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สารสัมพันธ์ฉบับส่งท้ายปลายปีฉบับนี ้

ดร.ละเอียด  แจ่มจันทร ์ มีของดีจากอเมริกา
มาฝากตามที ่ได ้ส ัญญากันไว้  ติดตามได้ใน

“จดหมายเหตุ : ความทรงจำและคุณค่า”    สำหรับ
  ประจำฉบับ  ได้แก่  นักศึกษาโครงการผลติ

พยาบาลวิชาชีพเพิ่มฯ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ท่ีมีฐานะยากจน  จำนวน 99 คน เขา้รับพระราชทาน

ทุนเสริมพิเศษเพื่อการศึกษา จากกองทุนพระเจ้า

หลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ   และได้นำ

สาระสำคัญจากนโยบายของ 
  ในการประชมุผู้บริหารในสงักดัสถาบนั

พระบรมราชชนก  มาเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการ

ดำเนินงานกันต่อไป

เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงเจริญพระชนมพรรษา

80 พรรษา ในวนัที ่ 5 ธันวาคม 2550 น้ี  ท่านปลดั

กระทรวงสาธารณสขุ ไดน้ำคณะผูบ้ริหาร ขา้ราชการ

และผูแ้ทนนกัศกึษา  กลา่วอาเศยีรวาท ถวายพระพร

ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11

และในวโรกาสเดียวกันนี้ สถาบันพระบรมราชชนก

ได้กำหนดจัดงาน ⌫   
    ⌫ 

  ระหว่างวันที่ 17-28

ธันวาคม 2550  ติดตามรายละเอียดและข่าวอื่น

ที่น่าสนใจได้ในคอลัมน์   สำหรับ

 มีวิธีการจัดทำและนำเสนองาน
ให้ประสบความสำเร็จมาฝาก

ในวาระดิถีปีใหม่ 2551 ที่กำลังจะเวียนมา

บรรจบอีกครั้งหนึ่งนี้  คณะผู้จัดทำ 

   ขอส่งความรกั และความ

ปรารถนาดีมายังผู้อ่านทุกท่าน  พร้อมทั้งอำนวยพร

ให้ทุกท่าน  มีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขตลอด

ปี 2551 ค่ะ

  

 
  

  

ผู้เขียนได้รับทุนพัฒนาผู้บริหารจากสถาบันพระบรมราชชนก  ให้ไป

ศึกษาอบรมและดูงานต่างประเทศเป็นเวลา 3 เดือน ในหลักสูตรการพัฒนา

สมรรถนะผู้บริหารด้านทักษะภาษาและการเพิม่พูนประสบการณ์ด้านจัดการศึกษา

จากประสบการณ์ในการก่อตั้ง  ⌦
 เม่ือวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีนพรตันว์ชิระ

เฉลิมฉลองครบ 72 ปี ใน พ.ศ. 2546    ผู้เขียนยังคงสนใจที่จะทำงานต่อเนื่อง

ในการค้นคว้าประวัติศาสตร์การศึกษาผดุงครรภ์ของกระทรวงสาธารณสุข

นับจากการก่อตั้งโรงเรียนผดุงครรภ์วชิระแห่งแรกในปี พ.ศ. 2474  และอีก

6 แห่งที่ ลำปาง ขอนแก่น ยะลา ราชบุรี เชียงใหม่ และนครสวรรค์  ซึ่งปัจจุบัน

ได้เปลี่ยนชื่อและปรับบทบาทไปแล้ว    หากไม่มีการค้นคว้า  จัดเก็บเอกสารที่

เกี่ยวข้อง  ประวัติศาสตร์สำคัญของกระทรวงสาธารณสุขและของประเทศเรื่อง

การจัดการศึกษาผดุงครรภ์   นับวันแต่จะเลือนรางและสูญหายไปตามกาลเวลา

ความสนใจเริ่มต้นจากการอ่านหนังสือเรื่อง Jefferson Nurse   ซึ่ง

Professor Barbara Brodie เขียนในโอกาสที่โรงเรียนพยาบาล มหาวิทยาลัย

เวอรจิ์เนยี (School of Nursing University of Virginia) ครบรอบ 100 ปี เม่ือปี

พ.ศ. 2547  ดังนั้นเมื่อได้เสนอเค้าโครงการศึกษาด้านประวัติศาสตร์การศึกษา

พยาบาล (Nursing History) และผลงาน ต่างๆ ไปให้ตามท่ีมหาวิทยาลัยขอมาแล้ว

ผู้เขียนได้รับการตอบรับในฐานะ Post-Doctoral Fellow  โดยที่มีวัตุประสงค์

ในการศึกษาครั้งนี้  2 เรื่อง คือ  1) การออกแบบเค้าโครงการเขียนหนังสือเรื่อง

“พัฒนาการการศึกษาผดุงครรภ์ของประเทศไทยในกระทรวงสาธารณสุข”
และ  2) การบริหารจัดการหอจดหมายเหตุ  โดยเป็นการพัฒนาทักษะภาษา

อังกฤษเพ่ืองานวิชาการไปพร้อมกัน

ผู้เขียนได้ทำงานกับ Professor Barbara Brodie ในการค้นคว้า

เพื ่อวางเค้าโครงการเข ียนหนังสือตามที ่ต ั ้งใจไว้  และฝึกหัดการบริหาร

จัดการหอจดหมายเหตุ  ณ ศูนย์การศึกษาประวัติศาสตร์การพยาบาล (The

Center for Nursing Historical Inquiry)  มีการทดลองคน้ควา้ใน Rocke Feller

Archive ซึ่งเป็นหอจดหมายเหตุที่สุดยอดของประเทศสหรัฐอเมริกา  รวมทั้งได้

ศึกษาดงูาน  เช่น  National Library of  Medicine , Pennsylvania University

Archive เป็นต้น  เพ่ือเป็นการเกร่ินนำ  จึงขอเสนอสาระเรือ่งจดหมายเหตุ : ความ
ทรงจำและคณุค่า  เพ่ือปูพ้ืนความเขา้ใจแกผู้่อ่าน

ดร. ละเอยีด แจม่จนัทร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

   



จดหมายเหตุ หมายถึง หนังสือบอกข่าว  เรื่องที่เป็นไป  รายงาน

บันทึกเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น  เอกสารของหน่วยงาน  เอกสารส่วนบุคคล

เรื่องราวที่บันทึกไว้  ซึ่งได้มีการรวบรวม  ตรวจสอบหรือชำระให้เป็นข้อมูล

ทางประวัติศาสตร์

ในสมัยโบราณของไทย  พระมหากษัตริย์ทรงโปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์

จดบันทึกเหตุการณ์ของบ้านเมือง  ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่สำคัญ ไว้เป็น

พระราชพงศาวดาร  ทำให้คนรุ่นต่อมาเข้าใจ  นอกจากน้ันยังมีบันทึกจดหมายเหตุ

ทีบุ่คคลเขยีนขึน้เปน็เรือ่งราวของตนเอง (Diary)  หรอืบันทกึไวเ้ปน็พงศาวดาร

คำให้การ  ตัวอย่างเช่น จดหมายเหตุจีนว่าด้วยกรุงสยามแต่โบราณ  จดหมายเหตุ
ของหมอบรัดเลย์ เป็นต้น

จดหมายเหตตุามความหมายสากล ตรงกับคำว่า Archives ซ่ึงมีความหมาย 3 ประการ คือ
1. เอกสารต้นฉบับ ท่ีตรวจสอบแล้วว่ามีคุณค่าในการเกบ็รักษาไว้ตลอดไป เรียกว่า เอกสารจดหมายเหต ุ(Archival Materials)

2. หน่วยงานทีท่ำหน้าท่ีจัดเก็บ รวบรวม รักษา และให้บริการสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ

3. อาคาร สถานท่ีท่ีเก็บรักษาเอกสารจดหมายเหต ุซ่ึงเรียกว่า หอจดหมายเหตุ

ดังน้ัน คำว่า Archive จึงมีความหมายครอบคลมุสาระ เร่ือง คือ เอกสารจดหมายเหต ุองค์การท่ีจัดเก็บจดหมายเหตุ  และ หอจดหมายเหตุ

มีลักษณะและการบนัทกึตามยคุสมยัและวสัดุท่ีใช้บันทกึ  ในอดตีมกีารบนัทกึไวใ้นดนิเหนยีว  แผ่นหนงั  แผ่นทอง  ใบลาน  ศิลาจารกึ

กระดาษ ฯลฯ  ต่อมาจึงไดพั้ฒนาเปน็กระดาษ  ฟิล์ม  แถบบนัทกึภาพ  แถบบนัทกึเสยีง  และเปน็ระบบดจิิตอลในปจัจุบัน

เอกสารจดหมายเหตุจึงจำแนกประเภทได้ดังน้ี

1. เอกสารจดหมายเหตท่ีุบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร (Textaul Archives) ท้ังการบันทึกด้วยลายมือ พิมพ์บนวัสดุทุกประเภท

2. เอกสารจดหมายเหตท่ีุบันทึกเสียงหรือภาพ (Audio-Visual Archives) เช่น ภาพถ่ายเนกาทฟิ สไลด์ โปสเตอร์ ภาพวาด

บัตรอวยพร ฯลฯ

3. เอกสารจดหมายเหตปุระเภทแผนท่ี แผนผัง แบบแปลน พิมพ์เขียวต่างๆ (Cartography Archives)

4. เอกสารจดหมายเหตท่ีุบันทึกด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer-Readable Archives) เป็นข้อมูลสารสนเทศท่ีบันทึกไว้ในฐานข้อมูล   ซ่ึงได้

พัฒนามาจากการจดัเก็บ รวบรวมจากเอกสารจดหมายเหตปุระเภทแรก   เพ่ือให้บริการสืบค้นในเครอืข่ายภายใน หรือจากเวบ็   โดย

เป็นศูนย์วิชาการเพ่ือการเก็บรักษา ค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาหรือตามความสำคญัของประวัติศาสตร์เร่ืองน้ันๆ

เอกสารจดหมายเหตทุุกประเภทดงักลา่ว จึงเปน็หลกัฐานเชือ่มโยงอดตีกบัปัจจุบัน ใหย้้อนรอยความทรงจำ ความเปน็มา เร่ืองเลา่ขาน

ของบุคคล หน่วยงานที่สามารถนำมาร้อยเรียงให้เกิดคุณค่าของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม พัฒนาการ การเรียนรู้จากอดีตที่ทำให้เป็นปัจจุบัน

และนำไปสู่อนาคต

ปัจจุบันมีหอจดหมายเหตแุหง่ชาตใินกรงุเทพและทกุภมิูภาค  รวมทัง้หอจดหมายเหตบุุคคลสำคญั เช่น หอจดหมายเหตนุายกรฐัมนตรี

พลเอกเปรม ติณสูลานนท ์    ท่ีเป็นตน้แบบในการเริม่ตน้ดำเนนิงานในวทิยาลยัและสถาบนัพระบรมราชชนกได ้   สถาบนัอุดมศกึษาทีไ่ด้จัดตัง้

หอจดหมายเหตุแล้ว  เพื่ออำนวยประโยชน์ต่อภารกิจของตนและให้บริการแก่หน่วยงานอื่น และสาธารณชน เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์เป็นต้น

วิทยาลัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งถือกำเนิดมายาวนาน ได้สั่งสมเรื่องราวความเป็นมา ภารกิจ และพัฒนาการของ

วิทยาลยัมาเปน็ลำดบั   ปัจจุบันมบีางแหง่ทีมี่หอจดหมายเหตหุรือการจดัเกบ็ประวตัศิาสตรใ์นชือ่อ่ืนๆ  และยงัมหีลายแหง่ทีไ่ม่ได้เร่ิมการจดัเกบ็

ในโอกาสที่   ⌫ น่าจะเปน็จุดเริม่ต้นในการรวบรวม จัดเกบ็ประวติัศาสตรข์อง

สถาบันพระบรมราชชนกใหค้งอยู่ย่ังยืนต่อไป

สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย ทรงเห็นความสำคัญของหนังสือราชการว่าเป็นเอกสารข้อมูล

ประวัติศาสตร์ที่อาจสูญหายได้ จึงทรงดำริจัดตั้งหอจดหมายเหตุและหอรูปขึ้น เพื่อเก็บรักษาเอกสารที่มีอายุเกิน 25 ปี ดังปรากฏในนิพนธ์

ของหม่อมเจ้าพูนพิศมัย ดิสกุล พระธิดา

    ⌫ ⌫   ⌫   ⌫   
⌫  

 ⌫ ⌫ ⌫



ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2550  อนุมัติในหลักการให้กระทรวงสาธารณสุข  และ
กระทรวงมหาดไทย  ดำเนินโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่ม  เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยการรับบุคคลในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้เข้าเรียนพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ในปีการศึกษา 2550
จำนวน 3,000 คน

กระทรวงสาธารณสุข  โดยสถาบันพระบรมราชชนก  รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน

ทุนเสริมพิเศษเพื่อการศึกษา แก่นักศึกษาพยาบาลโครงการดังกล่าว  จากกองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

ในโครงการสายใยรกัแหง่ครอบครวั  จำนวน  99 คน  เปน็เงนิ 20,000 บาท ตอ่คนตอ่ปี รวม 4 ปี

ในปีการศึกษา 2550 นี้  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้นักศึกษา

ในโครงการฯ ซ่ึงไดรั้บพระราชทานทนุจากกองทนุดงักลา่ว จำนวน 99 คน (จังหวดันราธวิาส 33 คน  ปัตตาน ี32 คน  ยะลา 19 คน

สตลู 6 คน  และสงขลา 9 คน)  เขา้เฝา้รบัพระราชทานทนุจากพระเจา้วรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้ศรรัีศมิ ์พระวรชายาในสมเดจ็พระบรม

โอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร  ณ ศาลามติราภริมย ์  วงัศโุขทยั  เมือ่วนัที ่13 พฤศจกิายน 2550 ทีผ่่านมา

⌦
 ⌫ ⌫

  

ในการประชุมผู้บริหารในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เมื่อวันที่ 15

พฤศจกิายน 2550  ณ โรงแรม เดอะแกรนด ์อยุธยา บางกอก   นพ.จักรธรรม   ธรรมศกัด ิ์
(รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข)  ได้ให้เกียรติไปเป็นประธานการประชุม  โดยได้กล่าวถึง

ความรู้สึกตอนหนึ่งว่า

“……….รู้สึกผูกพัน และภูมิใจมากที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

และท่าน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบให้ดูแลงานของสถาบันพระบรมราชชนก

.......ชื่อสถาบันพระบรมราชชนก  สูงส่งมาก เป็นชื่อพระราชทาน ไม่อยากให้

พวกเราลืมความสูงส่งและความสำคัญของนามสถาบัน ต้องช่วยกันเทิดทูน ยกย่อง
นามสถาบัน  ในส่วนของวิทยาลัยก็ได้รับพระราชทานนาม “วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี”  “วิทยาลัยการสาธารณสุข
สิรินธร”  และ “วิทยาลยัเทคโนโลยทีางการแพทยแ์ละสาธารณสขุกาญจนาภเิษก”  เป็นนามทีเ่รายกยอ่งเทดิทนูถงึ 3 พระองค์

จึงเปน็เรือ่งทีเ่ราจะยอมใหเ้สียช่ือเสียงเกยีรตยิศไมไ่ด้......... รองปลัดกระทรวงแตล่ะคนมกัจะอยูไ่ม่นาน เปล่ียนบอ่ย ต้องอยา่คาดหวงั

ในตัวรองปลัดกระทรวงมากเพราะมาอยู่ฉาบฉวย  ถ้าเห็นว่ารองปลัดกระทรวงคนไหนจะช่วยแก้ปัญหาได้ต้องรีบดำเนินการ

ในช่วงที่มีโอกาส  ท่านปลัดกระทรวงจะอยู่ถึงปี 2552 ท่านขยันสนใจงานทุกเรื่อง และตัดสินใจเร็ว ต้องรีบเสนอเรื่องดีๆ ให้ท่าน

ช่วยแก้ปัญหา  ช่วงนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ เองก็ให้ความสนใจดูแลสถาบันพระบรมราชชนก โดยเฉพาะเรื ่องการ

ออกพระราชบญัญติัจัดตัง้เปน็สถาบนัอุดมศกึษาฯ จึงไม่ควรทิง้โอกาสทองนีไ้ป ......ชมรมต้องรีบผลักดนัใหทั้นการณ ์อย่ารอสถาบนัฯ

อาจล่าช้าเพราะติดอยู่กับระบบราชการ  ผู้บริหารต้องตระหนักถึงภารกิจ นอกเหนือจากการสอนหนังสือ คือ  เทิดพระเกียรติทั้ง
3 พระองคท์า่นใหย้ิง่ใหญ”่

หลังจากนั้นได้มอบ “นโยบายด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ”  แก่ผู้บริหารในสังกัดสถาบันพระบรม

ราชชนก  ว่าในการดำเนินภารกิจจะต้องดูว่าประเทศชาติคาดหวังอะไรจากพวกเรา  และเราจะทำอะไรใน 1 – 2 ปีข้างหน้า

ส่ิงทีค่วรดเูปน็แนวทาง  คอื แผนพฒันาสขุภาพแหง่ชาติ ฉบบัที ่10



ยุทธศาสตรท่ี์ 3 : การสรา้งระบบบริการสขุภาพและการแพทยท์ีผู่รั้บบริการอุน่ใจ ผูใ้หบ้ริการมคีวามสขุ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ข้อที่ 3  เร่งผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพให้มีปริมาณและคุณภาพ เหมาะสม

กับสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงและเน้นให้มีการกระจายกำลังคนให้เกิดความเป็นธรรมและทั่วถึง

เป้าหมาย ข้อที่ 8  :  ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีศักยภาพและกระจายอย่างเหมาะสม

ต่อการให้บริการในลักษณะสหวิทยาการอย่างเป็นองค์รวม โดยใช้กลวิธีและมาตรการที่เกี่ยวข้อง เช่น

1. เสริมกำลังคนในระบบบริการปฐมภูมิ และระบบสุขภาพชุมชนให้พอเพียงโดยส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และชุมชนท้องถิ่น มีส่วนร่วมและสนับสนุนการผลิตบุคลากรสาธารณสุขในชุมชน

สถาบันฯ ควรระดมสมองช่วยกันคิด วางแผนการผลิตและพัฒนาบุคลากร อย่างไรให้สอดคล้อง และมีความสมดุลย์

อาจารย์จะเป็น excellence ด้านชุมชนได้หรือไม่  ในขณะที่คุณภาพก็ต้องผ่านการรับรองในระดับ international ด้วย

2. ปรับการบริหารและสร้างระบบงานให้สามารถสร้างกำลังใจและแรงจูงใจให้บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข

มีความสุขและเห็นคุณค่าของการทำงาน  เช่น  ทำให้ระบบบริหารงานบุคลากรมีความโปร่งใสและยุติธรรมให้คนทำงานดี  ได้รับ

การส่งเสริมอย่างเป็นธรรม เพื่อรักษาขวัญและกำลังใจของบุคลากร

“ผมใฝ่ฝันที่จะได้เห็นแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยและสถาบันฯ ที่มีความโปร่งใส ถ้าทำข้อ 2 นี้ได้ดี ข้อ 1 ก็จะไปได้ดี

....ตามนยัสำคญัของขอ้ 2  ตัง้ขอ้สังเกตวา่สถาบนัฯ ในหลาย generation ทีผ่่านมาอาจลมืมองเรือ่งการพฒันาทายาท   การกำหนด

คุณสมบัติของผู้บริหารว่าจะต้องเป็นนักบริหารระดับสูง  อาจหาได้ยาก  แต่ถ้ากำหนดว่าต้องเป็นอาจารย์ที่ทำการสอนชั้นเซียน

อาจเห็นแววและหาได้ง่ายกว่า”

3. ส่งเสริมบทบาทสถาบันการศึกษาในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการสร้าง

เสริมอุดมคติและคุณธรรมของวิชาชีพและการสร้างความรู้สุขภาพแบบองค์รวม

ยทุธศาสตรท์ี ่5  :  การสรา้งทางเลอืกสขุภาพทีห่ลากหลายผสมผสานภมูปัิญญาไทยและสากล
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ข้อที่ 3  :  พัฒนาสถาบันการศึกษา ระบบการศึกษา ระบบการเรียนรู้และการจัดการ

ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย  การแพทย์พื้นบ้าน  และการแพทย์ทางเลือกให้มีมาตรฐาน

เปา้หมาย ข้อที ่ 5  :  มีการจดัตัง้และพฒันาสถาบนัการศกึษา  สถาบนัดา้นการจดัการความรู ้  ภมิูปัญญาสขุภาพไทย

เพื่อผลิตพัฒนากำลังคน การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก

 
1. พัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ ตามความต้องการของชุมชนท้องถิ่น และให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมทั้งร่วมคิด  ร่วมทำ

และร่วมรับผิดชอบในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขในชุมชนเอง  เช่น  สนับสนุนงบประมาณในการส่งบุคลากรของ

ชุมชนเข้ามาศึกษา  รวมทั้งการจ้างงานภายหลังการสำเร็จการศึกษา  ออกค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมให้กับบุคลากรสาธารณสุขของ

ชุมชนเอง  เป็นตน้

2. ปรับภารกิจของสถาบันพระบรมราชชนก

- เพื่อเตรียมการให้สถาบันพระบรมราชชนกปรับแนวทางการทำงานให้สอดคล้องกับร่าง พรบ.

- ปรับภารกิจให้กว้างขวางและครอบคลุมมากขึ้น

- ขยายงานทั้งด้านการผลิตและพัฒนา  เช่น  หลักสูตรการศึกษาต่ำกว่าปริญญาที่ยังขาดแคลนอยู่ รวมทั้ง

การจัดการศึกษาต่อเนื่อง

- สนับสนุนให้วิทยาลัยปรับภารกิจตามความสามารถและความถนัดของตน  (ไม่ใช่หลีกจากความเป็น excellence

ด้านชุมชนต้องไปควบคู่กัน)

3. พัฒนาระบบการจัดการศึกษา หลักสูตร ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทย  และการแพทย์

ทางเลือกให้มีมาตรฐาน  และแสวงหาความร่วมมืออย่างเป็นระบบ



   

4. การพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข  ต้องมีการพัฒนาอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะบุคลากรในสถานบริการระดับ

ปฐมภูมิให้มีศักยภาพและเพิ่มขีดสมรรถนะ ให้สามารถให้บริการที่มีคุณภาพ มมีาตรฐาน  ต้องเหมาะสมทั้ง process และ

output   สถาบันฯ ควรมีทีมงานช่วยกันคิดว่าแต่ละปีจะพัฒนาอะไรให้เหมาะสม  ไม่ใช่แต่ละวิทยาลัยคิดกันเองแบบ

สะเปะสะปะ   ควร focus ปัญหาทีส่ำคญัเรง่ดว่น และกำหนดพืน้ทีท่ีจ่ะทำกอ่นหลงั

5. การพัฒนาบุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนก  ต้องมีการปรับการบริหารและสร้างระบบงานให้สามารถ

สร้างกำลังใจและจูงใจให้บุคลากรมีความสุขและเห็นคุณค่าของการทำงาน  ทำให้ระบบบริหารงานบุคลากรมีความโปร่งใส

และยุติธรรม  ให้คนทำงานดีได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นธรรม  เพื่อรักษาขวัญกำลังใจบุคลากร  เช่น  จัดระบบการ

คัดเลือกบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยให้มีความโปร่งใสและยุติธรรม  ปัญหาทุกอย่างมีทางที่จะแก้ไขได้

ถ้าแก้คนเดียวไม่ได้ก็ช่วยกันคิด ช่วยกันแก้หลายๆ คน  หลายๆ ทาง  ด้วยความร่วมมือปรองดองกัน   โดยอาจนำแนวทาง

ตามพระบรมราโชวาทหรือวิถีธรรมมาใช้

.........การทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนั้น  ได้ประโยชน์มากกว่าทำเฉพาะประโยชน์ส่วนตัว  และบอกได้ว่าคนไหน
ทำเพือ่ประโยชนส่์วนตวัแท้ๆ  ล้วนๆ  เช่ือวา่ประโยชนน์ัน้จะไมไ่ด้เทา่กบัรวบรวมของหนกัมาวางบนหวัแบกเอาไว้
ตลอดเวลา ซึ่งก็ไม่สบาย ก็หนัก ก็เหนื่อย  แต่ถ้าผู้ใดทำเพื่อส่วนรวม ยิ่งมากยิ่งดี ยิ่งเบา ยิ่งคล่องแคล่วว่องไว
และยิ่งมีความสุข ...

            พระบรมราโชวาท พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั

ปัญหาทกุอยา่งมทีางทีจ่ะแกไ้ขได้  ถา้แกค้นเดยีวไมไ่ด้  กช่็วยกนัคดิช่วยกนัแกห้ลายๆ คน หลายๆ ทาง
ด้วยความ ร่วมมือปรองดองกัน

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

......การทำความดีนั้น โดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจ  และความต้องการของมนุษย์ จึงทำได้ยาก
และเห็นผลช้า แต่ก็จำต้องทำ เพราะหาไม่ความชั่ว ซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่ แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็ว
โดยไม่ทันรู้สึกตัว...

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

6. สถาบันพระบรมราชชนกควรศึกษาวิจัยความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพ  มีแผนการผลิตกำลังคนด้าน

สุขภาพของสถาบันฯ ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 - 2559 และควรมี

กลไกทีรั่บผิดชอบดแูลเรือ่งนีโ้ดยเฉพาะ  ควรม ี expert group มาชว่ยกนัดคูวามตอ้งการกำลงัคน อยา่มวัแตร่อคนอืน่ โดยดู

ทศิทาง ของแผนชาต ิและ demand & supply

7. สถาบันพระบรมราชชนกต้องสร้างกลไกที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภายในสังกัดสถาบันฯ

ให้คล่องตัวและมีเอกภาพ

- วิทยาลัยในสังกัดมีความจำเป็นต้องสร้างระบบการบริหารจัดการของตนเองที่เป็นระบบ มีส่วนร่วม โปร่งใส

และตรวจสอบได้  เน้น teamwork และความมีมาตรฐานการศึกษา

- สถาบนัฯ ตอ้งมรีะบบที ่ support วิทยาลยัใหมี้คณุภาพ smart ในสงัคม

- ควรลดบทบาทความเป็นเจ้านายของส่วนกลางลง และทบทวนจุดอ่อนของตัวเองว่ามีอะไรบ้าง

       สรุปโดย  นิภาพรรณ  สุวรรณนาถ
 หนว่ยประชาสมัพันธ ์และเตรยีมความพรอ้มฯ



 ⌫   
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เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา

เพื ่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที ่ได้ร ับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เปลี ่ยนชื ่อสถาบันพัฒนากำลังคนด้าน

สาธารณสขุ  เป็น “สถาบนัพระบรมราชชนก” ครบรอบ 12 ปี  สถาบนัพระบรมราชชนก ร่วมกบัวทิยาลยัในสงักดั  จึงไดจั้ดงาน

“เฉลมิพระเกยีรติ 80 พรรษามหาราชา และครบรอบ 12 ปี วันพระราชทานนามสถาบนัพระบรมราชชนก”  ระหวา่งวนัที่
17 – 28 ธนัวาคม 2550  โดยมกีจิกรรมตา่งๆ ดงันี้

วันที่ 17 – 21 ธันวาคม 2550  “สัปดาห์ทำความดถีวายพอ่หลวง”
วนัที ่ 17 ธนัวาคม 2550  เวลา 8.40 น. ปฏบัิตธิรรมเฉลมิพระเกยีรตเิจรญิสมาธภิาวนา 8 พนัคน 8 หมืน่นาท ี เพือ่ถวาย

พ่อหลวง 80 พรรษา พร้อมกันทั่วประเทศ  หลังจากนั้นจะเป็นพิธีถวายอาเศียรวาทและเปิดงาน  ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ

ได้แก่  การรับบริจาคโลหิต  นิทรรศการ และการแสดงต่างๆ  โดยผู้ที ่มาร่วมงานในส่วนกลางสามารถชมนิทรรศการและ

การแสดงต่างๆ ได้ระหว่างวันที่ 17 – 21 ธันวาคม 2550 ณ บริเวณสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำหรับในส่วนภูมิภาค

สามารถร่วมงานได้ ณ วิทยาลัยในสังกัด

วันที่ 26 – 28 ธันวาคม 2550  งานสัมมนาวิชาการ “QA for Green and Happiness Society” พร้อมนิทรรศการ

และซุม้ตา่งๆ  ณ ห้องประชมุจูปิเตอร ์อาคารชาเลนเจอร ์อิมแพค เมืองทองธานี

จึงขอเรยีนเชญิทา่นผูบ้ริหาร คณาจารย ์ บุคลากรของสถาบนัพระบรมราชชนก ตลอดจนผูส้นใจ  เขา้รว่มกจิกรรมดงักลา่ว

ได้ตามวัน เวลาข้างต้น

    ⌦
  

นพ.ปราชญ ์  บุณยวงศวิ์โรจน ์  ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ  ในนามสถาบนัพระบรมราชชนก  ไดน้ำคณะผูบ้ริหาร

ประกอบด้วย  นพ.จักรธรรม  ธรรมศักดิ ์  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  คณะผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนก

และผู้แทนนักศึกษาจากวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก   ไปบันทึกเทปถวายอาเศียรวาทเนื ่องในวโรกาส

อภิลักขิตมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา

ในวนัที ่ 5 ธนัวาคม 2550  ณ  สถานวีทิยโุทรทศันแ์หง่ประเทศไทย ช่อง 11  เมือ่วนัที ่26 พฤศจกิายน 2550  ดว้ยความสำนกึใน

พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น



ประชาชนให้ความสนใจมาร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุขกันอย่างล้นหลามบริเวณ

หน้าลานพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร รวมทั้งร่วมสร้างประวัติศาสตร์

     ⌦ ⌫  เพือ่นำขึน้ทลูเกลา้ฯ ถวายพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ

 ⌫ 
  ⌫ 

เมือ่วนัที ่27 พฤศจกิายน 2550 นพ. มงคล  ณ สงขลา  รมว. สธ.  ไดเ้ปน็ประธานนำคณะผูบ้ริหาร ขา้ราชการ เจา้หนา้ที่

กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานต่างๆ พร้อมด้วยผู ้แทนหน่วยงาน สมาคม องค์กรต่างๆ  วางพานพุ่มถวายสักการะ

พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ครบรอบ

65 ปี  เพื่อระลึกถึงความสำคัญของงานสาธารณสุขที่ได้พัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม  ตั้งแต่ก่อตั้งเป็นการสาธารณสุขจนกระทั่งเป็น

กระทรวงสาธารณสุข

หลังจากนั ้น  ได้ร่วมถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวฯ  ว่า “จะประพฤติปฏิบัติเป็นข้าราชการที่ดี  ตามรอยพระยุคลบาท  จะมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของชาติ
และประชาชน   จะเสริมสร้างคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดิน  และจะส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนดูแลสร้างสุขภาพ
ของตนเอง  ครอบครวั และชมุชน  โดยยดึมัน่ในหลกัความถกูตอ้ง เป็นธรรม  โปรง่ใส ประหยดั และคุม้คา่เป็นทีต้ั่ง”

ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การลงนามถวายพระพรบนดอกราชพฤกษ์  บริการตรวจสุขภาพ

นวดเพือ่สุขภาพ  การจำหนา่ยสนิคา้ราคาประหยดั  และการแสดงจากศลิปิน  ดารา  ซ่ึงไดจั้ดขึน้ระหวา่งวนัที ่27 – 30 พฤศจกิายน

2550 ที่ผ่านมา ณ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข



หลักสูตร จำนวน กำหนดรับสมัคร วันอบรม สถานท่ีอบรม
 (คน)

1. นักบริหารการสาธารณสขุระดับสูง รุ่นท่ี 24 (นบส.) 48 พ.ย. 50 – 21 ธ.ค. 50 มี.ค. – มิ.ย.51 วิทยาลัยนักบริหารฯ

2. การพัฒนารองผู้อำนวยการฝา่ยการแพทยโ์รงพยาบาลศนูย์ /

โรงพยาบาลทัว่ไป 50 พ.ย. 50 – 28 ธ.ค. 50 เม.ย. – ก.ย. 51 วิทยาลัยนักบริหารฯ

3. ผู้บริหารการสาธารณสขุระดับกลาง รุ่นท่ี 22 (ผบก.) 500 พ.ย. 50 – 24 ธ.ค. 50 เม.ย. – ก.ย. 51 วิทยาลัยเครือข่าย

4. ผู้บริหารการสาธารณสขุระดับต้น รุ่นท่ี 18 (ผบต.) 1,200 พ.ย. 50 – 24 ธ.ค. 50 เม.ย. – ก.ย. 51 วิทยาลัยเครือข่าย

5. พัฒนาผู้บริหารแนวใหม่ สำหรับสาธารณสุขอำเภอ 100 พ.ย. 50 – 24 ธ.ค. 50 เม.ย. – ก.ย. 51 วิทยาลัยเครือข่าย

6. พัฒนาผู้บริหารแนวใหม่ สำหรับหัวหน้าสถานีอนามัย 500 พ.ย. 50 – 24 ธ.ค. 50 เม.ย. – ก.ย. 51 วิทยาลัยเครือข่าย

7. พัฒนาผู้บริหารแนวใหม่ สำหรับหัวหน้าฝ่ายโรงพยาบาลชมุชน 300 พ.ย. 50 – 24 ธ.ค. 50 เม.ย. – ก.ย. 51 วิทยาลัยเครือข่าย

8. พัฒนาผู้บริหารแนวใหม่ สำหรับหัวหน้าฝ่าย / หัวหน้างาน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 50 พ.ย. 50 – 24 ธ.ค. 50 25 – 29 ก.พ. 51 วิทยาลัยนักบริหารฯ

9. พัฒนาผู้บริหารแนวใหม่ สำหรับหัวหน้ากลุ่มงาน

โรงพยาบาลศนูย์ / โรงพยาบาลทัว่ไป 50 พ.ย. 50 – 31 มี.ค. 51 21 – 25 ก.ค. 51 วิทยาลัยนักบริหารฯ

10.  พัฒนาทีมบริหารวิทยาลัย 50 ก.พ. 50 – เม.ย. 50 7 – 18 ก.ค. 51 วิทยาลัยนักบริหารฯ

11.  การประชมุวชิาการ 800 ธ.ค. 50 – ก.พ. 51 4 – 5 มี.ค. 51 วิทยาลัยนักบริหารฯ/

สมาคม

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข  อาคาร 6 ชั้น 9 สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ  โทรศพัท ์0-2590-1927-8  โทรสาร 0-2590-1810

 ⌫ 

ตามที ่ว ิทยาลัยพยาบาลในสังก ัดสถาบัน

พระบรมราชชนก  ได้ร ับนักศึกษาในโครงการผลิต

พยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต ้  โดยมเีปา้หมายสดุทา้ย คอื ไดบั้ณฑติ

ที่เป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ และมี

ทัศนคติในการให้บริการประชาชนบนฐานที่เข้าใจถึง

วิถีชีวิต วัฒนธรรม และภาษาของคนในพื้นที่เป็นอย่างดี

ซึ ่งนอกจากจะแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลแล้ว

ยังส่งผลถึงการสร้างความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี

ของเยาวชนในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย

⌫

   



ดังนั้น  เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มฯ  กลุ่มวิจัย สถาบันพระบรม

ราชชนก  จึงไดจั้ดทำโครงการวจิยัและพฒันาการผลติพยาบาลวชิาชีพเพ่ิมเพือ่แกไ้ขปัญหาในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้
ซึ่งกิจกรรมหนึ่งของโครงการคือ “การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมงานวิจัยในการทำวิจัยเชิงคุณภาพ”
โดยจดัประชมุไปแลว้จำนวน 2 รุ่น  ไดแ้ก ่  รุ่นที ่1  ระหวา่งวนัที ่21 – 23 พฤศจกิายน 2550  และรุน่ที ่2  ระหวา่งวนัที ่  28 – 30

พฤศจิกายน 2550 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร  ทั้งนี้เพื่อพัฒนาอาจารย์และบุคลากรในวิทยาลัยสังกัดสถาบันฯ

ให้มีความรู ้ความสามารถในการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  เพื ่อให้ได้ข้อสรุปที่นำไปสู่การพัฒนาการดำเนินการ

ในโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มฯ ต่อไป

⌫   

สถาบนัพระบรมราชชนก  ได้จัดประชมุเชิงปฏบัิติการเรือ่ง  
⌫ ⌫   เมือ่วนัที่

29 – 31 ตลุาคม 2550 ทีผ่่านมา ณ โรงแรมอมาร ีดอนเมอืง แอรพ์อรต์  เพือ่สร้าง

ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่เน้นความเป็นมนุษย์

และพัฒนาแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน  ทั้งนี ้เพื ่อขยายผลการดำเนินการ

ในโครงการปฏิรูปการศึกษา ระยะที่ 1 เกี่ยวกับการนำแนวคิดของสุขภาพแนวใหม่

และศาสตร์ทางสังคมและความเป็นมนุษย์บูรณาการ เข้าสู ่การศึกษาตลอด

หลักสูตร  การเปิดโลกทัศน์และปรับทัศนคติของผู้เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้

จากสภาพจริงให้ครอบคลุมวิทยาลัย ทั้งหมด 37 แห่ง  ส่วนวิทยาลัยที่ดำเนินการ

ในระยะที่ 1 แล้ว  ควรมีการขยายรายวิชาเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ตลอดจน

พัฒนาการเรียนรู ้ร ่วมกับเครือข่ายบริการสุขภาพและชุมชน เพื ่อพัฒนาเป็น

แหล่งฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา เป็นการพัฒนาการจัดการศึกษาทั้งระบบ

  ⌫
⌫



โดย นายไอที

ปัจจุบันการนำเสนองานต้องมีสื่อประกอบ  เช่น  สไลด์ หรือ power point  เราท่านทั้งหลายคงมี
ประสบการณ์ การจัดทำ และนำเสนอสื่อดังกล่าวกันมาบ้างแล้ว  และหลายครั้งเราคงไม่ได้สังเกตว่าสื่อของเรา
มผีลตอ่ผูฟ้งัอยา่งไร  ช่วยใหง้านเรารุง่หรอืลม่   วันนีเ้รามาทบทวนเทคนคิวธิกีารจดัทำ  และนำเสนองานเพือ่
ท่ีเราจะไดมี้ผลงานจบัตาจับใจใหไ้ด้เฮกันบ้างดีไหม

        

1.  Use Key Phrases about Your Topic
พึงจำไว้ว่าการนำเสนอไม่ใช่คำบรรยาย  เนื้อหาที่นำเสนอควรเป็นประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับหัวข้อ

ในหน้านั้นไม่ควรเกิน 4 ประเด็น หรือ 4 bullets  ในหนึ่งหน้าและมีความต่อเนื่องระหว่างประเด็น  ภาพที่ใช้ควรเรียบง่าย

ไม่เล่นสีสัน หรือ animation มากมายจนทำให้จุดความสนใจเปลี่ยนไป (อย่าลืมคติเซนที่ว่า simplicity is the best

หรอืทีว่งการสมยันีไ้ม่วา่จะเปน็โฆษณาหรอืแฟชัน่ถอืคตวิา่ Less is more ..)

2.  Layout is Important
ออกแบบช้ินงานนำเสนอใหผู้้ฟังติดตามได้ง่าย  หลักคือ หัวข้อท่ีนำเสนอควรอยูต่ำแหน่งบนสุดของภาพ (slide/power

point)  รูปประโยคที่นำเสนอ ควรเรียงจากซ้ายไปขวา จากบนลงล่าง  ประเด็นหรือข้อมูลสำคัญควรอยู่ส่วนบน  เนื่องจาก

หากเป็นห้องใหญ่ผู้ฟังอาจไม่สามารถมองเห็นส่วนล่างของภาพได้

3.  Limit Punctuation and Avoid All Capital Letters
หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องหมายคำพูด “.....” เครื่องหมาย , (comma) และการนำเสนอด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ (capital

letters)  ในกรณีที่เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด เพราะนอกจากจะอ่านลำบาก  ตัวพิมพ์ใหญ่ยังให้ความรู้สึกเหมือนเป็นการ

ตะโกนใสผู้่ฟัง

4.  Avoid Fancy Fonts
หลีกเล่ียงการใช้ตัวอักษรแปลกๆ Fancy Fonts หรือแบบตัว script  เพราะอ่านยาก  ผู้ฟังต้องใช้เวลาอ่านนานกว่าปกติ

และหากเปน็การนำเสนอ อย่างเปน็ทางการควรใชแ้บบมาตรฐาน เช่น  Arial ,Times New Roman, Verdana  นอกจากนี้

ควรใชรู้ปแบบตวัอักษรไม่เกนิ 2 แบบ  โดยเปน็ Fonts ของหวัขอ้ และ Fonts ของเนือ้หา  ขนาด Font ประมาณ 24 – 30 pt

ซึ่งใหญ่พอที่คนหลังห้องจะเห็นได้ชัดเจน ( ผู้นำเสนอหรือผู้จัดทำควรสังเกตด้วยตนเองและบันทึกไว้ว่าขนาด Font ควรเป็น

เท่าไรในสถานที่และจำนวนผู้ฟังแต่ละครั้งเพื่อกำหนดเป็นมาตรฐานของตน...)

5.  Use Contrasting Colors for Text and Background
ใช้สีตัวอักษรที่ตัดกับพื้นหลัง

*  ตัวอักษรดำบนพืน้สีสว่างเหมาะทีสุ่ด  หลีกเลีย่งการใชพ้ื้นขาวเพราะภาพทีแ่สดงบนจอจะจา้เกนิไป  ควรใชสี้เทา

ซ่ึงสบายตากวา่  พืน้หลงัสดีำ ตวัอกัษรขาวควรใชก้รณตีอ้งการดงึดดูความสนใจ

*  ระวงัสสัีน ลวดลายของพืน้หลงัอาจทำใหอ่้านตวัอกัษรลำบาก

*  ใช้ สี (color scheme) สอดคลอ้งกนัตลอดการนำเสนอ
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แสดงความคดิเหน็  หรอืแจง้เปล่ียนทีอ่ยู ่ :
หน่วยประชาสัมพันธ์และเตรียมความพร้อมฯ  สถาบันพระบรมราชชนก
อาคาร 2  ช้ัน 7  สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ  ถนนตวิานนท ์ อำเภอเมอืง  จังหวดันนทบรีุ  11000
โทรศพัท ์0-2590-1819  โทรสาร  0-2591-8623   หรอื   www.pi.ac.th       E – mail  :   nipaparn_su@hotmail.com

(ช่ือ - ท่ีอยู่ผู้รับ)

6.  Use Slide Design Templates Effectively
เลือกใช้ Template ให้เหมาะสมกบักลุ่มผู้ฟัง  Template ท่ีเรียบงา่ยเหมาะกบัการนำเสนอเปน็ทางการ  ส่วนสสัีน

ลวดลายเหมาะกับการนำเสนอไม่เป็นทางการหรือกับกลุ่มผู้ฟังที่เป็นคนรุ่นใหม่

7.  Limit the Number of Slides
ต้องประเมนิเวลาในการนำเสนอและเผือ่เวลาในการซกัถาม  การนำเสนอไมค่วรนานเกนิไปจนทำใหผู้้ฟังเบือ่หนา่ย

ขาดความสนใจ  โดยทัว่ไปควรจำกดัจำนวนสไลด ์1 หนา้ ใช้เวลาประมาณ 1 นาท ี หากมจีำนวนสไลดม์ากเกนิไปทำใหไ้ฟล์

มีขนาดใหญแ่ละมปัีญหาเวลาเปดิตอ่เนือ่ง  โดยเฉพาะเมือ่มี multi media ประกอบในสไลดชุ์ดนัน้  นอกจากนี ้ควรแยกสไลด์

นำเสนอ และสไลดอ้์างองิใหอ้ยูค่นละชดุ

8.  Use Photos, Charts and Graphs
ควรมรูีปภาพ แผนภมิู กราฟ หรอื วดิโีอประกอบเพือ่ดงึดดูความสนใจแทนทีจ่ะมแีตข่อ้ความเนือ้หาอยา่งเดยีว

9.  Avoid Excessive Use of Slide Transitions and Animations
เทคนิคต่างๆรวมถึงภาพ animation

ช่วยดึงดูดความสนใจของผู้ฟังแต่ไม่ควรมีมากเกินไปเพราะจะดึงความสนใจของผู้ฟังไปจากเนื้อหาที่กำลังบรรยาย  การใช้

animation ควรใชลั้กษณะเดยีวกนัตอ่เนือ่งตลอดการนำเสนอ

10.  Make Sure Your Presentation Can Run on Any Computer
อย่าลืมทดสอบไฟล์การนำเสนอบนเครื่องที่จะใช้ก่อนเสมอ  โดยเฉพาะเมื่อมีการอ้างอิงไฟล์ที่อยู่คนละ Directory

กับไฟล์หลักทีจ่ะนำเสนอ  อาจตอ้งสร้าง Directory และสรา้งไฟลท่ี์เกีย่วขอ้ง และทดสอบใหพ้ร้อมก่อนนำเสนอทกุครัง้

แหลง่ข้อมลู  : คอลัมน์ “มุมไอที” วารสารรายเดอืน “บ้านเรา PTT Spirit” ฉบับท่ี 444 ปีท่ี 22  เดอืน พฤศจกิายน 2549

http://www.pttplc.com


