
ประมวลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 

“การบูรณาการเพื่อสนับสนุนภารกิจรัฐมนตรี” 

องค์ความรู้  : เทคนิคการประสานงานในภารกิจของรัฐมนตรี 

: เทคนิคการสื่อสารเพื่อการท างาน 

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558  

ณ ห้อง MOC อาคารราชวัลลภ ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ 

 

  

 

 กลุ่มเป้าหมายกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2  จ านวน  33 คน 

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้   จ านวน  31 คน 

 

ผูบ้รหิาร 

นางรกัขณา  ตณัฑวฑุโฒ 

หวัหนา้ส านกังานรฐัมนตรี 

 ทีมงาน สร. ทุกคนมีความส าคัญในงาน ท าอย่างไรจึงจะท าให้ถูกใจและถูกต้อง 

 สร. ต้องท างานให้ถูกต้องมากกว่าถกูใจ และท าให้ผลงานเป็นที่ยอมรับ 

 สิ่งดีๆขององค์กร เราต้องบอกกล่าวใหไ้ด้ชื่นชมกัน แต่ถ้าเป็นจุดอ่อน/ข่าวร้ายก็ต้องรบัรู้

และช่วยกันแก้ไขปญัหา เราต้องเดินไปด้วยกัน 

 สิ่งที่คิด/ท า ต้องรับผิดชอบ เวทีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ จะช่วยสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มี

การพูดคุย ปรึกษาหารอืกันให้จบ อย่าให้มีสิ่งใดค้างคาใจ เป็นการคุยกันอย่าง

สร้างสรรค ์

 งานทุกงานในองค์กรมีความส าคัญ ต้องท าไปด้วยกัน ทุกคนมีความสามารถแตกต่างกัน 

ต้องเติมเต็มซึ่งกันและกัน 

 ยินดีรบัฟังข้อเสนอแนะ และเป็นกระจกให้กันและกัน 

 ขอบคุณทุกคนที่ท าให้ สร. เดินไปข้างหน้าได้ 
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นางสาวนงศลินิ ี โมสกิะ 

นกัวเิคราะหน์โยบายและแผนเชีย่วชาญ 

 ประเทศสิงคโปร์ จะให้เด็กใหม่ ที่ยงัมีประสบการณ์ไม่มาก ได้แสดงออก เสนอความ

คิดเห็นเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นการเรียนรู้ เราควรให้เวทีแลกเปลี่ยน การน าเสนอในโอกาส

ต่างๆ เป็นเวทใีห้คนรุ่นใหม่ได้แสดงออกเพื่อพัฒนางาน 

 เคล็ดลับความส าเร็จในการพัฒนาตนเอง ต้องหาจุดอ่อนเพื่อปรบัปรุงพัฒนาตนเอง      

ให้พบ อย่างมีจิตส านึก มมีุมมองท่ีรอบด้าน มีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

เสนอทางเลือกที่เป็นไปได้ และมีแรงบันดาลใจ (Inspiration) ให้เกิดความคิดใหม่ๆ 

 การพัฒนา สร. ในภาพรวมต้องมี Team Work ที่ดี โดยมีการไขว้งาน (Cross Function) 

ระหว่างกลุ่ม/งานต่างๆ มีเครือข่าย (Networking) การแลกเปลี่ยน หารือ เพื่อแบ่งปัน 

(Sharing/Exchange) ความรู้กัน ด้วยการระดมพลังสมอง (Brainstorming) และ          

การมีส่วนร่วม (Participation)   

 ทฤษฎีการคิดแบบหมวก 6 ใบ (Six Thinking hats) ของ ดร.เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน          

(Dr. Edward de Bono) ที่มีแนวคิดหลักว่า “อยา่น าความเหน็ทีข่ดัแย้งมาปะทะกนั         

ใหว้างเรยีงขนานกนัไว ้แลว้ประเมนิผลได-้เสยี อยา่งเปน็ระบบ” 

ก าหนดสัญลักษณ์ การคิดที่สะท้อนถึงวิธีการคิด วิธกีารท างานของแต่ละคนไว้เป็น    

หมวก 6 ใบ 6 ส ีได้แก ่

 

 

สขีาว เป็นตวัแทนของข้อเท็จจริง ได้แก่ ตวัเลข ข้อมลูต่างๆ ที่มีประโยชน์

ในการคิดวิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุปโดยไม่ค านึงถึงทัศนคติ หรือความเห็นใดๆ 

ชัดเจน ตรงไปตรงมา  

“บรสิทุธิ ์เปน็กลาง มองแตข่อ้เท็จจริง” 

 

 

 

สแีดง เป็นตวัแทนของอารมณ์ ความรู้สกึที่มีต่อเรื่องราวต่างๆ โดยไม่ต้อง

อธิบายเหตผุลใดๆ เป็นความรู้สึก สัญชาตญาณ และลางสังหรณ์           

ไม่มีเหตผุลประกอบ 

“อารมณ ์ไมต่อ้งคดิมาก ไมม่เีหตผุล” 

 

 

 

สดี า เป็นตวัแทนของความระมดัระวัง ต้องไตร่ตรอง รอบคอบ และยบัย้ัง

ชั่งใจ ข้อควรค านึงว่าอะไรควรท า ไมค่วรท า เป็นความคิดเชิงระมัดระวัง   

มีเหตผุลเสมอ  

“ขอ้จ ากดั เงือ่นไขจกุจกิ เหตผุลดา้นลบ” 
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สเีหลอืง เป็นตวัแทนของการแสวงหาทางเลือกอยา่งระมัดระวัง          

ลองผิดลองถูกกอ่นตัดสินใจ มักคาดการณ์ในทางบวก มองโลกในแง่ดี 

เป็นการคิดท่ีเปิดโอกาสการพฒันา สร้างสรรค ์

“คดิสรา้งสรรค ์มองแงด่ ีมคีวามหวงั” 

 

 

 

 

 

สเีขยีว เป็นตวัแทนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้ม ี            

การคิดปรับปรุง สร้างสรรค์ พัฒนา มคีวามคิดนอกกรอบที่สมัพันธก์ับ

ความเปลี่ยนแปลง ใช้ประสบการณ์เดิมเพื่อพัฒนา  

“ประนปีระนอม คดิสรา้งสรรค ์หาทางแกป้ญัหา” 

 

 

 

สนี้ าเงนิ เป็นตวัแทนของการควบคุม ความคิดท้ังหมด มองมุมกว้าง 

ครอบคลุมทุกสรรพสิ่ง เปน็การควบคุมการบริหารกระบวนการ         

เป็นระบบขั้นตอน 

“เปน็ประธาน อยูเ่หนอืทกุสิง่ มปีระสบการณม์าก” 

 

 ในการท างานการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถน าแนวคิดทฤษฎี Six Thinking hats     

มาใช้ โดยการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีจุดมุ่งหมาย จ าแนกความคิดออกเป็นด้านๆ 

และคิดอย่างมีคุณภาพ หมวกทั้ง 6 สี จะเป็นการช่วยจัดระเบียบความคิด ท าให้การคิด        

มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นทักษะการช่วยดึงความรู้ ประสบการณ์ ของคนตามประเภท   

สีหมวกมาใช้อย่างเหมาะสม (Diversity Management) และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ    

ให้อยู่กับองค์กร 

งานบรหิารทั่วไป 

นางสาวศรญิญา  กลุประดษิฐ์ 

เลขานุการหวัหนา้ส านกังานรฐัมนตรี 

 การสื่อสารในองค์กร ต้องใช้สติไตร่ตรองในการรับฟัง การโต้ตอบ ถ้าไม่แน่ใจต้อง

ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจน 

 ต้องมีทัศนคติทางบวกในการท าภารกิจงานท่ีรบัผิดชอบ เพื่อการพัฒนางาน 

 ท าหน้าที่ของตนเองให้ดีท่ีสุด และพร้อมช่วยเหลืองานอื่น 

 ตั้งใจท างานทุกอย่างให้ดีที่สุด ถ้าคิดว่าท าเพื่อ สร. ผลของงานจะออกมาด ี
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นางแจม่จติต ์ สคุนธสาร 

งานบรหิารทัว่ไป 

 การสื่อสาร ดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ ต้องมีความจริงใจ 

 ใช้ความคิดในการท างานให้มากขึ้น ปรับทศันคติ เพื่อให้งานส าเร็จ 

 พยายามท างานที่ได้รับมอบหมายอย่างด ีไม่ท าให้เรา (สร.) หรือใครเดือดร้อน และให้

ผู้บงัคับบัญชาสบายใจ 

 สร. ต้องท าหน้าที่บริการคนที่มาติดต่อประสานงานให้ดทีี่สุด 

 

นางสาวจงด ี หว่งทรพัย์ 

งานชว่ยอ านวยการ 

 การประสานงาน/สื่อสาร ต้องมีความเข้าใจ ให้ขอ้มูลชัดเจน ทั้งการพูดคุย              

ใช้สื่ออิเลคทรอนิกส ์ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

 มีการปรับปรุงพัฒนาตวัเองอยู่เสมอ เข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ ทกัษะ  

 ท างานในหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบให้ดีท่ีสุด ต้องชดัเจนในงาน ท าได้ทนัเวลาและ

ต้องมีน้ าใจ เกื้อกูลกับคนในองค์กร 

 

นางสาวเอมอร  ชยัพล 

งานชว่ยอ านวยการ 

 การประสานงาน/สื่อสาร ภายใน สร. ต้องใช้ทุกช่องทางสื่อ อย่างรวดเร็ว ทนัที        

เพื่อสื่อสารข้อมลูข่าวสารถึงกัน 

 การท างาน สร. ให้ประสบความส าเร็จ ต้องให้สอดคล้องกับฝ่ายการเมือง 

 เพื่อความรอบคอบในการท างาน ต้องท างานตามหน้าที่ ตามที่ได้รบัมอบหมายให้ถูกต้อง 

ครบถ้วน ภายใต้ค าสั่งการที่เป็นลายลักษณ์อักษร 

 สร. จะประสบความส าเร็จได้ด้วยความรัก ความเข้าใจ ความสามัคคีของคนในองค์กร 
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นางดรณุ ี ไรเปีย่ม 

คณะท างาน ผช.รมต. ทปษ.รมว.ศธ. 

 การประสานงาน/การสื่อสาร ต้องไม่ใส่สีตไีข่ ต้องค านึงถึง ความส าคัญ ความเร่งด่วน 

ต้องสื่อสารกับคนที่ใช่ และมีการเตรยีมค าพูด ข้อมลูให้พร้อม บางคนเมื่อจบการสื่อสาร

ต้องทบทวน เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน 

 การปรับปรุงพัฒนาตนเอง เป็นเรื่องใหญ่ ต้องลงทุนมาก โดยศึกษาหาความรู้ เรียนรู้คน

ที่เราท างานด้วยทุกระดบั เรียนรู้ที่จะท างานให้ได้หลากหลาย วิธีการท างานของแต่ละคน 

แต่ละสถานการณ์ไม่เหมือนกัน 

 สร. ต้องท างานตามกฎหมายก าหนด ท างานตามนโยบาย การท างานเพื่อความถูกใจกับ

ความถูกต้อง ต้องหาจุดพอดี ตื่นตัวรู้หน้าที่ ทุกงาน 

 ต้องเพิ่มคุณค่าให้องค์กร โดย สร. ท าเต็มที่ เพื่อ 

     ให้คนเกรงใจ : เรามีศักยภาพ เราสามารถ เราท าได้ 

     ให้คนชอบใจ : ต้องมีน้ าใจ เราช่วยเขา 

 

นางวรีะวลัย ์ พรหมมานวุตัิ 

งานสารบรรณ/พสัด ุ

 ใช้สื่อทุกประเภท หนังสือเวียน เพื่อการแจ้งข้อมูลขา่วสาร ในเรื่องส าคัญ ผลประโยชน์

ต้องแจ้งเวียน เข้าร่วมประชุมอย่างต่อเนื่อง 

 เรยีนรู้ ท าความเข้าใจในงานของตนและพัฒนาการท างานอยู่เสมอ 

 ท าหน้าที่ของตนให้ดทีี่สุด 

 

นางสาวทวิะด ี ทองด ี

คณะท างาน รมช.ศธ. (พลเอก สรุเชษฐ ์ชยัวงศ์) 

 การประสานงาน/สื่อสาร ต้องมีความชัดเจน เป็นไปในทิศทางเดยีวกัน ไม่พูดให้ใคร

เสียหาย พูดดีๆ ถ้าเป็นหนังสือเวียนต้องให้ครบถ้วนทุกคน การสือ่สารกับใครควร

วิเคราะห์นิสัยผู้รับสารด้วย 

 การท างานที่ดตี้องช่างสังเกต วางตวัให้เหมาะสม เรยีนรู้เพื่อนร่วมงาน และแนวทางการ

ปฏิบตัิงานที่เปลี่ยนไป เพื่อความสขุในการท างาน 

 ทีมงาน สร. ต้องปรับวิธีการท างานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บงัคับบญัชา  

ต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงและท าในสิ่งที่ถูกต้อง 

 หลักส าคัญในการท างาน คือ การช่วยเหลือเกื้อกลูกนั เมื่อผิดพลาดต้องให้อภยั ยิ้มแย้ม

จริงใจต่อกัน 
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นายชาญชยั เตยีวฒันรฐัติกาล 

งานพสัด ุ

 การประสานงาน/สื่อสาร ถ้าเป็นเรื่องเร่งด่วน ให้ท าทันที โดยใช้วิธีการอย่างไม่เป็น

ทางการ เช่น การพูดคุย โทรศพัท์ ไลน์ แล้วท าเป็นเอกสารโดยเร็ว เน้นให้ขอ้มูล

ครบถ้วน ถูกต้อง 

 เรยีนรู้สิ่งใหม่เสมอ และน าสิ่งท่ีเป็นข้อผิดพลาดเป็นบทเรยีน ไม่ให้มีการผิดซ้ า 

 ต้องมีความกระตือรือร้นในการท างาน และต้องร่วมแรง ร่วมใจ เพื่อให้งานส าเร็จ 

 ท าหน้าที่ให้ดีที่สุด มีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด หรือไม่มีขอ้ผิดพลาด บกพรอ่ง 

 

นายธติกิาญจน ์ ยิม้สงวน 

งานบรหิารทัว่ไป (ทรพัยากรบคุคล) 

 การประสานงาน/การสื่อสาร ต้องวิเคราะห์สาร ตรวจสอบความชัดเจน และ         

เลือกช่องทาง วิธีการสื่อสารที่เหมาะสม 

 ต้องควบคุมอารมณ์ จิตใจ แยกแยะงานและเรื่องส่วนตวั 

 ในการปรบัตัว พัฒนางาน ต้องวิเคราะห์ ปรบัตัวเองก่อน เพราะการเปลี่ยนคนอื่น      

อาจท าไม่ได ้เราต้องปรบัตวัเอง แต่อย่าปรับเปลี่ยนจนสูญเสียหลักการ/จดุยืนของตวัเอง 

 ต้องเรียนรู้งาน และพึ่งพาตนเองในงานท่ีรับผิดชอบให้ได้ 

 

นายชยัวฒัน ์ เดชรกัษา 

งานชว่ยอ านวยการ 

 การประสานงาน/สื่อสาร ต้องบอกเรื่องจริง ที่มาที่ไป แจ้งความต้องการ กระตุ้นให้มี

ส่วนร่วม การพูดความจรงิ จริงใจ จะได้รับความร่วมมือที่ดี 

 ท าตนให้มีสุขภาพอนามัยที่ด ีพักผ่อนให้เพียงพอ เมื่อมีแรงก็จะมีความคิดในการท างาน

อย่างเต็มที่ 

 ส ารวจตนเองอยู่เสมอ ว่ามีงานอะไรที่ต้องท าบ้าง แสวงหาความรู้และประสบการณ์    

ให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น เทคโนโลยี 

 ความส าเร็จของงานอยู่ท่ี “ความรกังาน สูง้าน ใสใ่จงานและท างานดว้ยสตปิญัญา” 
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นายอภสิรณ ์ แสนปลืม้ 

งานบรหิารทัว่ไป พนกังานพมิพด์ดีชัน้ 3 

 การสื่อสารด้วยหนังสือเวยีน มีคุณค่า ขอใหอ้่าน เพื่อทราบความเปลี่ยนแปลง         

ความเคลือ่นไหวต่างๆ 

 ท างานในหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างมีสติ จริงใจกับงาน ท างานให้มีความสุข ปรบัทัศนคติ

ให้สอดคลอ้งกับสิ่งแวดล้อม สถานการณ์แวดล้อม 

 การจะท างานให้ส าเร็จต้องมีการปรบัตัว ปรับวิธีท างานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

 

นางปยิาธร  อนิทเกตุ 

งานสารบรรณ 

 ตั้งเป้าหมายในการประสานงาน/สื่อสาร ทุกครั้งให้ชัดเจน 

 ในการพัฒนาตนเอง เพื่อพัฒนางาน ต้องเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตั้งสติในการท างาน    

อย่าให้มีความผิดพลาด เชน่ การส่งเรื่องไป สป. วิเคราะห์ กลั่นกรอง ต้องท าบญัชี        

มีหลักฐานให้ชัดเจน 

 ความส าเร็จของงานอยู่ท่ีการท าได้ตรงตามต้องการ และรบัผิดชอบในหน้าที่ ผิดพลาด   

ให้น้อยที่สุด 

กลุม่งานสนับสนุนวชิาการ  

นายก าพล  พลาอไุรกลุ 

งานกลัน่กรองเรือ่งฯ สนบัสนุนวชิาการ 

 การประสานงาน/การสื่อสาร พูดคุยในกลุ่มงาน ท าหนังสือแจ้งเวียน และประชุมร่วมกัน 

โดยเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 

 การพัฒนาตนเอง ต้องเปิดรับเรื่องใหม่ๆ มีการประยุกต์ใช้ น าสู่การปฏิบตัิ เขา้รับ       

การอบรม และในกรณีงานที่ท ากับผู้อื่น ต้องรบัฟังข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต และน าไปสู่

การปรับปรุงให้ดขีึ้น 

 เป้าหมายในการท างาน ต้องท าให้ถูกต้องและถูกใจ โดยท าในสิ่งที่ดีที่สุด 

 ความส าเร็จของ สร. อยู่ที่ทุกคนท าตามหน้าที่ท่ีรับผิดชอบอย่างด ีโดยมีจิตมุ่งบริการ 
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นางสาวบษุยากร  กติตวิานชิ 

งานกลัน่กรองเรือ่งฯ  

 การประสานงาน/การสื่อสาร ใช้รูปแบบวิธีการที่เหมาะสมกับข้อมูล ความเร่งด่วน      

และผู้ที่จะประสาน/สื่อสารด้วย โดยเลือกรูปแบบวิธีการที่เหมาะสม ได้แก่ พดูคุย 

ปรึกษาหารือ แจ้งเวียน ไลน์กลุ่ม 

 การพัฒนาตนเองจะเรียนรู้จากงานที่ด าเนินการ แก้ไข ปรับปรุง พัฒนางานจาก

ข้อผิดพลาด ค าแนะน าต่างๆ รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรม การเข้ารับการฝึกอบรม 

 ปรบัปรุงการท างาน โดยให้ตอบสนองนโยบาย ไมข่ัดต่อกฎหมาย โดยร่วมคดิ ร่วมท า 

ร่วมแก้ปัญหา 

 ท างานในหน้าที่ให้ดีที่สุด ช่วยเหลือผูอ้ื่นตามสมควร 

 

นางสาวอสิรยี ์ ฤทธิน์ิม่ 

งานประสานการประชมุ ครม.  

 การประสานงาน/การสื่อสาร ในการส่งต่อข้อมูลข่าวสารจะพูดในสิ่งที่ด ีพูดความจริงทุกค า 

เพื่อให้งานประสบความส าเร็จ 

 ปรบัปรุงพัฒนางานให้ดยีิ่งขึ้นทุกชิ้น เรยีนรู้จากเพื่อนร่วมงาน พิจารณาข้อแตกต่าง  ให้

เกิดประโยชน์ 

 การแลกเปลี่ยนควรน าขอ้ด ีจุดเด่น การแก้ปัญหาที่ประสบความส าเร็จ ของแต่ละคนมา

แลกเปลี่ยนกันและมีการพูดคุยกันตามความจ าเป็น 

 คิดว่าสิ่งท่ีท าทกุอย่างดอียู่แล้ว และจะท าต่อไป 

 

นางสาววนัจนัทร ์ จงโวหาร 

งานกลัน่กรองเรือ่งฯ  

 การประสานงาน/การสื่อสาร ต้องเตรยีมการให้พรอ้มก่อนด าเนินการทุกครัง้            

มีการกลั่นกรองและสอบถามหัวหน้างานก่อนประสานแจ้ง 

 ต้องมีความละเอียดรอบคอบในการท างาน พัฒนาตนเองอยู่เสมอ เข้าร่วมประชุม     

อบรม ฯลฯ เมื่อมีปญัหา อปุสรรคในการท างาน ต้องปรึกษาผู้มีประสบการณ์          

ก่อนตดัสินใจด าเนินการ 

 ท างานในหน้าที่ โดยยึดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นหลัก อ านวยความ

สะดวก ให้บริการในงานที่รบัผิดชอบ 

 สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพือ่สร้าง Team work โดยใช้ความสัมพันธ์แบบพี่น้อง 
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กลุม่งานประชาสัมพนัธ ์

นายบลัลงัก ์ โรหติเสถยีร 

งานประชาสมัพนัธ ์

 การประสานงาน/สื่อสาร แบบไม่เป็นทางการ จะสร้างความเป็นกันเอง และ             

การสื่อสาร 2 ทาง ส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพ ได้ใจผู้ร่วมงาน 

 เรยีนรู้ด้วยตนเอง เรยีนรู้ตลอดเวลา โดยเริ่มจากการน าข้อผิดพลาดของตนเอง/ผู้อื่น 

เป็นบทเรียน ถอดประสบการณ์ และน าไปปรับประยุกต์ใช้ในงานให้ดยีิ่งขึ้น 

 ต้องไม่เกี่ยงงาน ให้ความร่วมมือ มีน้ าใจต่อกัน 

 สร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างาน มีความรับผิดชอบ มีวินัย และตรงต่อเวลา 

 

นางสาวนวรตัน ์ รามสตู 

งานประชาสมัพนัธ ์

 การประสานงาน/สื่อสารที่ประสบความส าเร็จ ผู้ประสานต้องยิ้มแย้มแจ่มใส วาจาสุภาพ   

เอาใจเขามาใส่ใจเรา ข้อมูลถูกต้องชัดเจน และคิดเสมอว่าทุกคนในองคก์รคือพี่และเพื่อน

ร่วมงานที่ดีต่อเรา 

 ต้องยินดรีับค าชมเชย และยอมรับความผิดพลาด รูจ้ดุบกพร่องของตัวเอง และพยายาม

แก้ไขปรบัปรุง ท าจิตใจให้เบิกบาน 

 ใช้หลักธรรมาภิบาลในการท างาน ท าหน้าที่บนหลักความถูกตอ้งและเหมาะสม 

 

นางสาวกณุฑกิา  พชัรชานนท์ 

งานวเิทศสมัพนัธ/์ประชาสมัพนัธ ์

 ให้เกียรติผู้ที่เราประสานงาน/สื่อสาร ด้วยความสุภาพ ขอ้มูลถกูต้อง ครบถ้วน           

ใช้วิธีการเหมาะสม 

 ยอมรับค าติเตือน แล้วน าไปปรับปรุงพัฒนา ใช้ประสบการณ์เป็นบทเรียน 

 ความสุภาพ อ่อนน้อม และการเรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ จะท าให้ประสบความส าเร็จ 
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กลุม่งานประสานการเมอืง 

นางดวงรตัน ์ นริตัตวิงศกรณ ์

งานประสานการเมอืง (รฐัสภา) 

 ต้องเปลี่ยนมุมมอง ใช้ค าพูด วิธีการเชิงบวก ในการประสานงาน/สั่งการ แต่ต้องบอก

ความจริง ไม่สร้างความตระหนก แต่ต้องได้ข้อมูลขา่วสารเพื่อการตระหนักรู้ 

 การมีใจยอมรับความเปลีย่นแปลง จะท าให้ด ารงตน ด ารงงานได้ง่าย เหมาะสมกับ

สถานการณ ์

 การฟังจะท าให้เรารู้เขา การพูดจะท าให้เขารู้เรา ต้องเลือกว่าอยากรู้จักเขาหรอือยากให้

เขารู้จกัเรา การแสวงหาจะท าให้เรารู้จักตวัเอง และรู้จัก เท่าทันคนอื่น (งาน) 

 รัฐมนตรี คือ ผู้รบับริการของ สร. หากต้องการอะไร (ไม่ผิดกฎหมาย/ศลีธรรม) ทีม สร. 

ต้องพร้อมสนับสนุนภารกจินั้น ท าทันท ีท าเต็มที่ 

 ทุกคนต้องรู้หน้าที่ และรับผิดชอบหน้าที่ให้ดีท่ีสุด 

 

นางสาวชญัญากาญจน ์โคตรพฒัน์ 

งานการตอบกระทูถ้าม 

 เพื่อผลส าเร็จของงานต้องประสานงาน/สื่อสาร ทุกรูปแบบ วิธีการ การไปหา การพูดคุย 

การใช้หนังสือราชการ การใช้สื่ออิเลก็ทรอนิกส์ 

 ต้องพัฒนาตนเองให้เรยีนรู้ ให้เท่าทนัเทคโนโลยี และใช้ให้เป็น 

 การท างานต้องมีทีมงาน เรยีนรู้ในงาน ท าแทนกันได้ ด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ 

 

นางสาวประภสัสร  ราชม ี

งานประสานการเมอืง (รฐัสภา) 

 ใช้ Social Network ในการสื่อสาร เพื่อปรึกษาหารอืร่วมกัน Sharing และใช้ทั้ง        

การสื่อสารบน (ผู้บริหาร) ลงล่าง (ผู้ปฏิบตัิ) และล่าง (ผู้ปฏิบตั)ิ ขึ้นบน (ผู้บริหาร)     

ตามโอกาสและสถานการณ์ 

 การปรับปรุงพัฒนาตนเอง/พัฒนางาน 

Learn : เรยีนรู้ หาความรู้ ปรับวิธีการท างานให้ตอบสนองนโยบาย 

Look  : มอง สังเกต จดจ าวิธีการท างานท่ีดีเพื่อน าไปใช้ 

Like  : ชอบ ใส่ใจในภารกิจงานที่รบัผิดชอบอยู่เสมอ 

 ทีมงาน สร้างโดยมอบหมาย “งานให้เหมาะกับคน” หรือปรับวิธีการท างานอยู่เสมอ โดย 

- การเรียนรู้งานในกลุ่ม ให้รู้เท่ากัน ท าได้เหมือนกนั ท าแทนกันได้ 

- ติดตาม รับรู้ เรียนรู้ นโยบายของผู้บังคับบัญชา เพื่อการปรับปรุงวิธีการท างาน 

 การให้เกียรติกันใน สร. และผู้มารับบริการ 
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นายสรุศกัดิ ์ สวุรรณไฉไล 

งานตอบขอ้หารือ 

 น าสิ่งดีๆ ที่ทุกคนท ามารวมกัน เพื่อให้งานส าเร็จ และดีขึ้นกว่าเดิม 

 การสื่อสาร/ประสานงานเพื่อให้ได้ผล ต้องใช้ความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการ        

เป็นจดุเริ่มต้น 

กลุม่งานรบัเรือ่งราวร้องทกุข์ 

นางสาวศริริตัน ์ ทวิะศริิ 

งานรบัเรือ่งราวรอ้งทกุข์ 

 สังคมไทยเป็นสงัคมพูดคุย ซุบซิบ การประสานงาน/สื่อสาร รูปแบบไม่เป็นทางการ     

จะเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ได้รวดเร็ว และเข้าถึง แต่งานราชการต้องมีความถกูต้อง

เหมาะสม และที่ส าคัญข้อมูลข่าวสารต้องชดัเจน สร้างสรรค์ ต้องเลือกวธิีการที่เหมาะสม 

และน่าเชื่อถือ เพื่อผลส าเร็จของงาน 

 งานราชการมีการปรบัตัวไปมาก ต้องวิเคราะห์ว่าใครคือผู้รบับริการ เราต้องตอบสนอง

ความต้องการของผู้รบับริการตามอ านาจหน้าที่ โดยเฉพาะ สร. ผู้รับบริการคือผู้ก าหนด

นโยบาย จะสนองนโยบายตามอ านาจหน้าที่ให้ราบรื่นได้อย่างไร ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ 

 ทีม สร. ต้องมีเอกภาพ รู้งาน รู้เท่าทันสถานการณ์ มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน การมีคนเก่ง

ใน สร. เป็นเรื่องๆ ไม่สะท้อนองค์กรดี องค์กรประสทิธิภาพ เท่ากับภาพรวมของงาน     

ที่ราบรื่น มีประสิทธิภาพ และได้รับการยอมรับไว้ใจจากผู้รับบริการ 

 อยากให้ทุกคนรู้จกัตัวเอง รู้หน้าที่ตนเอง รู้ความรับผิดชอบของตนเอง 

 

นางทศัน ี นมิติสมานจติต ์

งานรบัเรือ่งราวรอ้งทกุข์/การด าเนนิงานตามขัน้ตอนของศาล 

 การท างานประสานงาน/สื่อสาร ตอ้งบอกข้อเท็จจริง ทั้งจุดเด่น จุดด้อย ปญัหาอุปสรรค 

เพื่อให้รู้สภาพ,สถานการณ์ที่แท้จริง 

 การท างานราชการ งานหนังสือส าคัญยิ่ง การอ่านมาก เขียนให้ถูกต้อง ครบถ้วน      

เป็นเรื่องจ าเป็น ต้องหาประสบการณ์ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด 

 ทีมงาน สร. ต้องมีการแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบให้ชัดเจน มอบหมายให้สอดคล้อง    

กับความรู้ ความสามารถ บุคลิกลกัษณะของแต่ละคน 

 ท าหน้าที่ตามที่ได้รบัมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ และร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนา

องค์กรในภาพรวม 
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วา่ที ่ร.ต. นรนิทร ์ กอ้นแกว้ 

งานรบัเรือ่งราวรอ้งทกุข์ 

 การประสานงาน/สื่อสารในองค์กร ต้องบูรณาการโดยการใช้เทคโนโลยี Social Media 

เพื่อความรวดเร็วแต่ก็ควรค านึงถึงหลักราชการและความจริงใจ ความปรารถนาด ี   

ความมีน้ าใจด้วย 

 วิธีการเพื่อความส าเร็จของงาน ต้องเรียนรู้จากปญัหา ความผิดพลาด แล้วน ามาประยุกต์ 

พัฒนาตนเอง หาแนวทางเพื่อไม่ให้ผิดพลาดซ้ า แนวทางการพัฒนาความคิดเชิงบรูณาการ 

ต้องมีการพัฒนาทกัษะการคิดที่ดี 7 ด้าน ได้แก่ 

1) การสร้างความคิดให้ชดัเจน             2) การก าหนดเป้าหมาย 

3) การพิจารณาสภาพแวดล้อม            4) การขอค าแนะน าจากผู้รู้ 

5) การติดตาม/ประเมินผลงานของตนเองอยู่เสมอ (ตรวจสอบตนเอง) 

6) วางแผนพัฒนางาน                     7) ท าตามเป้าหมายที่ก าหนด ไม่ละความพยายาม 

 ทีมงาน สร.จะเกิดขึ้นได้ เมื่อมีการแลกเปลี่ยนประเด็นปญัหาในการท างาน บ่อยๆ ต่อเนื่อง 

จะสร้างความคุ้นเคย เป็นกันเอง และรู้สึกเป็นเจ้าของงาน/รับผิดชอบร่วมมากขึ้น 

 อยากพัฒนาตนเองให้เป็นที่ยอมรับของทีมงาน ร่วมงานกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น         

เป็นที่ไว้วางใจ 

 

นายวรีะ  ดา่นพณชิยส์กลุ 

งานรบัเรือ่งราวรอ้งทกุข์ 

 ใช้ความสุภาพ อ่อนน้อม ให้เกียรติกัน ในการประสานงานและสื่อสาร 

 การเรียนรู้ เพื่อการปรับตวั และพัฒนางาน ต้องใช้  

      ตาดู : ตวัอย่างที่ดี/ไม่ด ีแล้วเลือกใช้ให้เหมาะสม  

      หูฟงั : ถามผู้รู้ พูดคยุแลกเปลี่ยนประสบการณ์  

      ขยบัร่างกาย : ลงมือปฏิบตัิ ลงมือท า 

 การสร้างทีมงาน สร. ต้อง “ร่วมมือ ร่วมใจ ช่วยเหลือกัน” ต้องช่วยเติมเต็มในจดุอ่อน 

ข้อบกพร่อง สร้างความเขม้แข็งและพลังให้องค์กรด้วย ผลของงานเป็นท่ีประจกัษ์ 

 สิ่งที่อยากท าให้ดีที่สุด คือ งานในหน้าที่ ท างานให้แล้วเสร็จวันต่อวัน ไม่มีงานคั่งค้าง 
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