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Organization Development 

บทสรปุผูบ้รหิาร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงานรัฐมนตรี  

กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาส านักงานรัฐมนตรี 

ให้เป็นส่วนราชการที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

โดยได้จัดกิจกรรมการพัฒนาองค์การ (OD) ส านักงานรัฐมนตรี และแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ด้าน คือ 

1) การบรรยายทางวิชาการ และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ 2) การศึกษาดูงาน มีบุคลากรส านักงาน

รัฐมนตรเีข้าร่วมกิจกรรม 37 คน คิดเป็นรอ้ยละ 93 ของบุคลากรทั้งหมด 

การบรรยายทางวิชาการ และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ  

 เทคนิคการบริหารจัดการงานอย่างมืออาชีพในยุค Thailand 4.0 : บุคลากรจ าเป็น 

ต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่ เสมอ  ทั้งในด้าน Knowledge (ความรู้ ) Skill (ทักษะ) Experience 

(ประสบการณ์) ต้องสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น เข้าใจกันและกันมากขึ้น ต้องรู้จักปรับพฤติกรรม 

ตามกาลเทศะ สถานการณ์ และบุคคล เพื่อสร้างความร่วมมือในการท างานร่วมกัน และท าให้งานประสบ

ความส าเร็จ 

 ภาษาอังกฤษกับการสื่อสาร Basic Conversation : บุคลากรต้องเริ่มฝึกจากการพูด  
และท าความเข้าใจ ต้องมีทักษะการสื่อสาร (Communicate) ทั้งทักษะการฟัง และทักษะการพูด 

รวมทั้ง ปรับเปลี่ยนวิธีการท างานให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน  มีความสุขในการท างาน  

และน าเรื่องมนุษยสัมพันธ์ไปปรับใช้ในชวีิตการท างาน 

การศึกษาดูงาน  

  โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง  : เรียนรู้ เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ 

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในรูปแบบ

หมู่บ้านสหกรณ์ โดยใช้หลักการ วิธีการ อุดมการณ์ของสหกรณ์มาช่วยพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและ

สังคมจนประสบความส าเร็จ 

 โรงเรยีนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทยีม 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ (DLTV) : เรียนรู้การด าเนินงานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  

ในพระบรมราชูปถัมภ์  (DLTV) ซึ่ งเป็นหน่วยงานส าคัญในการขับเคลื่อน ส่งเสริมด้านการศึกษา  

แก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชนบทห่างไกล และยกระดับคุณภาพ

การจัดการศกึษาของโรงเรียนใหด้ีขึ้น 
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พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน : เรียนรู้ความส าคัญทางประวัติศาสตร์ในสมัยพระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 รวมทั้ง สถาปัตยกรรม การอนุรักษ์ และการบูรณะอาคารต่างๆ 

ภายในพระราชนิเวศนม์ฤคทายวัน  

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  
เสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานให้บุคลากรได้รู้จักตนเอง มีความรับผิดชอบงานในหน้าที่ 

รู้จักการท างานรว่มกัน สร้างความสามัคคี ร่วมกันคิด วิเคราะห ์วางแผน เพื่อขับเคลื่อนงานให้ส าเรจ็  

ผลการประเมิน  
ความคิดเห็นของผู้ เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 37 คน พบว่า ในด้านการบรรยาย 

ทางวิชาการ และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ อยู่ในระดับดีมากทุกประเด็น ในด้านการศึกษาดูงาน พบว่า  

อยู่ในระดับ ดี – ดีมากทุกประเด็น ส่วนข้อเสนอแนะเห็นว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นประโยชน์  

สร้างความรัก ความสามัคคีให้กับบุคลากรในองค์กร สร้างความร่วมมือในการท างานร่วมกัน  

และควรใหม้ีการจัดกิจกรรมในลักษณะนีอ้ีกทุกปี 
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ค าน า 
 

ส านักงานรัฐมนตรี ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนา

องค์การ (OD) ส านักงานรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 26 - 28 เมษายน 2562 ณ จังหวัดเพชรบุรี และ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาส านักงานรัฐมนตรี ให้เป็นส่วนราชการ 

ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และเพื่อพัฒนาบุคลากร

ส านักงานรัฐมนตรีให้ได้รับความรู้ ทักษะประสบการณ์จากวิทยากร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   

และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใชใ้นการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ  

ส าหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ส่งเสริมให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการท างานร่วมกัน และสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคลากรและองค์กร  

ซึ่งคณะท างานฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม ได้ถอดองค์ความรู้ เนื้อหา สาระจากโครงการดังกล่าว 

และหวังวา่จะเป็นประโยชน์ เพื่อให้บุคลากรสามารถน าไปประยุกต์ ปรับใช้ในการท างานต่อไป 

 

     

   คณะท างานฝ่ายประเมินผล 

   พฤษภาคม 2562 
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สารบญั 
 

บทสรุปผู้บริหาร ก – ข 

ค าน า   

สารบัญ  

รายละเอียดกิจกรรม 1 

รัฐมนตรวี่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดโครงการ 4  

บรรยายทางวิชาการ และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ 

- เทคนิคการบริหารจัดการงานอย่างมอือาชีพในยุค Thailand 4.0 5  

 - ภาษาอังกฤษกับการสื่อสาร Basic Conversation 10  

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 18  

ศึกษาดูงาน 

  - โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 22 

  - โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิการศึกษาทางไกล 27 

ผา่นดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (DLTV) อ.หัวหนิ จ.ประจวบคีรขีันธ์   

 - พระราชนิเวศนม์ฤคทายวัน อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 34  

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการปิดโครงการ  37 

ผลการประเมินการด าเนินกิจกรรม 38 

 

ภาคผนวก 
 - ค าสั่งส านักงานรัฐมนตร ีกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 8/2562   

เรื่อง แตง่ตัง้คณะท างานโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการ ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศกึษาธิการ  

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาองค์การ (OD) ส านักงานรัฐมนตร ี

 - ก าหนดการ  

 - รายชื่อผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม 

 - แบบประเมินโครงการฯ  
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ชื่อโครงการ   : โครงการพัฒนาศักยภาพและประสทิธภิาพการบริหารจัดการ 

       ส านักงานรัฐมนตร ีกระทรวงศึกษาธิการ 

กจิกรรมที่ 1  :  การพัฒนาองค์การ (OD) ส านักงานรัฐมนตรี  

ส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร เป็นส่วนรำชกำรในส่วนกลำงของกระทรวง 

ศึกษำธิกำร ตำมมำตรำ 10 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  

พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร ส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร พ .ศ. 2546 

ได้ก ำหนดให้มีอ ำนำจหน้ำที่ เกี่ยวกับรำชกำรทำงกำรเมือง เพื่อสนับสนุนภำรกิจของรัฐม นตรี  

ประสำนนโยบำยระหว่ำงกระทรวง ซึ่งนับเป็นภำรกิจส ำคัญที่ส ำนักงำนรัฐมนตรีต้องปฏิบัติให้บรรลุ 

ผลส ำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประกอบกับส ำนักงำนรัฐมนตรี ในฐำนะส่วนรำชกำรที่จะต้องปฏิบัติ 

ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  

ซึ่งเป็นกฎหมำยที่บัญญัติขึน้ เพื่อใหห้นว่ยงำนของรัฐให้ควำมส ำคัญ และมุ่งพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 

ของหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ทั้งในด้ำนระบบบริหำรจัดกำรองค์กร กำรให้บริกำรที่ดี  

กำรพัฒนำบุคลำกร และส่งเสริมให้บุคลำกรในภำครัฐเป็นผู้ปฏิบัติงำนที่พร้อมด้วยคุณธรรม 

จรยิธรรม และพร้อมอุทิศตนเพื่อผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติรำชกำร ได้อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ 

 ดังนั้น  เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนรัฐมนตรี  สำมำรถสนับสนุนกำรปฏิบัติ

รำชกำรของรัฐมนตรี ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  เป็นส่วนรำชกำรที่มีระบบบริหำรจัดกำรที่ดี มีบุคลำกร 

ที่มีคุณภำพ มีสัมพันธภำพและเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำน ส ำนักงำนรัฐมนตรี จึงได้จัดท ำ

โครงกำรพัฒนำศักยภำพและประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศกึษำธิกำรขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อฝึกอบรม เพิ่มพูนควำมรู้ ทักษะควำมสำมำรถบุคลำกรส ำนักงำนรัฐมนตรี 

ใหม้ีสมรรถนะในกำรปฏิบัติรำชกำรที่สูงขึน้ โดยยึดหลักและปฏิบัติตำมค่ำนิยมร่วมขององค์กร 

 2. เพื่อให้บุคลำกรได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริงด้วยตนเอง จำกแหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ      

ตำมโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ในเส้นทำงตำมรอยพระบำท 

 3. เพื่อเสริมสร้ำงควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำนร่วมกันและกับเครือข่ำยกำรปฏิบัติงำน       

ได้มโีอกำสศึกษำ ดูงำน หนว่ยงำน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกำรพัฒนำกำรท ำงำน 

 4. เพื่อพัฒนำส ำนักงำนรัฐมนตรี ให้เป็นส่วนรำชกำรที่มีภำพลักษณ์ที่ดี บุคลำกร 

มีคุณภำพ มีวสิัยทัศนก์ว้ำงไกล ผูร้ับบริกำรและผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียมคีวำมพึงพอใจ 

รายละเอยีดกจิกรรม 
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เป้าหมาย 

1. บุคลำกรของส ำนักงำนรัฐมนตรีมีสมรรถนะในกำรปฏิบัติรำชกำรที่สูงขึ้น ยึดหลักและ

ปฏิบัติตำมค่ำนิยมขององค์กร 

2. บุคลำกรของส ำนักงำนรัฐมนตรีมีควำมสำมัคคี เกื้อกูล ร่วมปฏิบัติงำนด้วยควำมผำสุก 

และมีสัมพันธภำพกับเครือขำ่ยควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงดยีิ่ง   

3. ส ำนักงำนรัฐมนตรี เป็นส่วนรำชกำรที่มีภำพลักษณ์ที่ดี  เป็นองค์กรประสิทธิภำพ 

ด้ำนกำรประสำนรำชกำรทำงกำรเมอืง ผูร้ับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีควำมพึงพอใจ 

วธิีการด าเนนิการ/ขัน้ตอนการด าเนนิการ 
เพื่อให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของโครงกำรฯ กิจกรรมที่ 1 กำรพัฒนำ

องค์กำร (OD) ส ำนักงำนรัฐมนตร ีได้ก ำหนดขัน้ตอนกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1  เสนอขอควำมเห็นชอบโครงกำร และขออนุมัตโิครงกำร 

ขั้นตอนที่ 2  แตง่ตั้งคณะท ำงำนด ำเนินโครงกำร / กลุ่มงำนรับผิดชอบ 

 ขั้นตอนที่ 3  จัดท ำปฏิทินกำรด ำเนินกำรกิจกรรม OD 

ขั้นตอนที่ 4  ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมตำมที่ก ำหนด 

ขั้นตอนที่ 5  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรและเผยแพร่ 

ระยะเวลาด าเนนิการ (เดอืน/ป)ี 
 กำรด ำเนินโครงกำรฯ กิจกรรมที่ 1 กำรพัฒนำองค์กำร (OD) ส ำนักงำนรัฐมนตรี ได้ก ำหนด

ระยะเวลำในแตล่ะกิจกรรม ดังนี้ 

กจิกรรมหลัก 

ระยะเวลาด าเนินการ  (เดือน) 

ต.ค.

61 

พ.ย.

61 

ธ.ค.

61 

ม.ค.

62 

ก.พ.

62 

ม.ีค.

62 

เม.ย.

62 

พ.ค.

62 

ม.ิย.

62 

ก.ค.

62 

ส.ค.

62 

ก.ย.

62 

1. เสนอขอควำมเหน็ชอบ 

และขออนุมตัิโครงกำร 

            

2. แต่งตัง้คณะท ำงำน /  

 มอบหมำยผู้รับผิดชอบ 

            

3. ก ำหนดปฏิทนิวำงแผน 

กำรด ำเนินงำน  

            

4. ด ำเนินกิจกรรมตำมที่

ก ำหนด 

            

5. จดัท ำสรุปรำยงำน 

กำรด ำเนินกำร และเผยแพร่ 
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งบประมาณ 
จ ำนวน 500,000 บำท (หำ้แสนบำทถ้วน)  

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
 1. จ ำนวนบุคลำกรส ำนักงำนรัฐมนตรทีี่เข้ำร่วมกิจกรรมไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 80  

 2. ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมที่ 1 กำรพัฒนำองค์กำร (OD) ส ำนักงำน

รัฐมนตรี ไม่น้อยกว่ำระดับดี 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. บุคลำกรส ำนักงำนรัฐมนตรีได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะ ขีดควำมสำมำรถ และ 

น ำควำมรูจ้ำกกิจกรรมมำประยุกต์ใช้ในกำรประสำนรำชกำรทำงกำรเมอืงให้ดียิ่งขึน้ 

 2. บุคลำกรส ำนักงำนรัฐมนตรีสำมำรถน ำศักยภำพของตนเองมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน 

อย่ำงมปีระสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลต่องำน 

 3. ส ำนักงำนรัฐมนตร ีเป็นองค์กรคุณภำพในกำรประสำนรำชกำรทำงกำรเมอืง 
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นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ 

รัฐมนตรวี่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร กล่าวเปิดโครงการพัฒนำศักยภำพและ

ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร กิจกรรมที่ 1 กำรพัฒนำ

องค์กำร (OD) ส ำนักงำนรัฐมนตรี และกล่ำวถึงความส าเร็จของนโยบายด้านการศึกษา โดยสรุปดังนี ้ 
 

กำรด ำเนินนโยบำยด้ำนกำรศึกษำในช่วงที่ผ่ำนมำค่อนข้ำงมั่นคง เริ่มเห็นผลชัดเจนขึ้น  

เช่น ผลกำรทดสอบกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2561 ในภำพรวมมีคะแนน

สูงขึ้นในทุกกลุ่มสำระวิชำ เกือบทุกโรงเรียนมี Hi – Speed internet มีกำรตรวจสอบกำรทุจริต  

กำรด ำเนินนโยบำยเพื่อกำรศึกษำมีผลดีทั้งสิ้น แต่อำจมีผลดีมำกน้อยแตกต่ำงกันไป ทั้งนี้ มั่นใจว่ำ

กระทรวงศึกษำธิกำรจะดีขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะส่งผลดีไปถึงเด็กนักเรียนต่อไป และขอฝำกบุคลำกร

ส ำนักงำนรัฐมนตรวี่ำ 

 
 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

ทั้งนี้  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 

ได้กล่ำวขอบคุณบุคลำกรส ำนักงำนรัฐมนตรีที่สนับสนุน

กำรปฏิบัติงำนของรัฐมนตรี อยู่เบื้องหลังควำมส ำเร็จ 

ปิดทองหลังพระ ซึ่งทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของฟันเฟือง 

ที่ท ำให้กำรศกึษำดีขึ้น สร้ำงสิ่งดีๆ  ให้กับประเทศ 

“ขอให้ช่วยเหลือประเทศของเราต่อไปในวธิีการต่างๆ และอย่าน่ิงเฉยเมื่อพบการทุจริต” 

 

พธิเีปดิโครงการ 
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เทคนิคการบรหิารจดัการงานอย่างมืออาชีพในยคุ Thailand 4.0 
โดย ว่าท่ีร้อยตร ีจักรพงษ์ ธรรมพงษ์บวร 

คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ (มศว) 

ได้บรรยำยให้ควำมรู้ ในหัวข้อ “เทคนิคกำรบริหำร 

จัดกำรงำนอย่ำงมืออำชีพ” และระหว่ำงกำรบรรยำย 

ได้ เสริมกิ จก รรม ให้ บุ คลำกรส ำนั ก งำนรัฐมนตรี  

ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกคิด วิเครำะห์ และท ำกิจกรรม

ร่วมกัน ซึ่งมีรำยละเอียดสรุปโดยสังเขป ดังนี้ 

 กำรบริหำรงำนอย่ำงมืออำชีพจ ำเป็นต้องมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่ เสมอ และ 

กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้มอีงค์ประกอบ 3 ประกำร ได้แก่ 

    1. Knowledge (ความรู้ ) คือ ข้อมูลที่อยู่ ในตัวคน  หรืออยู่ ในสมอง และควำมรู้

ควำมสำมำรถ แบ่งได้เป็น 3 ขั้น ได้แก่ 1) มีควำมรู้ในตัว 2) มีควำมเข้ำใจ และ 3) สำมำรถถ่ำยทอด

ควำมรู้ใหบุ้คคลอื่นได ้

    2. Skill (ทักษะ) คือ ควำมสำมำรถในกำรลงมือปฏิบัติ ซึ่งบุคคลที่มีทักษะมำก 

หรอืน้อยนั้น สำมำรถวัดได้จำกเวลำในกำรปฏิบัติงำน และผลงำน  

    3. Experience (ประสบการณ์) คือ ควำมจัดเจนที่เกิดจำกกำรกระท ำ หรอืได้พบเห็นมำ 

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเกิดความสุขในการท างานในองค์กรให้ค านึงถึง

หลัก “3 ส” (ส ส ส) 

      “ส” ที่หน่ึง คือ สนุกสนาน  

ควรสร้ำงอำรมณใ์ห้แจ่มใส มีจิตใจเบิกบำน สุนทรียภำพไปกับงำน 

     “ส” ที่สอง คือ สาระ ซึ่งกำรท ำงำนให้ประสบผลส ำเร็จ จ ำเป็นต้องมีควำมรู้ 

ควำมเข้ำใจ และสำมำรถน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง 

      “ส” ที่สาม คือ สร้างสรรค ์ในกำรท ำงำน จ ำเป็นต้องสร้ำงสรรค์ สร้ำงกำรมีส่วนร่วม

ในงำน มีทัศนะคติที่ดี มีมุมมองในเชิงบวก 

  

 

 

บรรยายทางวชิาการ และกจิกรรมเชงิปฏบิตักิาร 
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 ตำมทฤษฎี ขอ ง Alfred Adler บิ ด ำแห่ งทฤษฎี  Transactional Analysis กล่ ำว ไว้ ว่ ำ  

มนุษย์ต้องมีบุคลิกภำพและกำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคลที่รับกันตำมกำลเทศะ สถำนกำรณ์ และบุคคล 

นอกจำกนี้ มีนักจิตวิทยำได้วเิครำะหก์ำรสื่อสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล (Transactional Analysis) ว่ำ           

การวิเคราะห์สื่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็นวิธีกำรที่จะท ำให้เข้ำใจ 

ถึงสัมพันธภำพระหว่ำงบุคคล เป็นกำรปรับปรุงสัมพันธภำพระหว่ำง 

ตัวเรำกับผู้ที่ เรำติดต่อด้วย นับว่ำเป็นวิธีกำรที่จะเข้ำใจพฤติกรรม 

ของมนุษย์ว่ำแตล่ะคนมกีำรตดิต่อกับผูอ้ื่นในลักษณะอย่ำงไร 

ประโยชน์ของการวิเคราะห์สื่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

 เข้ำใจผูอ้ื่น และลดระดับควำมรูส้ึกที่ไม่ดี 

 ท ำให้กำรสื่อสำรมปีระสิทธิภำพ 

 เข้ำใจผูร้่วมงำนดีขึน้ 

 ก่อใหเ้กิดกำรพัฒนำตนเอง เชน่ ภำวะผูน้ ำ  

 กำรใชค้ ำพูด กำรแสดงออก เป็นต้น 

 กำรใชเ้วลำอย่ำงมคีุณค่ำ 

 กำรวิเครำะห์กำรสื่อสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลนั้น จ ำเป็นต้องเข้ำใจถึงบุคลิกภำพของผู้ที่เรำ

สัมพันธ์ด้วยว่ำมีบุคลิกภำพ และกำรแสดงออกอย่ำงไร Ivan Stewart and Vann Joines ได้แบ่ง

บุคลิกภำพในกำรตดิต่อสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยแบ่งเป็น 3 แบบ คอื 

 1. บุคลิกภำพแบบพ่อแม่ (Parent) คือ บุคลิกภำพที่แสดงตนหรือบทบำทเป็นเสมือน 

พ่อแม่หรอืเป็นผู้ปกครองผู้อื่น ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ 

- พ่อแม่ชนิดวิพำกษ์วจิำรณ์ กล่ำวคือ ชอบดุว่ำกล่ำว สั่งสอนตักเตือน บังคับขู่เข็ญ 

- พ่อแม่ชนิดดูแลเอำใจใส่ กล่ำวคือ กำรช่วยเหลือ ปลอบโยน ห่วงใย เอื้ออำทร 

ให้ก ำลังใจ เสียสละ 

 2. บุคลิกภำพแบบผู้ใหญ่ (Adult) คือ บุคลิกภำพแบบแสดงตัวเป็นผู้ใหญ่ มีเหตุมีผล  

มีควำมรอบคอบไม่ใช้อำรมณใ์นกำรตัดสินใจ ท ำอะไรอยู่บนพืน้ฐำนขอ้เท็จจริง  

 3. บุคลิกภำพแบบเด็ก (Child) คือ บุคลิกภำพที่แสดงตัวเป็นเด็ก มีควำมคิด ควำมรูส้ึก 

อำรมณ ์และแสดงออกเหมอืนเด็ก ๆ ซึ่งมี 2 ลักษณะคือ 

- ลักษณะที่มีควำมร่ำเริง แจ่มใส สนุกสนำน กระตือรือร้น อยำกรู้  อยำกเห็น     

ช่ำงพูด ช่ำงคุย แสดงออกอย่ำงเป็นธรรมชำติ 

- ลักษณะเด็กที่ปรับตัว คือ ยังไม่เป็นตัวของตัวเอง ต้องพึ่งพำผู้อื่น ตัดสินใจ 

ด้วยตัวเองไม่ได้ ต้องคอยหำคนดูแลช่วยเหลือสนับสนุน 
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 ดังนัน้ กำรวิเครำะหก์ำรสื่อสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล จะเกิดขึน้เมื่อมีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึน้ไป

มำพบกัน โดยจุดประสงค์ของ TA คือ กำรที่จะท ำให้บุคคลเข้ำใจควำมสัมพันธ์ที่มีต่อผู้อื่นดีขึ้น  

เพื่อจะได้พัฒนำกำรสื่อสำร และควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ในบรรยำกำศกำรท ำงำนที่แจ่มใส อันจะน ำ 

ไปสู่กำรพัฒนำตนเอง พัฒนำทีมงำน และพัฒนำองค์กำรให้ก้ำวหน้ำต่อไป 
ท่ีมำข้อมูล : http//www.stou.ac.th/Offices/Oes/OesPage/new/km/downlode/สำระควำมรู้จำกกำรอบรมเชิงปฏิบัตกิำร.pdf  

 สบืค้นขอ้มูลเมื่อวันท่ี 1 พฤษภำคม 2562 

 แต่อย่ำงไรก็ตำม พฤติกรรมของแต่ละคนข้ำงต้น สำมำรถพัฒนำ ปรับเปลี่ยนได้  

หำกเรำต้องกำรพัฒนำตนเอง ดังนั้น  เรำจึงสำมำรถปรับพฤติกรรมให้เข้ำกับบุคคลแต่ละคน  

ซึ่งก็จะท ำให้ เรำมีควำมสุขในกำรท ำงำน หรือกำรมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ดังนั้น “เราต้องรู้จัก 

ปรับพฤติกรรมตามกาลเทศะ สถานการณ์ และบุคคล”   

กลไกของสมองสองซีกกับการคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ 
 

สมองซีกซ้าย : จะควบคุมกำรท ำงำนของร่ำงกำย 

ซีกขวำ แต่ในทำงจิตวิทยำ สมองซึกซ้ำยจะควบคุม

เกี่ยวกับภำษำ กำรคิดค ำนวณ ตรรกวิทยำ กำรคิด 

ที่เป็นเหตุเป็นผล  

สมองซีกขวา : จะควบคุมกำรท ำงำนของร่ำงกำย 

ซีกซ้ำย แต่ในทำงจิตวิทยำจะควบคุมเกี่ยวกับอำรมณ์ 

ควำมรูส้ึก สุนทรียะ ศลิปะ ดนตรี 

 

 

ดังนั้น กระบวนกำรคิดของแต่ละคนจะแตกต่ำงกันไป และใช้สมองแต่ละซีกไม่เท่ำกัน  

แตอ่ย่ำงไรก็ตำม เรำสำมำรถฝึกฝน และฝึกใช้สมองอกีซีกไม่ถนัดได้ เช่น คนที่ถนัดแตะฟุตบอลด้วยขำ

ข้ำงขวำ แต่หำกหมั่นฝึกเตะด้วยขำซ้ำย ก็จะท ำให้เตะแรงเท่ำกับขำข้ำงขวำได้เช่นกัน ดังนั้น เรำจงึควร

หมั่นฝึกฝนและลองใชส้มองทั้งสองซีกใหเ้ท่ำๆ กัน 
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กิจกรรม : เกมบวกเลข 
 

            เฉลยค ำตอบ คือ 4100 แต่คนส่วนใหญ่จะตอบ 5000  

ซึ่งกิจกรรมนี้ หำกวิเครำะห์ว่ำ อะไรท ำให้เรำผิดพลำด 

จะพบว่ำ คนเรำมีควำมคิดซับซ้อน และขณะที่ก ำลัง 

เล่นเกมนั้น สมองจะคิดเรื่องอื่นควบคู่ไปด้วย ไม่ได้จดจ่อ

กับสิ่งที่ก ำลังท ำอยู่ หรือเงื่อนไขบำงอย่ำง ซึ่งจะส่งผล 

ให้สิ่งที่อยู่ตรงหน้ำเรำในขณะนั้น เกิดควำมผิดพลำด  

หรืออำจกล่ำวได้ว่ำ สติเรำไม่ได้จดจ่ออยู่กับสิ่งปัจจุบัน  

ท ำให้มองข้ำมเหตุกำรณ์ไป คิดถึงแต่อนำคต คิดถึงเรื่อง

ที่จะเกิดข้ำงหน้ำมำกกว่ำ จึงเป็นปัจจัยที่ท ำให้บวกเลข

ผดิพลำด   

โมเดล ลงิ 3 ตัว  

แนวคิดเกี่ยวกับลิง 3 ตัว เป็นอิทธิพลจำกค ำสอนของคนกลุ่มหนึ่ง (ลัทธิโกชิน) ของญี่ปุ่น 

ซึ่งสำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้กับกำรท ำงำนได้ โดยรูปปั้นลิง 3 ตัว มชืี่อ และมคีวำมหมำย ดังนี้ 

1. มิซำรุ  : ไม่มอง ในสิ่งที่ไม่เหมาะสม  

2. คิกะซำรุ  : ไม่ฟัง ในสิ่งที่ไม่เหมาะสม  

3. อวิำซำรุ  : ไม่พูด ในสิ่งที่ไม่เหมาะสม  

ซึ่งหลักกำรดังกล่ำวสำมำรถน ำมำประยุกต์ 

ใช้กับกำรท ำงำนได้ เกิดประโยชน์กับตนเองและผูอ้ื่น  

ไม่สร้ำงควำมเดือดรอ้นให้ใคร สร้ำงชวีิตสุขในกำรท ำงำน 

 
 

 
กิจกรรม : สร้างความสมัพนัธ์ 

วิทยำกรได้แทรกกิจกรรม โดยใหแ้ต่ละคนพับกระดำษ A4 

และแบ่งส่วนให้เป็น 8 หน้ำ โดยหน้ำที่  1 ให้เขียนชื่อตนเอง และ 

คติประจ ำใจ, หน้ำที่ 2 ชื่อสัตว์ 3 ชนิด, หน้ำที่ 3 – 8 ให้หำชื่อเพื่อนอีก 

6 คน และให้สอบถำมข้อมูลจำกเพื่อน ได้แก่ เพื่อนชอบสัตว์เลี้ยงอะไร, 

ถำมเพื่อนว่ำตัวเรำมบีุคลิกเหมอืนดำรำคนไหน เป็นต้น 

 

 

1000 + 
40 + 

1000 + 
30 + 

1000 + 
20 + 

1000 + 
                    10 
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ซึ่งกิจกรรมดังกล่ำว มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องกำรให้มีกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงกัน  

สร้ำงปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ท ำให้รู้สึกนึกคิดถึงตัวเองและคนอื่น ซึ่งจำกกิจกรรมดังกล่ำว 

ท ำให้บุคลำกรมีปฏิสัมพันธ์กันมำกขึ้น เข้ำใจซึ่งกันและกันมำกขึ้น และเป็นประโยชน์ในกำรน ำไป

ประยุกต์ใชใ้นกำรท ำงำน ท ำให้เกิดควำมร่วมมือ และประสบควำมส ำเร็จได้มำกขึ้น 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจำกนี้ กิจกรรมดังกล่ำวสะท้อนให้เห็นว่ำ เมื่อเรำมีเป้ำหมำยในกำรท ำงำน จะท ำให้ 

ลืมอะไรบำงอย่ำง และท ำให้แสดงควำมเห็นแก่ตัวออกมำ แต่กำรเห็นแก่ตัวที่ไม่ได้สร้ำงควำมเสียหำย

ให้กับคนอื่นสำมำรถอนุโลมให้ได้ ซึ่งเปรียบกับชีวิตจริง เรื่องบำงเรื่องจะซับซ้อน ดังนั้น เรื่องบำงเรื่อง 

อย่ำไปคิดเอง เพรำะควำมเป็นจริงอำจไม่เป็นอย่ำงที่เรำคิดไว้ก็ได้ ทั้งนี้ เรำควรมีระบบป้องกันตัวเอง 

โดยกำรแบ่งใจเผื่อไว้ คิดในเชิงบวก ใช้สต ิสิ่งที่รำ้ยก็อำจกลำยเป็นดีได้  

 จากการบรรยายของวิทยากร และกิจกรรมที่บุคลากรฝึกปฏิบัตินั้น สอดคล้องกับแนวคิด

ของนักจิตวิทยา คือ KURT LEWIN ชาวเยอรมัน ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า “เราสามารถสร้างประสบการณ์ 

เรียนรู้และฝึกทักษะจากกิจกรรม (Activities) และให้กิจกรรมน าพาการสร้างความคิด  

ความเข้าใจ และพฤติกรรม”  
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ภาษาอังกฤษกับการสื่อสาร Basic Conversation 
โดย ว่าท่ีร้อยตร ีจักรพงษ์ ธรรมพงษ์บวร 

คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ (มศว) 

ได้น ำเข้ำสู่กำรบรรยำยโดยให้บุคลำกรเล่นเกม ค้นหำภำพ 

ที่ต่ำงไปจำกพวก และ Spy เกม เพื่อฝึกทักษะกำรสังเกต 

และสำมำรถแยกแยะควำมแตกต่ำงของภำพที่ไม่เขำพวกได้ 

รวมทั้ง วิเครำะหส์ถำนกำรณ์จ ำลองของเกม เพื่อแก้ไขปัญหำ 

 

 ส ำหรับภำษำอังกฤษ ปัญหำหลักของคนไทย คือ ไม่กล้ำพูด ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐำน 

ในกำรเรียนรู้ภำษำ จำกกำรศึกษำพบว่ำ ภำษำต้องเริ่มจำกกำรพูด จึงจะท ำให้เรำเข้ำใจ และพบว่ำ

ภำษำอังกฤษ มีเสียงวรรณยุกต์คล้ำยภำษำไทย แต่จะมีเพียงวรรณยุกต์ เอก และตรี ซึ่งเรำจะสังเกต

ได้ง่ำยๆ ว่ำ กำรออกเสียงภำษำอังกฤษจะมีกำรเน้นออกเสียงพยำงค์ใดพยำงค์หนึ่ง ซึ่งพยำงค์ที่เน้น

เสียงจะมีวรรณยุกต์ตรี ส่วนพยำงค์อื่นจะออกเสียงวรรณยุกต์เอก และร้อยละ 90 จะเน้นกำรออกเสียง

พยำงค์ที่หน่ึง ทั้งนี ้รำยละเอียดเรำสำมำรถไปศกึษำค้นคว้ำ หำข้อมูลเพิ่มเตมิได้ด้วยตนเอง 

กิจกรรม : แลกเปลีย่น และวเิคราะห ์วา่ข้อทีท่ าใหค้นอืน่ และตวัเราเดอืดรอ้นนอ้ยทีส่ดุคอื ??? 
ความเบื่อกับการท างาน : ทุกคนต้องเลือก 1 ข้อ โดยเลือกหัวข้อที่กระทบต่อผู้อื่นน้อยที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เบื่องาน เบื่อนโยบาย เบื่อนาย เบื่อเพือ่น
ร่วมงาน
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วิทยำกรได้สรุปว่ำ ใน 4 ข้อนี้ บุคลำกรสำมำรถ “เบื่องาน” ได้เพียงข้อเดียวเท่ำนั้น  

และเป็นข้อที่ส่งผลกระทบน้อยที่สุดต่อตัวเองและผู้อื่น เนื่องจำก หำกเบื่องำนเรำสำมำรถลำหยุดได้ 

ดังนั้น หำกเรำเบื่องำนให้ใช้สิทธิเหล่ำนี้ ซึ่งจะท ำให้ลดปัญหำกำรเบื่องำนได้ ส่วนข้อที่เหลือเบื่อไม่ได้ 

โดยเด็ดขำด โดยเฉพำะ “เบื่อเพื่อนร่วมงาน” ซึ่งถือว่ำมีควำมส ำคัญ เนื่องจำกภำยในหนึ่งวัน  

เรำต้องใช้ชิวิตอยู่ที่ท ำงำนประมำณ 8 ช่ัวโมง และต้องท ำงำนร่วมกับเพื่อนร่วมงำน ดังนั้น หำกเบื่อ

เพื่อนร่วมงำนแล้ว งำนคงส ำเร็จได้ยำก ทั้งนี้ นักจิตวิทยำได้เรียงล ำดับควำมเบื่อที่ส่งผลกระทบ 

น้อยที่สุดไปมำกที่สุดตำมล ำดับ ไว้ข้ำงต้นแล้ว ดังนั้น เรำควรน ำข้อคิดดังกล่ำวไปปรับใช้ ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมในกำรท ำงำน เพื่อให้มคีวำมสุขในกำรท ำงำนต่อไป 

ส ำหรับควำมเครียด อำจจะมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ควรวิเครำะห์หำสำเหตุ พยำยำม 

มองในเชิงบวก Positive thinking และน ำควำมเครียดนั้นมำเป็นแรงผลักดัน เพื่อกระตุ้นให้เกิดควำม

มำนะ พยำยำม เพื่อเอำชนะปัญหำ ซึง่หำกสำมำรถก้ำวขำ้มไปได้ก็จะท ำให้ประสบควำมส ำเร็จ 

เกมกับชีวติการท างาน มีหลักการ ดังน้ี 

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ บุคลากรสามารถน าหลักการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้ แต่ต้องอยู่ใน 

ความเหมาะสมตามเหตุการณ์ จึงจะท าให้มีความสุขกับการท างาน ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการ 

ถอดบทเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับงานที่ท าในปัจจุบัน เพื่อสร้างความเช่ียวชาญ ความช านาญ 

ในงานที่ท าเป็นประจ า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4

FUN EXCITING CHALLENGING INTERESTING 

ความสนกุสนาน ความตืน่เตน้ ความทา้ทาย ความนา่สนใจ 
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การสื่อสาร (Communication) 

กำรสื่อสำรมีควำมส ำคัญ และมีอยู่ในทุกที่ หลักกำรสื่อสำรต้องมีควำมชัดเจน ดังนั้น  

เรำจึงเป็นต้องฝกึทักษะในกำรสื่อสำร 

ทักษะการสื่อสาร (Communicate) เพื่อควำมส ำเร็จ พัฒนำกำรท ำงำน 

ทักษะการฟัง 

 กำรตั้งใจฟัง จะเพิ่มควำมรู้สึกที่ดีกับผู้พูด ท ำให้ผู้พูดกล้ำที่จะน ำเสนอ กล้ำเสี่ยง 

กล้ำพูดอย่ำงเปิดเผย และสร้ำงสรรค์ 

 ข้อค้นพบจำกงำนวิจัย : ผูฟ้ังรับรู้สำรเพียง รอ้ยละ 25 

 กำรตัง้ใจฟัง Active Learning จงึเป็นเรื่องส ำคัญ 

ทักษะการพูด 

 ต้องคิดก่อนพูดเสมอ และจ ำไว้วำ่ 

 ค ำพูด   มีควำมหมำย  ร้อยละ 7 

 น้ ำเสียง   มีควำมหมำย  ร้อยละ 38 

 ภำษำท่ำทำง  มีควำมหมำย  ร้อยละ 55 

ทั้งนี้ 3 สิ่งข้ำงต้น ต้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันจึงจะท ำให้กำรสื่อสำรมีควำม

น่ำเชื่อถือ 

กิจกรรม : เกมลากเสน้ตรง 4 เสน้ ผ่าน 9 จดุ โดยไม่ยกมอื 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

สรุปข้อคิดจากเกม : บำงครั้งกำรแก้ไขปัญหำ เรำจ ำเป็นต้องคิดนอกกรอบบ้ำง หำกไม่คิดนอกกรอบ 

ก็จะตดิอยู่กับปัญหำเดิม ๆ ที่ไม่สำมำรถแก้ไขได้ 
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กจิกรรม : เกมตวงน้ า 
เงื่อนไข : ต้องการน้ า จ านวน 4 ลิตร โดยตวงน้ าจากถัง 3 ใบ(10 ลิตร, 5 ลิตร, 3 ลิตร) 

โดยไม่เทน้ าทิ้ง 

 

 

 

 

 

เฉลยเกม: 

1. ตวงน้ ำใส่ถัง 3 ลิตร จนเต็ม แล้วเทน้ ำใส่ถัง 10 ลิตร --->  จะมีน้ ำ 3 ลิตร ในถัง 10 ลติร 

2. ตวงน้ ำใส่ถัง 3 ลิตร จนเต็ม แล้วเทน้ ำใส่ถัง 10 ลิตร --->  จะมีน้ ำ 6 ลิตร ในถัง 10 ลติร 

3. เทน้ ำในถัง 10 ลติร ที่มปีริมำตร 6 ลติร ใส่ถัง 5 ลิตร จนเต็ม  และจ ำนวนที่เหลือ 1 ลติร  

เทลงถังขนำด 3 ลิตร ---> จะมีน้ ำ 5 ลิตร ในถัง 5 ลติร และมีน้ ำ 1 ลิตร ในถัง 3 ลิตร 

4. เทน้ ำ 1 ลิตร จำกถัง 3 ลิตร ใส่ถัง 10 ลิตร  ---> จะมีน้ ำ 1 ลิตร ในถัง 10 ลติร 

5. เทน้ ำในถัง 5 ลิตร ใส่ถัง 3 ลิตร จนเต็ม 

6. เทน้ ำในถัง 3 ลิตร ใส่ถัง 10 ลติรที่มีน้ ำ 1 ลิตร ---> รวมมีน้ ำในถัง 10 ลติร จ ำนวน 4 ลติร

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สรุปข้อคิดจากเกม : เป็นกำรฝึกกำรคิดเชิงระบบ เนื่องจำกถังแต่ละถัง ไม่มี Scale บอกปริมำตร 

ย่อยไว้ แต่จะท ำอย่ำงไร เพื่อให้ตวงน้ ำได้ตำมปริมำตรที่เรำต้องกำร โดยมีอุปกรณ์ถังน้ ำเพียง 3 ใบ  

ที่บอกแค่ปริมำตรรวมเท่ำนั้น ซึ่งเกมดังกล่ำวต้องคิดเชิงระบบ วำงแผนที่ซับซ้อน หลำยขั้นตอน  

จงึจะสำมำรถแก้ไขโจทย์ดังกล่ำวได้ 

10 ลิตร 5 ลิตร 3 ลิตร 

6 L 

+ 5 L 
1 L 

1 L 

5 L 

3 L 

6 L 

3 L 

3 L 3 L + 

1 L 

+ 3 L 

2 L 

+ 3 L 
1 L 

4 L 
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กิจกรรม : แบง่กลุม่ตามกรุ๊ปเลือด และวนัเกดิ 

วิทยำกรให้บุคลำกรแบ่งกลุ่ม โดยให้หำเพื่อนที่มีลักษณะหรือมีคุณสมบัติที่คล้ำยกับ

ตนเอง เช่น กรุ๊ปเลือดเดียวกัน, เกิดวันเดียวกัน และได้สรุปลักษณะพฤติกรรมตำมเงื่อนไข 

ในกำรแบ่งกลุ่ม ซึ่งมีผู้ศึกษำพฤติกรรมดังกล่ำว และได้ถอดรหัสควำมหมำยไว้ แต่อย่ำงไรก็ตำม 

ข้อมูลกำรวิเครำะห์อำจไม่ตรงกับบุคลิกของแต่ละคนทั้งหมด แต่อย่ำงน้อยก็ท ำให้เข้ำใจพฤติกรรม  

ของแตล่ะคน เชน่ คนที่เกิดในแตล่ะวันจะมีพฤติกรรมเด่นๆ (ควำมเช่ือ) ดังนี้ 

 คนเกิดวันอำทิตย์ (สีแดง)  :  ร้อนแรง (ทุ่มเท ท ำเกินร้อย), โรแมนติก 

 คนเกิดวันจันทร์ (สีเหลอืง)  :  เป็นคนที่รำ่เริง สนุกสนำน มีควำมเป็นธรรม  

 คนเกิดวันอังคำร (สีชมพู)  :  เป็นคนละเอียด แปรปรวน 

 คนเกิดวันพุธ (สีเขียว)  :  เยือกเย็น สุขุม อนุรักษ์ 

 คนเกิดวันพฤหัสบดี (สีส้ม)  :  ชอบสังคม (มีเพื่อน มีกลุ่ม)  มคีวำมเป็นผู้น ำ  

  คนเกิดวันศุกร์ (สีฟ้ำ)  :  หลักแหลม รักสะอำด  

  คนเกิดวันเสำร ์(สีมว่ง)  :  เจ้ำอำรมณ,์ สมัยใหม ่(สนใจสิ่งใหม่ๆ ) 

 

 

 

 

 

  

 

แต่อย่ำงไรก็ตำม จำกพฤติกรรมข้ำงต้น สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ ปรับเพิ่ม ฝึกเพิ่มได้  

แต่ต้องวิเครำะห์จุดเด่น จุดด้อยที่แท้จริงของแต่ละคนก่อน แล้วค่อยน ำไปปรับเปลี่ยน ฝึกฝน 

เพื่อปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองต่อไป 

Soft Skill (ทักษะด้านอารมณ์) 

 Soft Skill คือ ทักษะในกำรใช้ชีวิตประจ ำวัน โดยใช้ควำมรู้สึก อำรมณ์ จินตนำกำร 

เป็นตัวขับเคลื่อน เป็นกำรผสมผสำนหลำยทักษะไว้ด้วยกัน รวมทั้งด้ำน EQ (ทักษะด้ำนกำรใช้ 

และควบคุมอำรมณ์ ) กำรอยู่ร่วมกับผู้อื่น ทักษะด้ำนกำรสื่อสำร ควำมสำมำรถในกำรปรับตัว 

ตำมสถำนกำรณ์ กำรใส่ใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ควำมซื่อสัตย์ กำรมีคุณธรรม รวมไปถึงทัศนคติ 

ที่เป็นบวกในกำรใช้ชีวิต หรืออำจกล่ำวได้ว่ำ Soft Skills คือ ทักษะที่ท ำให้เรำอยู่ร่วมกับผู้อื่นในโลก 

ได้อย่ำงมคีวำมสุขด้วยกันทุกฝ่ำย 



                                                                                                                                                     15                                                                                

     

Organization Development 

  

แจ็ค หม่า (Jack Ma) นักธุรกิจชำวจีน ซึ่งปัจจุบัน

ประสบควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินธุรกิจ มีหลักกำร แนวคิด 

ที่ท ำให้ประสบควำมส ำเร็จในกำรท ำงำนว่ำ เรำต้องเติม  

Soft Skill ให้กับตัวเอง และพัฒนำอยู่เสมอ   

 
 

ทั้งนี้ หลักกำรของ Soft Skill ที่ควรน ำมำประยุกต์ 

ใช้ในกำรท ำงำน ได้แก่ 
 

1. คุณค่า (Value) : พึงประเมินคุณค่ำ 

ของตัวเองว่ำอยู่ตรงไหน และให้คิดว่ำ  

ทุกคนย่อมมีคุณค่ำในตัวเองเสมอ แต่คน

ภำยนอกจะมองว่ำเรำนั้นมีคุณค่ำแตกต่ำง

กันไป แต่ที่ส ำคัญตัวเรำเองต่ำงหำกที่ต้อง

สร้ำงคุณค่ำให้กับตัวเอง เพื่อแสดงให้เห็น

ว่ำเรำมีประโยชน์ มีคุณค่ำพอ และจงอย่ำ

สร้ำงก ำแพงปิดกั้นตัวเองในองค์กร แม้ว่ำต ำแหน่งตัวเองจะอยู่ระดับไหน แต่จงสร้ำงคุณค่ำของตัวเอง

ให้มปีระโยชน์กับองค์กร 

 

2. ความเชื่อ (Believe) จงเชื่อมั่นในตัวเองเสมอ และ 

น ำควำมเชื่อนั้นมำสร้ำงเป็นแรงบันดำลใจ ขับเคลื่อน  

หรือผลักดันให้เรำก้ำวไปสู่ควำมส ำเร็จ และคิดเสมอว่ำ 

เรำสำมำรถท ำได้ อย่ำเพิ่งท้อตั้งแตเ่ริ่มแรกที่เจอกับปัญหำ   

หวังเต๋อชุน นำยแบบชำวจีน วัย 80 ปี ผู้พิสูจน์ว่ำ 

“อำยุเป็นเพียงแค่ตัวเลข” แมเ้วลำจะผำ่นไป เรำจะแก่ตัวลง

ไปมำกขนำดไหน แต่เรำก็ยังสำมำรถก ำหนดกำรใช้ชีวิต 

ของเรำได้ ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ได้มำโดยง่ำย หำกคุณก ำลัง

มุ่งมั่นท ำอะไรสักอย่ำงอยู่ อย่ำเพิ่งย่อท้อ แม้ควำมส ำเร็จ 

จะยังไม่มำถึงในวันนั้น แต่หำกเรำปรับปรุงพัฒนำตัวเอง 

อยู่ตลอด สักวันมันตอ้งเป็นวันของเรำอย่ำงแน่นอน 
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3. ความเป็นตัวของตัวเอง (Independent Thinking) 

รักษำเอกลักษณ์ และคงไว้ซึ่งบุคลิกที่ดีของตัวเรำไว้ 

ยึดมั่นในควำมเป็นตัวของตัวเอง  

นิก วูยิชิช (Nick Vujicic) นักพูดสร้ำงแรง

บันดำลใจ กล่ำวว่ำ "เรำต้องไม่ยอมแพ้เพียงเพรำะ 

มีคนบอกว่ำ เรำท ำบำงอย่ำงไม่ได้ ถ้ำเรำล้มเหลว 

ก็แค่พยำยำมใหม่อีกครั้ง ควำมล้มเหลวสอนให้รู้ว่ำ

เรำท ำอะไรผิดพลำด แล้วควรจะปรับปรุงอย่ำงไร ฉะนั้น จงอย่ำยอมแพ้ อย่ำวิ่งหนี เพรำะควำมส ำเร็จ

อยู่ไม่ไกล” 
 

4. Teamwork ต้องรู้จักกำรท ำงำนเป็นทีม ท ำงำน

ร่วมกับคนอื่นได้ มีกำรแบ่งหน้ำที่กำรท ำงำน และ 

แต่ละคนรับผิดชอบในหน้ำที่ของตนเอง ซึ่งจะท ำให้

กำรท ำงำนรวดเร็ว และมีประสิทธิภำพมำกขึน้ 

 

 

แต่อย่ำงไรก็ตำม จะพบว่ำระบบรำชกำร ประสบปัญหำหลำยอย่ำง กำรด ำเนินงำน 

มักจะติดขัดมำกพอสมควร หำกเรำสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ ก็ควรปรับเปลี่ยนวิธีกำรท ำงำน  

เพื่อให้สอดคล้องกับเหตุกำรณ์ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นหน้ำที่ของเรำที่จะต้องคิด หำทำงปรับปรุงพัฒนำ

องค์กรตอ่ไป 
  

5. ความใส่ใจผู้อื่น (Care for Others)  

 บำงครั้งเรำควรต้องรู้ว่ำมีอะไรเกิดขึ้นบ้ำงระหว่ำงเพื่อนร่วมงำน เขำมีควำมคิดและ

ควำมรู้สึกอย่ำงไร เพรำะไม่มีใครอยำกจะคบเพื่อนร่วมงำนที่สนใจแต่เรื่องของตนเอง ไม่สนใจผู้อื่นเลย  

ควรมีควำมใส่ใจในรำยละเอียดเล็กๆ น้อยๆ บ้ำง เพรำะกำรใส่ใจในสัมพันธภำพกับผู้อื่นก็เหมือนกับ

กำรใส่ใจตนเองด้วยเช่นกัน และเป็นประโยชน์ที่คุณจะได้รับ 
 

Albert Einstein ได้กลำ่วไว้ว่ำ 

“จตินาการมีความส าคัญมากกว่าความรู้” 

“จงอย่าเป็นคนที่มุง่แต่ความส าเร็จเพียงอย่างเดียว 

แตจ่งเป็นบุคคลที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่า” 
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วิทยำกรได้ฝำกบทควำมไว้เป็นแงค่ิด เพื่อท ำให้เรำมีควำมสุขในกำรท ำงำน ท ำให้คนรอบข้ำง

มีควำมสุข และน ำเอำเรื่องของมนุษย์สัมพันธ์ไปปรับใช้ในชวีิตกำรท ำงำน ดังนี้ 

หลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ 

มนุษยสัมพันธ์  สร้ำงได้   ใช่ยำกนัก 

ถ้ำรู้จัก   กำรให้   มักได้ผล 

ให้อภัย   ให้ควำมรัก  ให้เกียรตคิน 

อย่ำยกตน  ข่มใคร   มันไม่ดี 

จะพูดจำ  น่ำฟัง   ยังประโยชน์ 

ไม่กล่ำวโทษ  ผูใ้ด    ให้หมองศรี 

รู้คุณคน  แทนคุณท่ำน  ในทันที 

อย่ำย่ ำยี  เหยียดหยำม  ประณำมคน  

เริ่มดว้ยเรำ  จรงิใจ   ให้เขำก่อน 

ผลสะท้อน  ก็จะมี   ทวีผล 

ยิ่งตัวเรำ  เอำใจ   เขำใส่ตน 

จะเกิดผล  มำกมิตร  สนิทนำน... 

 ทั้งนี้ วิทยำกรได้สรุปช่วงท้ำยว่ำ ชีวิตของคนเรำโดยส่วนใหญ่ใช้เวลำอยู่กับกำรท ำงำน 

และที่ท ำงำนเป็นหลัก จึงฝำก “องค์รวมแหง่กำรรับใช้สังคม” เพื่อให้น ำไปใช้พัฒนำตนเอง และองค์กร 

ดังนี้  

องค์รวมแห่งการรับใช้สังคม 

ไม้ต้นเดียว          ไม่เป็นผืนป่ำ 

     ด้ำยเส้นเดียว       ไม่เป็นผืนผ้ำ 

     อิฐก้อนเดียว        ไม่เป็นบ้ำนเรอืน    

     คนเดียว             ไม่ท ำให้งำนใหญ่ส ำเร็จ 

     ท ำดีครั้งเดียว       ยังไม่ใช่คนดี 

     คนดีคนเดียว        ยังไม่พอท ำให้สังคมดี 
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โดยวิทยากรจากทีม Smile Ant 

    1. นำยกิตติกำญจน์ แวงณรงคไ์ชย  

    2. นำยชำตรี  ระหว่ำงพิมพ์  

    3. นำยวิโรจน ์ สุขนิน  

    4. นำยกฤษติพงศ์ ใจไหม  

    5. นำงสำวณัฐมน สรหงษ์ 

วิทยำกรจำกทีม Smile Ant น ำบุคลำกรเข้ำสู่กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ สร้ำงควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงบุคลำกร โดยได้จัดกิจกรรมย่อย และแบ่งกลุ่มบุคลำกรเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสีส้ม  

กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสชีมพู เพื่อร่วมกันท ำภำรกิจที่ทีมวิทยำกรจัดเตรียมไว้ โดยแบ่งออกเป็น 4 ฐำน

กำรเรียนรู ้ได้แก่ 

 
1. ฐานสง่ตอ่สายสมัพนัธ ์

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กจิกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ 
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2. ฐานหลมุพรางกลางเวหา 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3. ฐาน Power Ant 
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4. ฐานหวับอดทา้ยใบ้ 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลังเสร็จสิ้นภำรกิจทั้ง 4 ฐำน  ทีมวิทยำกรได้สรุปวัตถุประสงค์ของกิจกรรมว่ำ สิ่งที่ได้

จำกกำรท ำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ คือ “4 ส”  

                  ส  = สนุกสนาน 

                  ส  = ส่วนร่วม   

                  ส  = สาระ 

                  ส  = สามัคคี 

          ทั้งนี้ ผู้แทนของแต่ละกลุ่มได้แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นว่ำ สิ่งที่ได้รับในกำรท ำกิจกรรม 

กลุ่มสัมพันธ์ในแต่ละฐำน มีดังนี ้ 

  1. กลุม่สชีมพ ู(ฐานส่งตอ่สายสมัพนัธ์) :  
 ได้ฝึกวำงแผนนกำรท ำงำน, คิดหำวิธี 

ในกำรท ำงำนให้บรรลุเป้ำหมำยได้ควำมรัก ควำมสำมัคคีในทีม 

ควำมไว้วำงใจซึ่งกันและกัน 
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2. กลุ่มสีเหลือง (ฐานหลุมพรางกลางเวหา) :  
    ควำมสำมัคคี กล้ำเสี่ยงในแต่ละสถำนกำรณ์ และทุกคน 

    มีเป้ำหมำยในทำงเดียวกันและร่วมกันขับเคลื่อนทีม 

    ไปให้บรรลุเป้ำหมำย   

   

 

3. กลุม่สสีม้ (ฐาน Power Ant) : 
ควำมสำมัคคี  ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำน 

ใหป้ระสบควำมส ำเร็จ กำรสร้ำงก ำลังใจใหก้ับเพื่อนร่วมทีม 

หำกท ำภำรกิจผิดพลำด  และร่วมกันรับผิดชอบงำน 

ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

4. วิทยากรสรุป (ฐานหัวบอดท้ายใบ้ ) : มีวัตถุประสงค์ เรื่องของกำรสื่อสำร หำกสื่อสำรไม่ดี  

งำนก็ไม่ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ หรอืเป้ำหมำยที่วำงไว้ 

สรุปกิจกรรม  : กิจกรรมข้ำงต้น มีสำระส ำคัญ เพื่อให้บุคลำกรสำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้กับ 

กำรท ำงำนได้ โดยในแต่ละฐำน มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สมำชิกของแต่ละกลุ่ม ได้ท ำงำนร่วมกัน 

คิดวิเครำะห์ วำงแผน เพื่อท ำภำรกิจให้ส ำเร็จ ซึ่งก็เปรียบเสมือนกับกำรท ำงำนที่แต่ละหน่วยงำน 

มีเป้ำหมำยของกำรท ำงำน แต่กำรที่จะท ำงำนนั้นให้ส ำเร็จ มีประสิทธิภำพ จ ำเป็นต้องมีผู้น ำ และ  

ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนงำนให้ส ำเร็จ มีกำรคิด วิเครำะห์ แยกแยะ สร้ำงควำมสำมัคคี 

ในทีม งำนจงึจะส ำเร็จลุล่วง บรรลุตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ 
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ศูนย์เรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง 

อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุร ี

 
           นำยปำรุสก์  บุญมำ เจ้ำพนักงำนกำรเกษตร  

ศูนย์สำธิตสหกรณ์โครงกำรหุบกะพง กล่ำวต้อนรับ 

บุคลำกรส ำนักงำนรัฐมนตรี และบรรยำยควำมเป็นมำ 

รวมทั้ งกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ฯ ให้มีประสิทธิภำพ                   

เป็นไปตำมพระรำชประสงค์ฯ 

ประวัติความเป็นมา 
โครงกำรตำมพระรำชประสงค์หุบกะพง เป็นโครงกำรในพระรำชประสงค์พระบำท 

สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 9 จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดกำรพัฒนำที่ดินให้แก่เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินท ำกิน  

และทดลองด้ำนกำรเกษตรแผนใหม่บนพื้นที่แห้งแล้ง โดยเกษตรกรที่ ได้รับกำรจัดสรรที่ดิน  

ได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์กำรเกษตรยึดหลักและวิธีกำรสหกรณ์ส ำหรับแก้ไขปัญหำต่ำงๆ  

ของสมำชิก ตั้งแต่เริ่มกำรผลิตไปจนถึงกำรจ ำหน่ำยออกสู่ตลำด ปัจจุบันเป็นศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำร 

ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำกำรเกษตรบนพื้นที่แห้งแล้ง อีกทั้งเป็นแหล่ง 

ให้กำรศึกษำ ส่งเสริมและเผยแพร่ควำมรู้ดำ้นต่ำงๆ แก่เกษตรกร และประชำชนทั่วไป 

ผืนดินรกร้ำงว่ำงเปล่ำกว่ำ 12,000 ไร่ ได้กลำยมำเป็นโครงกำรตัวอย่ำงของกำรวำงแผน  

กำรจัดพัฒ นำที่ ดิ นอย่ ำงสมบู รณ์ แบบที่ สุ ด  นั่ นคื อ  โครงกำรพระรำชประสงค์หุ บกะพง  

ด้วยพระอัจฉริยภำพและพระปรีชำสำมำรถด้ำนกำรพัฒนำที่ดิน แหล่งน้ ำ ตลอดจนเทคโนโลยี  

ด้ำนกำรเกษตร ผืนดินที่เคยรกร้ำงจึงได้รับกำรพัฒนำอย่ำงมีประสิทธิภำพ ชี้ให้ชำวไทยทุกคน  

ได้เห็นว่ำ กำรอยู่อำศัยบนถิ่นฐำนของตนเองอย่ำงพอเพียงและเจริญก้ำวหน้ำ สำมำรเกิดขึ้น 

ด้วยควำมมุ่งมั่นในกำรบริหำรจัดกำรผืนดินถิ่นเกิดของเรำอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ โดยไม่ต้อง 

ละทิง้ถิ่นฐำนบ้ำนเกิดอันเป็นที่รัก 

แนวทำงกำรจัดพัฒนำที่ดิน ทรงเริ่มโดยให้กันพื้นที่ป่ำเสื่อมโทรมประมำณ 10,000 ไร่ 

บริเวณหุบกะพง จำกกรมป่ำไม้ เพื่อจัดให้เกษตรกรผู้ยำกไร้ได้เข้ำท ำกิน นับเป็นประวัติศำสตร์ 

ครั้งส ำคัญยิ่งของชำติไทยที่พระมหำกษัตริย์ทรงจับจองพื้นที่ดังกล่ำวเยี่ยงสำมัญชน ปฏิบัติพระองค์  

เป็นแบบอย่ำงแก่อำณำประชำรำษฎร์ตำมขั้นตอนของกฎหมำยป่ำไม้และกฎหมำยที่ดินทุกประกำร  

ศึกษาดงูาน 
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เมื่อเจ้ำหน้ำที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ท ำกำรส ำรวจแหล่งเก็บกักน้ ำ และสภำพผืนดินทั่วๆ ไป 

พบว่ำ ดินส่วนใหญ่มีคุณภำพเลว กินพื้นที่ถึงประมำณ 6,500 ไร่ ส่วนที่ เหลือเป็นดินเลวปนดี 

พอที่จะท ำกสิกรรมได้บ้ำง จึงทรงมีพระรำชวินิจฉัยให้พัฒนำที่ดินและจัดระบบชลประทำนให้พื้นที่ 

500 ไร่ ทดลองอพยพเกษตรกร 2 ครอบครัว โดยจัดที่ดินให้ครอบครัวละ 25 ไร่ แบ่งเป็นปลูกพืช

อำศัยน้ ำระบบชลประทำน เช่น มะเขือเทศ หน่อไม้ฝรั่ง พริกหยวก จ ำนวน 7 ไร่ ส่วนอีก 18 ไร่  

ให้ปลูกพืชอำศัยน้ ำฝนธรรมชำติ เช่น ข้ำวโพด ข้ำวฟ่ำง อ้อย เป็นต้น และยังให้กู้ยืมเงินเป็นทุน  

ส ำหรับประกอบอำชีพอีกครอบครัวละ 10,000 บำท 

โครงกำรพระรำชประสงค์หุบกะพง ยังได้รับควำมร่วมมือ

จำกรัฐบำลอิสรำเอล จนตั้งโครงกำรไทย-อิสรำเอล  

เพื่อพัฒนำชนบท โดยจัดส่งผู้ เช่ียวชำญสำขำต่ำงๆ 

เพื่อให้กำรช่วยเหลือด้ำนกำรวำงระบบชลประทำน 

และกำรพัฒนำกำรเกษตร ระยะเวลำโครงกำรนำน 5 ปี 

เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหำคม พ.ศ. 2509 ถึง พ.ศ. 2514  

นับได้ว่ำกำรด ำเนินโครงกำรได้ถึงพร้อมทั้งด้ำนกำร

วำงแผน และสำมำรถเพิ่มพูนควำมรู้จำกเทคโนโลยีอันทันสมัย เพื่อจัดกำรกับปัญหำต่ำงๆ  

ได้อย่ำงแท้จริง ภำยหลังเมื่อรำษฎรทั้งสองครอบครัวได้ทดลองท ำกินอยู่ครบปีแล้ว ผลปรำกฏว่ำ

สำมำรถใช้หนี้คืนและยังมีเหลือเป็นทุนส ำรองส ำหรับใช้ประกอบอำชีพในปีต่อไปได้อีกด้วย จึงได้มีกำร

จัดสร้ำงที่อยู่อำศัยรวมเป็นหมู่บ้ำนเกษตรกร เกิดย่ำงก้ำวที่ส ำคัญ คือ กำรถ่ำยทอดควำมรู้และ  

แนวคิดเกี่ยวกับหลักและวิธีกำรของสหกรณ์ กระทั่งสมำชิกภำยในหมู่บ้ำนมีควำมเข้ำใจดีพอแล้ว 

จึงเข้ำชื่อกันเพื่อขอจดทะเบียนโดยใช้ชื่อว่ำ “สหกรณ์กำรเกษตรหุบกะพง จ ำกัด ” เมื่อวันที่  

12 สิงหำคม พ.ศ. 2514 เมื่อกำรด ำเนินโครงกำรบรรลุผลที่วำงไว้ทุกประกำรแล้ว พระบำทสมเด็จ 

พระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่  9 โปรดเกล้ำพระรำชทำนโฉนดที่ดินบริเวณหุบกะพง จ ำนวน 3 ฉบับ  

รวมพื้นที่ 12,079 ไร่ 1 งำน 82 ตำรำงวำให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

และสหกรณ์กำรเกษตรหุบกะพง จ ำกัด เป็นผู้รับผดิชอบโดยตรงนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมำ 

หุบกะพงจึงเป็นแหล่งสำธิตและทดลองกำรเกษตรเพื่อศึกษำข้อมูลกำรปลูกพืช 

และเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่แห้งแล้ง โดยกำรน ำเทคโนโลยีกำรเกษตรสมัยใหม่มำใช้อย่ำงเหมำะสม  

สำมำรถต้อนรับผูเ้ข้ำเยี่ยมชมได้ปีละนับหมื่นคน ดังนั้น แม้ว่ำกำรเดินทำงสู่เป้ำหมำยวิถีชีวิตอันสุขสงบ

มั่นคงและพอเพียงของเกษตรกรหุบกะพง จะต้องใช้ระยะเวลำร่วมครึ่งศตวรรษ แต่เมื่อทุกคนได้พบกับ

วิถีชีวิตอันพอเพียงตำมแนวพระรำชด ำริแล้ว ต่ำงส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณที่ได้ชุบชีวิตผืนดิน 

ตลอดจนทุกผูทุ้กคนที่นี่ ให้เปี่ยมไปด้วยควำมสงบสุขอย่ำงยั่งยืนอย่ำงแท้จริง จงึถือเป็นคุณค่ำอันสูงสุด

ที่จำรึกกำรรวมใจของชำวไทยทุกคนว่ำ ผนืดินแหง่นีค้ือ “หุบกะพงแผ่นดินรำชำ” 
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ทั้ งนี้  นายปารุสก์   บุญมา  ได้ฝากไว้ว่า “ขอให้น าความรู้และประโยชน์ที่ ได้ รับ 

จากโครงการฯ ไปปรับใช้โดยเริ่มจากตนเอง ครอบครัว ชุมชน และพัฒนาต่อยอดไปในระดับประเทศ

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสิ่งส าคัญ คือ ขอให้เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตรยิ์” 

 

 

 

 

 
 
 
 

เยี่ยมชมความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการฯ 
บุคลำกรส ำนักงำนรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมศูนย์ศิลปำชีพพิเศษป่ำนศรนำรำยณ์หุบกะพง และ

สถำนีเรยีนรู้ด้ำนกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรม และกำรรวมกลุ่มสตรีฯ แปรรูปผลติภัณฑ์ ดังนี้ 

 ศูนย์ศิลปาชีพพิเศษป่านศรนารายณ์หุบกะพง ซึ่งประกอบด้วย อำคำรแสดงสำธิต และ 

ร้ำนค้ำป่ำนศรนำรำยณ์ 

สหกรณ์กำรเกษตรหุบกะพง จ ำกัด ได้ก่อตั้งและ 

จดทะเบียนสหกรณ์กับกระทรวงพัฒนำกำรแห่งชำติ  

เมื่ อ วั น ที่  1 2  สิ งห ำค ม  พ .ศ . 2 5 14  ซึ่ ง ได้ รั บ

พระรำชทำนใบทะเบียนสหกรณ์จำกพระบำทสมเด็จ

พระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่  9 ในวันที่  19 พฤษภำคม 

พ.ศ. 2519 สมำชิกแรกเริ่มจ ำนวน 83 ครอบครัว 

ปัจจุบัน 465 ครอบครัว  
 

หลังจำกพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 9 ทรงพระรำชทำนที่ดินท ำกินให้กับ 

พสกนิกร ในปี  พ.ศ. 2514 แล้วในปี พ.ศ. 2515 สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์  พระบรมรำชินีนำถ 

 พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ทรงแนะน ำและส่งเสริมให้แม่บ้ำนน ำเส้นใยป่ำนศรนำรำยณ์ ซึ่งมีอยู่ในพื้นที่ 

มำใช้ประโยชน์ในด้ำนผลิตภัณฑ์หัตถกรรม สร้ำงสรรค์ให้เป็นกระเป๋ำ รองเท้ำ หมวก เข็มขัด ฯลฯ และ

รวบรวมส่งใหก้ับสหกรณ์เป็นผูจ้ ำหน่ำย ต่อมำในปี พ.ศ. 2524 สมเด็จพระนำงเจำ้สิรกิิติ ์พระบรมรำชินนีำถ

พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ทรงรับงำนศิลปำชีพป่ำนศรนำรำยณ์ของกลุ่มสตรีสหกรณ์หุบกะพงเข้ำไว้ 

ในพระบรมรำชินูปถัมภ ์ 
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 ศูนย์เรยีนรู้กลุ่มสตรผีลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรอืน (การท าผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรอืน) 

 จัดตั้ งเมื่อวันที่  1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2547  

มีสมำชิกเริ่มแรก 30 ครอบครัว สำเหตุในกำรจัดตั้งกลุ่ม

เนื่องจำกสมำชิกในกลุ่มมีเวลำว่ำงหลังจำกเลิกงำน 

จำกอำชีพหลัก จึงได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ 

ของใช้ในครัวเรือน เพื่อเป็นอำชีพเสริม  เพิ่มรำยได้  

โดยได้รับค ำแนะน ำจำกสหกรณ์กำรเกษตรหุบกะพง จ ำกัด  

 

กำรก่อตั้งครั้งแรกสมำชิกทุกคนมีกำรถือหุ้นร่วมกันและมีกำรตั้งคณะกรรมกำรขึ้นมำ

ช่วยเหลือกัน ผลิตภัณฑ์ที่สมำชิกกลุ่มสตรีของใช้ในครัวเรือนผลิต เช่น น้ ำยำล้ำงจำน น้ ำยำปรับผ้ำนุ่ม 

น้ ำยำซักผ้ำ ครีมอำบน้ ำสปำดอกปีบดอกพุด สบู่สมุนไพรนมแพะ สมุนไพรรวม แชมพูสระผม  

ครีมนวดสมุนไพรดอกอัญชันและมะกรูด โลช่ันทำผิวแตงกวำ น้ ำมันบ ำรุงผมมะรุม งำ มะพร้ำว  

และเกลือสปำขัดผิว  

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มสตรีท ำกำรผลิตมีมำตรฐำนหมำยเลขจดแจ้งเครื่องส ำอำง อ.ย. 

และบำงผลิตภัณฑไ์ด้รับกำรคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์โอทอป 5 ดำว เชน่ ครีมอำบน้ ำสปำ ดอกปีบดอกพุด 

แชมพูสมุนไพรดอกอัญชัน ปัจจุบันมีระบบกำรเรียนรู้ต่อเนื่อง โดยกำรศึกษำหำควำมรู้จำกภำยนอกกลุ่ม 

เช่น หน่วยงำนภำครัฐ บริษัท และศูนย์เรียนรู้ชุมชนในต่ำงจังหวัดทั่วประเทศ 
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 ศูนย์เรยีนรู้การปลูกหน่อไม้ฝรั่งและพืชสมุนไพร  

 นำงขวัญเรือน บุศภัค กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัย 

ของโครงกำรตำมพระรำชประสงค์หุบกะพง บรรยำย

ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ใน เรื่องกำรปลูกหน่อไม้ฝรั่ ง  

กำรปลูกพื ชสมุน ไพ ร ประโยชน์ ของพื ชสมุน ไพ ร 

แต่ละประเภท ตลอดจนวิธีกำรน ำไปใช้อย่ำงปลอดภัย 

เชน่ กำรบ ำบัดผูต้ิดยำเสพติด/เลิกบุหรี่ โดยน ำใบโปร่งฟ้ำ 

ต้มกับกลอยจืด และรำงจืด เป็นต้น 
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โรงเรยีนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถมัภ์  

และมูลนิธิการศกึษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

อ าเภอหัวหิน จังหวดัประจวบครีีขันธ ์

 โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 นำงรำตรี ศรีไพรวรรณ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมรำชูปถัมภ ์  

พร้อมทั้งคณะครู และนักเรียน ให้กำรต้อนรับบุคลำกรส ำนักงำนรัฐมนตรี และน ำชมกำรแสดง 

วงโยธวำทิตของโรงเรียนที่ได้รับรำงวัลในกำรแข่งขันกำรประกวดวงโยธวำทิตโลก  (TWMC และ AMA 

Thailand ประจ ำปี พ.ศ. 2561) หลังจำกนั้น คณะครูของโรงเรียน ได้น ำบุคลำกรส ำนักงำนรัฐมนตรี 

เยี่ยมชมผลงำนทำงกำรศึกษำของครูและนักเรียน โดยผลงำนที่น ำเสนอเป็นส่วนหนึ่งของสำระ 

กำรเรียนรู้กลุ่มกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ซึ่งอำจำรย์ประจ ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ได้บรรยำยว่ำ 

กำรเรียนกำรสอนของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ของโรงเรียน ได้พัฒนำและจัดท ำหลักสูตร โดยเน้น  

ให้นักเรียนสำมำรถเขียนโปรแกรมเพื่อกำรควบคุม และสร้ำงนวัตกรรม นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ 

และเห็นผลงำนในเชิงรูปธรรม ท ำให้นักเรียนสนใจ มีควำมสุข และสนุกสนำนไปกับกำรเรียน  

ทั้งนี้ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ฯ ได้เน้นกำรออกแบบเทคโนโลยี โดยให้นักเรียนคิด วิเครำะห์และออกแบบ

นวัตกรรม ที่สำมำรถแก้ไขปัญหำภำยในชุมชนของตนเอง ซึ่งนักเรียนได้น ำเสนอต้นแบบ (Model)  

แขนกล (Robotic) เกี่ยวกับเครื่องกลเก็บเกี่ยวผลผลิตทำงกำรเกษตร (สับปะรด) นอกจำกนี้ 

ยังมีกำรศึกษำเกี่ยวกับกำรออกแบบนวัตกรรมอื่นๆ อีกหลำยชิ้นงำน เช่น นวัตกรรมกำรออกแบบ

เครื่องรดน้ ำต้นทุเรียนอัตโนมัต ิเป็นต้น 

เกีย่วกบัโรงเรียนวังไกลกงัวล ในพระบรมราชูปถมัภ์ 
 โรงเรียนวังไกลกังวล ตั้งอยู่ที่อ ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นโรงเรียน 

ที่พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรมหำอำนันทมหิดล พระอัฐมรำมำธิบดินทร มีพระบรมรำชำนุญำต 

ให้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 22 มิถุนำยน พ.ศ. 2481 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำรศึกษำแก่บุตรหลำน 

ของเจ้ำหน้ำที่ผู้รักษำวังไกลกังวล ซึ่งมีอยู่จ ำนวนมำกแต่ไม่มีสถำนที่เรียน มีฐำนะเป็นโรงเรียนรำษฎร์  

ที่ได้พระรำชอุปกำระค่ำใช้จ่ำยจำกเงินพระรำชกุศลเป็นรำยปี  

 โรงเรียนวังไกลวังกล เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ช้ันเด็กเล็กขึ้นไปจนถึงช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 

และเปิดสอนหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นเพิ่มเติมด้วย โรงเรียนวังไกลกังวลได้อยู่ในพระบรมรำชูปถัมภ์  

ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 9 และได้มกีำรพัฒนำปรับปรุงมำเป็นล ำดับ เชน่ 

 พ.ศ. 2497 ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ พระรำชทำนอำคำรที่พักกองรักษำกำรณ์วังไกล

กังวลใหเ้ป็นอำคำรเรยีน ต่อมำได้สรำ้งอำคำรเรยีนเพิ่มขึ้นอกี  
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พ.ศ. 2522 ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้เปลี่ยนแปลงกำรบริหำรโรงเรียนวังไกลกังวล 

จำกกำรบริหำรโดยมีครูใหญ่เป็นผูบ้ริหำรด้ำนวิชำกำรหัวหน้ำแผนกวังไกลกังวลและปัจจุบันได้เปลี่ยน

มำเป็นกำรบริหำรโดยคณะกรรมกำรเรยีกว่ำ "กรรมกำรบริหำรโรงเรียนวังไกลกังวล"  

 พ.ศ. 2526 คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนได้จัดให้มีศูนย์พัฒนำเด็กก่อนวัยเรียนเพื่อให้

กำรศกึษำอบรมเลีย้งดูแก่เด็กก่อนวัยเรียน  

 พ.ศ. 2527 คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนได้ประสำนงำนกับกรมอำชีวศึกษำ 

กระทรวงศึกษำธิกำรจัดสรรงบประมำณสร้ำงอำคำรเรียนสำรพัดช่ำงวังไกลกังวล เพื่อเปิดสอน

หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพช่ำงฝีมือ (ปชม.) และหลักสูตร

ประกำศนยีบัตรวิชำชีพ (วช.1 หรอื วช.2) วชิำที่เปิดสอนจะค ำนึงถึงอำชีพของท้องถิ่นเป็นส ำคัญ  

 นอกจำกนี้ในปีฉลองสิริรำชสมบัติครบ 50 ปี กระทรวงศึกษำธิกำร โดยกำรประสำนงำน 

จำกนำยขวัญแก้ว วัชโรทัย รองเลขำธิกำรพระรำชวัง เสนอให้กรมสำมัญศึกษำจัดกำรศึกษำระดับ

มัธยมศึกษำ ด้วยระบบทำงไกลผ่ำนดำวเทียม เพื่อเฉลิมพระเกียรติในปีฉลองสิริรำชสมบัติครบ 50 ปี 

และถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี ซึ่งมีพระมหำกรุณำธิคุณ  

ใหญ่หลวงตอ่กำรเสริมสรำ้ง ยกระดับกำรศกึษำและคุณภำพชวีิตของปวงประชำรำษฎร์อย่ำงทั่วถึง 

  กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม นอกจำกจะเป็นประโยชน์ในกำรท ำให้นักเรียนในส่วน

ภูมิภำคหรือชนบทห่ำงไกล ได้มีโอกำสรับประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพไม่ด้อยกว่ำโรงเรียน 

ที่มีคุณภำพและได้มำตรฐำนแล้ว ยังจะใช้เป็นสื่อในกำรเผยแพร่แลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรที่เป็น

ประโยชน์ต่อกำรพัฒนำกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพอีกด้วย โดยได้ติดตั้งสถำนีส่งสัญญำณ 

ผ่ำนดำวเทียม เพื่อออกอำกำศกำรเรียนกำรสอนและรำยกำรทำงกำรศึกษำ ณ โรงเรียนวังไกลกังวล 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้ทดลองออกอำกำศตั้งแต่วันที่ 5 ธันวำคม พ.ศ. 2538 เป็นต้นมำ 

ด ำเนินกำรออกอำกำศรำยกำรสอน ระดับมัธยมศึกษำสำยสำมัญ ตลอดจนรำยกำรทำงกำรศึกษำ  

ที่เกี่ยวข้อง และติดตั้งสถำนีรับสัญญำณในโรงเรียนมัธยมศึกษำ ในปีกำรศึกษำ 2538 และขยำยสถำนีรับ

ในส่วนของโรงเรียนสังกัดกรมสำมัญศึกษำ  

 โรงเรียนวังไกลกังวลมีสถำบันกำรศึกษำร่วมกันจัดกำรศึกษำอยู่ในพื้นที่เดียวกันมำกกว่ำ

หนึ่งแห่งประกอบ ด้วยโรงเรียนวังไกลกังวล วิทยำลัยกำรอำชีพวังไกลกังวล มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี

รำชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยำเขตวังไกลกังวล ทั้งสำมสถำบันจึงเน้นจัดกำรศึกษำแบบครบวงจร  

ด้วยระบบกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม เพื่อสนองพระบรมรำโชบำยพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  

รัชกำลที่ 9 ที่ว่ำ “กำรจัดกำรศึกษำ ให้อบรมบ่มนิสัยนักเรียนเป็นคนดี มีเมตตำ กรุณำ ให้นักเรียน 

ทุกคนตั้งใจเรียนจนสุดควำมสำมำรถ เมื่อเรียนจบถึงระดับใดแล้ว ให้มีควำมสำมำรถน ำวิชำควำมรู้  

ไปประกอบอำชีพเลี้ยงตนได้” กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม จึงเป็นรูปแบบกำรศึกษำที่มุ่งสนอง 

พระบรมรำโชบำย เป็นไปตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบ 
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เทคโนโลยีที่ทันสมัย ผู้เรียนไม่ว่ำจะเรียนอยู่ในระดับใด สำมำรถเรียนได้เต็มตำมศักยภำพของตน  

เมื่อเรียนส ำเร็จตำมก ำลังสติปัญญำของแต่ละคนแล้ว สำมำรถน ำควำมรู้ไปเป็นฐำนส ำหรับกำรศึกษำต่อ

ในระดับสูงขึ้น หรือประกอบอำชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่ำงมีควำมสุข ทั้งยังรู้รักสำมัคคี  

มีควำมส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ ด ำรงตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชำติ 
ท่ีมำ : https://th.wikipedia.org/wiki/โรงเรียนวังไกลกังวล  สบืค้นขอ้มูล ณ วันท่ี 1 พฤษภำคม 2562 

 

ภาพกจิกรรมเยีย่มชมดงูาน 
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 มูลนิธิการศกึษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 

           นำงยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อ ำนวยกำรสถำนีวิทยุ

โทรทัศน์กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม มูลนิธิ

กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม ในพระบรมรำชูปถัมภ ์

(DLTV) พร้อมคณะ ให้กำรต้อนรับบุคลำกรส ำนักงำน

รัฐมนตรี และบรรยำยสรุปควำมเป็นมำของมูลนิธิฯ  

และได้กล่ำวสรุปกำรด ำเนินงำนของสถำนี 
  

เกีย่วกบัมลูนธิฯิ (DLTV)  
 โครงกำรกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2538 เพื่อแก้ไขปัญหำ 

กำรขำดแคลนครูในท้องที่ชนบทห่ำงไกล และยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน โดยกำร

ถ่ำยทอดสดจำกโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมรำชูปถัมภ์ ในรำยกำรสอนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 6  

เป็นปฐมฤกษ์ในวันที่  5 ธันวำคม พ.ศ. 2538 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

รัชกำลที่ 9 ในวโรกำสทรงครองสิริรำชสมบัติครบ 50 ปี ในปีกำญจนำภิเษก พ.ศ. 2539 โดยพระองค์ 

ได้พระรำชทำนทุนทูลเกล้ำฯ ถวำยเพื่อตั้งมูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม และทรงพระกรุณำ

โปรดเกล้ำฯ พระรำชทำนตรำสัญลักษณ์เฉลิมฉลองสิริรำชสมบัติ 50 ปี ให้เป็นตรำของมูลนิธิ

กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม โดยได้มีกำรก่อตั้งมูลนิธิฯ ขึ้นในปี พ.ศ. 2539 และเมื่อวันที่  

1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2545 ได้ออกอำกำศกำรเรียนกำรสอนในระดับช้ันประถมศึกษำปีที่ 1 – 6 

 มูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม ได้สนองแนวพระรำชด ำริด้ำนกำรศึกษำ 

ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 9 โดยกำรถ่ำยทอดสดกำรเรียนกำรสอนและวิชำชีพ 

ผ่ำนทำงโทรทัศน์ 15 ช่องสัญญำณ ตลอด 24 ช่ัวโมง จำกสถำนีวิทยุโทรทัศน์กำรศึกษำทำงไกล  

ผ่ำนดำวเทียม อ ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อแก้ปัญหำขำดแคลนครู ครูไม่ครบช้ัน และ  

ครูสอนไม่ตรงวิชำเอก โดยเฉพำะในโรงเรียนขนำดเล็กและตั้งอยู่ในชนบทห่ำงไกลที่มีเป็นจ ำนวนมำก 

ให้สำมำรถเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพได้อย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม รวมทั้ ง  เพื่อกำรศึกษำ 

ของประชำชนทั่วไป ตลอดจนกำรพัฒนำครูต้นทำงและปลำยทำงทั่วประเทศให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ

ในกำรปฏิบัติงำนสอนได้อย่ำงถูกต้องและมีคุณภำพ 

 คณะกรรมกำรบริหำรมูลนิธิกำรศกึษำทำงไกลผำ่นดำวเทียม ในพระบรมรำชูปถัมภ ์ได้นอ้มน ำ

พระรำโชบำยมำปฏิบัติ และประชุมปรึกษำหำรือกับหน่วยงำนต่ำงๆ ถึงควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำ

ศักยภำพของทรัพยำกรมนุษย์ที่ต้องรองรับกับสถำนกำรณ์ของโลกและเทคโนโลยีที่ เปลี่ยนแปลงไป  

อย่ำงรวดเร็ว จึงมีกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนของมูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมฯ ใหม่  

เป็น New DLTV มีกำรเปลี่ยนแปลงพร้อมกันหลำยอย่ำง ทั้งด้ำน Hardware, Software และ Peopleware 
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ซึ่งกำรด ำเนินงำน New DLTV ในส่วนของต้นทำง มีสถำนีวิทยุโทรทัศน์กำรศึกษำทำงไกล 

ผำ่นดำวเทียม และโรงเรียนวังไกลกังวล เป็นหนว่ยงำนหลัก ท ำหน้ำที่ในกำรถ่ำยทอดกำรเรียนกำรสอน 

และผลติรำยกำร โดยมีกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญดังนี้ 

 1. กำรปรับผังรำยกำรใหม่ที่มุ่งเน้นกลุ่มเป้ำหมำยไปยังนักเรียนในโรงเรียนที่ขำดแคลนครู 

และประชำชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย เป็นกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล ที่ครอบคลุมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  

อันสอดคล้องกับสภำวกำรณ์กำรศึกษำของโลกในยุคปัจจุบัน โดยกำรออกอำกำศ 15 ช่องสัญญำณ 

โดยปรับผังรำยกำรเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกคือ เวลำ 08.30 – 14.30 น. เป็นกำรถ่ำยทอดกำรเรียน 

กำรสอนตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ช่วงที่ 2 คือ เวลำ 14.30 น. เป็นต้นไป จะเป็นรำยกำร

เรียนรู้ตลอดชีวิต ส ำหรับคนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ตลอดจนรำยกำรแนะน ำกำรประกอบอำชีพ

ส ำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป รวม 15 ช่อง ตลอด 24 ช่ัวโมง 

 2. กำรพัฒนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้และแนวจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ Active Learning 

 3. กำรเปลี่ยนระบบกำรออกอำกำศจำกกำรออกอำกำศสดเป็นแบบบันทึกเทป  

โดยมีกำรวำงแผนกำรถ่ำยท ำรำยกำร กำรท ำ Story Board กำรท ำควำมเข้ำใจรว่มกันของทีมช่ำงกล้อง 

กับครูผูส้อนต้นทำง ให้ได้ภำพกิจกรรมที่ถูกต้องตำมหลักวิชำกำรและน่ำสนใจ มีสื่อที่ทันสมัย 

 4. กำรปรับห้องเรียนต้นทำงที่ใช้ในกำรออกอำกำศและอุปกรณ์สถำนีโทรทัศน์ให้มีควำม

ทันสมัย มูลนิธิฯ ได้ด ำเนินกำรปรับปรุงห้องเรียนและอุปกรณ์ประจ ำห้อง ได้แก่ กำรน ำ Smart board  

มำใช้เพื่อให้ครูต้นทำงสำมำรถน ำสื่อกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยมำประกอบกำรสอนท ำให้ผู้เรียน  

เข้ำใจและเรียนรู้ได้ง่ำยยิ่งขึ้น เปลี่ยนระบบควำมคมชัดของกำรออกอำกำศ จำกระบบ SD (Standard 

Definition) มำเป็นระบบ HD (High Definition) 

 5. เพิ่ มช่องทำงกำรเข้ำถึง DLTV โดยพัฒนำเว็บไซต์  (website) และแอปพลิ เคชัน 

บนอุปกรณ์พกพำ (Application on mobile) เพื่อเป็นกำรเปิดโอกำสให้ผู้ชมทุกกลุ่มอำยุสำมำรถเข้ำถึง 

กำรเรียนกำรสอนได้กว้ำงขวำงและง่ำยขึ้น และมูลนิธิฯ ได้เพิ่มช่องทำงให้สำมำรถรับชมกำรเรียน  

กำรสอน ผ่ำนเว็บไซต์ www.dltv.ac.th ซึ่งถ่ำยทอดกำรจัดกำรเรียนกำรสอนจำกโรงเรียนวังไกลกังวล

ทุกช้ันเรียนผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยเลือกเข้ำชมได้ 3 ทำงเลือก คือ 1) กำรถ่ำยทอดสด 

(Live Broadcast) 2) เลือกชมรำยกำรย้อนหลัง (On Demand) และ 3) เลือกชมรำยกำรกำรเรียน 

กำรสอนล่วงหนำ้ เพื่อครูปลำยทำงจะได้ประโยชนใ์นกำรเตรียมกำรสอนนักเรียนได้เป็นอย่ำงด ี  

 อีกทั้งยังสำมำรถดำวน์โหลดเอกสำร แผนกำรเรียนรู้ สื่อ ใบงำน ใบควำมรู้ ประกอบ

บทเรียนผ่ำนทำงเว็บไซต์ใน “คลังสื่อกำรเรียนรู้” ได้อีกด้วย นอกจำกนี้ยังให้บริกำรทำงมือถือ 

ผ่ำน Application on Mobile สำมำรถดำวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก 

ให้ผู้สนใจสำมำรถเข้ำถึงรำยกำรควำมรู้ทำงวิชำกำรและควำมรูท้ั่วไปในวงกว้ำงมำกยิ่งขึน้ 
ท่ีมำ : http://www.dltv.ac.th/about-us สบืค้นขอ้มูล ณ วันท่ี 1 พฤษภำคม 2562 

 

http://www.dltv.ac.th/about-us


                                                                                                                                                     32                                                                                

     

Organization Development 

เยีย่มชมศึกษาดงูานการด าเนนิงานของสถานฯี 
นำงยุวนิตย์ ศรศิลป์  ผู้อ ำนวยกำรสถำนีฯ และนำยเกรียงไกร แสงทอง ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 

สถำนีฯ  และหัวหน้ำฝ่ำยต่ำงๆ ได้น ำบุคลำกรส ำนักงำนรัฐมนตรี เยี่ยมชมและศึกษำดู งำน 

กำรด ำเนินงำนของสถำนีวิทยุโทรทัศน์กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม ห้องปฏิบัติกำร กระบวนกำร

ผลิตรำยกำรกำรเรียนกำรสอน ห้องสตูดิโอ ระบบควบคุมกำรบันทึกเทปรำยกำร ระบบกำรออกอำกำศ 

ระบบตัดต่อเทปรำยกำร กำรจัดท ำสื่อกำรสอน กำรบริหำรจัดกำรผังรำยกำร ระบบสำรสนเทศ  

ของมูลนิธิฯ   

            ทั้งนี้ บุคลำกรส ำนักงำนรัฐมนตรี ได้ให้ควำมสนใจเกี่ยวกับระบบกำรบริหำรจัดกำร

กระบวนกำรขั้นตอนกำรบันทึกเทป กำรผลิตสื่อกำรสอน ระบบจัดเก็บข้อมูล กำรบันทึกเทปรำยวิชำ 

ที่ เป็นกำรทดลองวิทยำศำสตร์  หรือวิชำคอมพิวเตอร์ และเห็นว่ำกำรด ำเนินงำนของมูลนิธิฯ  

มีกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบ มีมำตรฐำนในกำรด ำเนินกำร มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 

และเป็นหน่วยงำนที่ส ำคัญในกำรขับเคลื่อน ส่งเสริมด้ำนกำรศึกษำ เพื่อให้โรงเรียนที่อยู่ห่ำงไกล 

และโรงเรียนทั่วไปได้เข้ำถึงสื่อกำรเรียนกำรสอนอย่ำงทั่วถึง และท ำให้กำรศึกษำของประเทศดียิ่งขึน้  

ภาพกจิกรรมการเยี่ยมชมศกึษาดงูาน : 
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ภาพกจิกรรมการเยี่ยมชมศกึษาดงูาน : 
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พระราชนิเวศนม์ฤคทายวัน 

อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุร ี
 

 

นำยนุกูล  ผ่องดี เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยวิชำกำร ส ำนักงำนมูลนิธิ 

พระรำชนิเวศน์มฤคทำยวัน กล่ำวต้อนรับบุคลำกรส ำนักงำนรัฐมนตรี  

และบรรยำยประวัติควำมเป็นมำ รวมทั้งแนะน ำสถำนที่ต่ำงๆ ภำยใน 

พระรำชนิเวศนม์ฤคทำยวัน 

 
 
ประวัติความเป็นมา 

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เป็นพระรำชวังฤดูร้อนที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๖) ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมใหส้ร้ำงขึ้น ณ ต ำบลห้วยทรำยเหนือ 

(ปัจจุบันคือต ำบลชะอ ำ) อ ำเภอชะอ ำ จังหวัดเพชรบุรี ส ำหรับเสด็จพระรำชด ำเนินแปรพระรำชฐำน

ประทับพักผ่อนพระอิริยำบถและรักษำพระองค์ โดยพระรำชนิเวศน์มฤคทำยวันเริ่มสร้ำงในปี  

พ.ศ. 2466 ใชเ้วลำสร้ำง 7 เดือน  

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 6 เสด็จพระรำชด ำเนินมำประทับแรมที่พระรำชนิเวศน์

แห่งนี้ 2 ครั้ง คือ ระหว่ำงฤดูร้อนปี พ.ศ. 2467 และครั้งที่สอง พ.ศ. 2468  และพระรำชทำนนำมว่ำ 

“พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน” ด้วยมีพระรำชประสงค์จะรักษำควำมหมำยของชื่อเดิม “ห้วยทราย” 

ที่เรียกกันในท้องถิ่นไว้ เนื่องจำกป่ำในท้องที่ต ำบลห้วยทรำยเหนือชุกชุมไปด้วยสัตว์ป่ำประเภท 

เนื้อทรำย (กวำง) หรือที่ในภำษำมคธเรียกว่ำ “มฤค” ซึ่งมักมำกินน้ ำตำมล ำห้วย ทั้งยังเป็นชื่อ 

อันเป็นสิริมงคล เพรำะตรงกับชื่อ “ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน” ที่พระพุทธเจ้ำทรงแสดงปฐมเทศนำ 

ตำมพุทธประวัติ และด้วยเหตุที่ทรงมีน้ ำพระรำชหฤทัยเมตตำต่อสัตว์ทั้งหลำย จึงมีพระบรมรำชโองกำร

เมื่อวันที่ 17 พฤษภำคม พ.ศ. 2467 ประกำศให้เขตพระรำชนิเวศน์ฯ เป็นเขตอภัยทำน ห้ำมมิให้ท ำ

อันตรำยแก่สัตว์และใหร้ักษำพันธุ์ไม้พื้นเมอืงไว้ เชน่ ตน้ข่อย ต้นแจง และต้นมะนำวผี 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ได้ถูกออกแบบและวำงผังอำคำรโดยนำยมำริโอ ตำมำนโญ 

สถำปนิก และมีเจ้ำพระยำยมรำช (ปั้น สุขุม) เสนำบดีกระทรวงมหำดไทย เป็นผู้อ ำนวยกำรก่อสร้ำง 

โดยมีช่ำงชำวจีนเป็นแรงงำนหลัก 

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน  ประกอบด้วย อำคำร 

หมู่พระที่นั่ ง 3 องค์  ได้แก่  หมู่พระที่นั่ งสมุทรพิมำน  

(เขตที่ ป ระทั บฝ่ ำยหน้ ำ) หมู่พ ระที่ นั่ งพิ ศำลสำคร  

(เขตที่ประทับฝำ่ยใน) และหมู่พระที่นั่งสโมสรเสวกำมำตย์ 

(ท้องพระโรง) หมู่พระที่นั่ง 3 องค์ มีอำคำรประกอบ 

รวม 16 หลัง มีระเบียงทำงเดินเชื่อมถึงกันโดยตลอด  

มีบันไดขึ้นลงรวมกันถึง 23 แห่ง เสำรองรับตัวอำคำร

ทั้งหมดตั้งช่วงห่ำงเท่ำกัน (3 เมตร) เรียกว่ำ ระบบพิกัด (Modular System) เสำทุกต้นท ำกำร 

หล่อขอบฐำนและยกขอบขึ้นเป็นรำงหล่อน้ ำที่ เรียกว่ำ  “บัวขอบ” เพื่อหล่อน้ ำกันมดขึ้นอำคำร  

หลังคำหมู่พระที่นั่งเป็นทรงปั้นหยำแบบไทย มุงด้วยกระเบื้องว่ำวสี่เหลี่ยม เพดำนสูง มีเกล็ดระบำย

อำกำศร้อนออกจำกช่องระหว่ำงฝ้ำเพดำนกับหลังคำ หน้ำต่ำง บำนกระทุ้ง ตีเกล็ดเพื่อให้รับลม  

บนเพดำนระเบียงทำงเดินที่ทอดยำวเชื่อมต่อถึงกันนั้น ฉลุเป็นช่องลมโดยตลอด ตัวอำคำรที่ยกขึ้นสูง

ท ำให้ลมพัดผำ่นสะดวก 

เมื่อปี พ.ศ. 2508 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 9 ได้พระรำชทำนพื้นที่ 

ให้กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดนใช้เป็นสถำนที่ฝึกต ำรวจร่วมกับทหำร ต่อมำได้มอบหมำยให้

บูรณะซ่อมแซมเก็บไว้เป็นสมบัติของชำติ เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษำ และประชำชนทั่วไป 

จึงได้มีกำรจัดตั้งมูลนิธิพระรำชนิเวศน์มฤคทำยวัน ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้ำภคินี เธอ 

เจ้ำฟ้ำเพชรรัตนรำชสุดำ สิริโสภำพัณณวดี เพื่อหำงบประมำณในกำรบูรณะซ่อมแซม ปัจจุบัน  

พระรำชนิเวศน์มฤคทำยวันอยู่ในกำรดูแลของมูลนิธิพระรำชนิเวศน์มฤคทำยวัน โดยมูลนิธิฯ  

มีพันธกิจหลักในกำรบูรณะ (อำคำร) และอนุรักษ์ (สิ่งแวดล้อม) และจัดท ำสวนพฤกษศำสตร์ 

ป่ำชำยหำด ปัจจุบันกรมศิลปำกรได้ขึ้นทะเบียนพระรำชนิเวศน์มฤคทำยวันเป็นโบรำณสถำน  

ในเขตพืน้ที่ 31 ไร่ 1 งำน 62.5 ตำรำงวำ  

 

 

 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.muangboranjournal.com%2Fmodules.php%3Fname%3DSections%26op%3Dviewarticle%26artid%3D149&h=AT1koLdpduYjWykZ0I8BzzsxUk6HQGtZIvaMxpcVs17S9M_T4W2jStnkun8J3J2_0TGYncCdlzUXeuaElgtP6PkGjQr0CGwfb75TBeI-yVBOnjr0R_bl2RdE_AiMQoCovbOGg7JYAhBR_vZrDZdT
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เยีย่มชมสถาปัตยกรรมภายในพะราชนเิวศน์ฯ 
 
          นำยอริยะ ทรงประไพ สถำปนิกอนุรักษ์ ส ำนักงำนมูลนิธิ

พระรำชนิ เวศน์มฤคทำยวันในพระอุปถัมภ์ฯ ได้น ำบุคลำกร

ส ำนักงำนรัฐมนตรี เยี่ยมชมสถำปัตยกรรมภำยในพระรำชนิเวศน์

มฤคทำยวัน พร้อมทั้งบรรยำยให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบูรณปฏิสังขรณ์ 

กำรอนุรักษ์ และกำรท ำนุบ ำรุงอำคำรต่ำงๆ ภำยในพระรำชนิเวศนฯ์ 
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หม่อมหลวงปริยดา  ดิศกุล 

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 

เลขำนุกำรรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร กล่าวปิดโครงการฯ  และให้โอวำท 

แก่บุคลำกรส ำนักงำนรัฐมนตรี ดังนี้ 

 ทุกคนเป็นองค์ประกอบส ำคัญ ในกำรขับ เคลื่อนองค์กรให้ ไปสู่ ผลส ำเร็จ 

เปรียบเสมอืนรถที่ตอ้งแข่งขันกับประเทศอื่น ซึ่งต้องอำศัยทีมงำนช่วยกันท ำให้รถคันนี้วิ่งไปถึงจุดหมำย

ปลำยทำงให้ได้ ดังนัน้ ทุกคนที่ท ำงำนอยู่เบือ้งหลังล้วนมคีวำมหมำย และสร้ำงประโยชนต์่อองค์กร 

 กำรท ำงำนเป็นทีมเป็นสิ่งส ำคัญ หำกทีมเวิรค์ไม่ด ีที่ผ่ำนมำงำนก็ไม่สำมำรถส ำเร็จได้  

 หำกเบื่องำน สำมำรถเปลี่ยนงำนได้ ต้องท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข อย่ำเป็นทุกข์  

ทุกคนเป็นข้ำรำชกำรต้องคิดเสมอว่ำท ำเพื่อประเทศชำติ 

 เรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองถนัด รู้จักปรับเปลี่ยนไปตำมหน้ำที่  อำจมีกำรหมุนเวียน

สับเปลี่ยนงำนกันบ้ำง กำรเปลี่ยนงำนในหน้ำที่จะท ำให้ได้เรียนรูส้ิ่งใหม่ๆ 

 ต้องคิดเชงิบวก ให้อภัย ให้ควำมรัก ควำมเมตตำซึ่งกันและกัน  

 ต้องให้ควำมร่วมมอืและให้ค ำแนะน ำแก่รัฐบำลใหม่ที่จะเข้ำมำรับหน้ำที่ตอ่จำกนี้  

 หำกพบว่ำมีกำรคอรร์ัปชนั ต้องรีบแจ้ง อย่ำนิ่งเฉย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ณ วันน้ีเป็นต้นไป ขอให้ทุกคนสามัคค ีปรองดอง ช่วยเหลือกัน 

ท างานด้วยความสุข และช่วยรัฐบาลใหม่ให้เดินต่อไปได้ เพราะรัฐบาลถอืเป็นตัวแทน

ของประเทศ และจะช่วยขับเคลื่อนกระทรวงศึกษาธิการให้อยู่ยาวนานต่อไป” 
 

พธิปีดิโครงการ 
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ส ำนักงำนรัฐมนตรี ได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำศักยภำพและประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
ส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมที่ 1 กำรพัฒนำองค์กำร 
(OD) ระหว่ำงวันที่ 26 -28 เมษำยน 2562 ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำนรัฐมนตรีสำมำรถสนับสนุนกำรปฏิบัติรำชกำรของรัฐมนตรีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
และเป็นส่วนรำชกำรที่มีระบบบริหำรจัดกำรที่ดี  

กำรจัดกิจกรรมกำรพัฒนำองค์กำร (OD) ได้แบ่งออกเป็น 2 ด้ำน ดังนี้  1) กำรบรรยำย 
ทำงวิชำกำร และกิจกรรมเชิงปฏิบัติกำร 2) กำรศึกษำดูงำน โดยได้ก ำหนดชี้ วัดควำมส ำเร็จ คือ  
ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ำระดับดี 

 

 

ส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร ได้มีค ำสั่งที่ 8/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนโครงกำร
พัฒนำศักยภำพและประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร ส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร กิจกรรมที่ 1 
กำรพัฒนำองค์กำร (OD) ส ำนักงำนรัฐมนตรี ลงวันที่  27 มีนำคม 2562 โดยก ำหนดให้คณะท ำงำน 
ฝ่ำยประเมินผลจัดท ำแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ และประเมินผลกำรด ำเนินกิจกรรม รวมทั้ง  สรุปผล 
กำรจัดกิจกรรม  

ส ำนักงำนรัฐมนตรี ได้ด ำเนินงำนกำรจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว โดยคณะท ำงำนฝ่ำยประเมินผล 
ได้จัดท ำแบบประเมินออนไลน์ ให้ผู้ เข้ำร่วมกิจกรรมได้ตอบแบบประเมินผ่ำนกำรสแกน QR Code  
(ภำคผนวก) เพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรรวบรวมข้อมูล และลดปริมำณกำรใช้กระดำษ 

 

 

 
  

 
 

ความเปน็มา 
 

 

การด าเนนิการ 

 

 ผลการประเมนิ 
การด าเนนิกจิกรรมการพฒันาองค์การ (OD) ส านักงานรัฐมนตรี 
โครงการพัฒนาศกัยภาพและประสิทธภิาพการบริหารจดัการ 

ส านักงานรัฐมนตร ีกระทรวงศึกษาธิการ 
ระหวา่งวนัที ่26 - 28 เมษายน 2562 

ณ จงัหวดัเพชรบุร ีและจงัหวดัประจวบครีีขนัธ์ 
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20 – 30 ปี (21.62%)

31 – 40 ปี (29.73%)

41 – 50 ปี (21.62%)

51 ปีขึ้นไป (27.03%)

ชำย (27%)

หญิง (73%)

ข้ำรำชกำร (56.76%)

ลูกจ้ำงประจ ำ (5.41%)

พนักงำนรำชกำร (5.41%)

พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร (32.43%)(32.42%) 

 
 
ก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนนควำมคิดเห็นเป็น 5 ระดับ คือ มำกที่สุด 5 คะแนน, มำก 4 คะแนน, 

ปำนกลำง 3 คะแนน, น้อย 2 คะแนน และน้อยที่สุด 1 คะแนน  
 

 
 
กำรประเมินควำมคิดเห็นของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมกำรพัฒนำองค์กำร (OD) ส ำนักงำนรัฐมนตรี  

โดยมีผู้ตอบแบบประเมิน 37 คน จำกผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 37 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีควำมคิดเห็นในกำร 
จัดกิจกรรม อยู่ในระดับ “ดีมาก”  โดยสรุปควำมคิดเห็นจำกผู้ตอบแบบประเมิน ดังนี้ 

ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมเป็นข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร และพนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร 
จ ำนวน 37 คน โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และอำยุเฉลี่ย 31 - 40 ปี รำยละเอียดดังแผนภำพที่ 1 – 3 

แผนภาพที่ 1 ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน  แผนภาพที่ 2 ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน 
    แยกตำมเพศ             แยกตำมอำยุ 
 

   

       

   

    

           แผนภาพที ่3 ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน แยกตำมประเภท 
 
 
  

 
 

 
 
 
1. ดา้นการบรรยายทางวชิาการ และกจิกรรมเชงิปฏบิตัิการ  
 ระดับความคิดเห็น  

ผู้ตอบแบบประเมินมีควำมคิดเห็นด้ำนกำรบรรยำย และกิจกรรมเชิงปฏิบัติกำร ระดับ
ควำมคิดเห็นมำกที่สุดว่ำ ควรมีกำรจัดกิจกรรมในลักษณะนี้อีก โดยมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับ “ดีมำก” 
รำยละเอียดดังตำรำงที่ 1 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

 

สรปุผลการประเมนิ 
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ตารางที่  1  ระดับควำมคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมินในด้ำนกำรบรรยำยทำงวิชำกำร และกิจกรรม 
  เชิงปฏิบัติกำร แยกตำมประเด็น 

 
 ร้อยละของความคิดเห็น  

ผู้ตอบแบบประเมินมีควำมคิดเห็นเรียงตำมล ำดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 ล ำดับ ดังนี้  
 - ควรมีกำรจัดกิจกรรมในลักษณะนี้อีก (ร้อยละ 64.86)  
 - วิทยำกรมีควำมเหมำะสม (ร้อยละ 56.76)  
 - สำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรท ำงำนได ้(ร้อยละ 51.53)  
รำยละเอียดดังตำรำงที่ 2 

ตารางที่  2 ร้อยละควำมคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมินในด้ำนกำรบรรยำยทำงวิชำกำร และกิจกรรม 
  เชิงปฏิบัติกำร แยกตำมประเด็น 

 
 

ประเด็น คะแนนเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

1. หัวข้อบรรยำยมีควำมเหมำะสม 4.43 ดีมำก 

2. สำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรท ำงำนได้ 4.41 ดีมำก 

3. เวลำในกำรบรรยำยมีควำมเหมำะสม 4.32 ดีมำก 

4. วิทยำกรมีควำมเหมำะสม 4.49 ดีมำก 

5. สถำนที่จัดกิจกรรมมีควำมเหมำะสม 4.43 ดีมำก 

6. ควรมีการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้อีก 4.57 ดีมาก 

รวม 4.44 ดีมาก 

ประเด็น 

ความคิดเห็น (ร้อยละ) 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

1. หัวข้อบรรยำยมีควำมเหมำะสม 45.95  51.35 2.70 - - 

2. สามารถน าความรู้ไปใช้ในการท างานได้  51.35  37.84 10.81 - - 

3. เวลำในกำรบรรยำยมีควำมเหมำะสม 43.24  45.95 10.81 - - 

4. วิทยากรมีความเหมาะสม  56.76  35.14 8.11 - - 

5. สถำนที่จัดกิจกรรมมีควำมเหมำะสม  48.65  45.95  5.41 - - 

6. ควรมีการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้อีก   64.86  27.03  8.11 -   - 
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2. ด้านการศึกษาดูงาน  
 ระดับความคิดเห็น  

ผู้ตอบแบบประเมินมีควำมคิดเห็นด้ำนกำรศึกษำดูงำน ระดับควำมคิดเห็นมำกที่สุดว่ำ  
เป็นกิจกรรมที่สร้ำงควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน โดยมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับ “ดีมำก” 
รำยละเอียดดังตำรำงที่ 3  
ตารางที่ 3  ระดับควำมคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมินในด้ำนกำรศึกษำดูงำน แยกตำมประเด็น 

 

 ร้อยละของความคิดเห็น  
ผู้ตอบแบบประเมินมีควำมคิดเห็นเรียงตำมล ำดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 ล ำดับ ดังนี้  
 - สร้ำงควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน (ร้อยละ 54.05) 

 - ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรศึกษำดูงำน และควำมพึงพอใจกำรจัดกิจกรรม 
ในภำพรวม (คะแนนเฉลี่ยเท่ำกัน ร้อยละ 43.24) 

รำยละเอียดดังตำรำงที่ 4 
ตารางท่ี 4 ร้อยละควำมคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมินในด้ำนกำรศึกษำดูงำน แยกตำมประเด็น 
 

ประเด็น คะแนนเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

1. สถำนที่ศึกษำดูงำนมีควำมเหมำะสม 4.24 ดีมำก 

2.  กำรบริหำรจัดกำรระหว่ำงกำรศึกษำดูงำน 4.11 ดี 

3. เวลำในกำรศึกษำดูงำนมีควำมเหมำะสม 4.08 ดี 

4. สร้างความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกัน 4.51 ดีมาก 

5. ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรศึกษำดูงำน 4.41 ดีมำก 

6. ควำมพึงพอใจกำรจัดกิจกรรมในภำพรวม 4.38 ดีมำก 

รวม 4.29 ดีมาก 

ประเด็น 
ความคิดเห็น (ร้อยละ) 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

1. สถำนที่ศึกษำดูงำนมีควำมเหมำะสม  40.54  45.95  10.81  2.70 - 

2.  กำรบริหำรจัดกำรระหว่ำงกำรศึกษำดูงำน 32.43  48.65 16.22  2.70 - 

3. เวลำในกำรศึกษำดูงำนมีควำมเหมำะสม  29.73  54.05  10.81  5.41 - 

4. สร้างความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกัน  54.05  43.24  2.70  - - 

5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน  43.24  54.05  2.70  - - 

6. ความพึงพอใจการจัดกิจกรรมในภาพรวม  43.24  51.35  5.41  - - 
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ผู้ตอบแบบประเมินมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม โดยสรุปไดด้ังนี้ 

ควรมีกำรจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ทุกๆ ปี เพรำะท ำให้มีกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น 
และเป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงำน กิจกรรมนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ท ำให้ได้รู้จักเพ่ือนร่วมงำน 
มำกขึ้น 

เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ เป็นกำรสร้ำงควำมรัก ควำมสำมัคคีให้เกิดขึ้นในองค์กร และ
ได้รับควำมกรุณำจำกผู้บริหำรระดับสูงที่ให้ควำมส ำคัญเข้ำร่วมกิจกรรม 

กำรจัดกิจกรรมช่วงเวลำนี้มีสภำพอำกำศที่ไม่เอ้ืออ ำนวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ได้รับความกรุณาจากผู้บริหาร
ระดับสูงเข้าร่วมกิจกรรม

ควรจัดกิจกรรมทุกๆ  ปี

เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์

ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
สภาพอากาศไม่เอื้ออ านวย

เป็นกิจกรรมที่สร้างความรัก 
ความสามัคคี และ

ความสัมพันธ์ภายในองค์กร

ข้อเสนอแนะ 

 

จำกผลกำรตอบแบบประเมินของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมกำรพัฒนำองค์กำร (OD) ส ำนักงำน
รัฐมนตรี แสดงให้เห็นว่ำผู้เข้ำร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับ “ดีมาก” ซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ได้ว่ำ  
กำรจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้บรรลุวัตถุประสงค์ในกำรสร้ำงควำมรู้ ประสบกำรณ์ สร้ำงควำมสำมัคคีและ
ควำมสัมพันธ์อันดีต่อกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ำร่วมกิจกรรม แต่อย่ำงไรก็ตำม กำรศึกษำดูงำน และ
กำรจัดกิจกรรมกลำงแจ้ง มีอุปสรรคในเรื่องสภำพอำกำศที่ไม่เอ้ืออ ำนวย ดังนั้น กำรจัดกิจกรรม 
ในโอกำสต่อไปควรจัดในช่วงเวลำที่มีสภำพอำกำศเหมำะสมเพ่ือจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรเข้ำร่วม
กิจกรรม 

สุดท้ายนี้คณะท างานฝ่ายประเมินผล ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
ในการตอบแบบประเมิน 

บทสรปุ 
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ก ำหนดกำร 

 
 

การด าเนินกิจกรรมที่ ๑  การพัฒนาองค์การ (OD)  ส านักงานรัฐมนตรี   
โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ส านักงานรัฐมนตรี 

ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒   
ณ  โรงแรมเมธาวลัย อ.ชะอ า  จังหวัดเพชรบุรี  และพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

 

 
 
 
 
 
 

วันศุกร์ที่ ๒๖ เมษำยน ๒๕๖๒   

 
 

 
 

๐๖.๓๐ น.  - คณะบุคลากรส านักงานรัฐมนตรี ศธ. พร้อมกัน ณ ศธ. เพื่อออกเดินทางจาก ศธ. ไปศูนย์เรียนรู้ 
                          โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี  โดยรถบัสปรับอากาศ 

   

๑๐.๓๐ น. - คณะฯ เดินทางถึงศูนย์เรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง ฯ จ.เพชรบุรี  
                                 เพ่ือเยี่ยมชม – ศึกษาดูงาน และรับฟังสรุปบรรยายความเป็นมาของโครงการ พร้อมทั้ง  
                                 การบริหารจัดการศูนย์ฯ ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามพระราชประสงค์ ฯ   
 

๑๒.๐๐ น.  - รับประทานอาหารกลางวัน  ณ พื้นที่ จ.เพชรบุรี  
 

๑๓.๐๐ น. - คณะฯ เดินทางไปโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์    
 

๑๔.๐๐ น.                  - คณะฯ เดินทางถึงโรงเรียนวังไกลกังวล ฯ  ต.หัวหิน อ.หวัหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
                                 เพ่ือเยี่ยมชม – ศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยายสรุปความเป็นมา การบริหารจัดการ และ 
                       การพัฒนาระบบการเรียนการสอนอย่างมีศักยภาพด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม  พร้อมทั้ง 
                                 ชมการแสดง  “วงโยธาวาทิต” ที่ได้รับรางวัลแข่งขันการประกวดวงโยธาวาทิตโลก (TWMC และ    
                                      AMA Thailand ประจ าปี ๒๕๖๑)   

๑๖.๓๐ น.  - คณะฯ เดินทางออกจากโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต.หัวหิน อ.หัวหิน  
                                 จ.ประจวบคีรีขันธ์ ไปที่พัก โรงแรมเมธาวลัย อ.ชะอ า  จังหวัดเพชรบุรี 
 
 

๑๗.๐๐ น.     - คณะฯ เดินทางถึงที่พัก โรงแรมเมธาวลัย อ.ชะอ า  จังหวัดเพชรบุรี 
๑๗.๓๐ น.   - รับประทานอาหารเย็น  ณ  พ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี 
๑๘.๓๐ - ๒๑.๓๐ น. - คณะ ฯ รับฟังการบรรยายใน หัวข้อ  “เทคนิคการบริหารงานอย่างมืออาชีพ”   
                                 โดย ว่าที่ร้อยตรีจักรพงษ์  ธรรมพงษ์บวร  และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ . 

๒๑.๓๐ น.         - พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
 
 



- ๒  - 
 
 

วันเสำร์ที่ ๒๗ เมษำยน ๒๕๖๒ 

   
๐๖.๐๐ - ๐๗.๐๐ น. - รับประทานอาหารเช้า  
๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. - ลงทะเบียน/รายงานตัว 
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. - พิธีเปิด/บรรยายพิเศษ โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
                                 ส านักงานรัฐมนตรี ศธ. โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. - คณะฯ รับฟังการบรรยายใน หัวข้อ  “เทคนิคการบริหารงานอย่างมืออาชีพ”   
    โดย ว่าที่ร้อยตรีจักรพงษ์  ธรรมพงษ์บวร (ต่อ) . 
๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. - ฝึกปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการงานอย่างมืออาชีพในยุค Thailand ๔.๐ :  
                                 การสร้างทีมงานให้แข็งแกร่ง (Team Work) / การสร้างองค์ความรู้ (Knowledge)/ 
                                 การสร้างองค์กรเครือข่าย (Net Work) โดยแบ่งกลุ่มการฝึกปฏิบัติและระดมความคิดเห็น  ดังนี้ 
 

                                           กลุ่มที่ ๑ โดยค าแนะน าของวิทยากร : การสร้างทีมงานให้แข็งแกร่ง (Team Work) 
 

๑. ว่าที่ร้อยตรีจักรพงษ์  ธรรมพงษ์บวร ๒. น.ส. ณัฐมน  สรหงษ.์ 
                                        

                                        กลุ่มที่ ๒ โดยค าแนะน าของวิทยากร : การสร้างองค์ความรู้ (Knowledge) 
 

๑. นายปอ  ศรีบุญทิพย์ ๒. นายชาตรี   ระหว่างพิมพ์ 
                                           

                                           กลุ่มที่ ๓ โดยค าแนะน าของวิทยากร : การสร้างองค์กรเครือข่าย (Net Work)  
 

๑. นายกิตติกาญจน์ แสงณรงค์ไชย   ๒. นายกฤติพงศ์  ใจไหม 
        

 

๑๒.๐๐ น.  - รับประทานอาหารกลางวัน                            
 

๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. - ฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพในยุค Thailand ๔.๐ : การสร้างทีมงานให้แข็งแกร่ง      

                                      (Team Work) / การสร้างองค์ความรู้ (Knowledge)/ การสร้างองค์กรเครือข่าย (Net Work) โดย 
                                 แบ่งกลุ่มการฝึกปฏิบัติและระดมความคิดเห็น (ต่อ)  ดังนี้ 
 

                                           กลุ่มที่ ๑  โดยค าแนะน าของวิทยากร : การสร้างทีมงานให้แข็งแกร่ง (Team Work) 
 

๑. ว่าที่ร้อยตรีจักรพงษ์  ธรรมพงษ์บวร ๒. น.ส. ณัฐมน  สรหงษ.์ 
                                        

                                        กลุ่มที่ ๒  โดยค าแนะน าของวิทยากร : การสร้างองค์ความรู้ (Knowledge) 
 

๑. นายปอ  ศรีบุญทิพย์ ๒. นายชาตรี   ระหว่างพิมพ์ 
                                           

                                           กลุ่มที่ ๓ โดยค าแนะน าของวิทยากร : การสร้างองค์กรเครือข่าย (Net Work)  
 

๑.นายกิตติกาญจน์  แสงณรงค์ไชย ๒. นายกฤติพงศ์  ใจไหม 
        

 

๑๗.๓๐ – ๑๘.๓๐  น.    -  รบัประทานอาหารเย็น 
๑๘.๓๐ – ๒๑.๓๐  น.    – คณะฯ ฝึกปฏิบัติกลุ่มกิจกรรม ฯ  (ต่อ) 
 



-     ๓   - 
 
 
   

วันอำทิตย์ที่ ๒๘ เมษำยน ๒๕๖๒ 
   
 

๐๗.๐๐ น.  - รับประทานอาหารเช้า                             
 

๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. - คณะฯ เข้าห้องประชุม รับฟังการบรรยายในหัวข้อ ภาษาอังกฤษกับการสื่อสาร  
                                 “ Basic  Conversation”  โดย ว่าที่ร้อยตรีจักรพงษ์  ธรรมพงษ์บวร 
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  - แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ Basic Conversation พร้อมน าเสนอผลงานของ 
                                 แต่ละกลุ่ม ดังนี้  

กลุ่มที่ ๑ โดยค าแนะน าของวิทยากร : การทักทายเบื้องต้น  
 

ว่าที่ร้อยตรีจักรพงษ์  ธรรมพงษ์บวร น.ส. ณัฐมน  สรหงษ.์ 
  

กลุ่มที่ ๒  โดยค าแนะน าของวิทยากร :  การรับโทรศัพท์   
          

๑. นายวิโรจน์ สุขนิน ๒. นายชาตรี   ระหว่างพิมพ์ 
 

กลุ่มที่ ๓  โดยค าแนะน าของวิทยากร : การต้อนรับแขกผู้มีเยือน 
 

๑.นายกิตติกาญจน์  แสงณรงค์ไชย ๒. นายกฤติพงศ์  ใจไหม 
    

 

       ๑๒.๐๐ น.  - รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี  
       ๑๓.๐๐–๑๔.3๐ น. - คณะฯ ร่วมในพิธีปิดกิจกรรมที่ ๑ : การพัฒนาองค์การ (OD) โครงการพัฒนาศักยภาพ 
                                  และประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ส านักงานรัฐมนตรี  โดย เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ 
                                  กระทรวงศึกษาธิการ (หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล)   
            

       ๑๔.3๐ น.  - คณะฯ เดินทางไปพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 
       ๑5.0๐ น.  - คณะฯ เดินทางถึงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี  

 

       ๑๖.๓๐ น.  - คณะฯ เดินทางกลับกรุงเทพฯ  
      

       ๒๐.๓๐ น.  - คณะฯ เดินทางถึง ศธ. โดยสวัสดิภาพ 
 

 
 
 

      หมายเหตุ :  ๑)   ก าหนดการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
                     ๒)   อาหารว่างและเครื่องดื่ม (เช้า-บ่าย) รับประทานระหว่างการเดินทางและระหว่างการด าเนินกิจกรรม 
 
 

 

 

  



 
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาองค์กร (OD) ส านักงานรัฐมนตรี 

โครงการพัฒนาศักยภาพและประสทิธิภาพการบริหารจดัการ 

ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ  

ระหว่างวันที่ 26 - 28 เมษายน 2562 

ณ จังหวัดเพชรบรุี และจังหวัดประจวบครีีขันธ์ 
   

 

 

ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง 

1 นายสุเทพ  แก่งสันเทียะ ผอ.สอ.สป. รักษาราชการแทน หน.สร. 

2 นางอาทิตยา  ปัญญา ศกึษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

3 นางสาววิริยา  ไชยคุปต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

4 นายก าพล  พลาอุไรกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

5 นางสาวจงดี  หว่งทรัพย์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 

6 นางทัศนี  นิมิตสมานจติต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

7 นางณรีรัตน ์ บุญหลัง นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 

8 นางสาวศุภลักษณ์  แจง้ใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

9 นางสาวเอมอร  ชัยพล นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

10 นางสาวบุษยากร  กิตติวานิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

11 นางสาวนวรัตน์  รามสูต นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 

12 ว่าที่รอ้ยตรี นรินทร์  ก้อนแก้ว นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

13 นายธิตกิาญจน์  ยิ้มสงวน นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

14 นายชาญชัย เตียวัฒนรัฐติกาล นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

15 นางสาวอิสรยี์  ฤทธิ์นิ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

16 นางสาวทิวะดี  ทองดี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

17 นางวีระวัลย์  พรหมมานุวัติ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

18 นางสาวประภัสสร  ราชมี นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

19 นางสาวอรพรรณ ฤทธิ์มั่น    นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 

20 นางสาวมุทิตา  เสตะจติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 



 

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาองค์กร (OD) ส านักงานรัฐมนตรี 

โครงการพัฒนาศักยภาพและประสทิธิภาพการบริหารจดัการ 

ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ  

ระหว่างวันที่ 26 - 28 เมษายน 2562 

ณ จังหวัดเพชรบรุี และจังหวัดประจวบครีีขันธ์ 
 

 

 

................................................... 

 

ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง 

21 นางสาวปานรดา  อนิทปัญญา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

22 นางสาวสุกฤตา  จันทร์อิ่ม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

23 นายณรงค์  มีถาวร พนักงานขับรถยนต์ ส2 

24 นายพีรวัส  มมีาก พนักงานขับรถยนต์ ส2 

25 นางปิยาธร  อนิทเกตุ พนักงานวิเคราะหจ์ัดเก็บเอกสาร 

26 นายวีระ  ด่านพณิชย์สกุล พนักงานวิเคราะหจ์ัดเก็บเอกสาร 

27 จา่อากาศตรี วสันต์ เหมวลิัย  
เสมียน ฝ่ายบริการ สถานีรายงาน 9  

ศูนย์ป้องกันทางอากาศ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 

28 นางสาวธิดาจันทร์  วิไลศรี นักจัดการงานทั่วไป 

29 นางสาวอรวรรณ เวียงวัตร นักจัดการงานทั่วไป 

30 นายอิทธิพล  รุง่ก่อน นักประชาสัมพันธ์ 

31 นายยุทธพงศ์  เลือกกลั่นดี นักประชาสัมพันธ์ 

32 นางสาวทิพย์สุดา  ศรษีะแก้ว นักประชาสัมพันธ์ 

33 นายสุรัตน์  ภูสุ่วรรณ นักจัดการงานทั่วไป 

34 นางสาวสุพรรณ ชัยเงิน พนักงานบริการ 

35 นางสาวกัญจนพร  ทบวัน พนักงานบริการ 

36 นางสาวอุดมพร  อุปพงษ์ พนักงานบริการ 

37 นางสาววารี  สรพาย พนักงานบริการ 



แบบประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาองค์การ (OD) สร.ศธ. 

ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒ 
ณ  จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

 

 
 

ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลทั่วไป  
 1. เพศ  ชาย     หญิง 
 ๒. อายุ  ๒๐ – ๓๐ ปี    ๓๑ – ๔๐ ปี      ๔๑ – ๕๐ ปี      ๕๑ ปีขึ้นไป 
 3. ประเภท   ข้าราชการ    ลูกจ้างประจ า     พนักงานราชการ     
    พนักงานจ้างเหมาบริการ    อ่ืนๆ ................................... 

ค าชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นที่มีต่อการเข้าร่วมโครงการ หรือข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง
โครงการในโอกาสต่อไป  
ส่วนที่ ๒ : ความคิดเห็น 
 

ประเด็น 
ความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

กิจกรรมที่ 1 : บรรยายทางวิชาการ และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ      
๑. หัวข้อบรรยายมีความเหมาะสม      
๒. สามารถน าความรู้ไปใช้ในการท างานได้      
๓. เวลาในการบรรยายมีความเหมาะสม      
๔. วิทยากรมีความเหมาะสม      

๕. สถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม      
๖. ควรมีการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้อีก      
กิจกรรมที่ ๒ : ศึกษาดูงาน 
๑. สถานที่ศึกษาดูงานมีความเหมาะสม      
๒. การบริหารจัดการระหว่างการศึกษาดูงาน      
๓. เวลาในการศึกษาดูงานมีความเหมาะสม      

๔. สร้างความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกัน      

5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน      

6. ความพึงพอใจการจัดกิจกรรมในภาพรวม      

ส่วนที่ ๓ : ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

....................................................................... ......................................................................................... 

....................................................................... ......................................................................................... 
 

ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือส าหรับการตอบแบบประเมิน 
 

QR Code 
 



 

QR Code 

ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ 

 คณะท างานฝ่ายประเมินผลโครงการฯ 
 

ขอความร่วมมือตอบแบบประเมนิโครงการฯ 
ผา่นช่องทาง QR Code ดา้นลา่ง 


