป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมี เป็นการสร้างโอกาส
ที่จะเป็นผู้น�าในบริการ ก่อให้เกิดคุณค่าแก่ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 เพราะฉะนัน้การเกดินวัตกรรมในองค์การ จะต้องได้รบัการสนบัสนนุและผลกัดนัจากผูน้�าทีมี่วสิยัทศัน์ ทีจ่ะสนบัสนนุ
การเปลี่ยนแปลง/ไม่ขัดขวางการเปล่ียนแปลง และสนับสนุนให้บุคลากรกล้าคิดกล้าท�าเพื่อจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่หรือนวัตกรรม ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของการให้บริการหรือกระบวนการท�างานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ส�านักงานฯ ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครท�ามาก่อน หรือเป็นสิ่งใหม่ท่ีท่ีอ่ืนเคยท�าแล้ว แต่องค์การยังไม่เคยท�า
จะเห็นได้ว่าการสร้างสรรค์สิ่งใหม่หรือนวัตกรรมจะเป็นการสร้างบรรยากาศให้บุคลากรภายในองค์การทุกระดับของ
ส�านักงานฯ ได้คิดต่อยอด ท�าสิ่งที่ใหญ่ขึ้น ยกระดับสิ่งที่พัฒนาขึ้นจนเห็นความแตกต่างและเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
บุคลากร เช่น การคิดนอกกรอบ (Out of the box), การกล้าทดลองท�าสิ่งใหม่ ๆ และการเปิดใจรับฟังคนอื่นให้เกิด
ความคิดใหม่ ๆ (Open-minded)  การกล้าตัดสินใจ/กล้าลองผิดลองถูก (Risk Taker) และการมีนิสัยการหมั่นค้นคว้า
มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ด้วยตัวเองอยู่ตลอดเวลา (Personal Mastery) 
 ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เล็งเห็นความส�าคัญของการสร้างบรรยากาศให้เกิดนวัตกรรม จึงได้มีการวิเคราะห์ 
SWOT analysis รอบด้านขององค์การ และผลการวิเคราะห์ท่ีได้จะบอกว่าส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นองค์การ
นวตักรรมในระดบัใด โดยจากการด�าเนนิการตามเกณฑ์การประเมินการพฒันาคณุภาพการบริหารจัดการภาครฐั (PMQA)
ตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ถงึปัจจุบนั สามารถประเมนิองค์การได้ว่า ส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา มนีวตักรรมระดบั
การปรบัปรงุ (Improvement Innovation) คอื มกีารปรบัปรงุกระบวนการตามแผนการด�าเนนิงานของคณะท�างานพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 6 การจัดการกระบวนการ/คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ ซึ่งตามเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) ก�าหนดให้ หมวด 6 จะต้องมีการปรับปรุงกระบวนการท�างานเพื่อให้ผลการท�างานดีข้ึน แต่ท้ังน้ีอาจจะยังไม่มี
การปรับปรงุกระบวนการครบถ้วนทกุกระบวนการท�างานของส�านักงานเลขาธิการวุฒสิภา เพราะการด�าเนินการของคณะ
ท�างาน/คณะอนกุรรมการดงักล่าว จะพจิารณาคดัเลอืกเพยีงบางกระบวนการจากกระบวนการทีส่�าคญัและกระบวนการ
สนับสนุนในแต่ละปีงบประมาณเพื่อด�าเนินการปรับปรุงให้ผลการท�างานดีขึ้น 
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 ส�านักนโยบายและแผนจงึสนบัสนนุแนวทางดังกล่าว โดยได้น�าเสนอ “โครงการคลงัสมอง ค้นหานวัตกรรมน�าองค์กร
(Intelligent Think Tank for Innovation)” เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณตาม (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจ�าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยตระหนักถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมรวมไปถึงการผลักดันให้เกิดการ show & share 
และเสริมสร้างแรงจูงใจให้เกิดการคิดค้นนวัตกรรมของบุคลากร ให้ร่วมคิดร่วมเปลี่ยนแปลงกระบวนการท�างานของ
ส�านักงานฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้วยการประกวดการน�าเสนอโครงการตามยุทธศาสตร์เชิงนวัตกรรมที่แสดงให้เห็นการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อรองรับกับระบบราชการ 4.0 ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
 ด้วยเหตน้ีุ การทีส่�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา จะยกระดบันวัตกรรมองค์การเป็นระดบั นวตักรรมแบบค่อยเป็นค่อยไป 
(Incremental Innovation) เฉกเช่นองค์การชัน้น�าอืน่ ๆ  ไม่ใช่เรือ่งท่ียากเกนิไป โดยต่อยอดความคดิแล้วสร้างเป็นสิง่ใหม่
ที่มีคุณค่ามากกว่าเดิม มีการเชื่อมโยงกระบวนการการท�างานภายในของส�านักงานฯ และน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทันสมัย ทั้งนี้ อาจจะต้องอาศัยเวลาในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การเดิม 
โดยผู้บรหิารจะต้องมบีทบาททีส่�าคญัในการเป็นผูน้�าของการเปลีย่นแปลงดงักล่าว และส่งเสรมิให้เกดิวฒันธรรมนวตักรรม
ภายในองค์การ ภายใต้พื้นฐานความคิดที่ว่า

“นวัตกรรมเกิดขึ้นได้...
จากความคิดสร้างสรรค์ของคน”

ส�ำนักนโยบำยและแผน
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click.senate.go.th Facebook 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

NLA(@Click_NLA)

ช่องทางการติดตามข่าวสารของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

G-News Application
เว็บไซต์ สนช. 

www.senate.go.th สาร สนช. 

ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา องค์กรแห่งความสุข

ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ส�านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD SENATE)

www.senate.go.th  
ชั้นวางหนังสือ  

หัวข้อ “สิ่งพิมพ์ส�านักงาน” 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

(E-office)

www.senate.go.th
“บอกเล่าข่าว สนง.”

บอกเล่าข่าว สนง.

ช่องทางการติดตามจุลสาร “บอกเล่าข่าว สนง.”

วิทยุออนไลน ์
สภานิติบัญญัติิแห่งชาต ิ
nlaradio.senate.go.th


