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วารสาร

ปีที ่ ๖ ฉบับที ่ ๖ ประจำ�เดือนเมษ�ยน ๒๕๕๔w w w . d p e . g o . t h

ร้อนนี้มีกีฬาและนันทนาการเพื่อลูกรัก
นายสมบัติ  คุรุพันธ์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกีฬาภาคฤดูร้อน “ร้อนนี้มีกีฬา
และนันทนาการเพื่อลูกรัก” ประจ�าปี ๒๕๕๔  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ อาคารกีฬานิมิบุตร 

สนามกีฬาแห่งชาติ  เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๔  



โบลิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน

สุขภาพดี ชีวิตดี กับเทสโก้โลตัส ปี ๕

นายสมบตั ิครุพุนัธ์ ปลดักระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา เป็นประธานมอบอปุกรณ์กฬีาให้กบัจงัหวดัหนองบวัล�าภู  
โดยมีนายเชาวลิต   เขตคาม   นายกเทศมนตรีต�าบลฝั ่งแดง   เป็นผู ้รับมอบ  ณ  จังหวัดหนองบัวล�าภู 
เมื่อวันที่  ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔

นายสมบัติ คุรุพันธ์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมกีฬาและ
นนัทนาการภาคฤดรู้อน “ร้อนนีม้กีฬีาและนนัทนาการเพือ่ลกูรกั” ประจ�าปี ๒๕๕๔  โดยม ีดร.พฒันาชาต ิกฤดบิวร  
รองอธิบดีกรมพลศึกษา, นายกมล ตันกิมหงษ์ ผู้ฝึกสอนนักกีฬาตะกร้อทีมชาติไทย, นายวิรัช วังจันทร์ อดีต
นักฟุตบอลทีมชาติไทย ร่วมในการแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ 
เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๔

ฯพณฯ นายอ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันโบลิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกมุาร ีซึง่สมาคมนกัเรยีนทนุ  บรทิชิ เคานซลิ และ กรมพลศกึษา กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา ร่วมกนัจดั  ณ เมเจอร์โบว์ล  
รัชโยธิน  กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

นายสมบัติ คุรุพันธ์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในงานแถลงข่าวโครงการ “ สุขภาพดี ชีวิตดี กับเทสโก้โลตัส ปี ๕ ”  
ภายใต้แนวคิด ๓G คือ Good Health, Good Life และ Good Looking โดยมีนางสาวฟาง เอกลักษณ์รุจี  ผู้จัดการอาวุโส กิจการบริษัท-
กิจการสาธารณะ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ�ากัด, ดร.พัฒนาชาติ กฤดิบวร รองอธิบดีกรมพลศึกษา เข้าร่วมงานด้วย 
เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ที่ ห้องบอลรูม ๑  โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ

มอบอุปกรณ์กีฬา

ร้อนนี้มีกีฬาและนันทนาการเพื่อลูกรัก



พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 “...คว�มสุขคว�มสวัสดีของข้�พเจ้� จะเกิดมีขึ้นได้ ก็ด้วยบ้�นเมืองของเร�มีคว�มเจริญมั่นคง 

เป็นปรกติสุข คว�มเจริญมั่นคงทั้งนั้น จะสำ�เร็จผลเป็นจริงได้ ก็ด้วยทุกคนทุกฝ่�ยในช�ติ มุ่งที่จะ
ปฏิบัติหน้�ที่ของตนให้เต็มกำ�ลัง ด้วยสติรู ้ตัว ด้วยปัญญ�รู้คิด และด้วยคว�มสุจริตจริงใจ 

โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมม�กกว่�ส่วนอื่น...” 
ในก�รเสด็จออกมห�สม�คม ในง�นพระร�ชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษ� พุทธศักร�ช ๒๕๕๒ 

ณ พระที่นั่ งอมรินทรวินิจฉัย วัน เส�ร ์ที่ ๕ ธันว�คม ๒๕๕๒

นายสมบัติ  คุรุพันธ์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

   รกัษาราชการแทนอธบิดกีรมพลศกึษา

นายพัฒนาชาติ กฤดิบวร รองอธิบดีกรมพลศึกษา

นายอภินันทน์ มกรเสน ผู้อ�านวยการส�านักการกีฬา

นายชลิต  เขียวพุ่มพวง  ผู้อ�านวยการ

   ส�านักวิทยาศาสตร์การกีฬา 

นายนเร  เหล่าวิชยา ผู้อ�านวยการส�านักนันทนาการ

นายชาญวิทย์  ผลชีวิน ผู้อ�านวยการ

   สถาบันพัฒนาบุคลากร

   การพลศึกษาและการกีฬา

นางพัชณีย์  ยงยอด ผู้อ�านวยการกองกลาง

   รักษาการ ผู้อ�านวยการ

   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นายเกษม  ทองสมุทร ผู้อ�านวยการส�านักพลศึกษา 

   กีฬาและนันทนาการภูมิภาค

นายประโยชน์  เทียนศาสตร์ ผู้อ�านวยการ

   ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศ

   และการประชาสัมพันธ์

นายวีระ  กัจฉปคีรินทร์ ผู้อ�านวยการ

   สถาบันอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย

นางภารดี  พาทีทิน ผู้อ�านวยการ

   กลุ่มตรวจสอบภายใน

 

คณะที่ปรึกษา

คณะท�างาน

สารบญั

นายนิวัตน์          ลิ้มสุขนิรันดร์  

นางสมร      สุวรรณราช

นายสุเมธ    มุกดาพิทักษ์  

นางสาวดารณี      ลิขิตวรศักดิ์

นายธงชัย  พงศาวลีรัตน์  

นายเจริญ  ศรีปริวาทิน

นางสาวเนาวรัตน์   เหลืองรัตนเจริญ  

นายวรเดช    กุลธวงศ์วัฒนา

นางสกลรัตน์  เกตุแก้ว   

นายเสกสิทธิ์  สิงห์อุไร

นายพัฒพงศ์    พงษ์สกุล   

นายชัยวัฒน์  มามี  

นางสาวอรุณนีย์  เอื้อเฟื้อสุข  

นางสาวนภาพร    สุวรรณโคตร

กลุม่ประชาสมัพนัธ์ ส�านกัเทคโนโลยสีารสนเทศและการประชาสมัพนัธ์ กรมพลศกึษา กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 
๑๕๔ ถนนพระราม ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๑๔ ๐๑๒๐-๙ ต่อ ๒๓๐๐-๓ โทรสาร ๐ ๒๒๑๕ ๕๖๕๕ www.dpe.go.th E-Mail : pr@dpe.go.th

ค่านยิมองค์การ
สร้างความสุขให้ประชาชน สร้างเยาวชนให้ชาติ 

สร้างชื่อเสียงให้ประเทศ

พนัธกจิ/ภารกจิหลกั
 ๑. ด�าเนินการด้านการพลศึกษา การกีฬาขั้นพื้นฐานและ

กีฬาเพื่อมวลชน

 ๒. ด�าเนินการด้านนันทนาการ

 ๓. ด�าเนินการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 

 ๔. พัฒนาบุคลากรด้านการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา 

นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และสาขาที่เกี่ยวข้อง

อ�านาจหน้าทีต่ามกฎกระทรวง 
 ๑ ด�าเนินการด้านการกีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬามวลชน 

 ๒ ด�าเนินการด้านนันทนาการ

 ๓ ด�าเนินการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

 ๔ พัฒนาบุคลากรด้านการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา 

นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และสาขาที่เกี่ยวข้อง

 ๕ ส�ารวจ จัดเก็บ รวบรวม และพัฒนาระบบข้อมูล

สารสนเทศ เพื่อวางแผนและบริหารจัดการ และเผยแพร่ข้อมูลสถิติ

และองค์ความรู้ด้านการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ 

วิทยาศาสตร์การกีฬา และการพัฒนาบุคลากรสาขาที่เกี่ยวข้อง

 ๖ อนรุักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่การละเล่นพื้นเมือง และ

กีฬาพื้นบ้าน 

 ๗  ด�าเนินการประสานความร่วมมือกับองค์กรภาค

รัฐและเอกชนทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ เพือ่เป็นเครอืข่าย

ในการด�าเนินงานด้านการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ 

วิทยาศาสตร์การกีฬา และการพัฒนาบุคลากรสาขาที่เกี่ยวข้อง

 ๘ จดัท�าแผนปฏิบัติงาน และแผนพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานด้านการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ 

วิทยาศาสตร์การกีฬา และการพัฒนาบุคลากรสาขาที่เกี่ยวข้อง 

ให้สอดคล้องกับนโยบาย แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และแผน

พัฒนานันทนาการแห่งชาติ 

 ๙  ศกึษา ส�ารวจ วเิคราะห์ วจิยั ให้ค�าปรกึษา แนะน�า และ

พฒันางานด้านวชิาการการ พลศกึษา สขุภาพ การกฬีา นนัทนาการ 

วิทยาศาสตร์การกีฬา และการพัฒนาบุคลากรสาขาที่เกี่ยวข้อง

 ๑๐ ติดตาม และประเมินผลการด� า เนินงานด ้ าน 

การพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา 

และการพัฒนาบุคลากรสาขาที่เกี่ยวข้อง

 ๑๑ ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีก่ฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจ

หน้าที่ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

๔
ส�ำนักกำรกีฬำ
กีฬำ นันทนำกำร สร้ำงเยำวชน (ที่ดี) ให้ชำติ 
๕ 
ส�ำนักวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
 เคลด็ลบัการออกก�าลงักายในฤดรู้อน
๖ 
ส�ำนกันนัทนำกำร
การบรหิารจดัการและการพฒันาทรพัยากรนนัทนาการแห่งชาติ
๗ 
สถำบนัพฒันำบคุลำกรกำรพลศกึษำและกำรกฬีำ
วินัย ๔ ประการ ของการท�างานเป็นทีม

๘ 
ตสน. เล่ำเรื่อง
เล่าเรื่องตรวจด�าเนินงาน (ภาคใต้)
๙ 
สถำบันอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย
มาเรียนมวยไทยเพื่อสุขภาพกันเถอะ
๑๐ 
ส�ำนักพลศึกษำกีฬำและนันทนำกำรภูมิภำค
จ.พลศึกษา มีเรื่องเล่าผ่านภาพกิจกรรม มาบอก!!!!!!

๑๑
ขอเขียนด้วยคน
จ.พลศึกษากับเด็กปฐมวัย
๑๒
ภำษำอังกฤษติดขอบ...(สนำม) 
ค่ายฤดูร้อน  Summer Camp
๑๓
ของฝำกจำกเทคโนฯ 
บทบาทเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร
๑๔
ข่ำวประชำสมัพนัธ์/ถำมมำ-ตอบไป/ค�ำถำมชงิรำงวลั

กรมพลศกึษา ทกัทาย  เมษา-พาร้อน..............
 ในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ประเทศไทยได้

พบกับช่วงวิกฤตการณ์เศรษฐกิจข้าวของราคาแพง ซึ่ง

ต่อมาวกิฤตการณ์นัน้กไ็ด้เริม่คลีค่ลายลงเรือ่ยๆ คนไทย

เริ่มมีรอยยิ้มบนใบหน้า แต่ในประเทศญี่ปุ่น ดินแดน

ซึ่งได้ชื่อว่ามีเหตุการณ์ภัยธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อยที่สุด

ประเทศหนึ่งในโลก มีมาตรการป้องกันและการเตรียม

พร้อมทีด่เียีย่ม แต่กไ็ม่สามารถรอดพ้นคลืน่ยกัษ์ “สนึาม”ิ 

ที่สูงถึง ๑๐ เมตรได้ ก็ได้แต่หวังว่าคลื่นมัจจุราชนี้

จะไม่มาเยี่ยมเยือนประเทศไทยเป็นหนที่ ๒

 เข้าสู่ช่วงฤดูร้อน กรมพลศึกษา ก็ได้เปิดคอร์ส

ฝึกอบรมกีฬาและนันทนาการภายใต้ชื่อ “ร้อนนี้มีกีฬา

และนันทนาการเพื่อลูกรัก” เป็นการเปิดโอกาสให้

เยาวชนไทยที่อายุไม่เกิน ๑๘ ปี ทั่วประเทศ ได้ใช้เวลา

ช่วงวันหยุดปิดเทอมใหญ่ ได้ออกก�าลังกายโดยการ

เล่นกีฬาและผ่อนคลายจิตใจด้วยการเข้าร่วมกิจกรรม

นันทนาการ

 กิจกรรมนี้มิได ้มีเฉพาะใน กทม. เท ่านั้น 

กรมพลศกึษายงัได้จดัสรรปันส่วนงบประมาณให้กบัส่วน

ภูมิภาคทั่วประเทศด้วย เพื่อเป็นการให้เยาวชนในท้อง

ถิ่นห่างไกลได้มีโอกาสเท่าเทียมกับเด็กเมืองกรุง

 ในส่วนของสาระความรู้ต่างๆ ที่แต่ละส�านัก

ในสังกัดกรมพลศึกษา ได้ลงไว้ในวารสารฉบับนี้ ก็น่า

สนใจไม่น้อย ทั้งเคล็ดลับการออกก�าลังกายในฤดูร้อน 

ประโยชน์ของการเรียนมวยไทย ฯลฯ

 เป็นประจ�าและขาดไม่ได้ส�าหรับคอลัมน์

ของท่านทวนชัย ที่มาเล่ามุมมองและทัศนคติเกี่ยวกับ

การท�าหน้าทีแ่ละการบรูณาการของเจ้าหน้าทีพ่ลศกึษา

กับการสร้างเด็กปฐมวัยให้มีทักษะทางด้านกีฬาตั้งแต่

อายุ ๓-๕ ปี 

 สุดท้ายส�าหรับฉบับนี้ ขอให้ทุกคนได้โลกที่

สวยงามคืนกลับมาแล้วกันนะครับ...สวัสดี

นายไกรลาศ  ผ่องสว่าง  

นางสาวฉัตรดาว  อนุกูลประชา 

นางสาวรวงทอง  ศรีสุพัฒน์

นางวิจิตรา  สุขสุชีพ   

นางสาวพรทิพย์   จ�าเริญ

นางสาวจิณณพัต   อาชาศรัย 

นายเอกลักษณ์  ปราบไพรี 

นางสาวจารุณี  วงศ์สระ   

นางสาววรรณสุภา  เฉลิมชีพ 

นายธนชาติ  ภิรมย์   

นางสาวศิรัญญา   สถิตโภคิน

นายคมกริช      ฤทธิ์กล้า   

นางสาวสุพรรณนิการ์  ตราชู



สำ�นักก�รกีฬ�

เรียบเรียงโดย: ลูกพระนาง ‘๔๙

เข้าสู่ช่วงปิดเทอมใหญ่ของน้องๆ 
เยาวชนไทย หลายต่อหลายคนก็
ยังมุ่งมั่นที่จะหาความรู้ต่อด้วยวธิี
เรยีนพเิศษ บางคนกห็าวธิผ่ีอนคลาย
ด้วยการไปต่างจังหวัด บางคนก็
ใช้เวลาช่วงนี้ด้วยการอยู่บ้านกับ
ครอบครัว และบางคนก็หารายได้
พิเศษด้วยการท�างานพาร์ทไทม์ 
(Part Time) ซึง่กแ็ล้วแต่ว่าใครจะมี
แนวทางในการด�าเนนิชวีติรปูแบบ
ไหน

 แต่ส�าหรับผู ้ที่สนใจที่จะใช ้ เวลาว ่างช ่วงนี้ด ้วยการ
หากิจกรรมที่มีประโยชน์ต ่อร ่างกายและจิตใจของตัวเองนั้น 
กรมพลศกึษากไ็ด้ให้โอกาสแก่เดก็และเยาวชนทีส่นใจในการเล่นกฬีาหรอื
ท�ากิจกรรมนันทนาการในช่วงปิดเทอม คือ การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา
และนันทนาการ “ร้อนนี้มีกีฬาและนันทนาการเพื่อลูกรัก” ซึ่งถือ
เป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆ ที่อยู่ในช่วงระหว่างปิดภาคเรียนใหญ่ 
ได้ใช้เวลาว่างในการออกก�าลังกายและท�ากิจกรรมนันทนาการ ซึ่งที่
ผ่านมากโ็ครงการนีก้ไ็ด้ผลติผลเป็นนกักฬีาทมีชาตหิลายต่อหลายคน 
อาทิ “น้องสอง” บุตรี เผือดผ่อง นักกีฬาเทควันโดเหรียญเงิน ในการ

 สร้างเยาวชน (ที่ดี) 
กีฬา นันทนาการ

แข่งขนักฬีาโอลมิปิกทีป่ระเทศจนี และ สองพีน้่องนกักอล์ฟเยาวชน
ทีมชาติไทย “น้องโม” โมรียา จุฑานุกาล และ “น้องเม” เอรียา จุฑา
นุกาล ซึ่งครั้งหนึ่งทั้งสอง ก็เคยเป็นส่วนหนึ่งในการจัดส่งเสริมกีฬา
ร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรักนี้เช่นกัน 
 ในส่วนของสถานที่ที่จะใช้ในการสอนนั้น ก็จะใช้สนาม
ต่างๆ ที่อยู่ในบริเวณของสนามกีฬาแห่งชาติ อย่างเช่น สนามวอร์ม 
๒๐๐ เมตร ก็จะใช้เป็นที่สอนกีฬากอล์ฟ สนามจินดารักษ์ ก็จะใช้
เป็นที่สอนกีฬาวู้ดบอล อาคารจันทนยิ่งยง ก็จะใช้เป็นสถานที่สอน
กฬีาเทเบลิเทนนสิ สระว่ายน�า้วสิทุธารมณ์ กจ็ะเป็นสถานทีส่อนกฬีา
ว่ายน�า้ สนามหน้าอาคารกฬีานมิบิตุร กจ็ะเป็นสถานทีส่อนกฬีาฟตุซอล 
เป็นต้น ซึง่ในช่วงหลายปีทีผ่่านมา สนามทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของสนาม
กีฬาแห่งชาติ เป็นสัญลักษณ์ของประเทศ นั่นคือ สนามศุภชลาศัย
ไม่ได้เปิดให้ใช้เป็นสนามฝึกสอนกีฬา ท�าให้เด็กและเยาวชน
หลายๆ คนที่มาเข้าร่วมโครงการ ไม่ได้ยลความสวยงามภายใน
สนามศุภชลาศัย ได้แต่เดินผ่านไปผ่านมา ซึ่งกีฬาที่พอจะใช้สนาม

ศุภชลาศัยเป็นสถานที่ฝึกสอนได้ อาจจะเป็น ฟุตบอล กรีฑา หรือ 
วู้ดบอล ซึ่งก�าลังจะเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 
 นอกจากจะเปิดสอนกฬีาแล้ว ยงัมกีารเปิดสอนกจิกรรม
นนัทนาการต่างๆ ด้วย อาท ิดนตรไีทย ดนตรสีากล ศลิปะประดษิฐ์ 
และการเข้าค่ายพักแรมด้วย และยังมีบริการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย การดแูลสขุภาพ การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์การกฬีา ซึง่น้องๆ 
ทีเ่ข้าร่วมโครงการจะได้รบัการดแูลเป็นอย่างด ีตามคอนเซป็ต์ของ
กรมพลศกึษาทีว่่า “กรมพลศกึษาสร้างความสขุให้ประชาชน สร้าง
เยาวชนให้ชาติ สร้างชื่อเสียงให้ประเทศ”

ให้ชาติ
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สำ�นักวิทย�ศ�สตร์ก�รกีฬ�

เรียบเรียงโดย : กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีทางการกีฬา

 โดยปกติการออกก�าลังกายเพื่อ
สุขภาพจะท�าให้เกิดความร้อนในร่างกาย 
อวัยวะต ่ างๆจะมีอุณหภูมิสูงขึ้ น เป ็น
ธรรมดา ร่างกายจะระบายความร้อนออก
ทางเหงื่อเพื่อลดความร้อนของร่างกาย 
เมือ่เข้าสูฤ่ดรู้อนด้วยอณุหภมูทิีส่งูขึน้ ผูร้กั
การออกก�าลังกายควรมีการปรับตัวเพื่อ
รับมือกับการออกก�าลังท่ามกลางอากาศ
ทีร้่อน ด้วยเคลด็ลบัง่ายๆ ส�าหรบัการออก
ก�าลังกายในฤดูร้อนให้ปลอดภัย ดังนี้

 การดืม่น�า้ -  ในการออกก�าลงักายขณะที่

มอีากาศร้อนร่างกายจะระบายความร้อนออกมาทางเหงือ่

ท�าให้ต้องสูญเสียเหงื่อหรือน�้าในร่างกายมากขึ้น ซึ่ง

หากไม่ได้รับการชดเชยน�้าที่เสียไปอาจเกิดภาวะ

การขาดน�า้และท�าให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้ เช่น 

ตะคริว  หมดสติ หรืออาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้ การดื่ม

น�้าจึงถือว่าเป็นสิ่งที่ส�าคัญ ก่อนเริ่มออกก�าลังกาย ๑ 

ชัว่โมงควรดืม่น�า้ ๑-๒ แก้ว ขณะออกก�าลงักายควรดืม่น�า้

เป็นระยะทกุ  ๆ๑๐-๑๕ นาท ีและหลงัจากออกก�าลงักาย

ประมาณครึ่งชั่วโมงควรดื่มน�้าประมาณ ๒ แก้ว การ

ดืม่น�า้ควรค่อยๆ ดืม่ และควรเป็นน�า้เปล่าทีไ่ม่เยน็จดั

เพราะจะท�าให้ดูดซึมได้ง่ายและเร็วกว่า แต่หากต้อง

ออกก�าลังกายติดต่อกันเป็นเวลานานร่างกายอาจ

จะมีการสูญเสียเกลือแร่ ก็ควรเพิ่มเครื่องดื่มที่ผสม

เกลือแร่ด้วย อย่าปล่อยให้ร่างกายรู้สึกกระหายน�้า

แล้วจงึดืม่ เพราะนัน่แสดงว่าร่างกายก�าลงัเข้าสูภ่าวะ

ร่างกายขาดน�้า 

 เสื้อผ้า – ส�าหรับในช่วงหน้าร้อนเสื้อผ้า

ส�าหรบัใส่ออกก�าลงักายควรเป็นสอ่ีอน โปร่ง ไม่รดัแน่น 

และเนือ้ผ้ามกีารระบายความร้อนได้ด ีเช่นผ้าฝ้ายหรอื

ผ้าลินิน หากต้องอยู่กลางแดดเป็นเวลานานก็ควร

ใส่เสื้อผ้าที่มิดชิดเพื่อป้องกันผิวถูกเผาจากแสงแดด

และลดอตัราเสีย่งต่อการเป็นมะเรง็ผวิหนงั สวมหมวก

สอ่ีอนและถอดหมวกบ้างเป็นระยะเพือ่ระบายความร้อน

จากศีรษะ โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป ผิวหนังจะทนต่อความร้อน 

และแสงแดดได้น้อยลง ควรหลีกเลี่ยงการออกแดด

 ครมีกนัแดด – บางคนอาจจะคดิว่าไม่จ�าเป็นแต่ครมีกนัแดด

กส็ามารถช่วยปกป้องผวิจากการเผาไหม้ของแสงแดดได้ ครมีกนัแดดทีม่ี

อยู่มากมายหลายยี่ห้อ และคุณภาพก็ต่างกัน ถ้าใช้เพื่อกันแสงแดดควร

ใช้ประมาณ SPF ( Sun Protection Factor) ๑๕ เพราะมีการทดสอบ

ประสิทธิภาพแล้วสามารถปกป้องรังสีที่เป็นอันตรายต่อผิวได้ประมาณ

ร้อยละ ๙๕ ถ้าแดดจัดในบางโอกาส ก็ควรใช้ครีมกันแดดที่มีค่า SPF

๒๐ - ๓๐ ก็เพียงพอแล้ว

เคล็ดลับ
การออกก�าลังกายในฤดูร้อน
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เรียบเรียงโดย: กลุ่มนันทนาการสัมพันธ์

สำ�นักนันทน�ก�ร

การบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากร

นันทน�ก�รแห่งช�ติ

เมือ่วนัที ่๒๕ มนีาคมทีผ่่านมา กรมพลศกึษา โดยส�านกันนัทนาการ ได้จดัการสมัมนา

เชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง การบรหิารจดัการและการพฒันาทรพัยากรนนัทนาการแห่งชาติ

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอยุธยา แกรนด์ โฮเต็ล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ซึ่งถือว่าเป็นการประชุมหารือกับผู้แทนในส่วนราชการจาก ๒๐กระทรวง และอีก 

๔ หน่วยงานอิสระ เกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมนันทนาการโดยเฉพาะ

 จากแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) เพื่อการ

ส ่งเสริมเผยแพร ่กิจกรรมนันทนาการและ

การพัฒนาทรัพยากรนันทนาการส�าหรับเด็ก 

เยาวชน และประชาชน ตลอดจนการส่งเสริม

การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อการสร้าง

ความสขุและการพฒันาคณุภาพชวีติของตนเอง 

ครอบครัว และสังคม ซึ่งทางกรมพลศึกษาก็ได้

ท�าข้อตกลงเบือ้งต้น (MOU – Memorandum of 

Understanding) กับส่วนราชการ ๒๐ กระทรวง 

และ ๔ หน่วยราชการอสิระในการส่งเสรมิเผยแพร่

แผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เมื่อ

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ โดยมีวัตถุประสงค์

ให้ส่วนราชการในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

สร้างความรู ้ความเข้าใจ ส่งเสริม สนับสนุน 

และร่วมจัดกิจกรรมนันทนาการทั้งภายใน

องค์กรและระหว่างองค์กร เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนในชาติให้มีสุขภาพกายและ

สุขภาพจิตที่ดี

 กรมพลศึกษา  ซึ่งเป ็นองค์กรหลักและองค์กรน�าด ้าน

นนัทนาการ เพือ่การพฒันาคณุภาพชวีติของประชาชนให้มคีวามสขุอย่าง

ยัง่ยนื ส�านกันนัทนาการจงึได้จดัการประชมุนีข้ึน้ โดยมวีตัถปุระสงค์ ดงันี้

 ๑. เพื่อระดมแนวคิดของการบริหารจัดการทรัพยากร

นันทนาการ ให้เกิดประโยชน์ต่อการบริการประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย

 ๒. เพื่อขยายโอกาสและสร้างบรรยากาศในการจัดกิจกรรม

นันทนาการ บริการแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกกลุ่ม

 ๓. เพื่อการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ระหว่างหน่วย

งานในการปฏิบัติงานระดับเครือข่ายในการพัฒนานันทนาการของชาติ

 ๔. เพื่อน�าข้อคิดเห็นและผลจากการสัมมนาไปประกอบการ

สร้างแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

ต่อไป

 การสมัมนาครัง้นี ้จงึถอืได้ว่ามคีวามส�าคญัต่อการเปลีย่นแปลง

ทางสงัคมและองค์กรทีจ่ะมวีธิกีารบรหิารจดัการและการพฒันาทรพัยากร

ของชาติแบบองค์รวมที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด 

เกิดความประทับใจ เกิดความสุข ซึ่งจะเป็นพลังภายในที่ส�าคัญยิ่งที่จะ

พัฒนาคุณภาพชีวิตมวลรวมอย่างมีคุณค่าและเกิดความสุข
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สถ�บันพัฒน�บุคล�กรก�รพลศึกษ�และก�รกีฬ�

เรียบเรียงโดย: นายไกรลาศ  ผ่องสว่าง

“วินัย ๔ ประการ ของ การท�างานเป็นทีม”
 จากการด�าเนินงานของสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา 
รอบ ๒ ไตรมาส จนถึงเดือน มีนาคม ๒๕๕๔ นี้ ได้มีผลงานการด�าเนินงานในการ
อบรมพัฒนาบุคลากรด้านต่างๆ ดังนี้
 - โรงเรียนผู้ฝึกสอนกีฬา ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาผู้ฝึกสอนกีฬา (“โค้ช
ต้นแบบ” ระดับชาติ) มีผู้ผ่านการอบรม ๒๕๗ คน
 - โรงเรียนผู้ตัดสินกีฬา มีผู้ผ่านการอบรมผู้ตัดสินกีฬา จ�านวน ๗๗๓ คน
 - โรงเรยีนนกับรหิารจดัการกฬีา มกีารจดัโครงการพฒันาบคุลากรนกับรหิาร
การจัดการการกีฬา มีผู้ผ่านการอบรม จ�านวน ๑๙๔ คน
 - โรงเรยีนผูน้�านนัทนาการ มผีูผ่้านการอบรมผูน้�านนัทนาการ จ�านวน ๒๗๒ คน
 ในส่วนของกลุ่มวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพ ก�าลังด�าเนินการจัดท�าคู่มือ
ผู้ฝึกสอน T – Licence และคู่มือผู้ตัดสิน ในชนิดกีฬา ลีลาศ เทเบิลเทนนิส คาราเต้
โด วูด้บอล คูม่อืนกับรหิารจดัการกฬีา และคูม่อืผูน้�านนัทนาการ นอกจากนีย้งัได้จดั
ท�าสื่อนวัตกรรม DVD สถิติและเทคนิคกีฬาฟุตบอล ๒๐๑๐ FIFA WORLD CUP 
SOUTH AFRICA อีกด้วย
 และในโอกาสนี้  สถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา จะขอ
ฝากเกร็ดความรู้ในการท�างาน เรื่อง “วินัย ๔ ประการของ การท�างานเป็นทีม” เพื่อ
เป็นแนวทางในการท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
“วินัย ๔ ประการของ การท�างานเป็นทีม”
 ในการท�างานในองค์กรนั้น ไม่ว่าจะเป็นองค์กรเล็กหรือใหญ่ หน่วยงาน
ราชการหรอืเอกชน ล้วนต้องมวีนิยัในการท�างานทัง้สิน้ โดยเฉพาะการท�างานเป็นทมี 
เนื่องจากการท�างานในองค์กรนั้น ต้องมีผู ้ร ่วมงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่ท�า 
ทัง้ทางตรง และทางอ้อม ดงันัน้บคุลากรทกุคนในองค์กรนัน้ จงึควรมวีนิยัในการท�างาน 
ทีส่ามารถท�างานร่วมกบัผูอ้ืน่ได้ เพือ่ให้บคุลากรทกุคนในหน่วยงานนัน้เป็นบคุลากร
ที่มีศักยภาพ ผลิตผลงานที่ดีให้แก่องค์กรได้
 โดยหลกัส�าคญั ทีผู่ม้วีนิยัในการท�างานเป็นทมีอย่างมปีระสทิธผิล ควรยดึถอืไว้
มี ๔ ประการ ดังนี้
๑. มีจุดมุ่งหมายที่ส�าคัญ (Critical-few focus)
 การกลัน่กรองดงักล่าวช่วยให้ชวีติคนเรามุง่สูจ่ดุหมายทีแ่ท้จรงิ เสมอืนเขม็ทศิ
ที่คอยบอกทางหลัก ท�าให้ไม่หลงทาง ไม่สูญเสียพลังไปกับสิ่งที่ส�าคัญเล็กน้อย 
เรื่องยิบย่อย หรือเรื่องที่ไม่ก่อเกิดประโยชน์สร้างสรรค์ใดๆ เลย หากองค์กรขาด 
“จุดโฟกัส” สิ่งที่จะตามมาคือความคลุมเครือ ความรู้สึกไม่มีส่วนร่วมของคนที่
เกีย่วข้อง องค์กร (หรอืคน) ดงักล่าว จะเข้าข่ายทีว่่า มภีารกจิทีวุ่น่วายแต่ไร้ซึง่ก�าไร
และประสิทธิผล อาการที่จะพบได้ คือ
 • องค์กรจะเตม็ไปด้วย “ความเร่งด่วน” และเข้าใจกนัไปหมดว่า ความเร่งด่วน
นั้นเป็นสิ่งที่ส�าคัญ ทั้งๆ ที่ยังไม่ได้คิดและวิเคราะห์เลยว่าใช่หรือไม่ และไม่มีการ
คดิหาทางปรบัเปลีย่นวฒันธรรมเหล่านัน้เลย แม้จะอบรมให้มากมายเกีย่วกบัการ
บรหิารจดัการเวลา แต่กช่็วยอะไรได้ไม่มาก เพราะคนไม่เข้าใจและไม่เปลีย่นระดบั
ของการคิดแบบเดิมๆ
 • การทีส่ิง่ต่างๆ มแีต่เรือ่งด่วน ผลร้ายทีน้่อยคนจะมองคอื นัน่เป็นการสร้าง
วฒันธรรมของการพึง่พาผูอ้ืน่ (ขาดภาวะผูน้�า) จะเหน็ตวัอย่างในองค์กรเตม็ไปด้วย
คนส่วนใหญ่ทีจ่ะรอนายสัง่ หรอืรอทศิทางของหวัหน้า ของผูบ้รหิารก่อนการตดัสนิ
ใจใดๆ เพราะคนเหล่านัน้ถกูสร้างมาอย่างไม่รูต้วัว่า ทกุสิง่ทกุอย่างทีอ่อกจากปาก
นายหรือผู้บริหาร นั้นคือ ความเร่งด่วน
 • ตกเป็นทาสของความเร่งด่วนและความฉาบฉวย
 • เกิดระบบการเมืองในองค์กร และการประจบสอพลอ
๒. สื่อสารศักยภาพที่ชัดเจน (Potential translation)
 การสือ่สารศกัยภาพทีช่ดัเจนเป็นวนิยัของผูน้�าทีจ่ะท�าให้คนในองค์กรเดนิทาง
ไปสู ่เป้าหมายร่วมกันอย่างสอดคล้อง ศักยภาพที่ชัดเจนทั้งในส่วนบุคคล 
ทีม หรือองค์กรต้องผ่านการท�าความเข้าใจ และรับผิดชอบร่วมกัน โดย
 • ก�าหนดวิธีการและแผนงานของทุกคนเชื่อมโยงสู่กลยุทธ์และเป้าหมาย
ขององค์กร
 • ก�าหนดให้ทกุคนรบัผดิชอบร่วมกนัในความส�าเรจ็ขององค์กรแทนการแบ่งงาน
และแบ่งแยกเป้าหมายกัน
 • ท�าให้ทุกคนเข้าใจบทบาทประจ�าวันของตน อันจะน�าสู่ความส�าเร็จของ
องค์กร
 • ส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพคนอย่างต่อเนือ่ง ทีจ่ะสามารถน�าพากลยทุธ์
ขององค์กรเดินไปข้างหน้า
๓. มีภาวะผู้น�าในการด�าเนินงาน (Leading execution)
 ความล้มเหลวของคนหรอืองค์กรส่วนมาก ไม่ได้อยูท่ีก่ารไม่มเีป้าหมายหรอื
กลยุทธ์ แต่อยู่ที่ขาดความสามารถที่จะแปลงกลยุทธ์ ให้เกิดการด�าเนินการเพื่อให้
บรรลุตามเป้าหมาย องค์กรไม่สามารถบรรลุเป้าประสงค์ได้ หากคนในองค์กรยัง
ไม่รูบ้ทบาทหน้าทีข่องตนว่าจะต้องท�าอะไร ภาวะผูน้�าทีม่ใีนผูบ้รหิาร และตวับคุคล 
ทุกๆคน คือ ปัจจัยน�าพาไปสู่ความส�าเร็จ

 • ต้องกระจายภาวะผู้น�าให้เกิดขึ้นในทุกระดับขององค์กร
 • ภาวะผูน้�าทีย่งัยนืไม่ได้เกดิขึน้จากการแต่งตัง้ตามหน้าที ่แต่เกดิจากเลอืกเป็น
และการฝึกฝนเองของบุคคลนั้นๆ
 • ภาวะผูน้�า คอืการทีบ่คุคลมคีวามส�านกึรูถ้งึบทบาท ความสามารถในการ
ด�าเนินการใดๆ และกระจายศักยภาพนั้นไปสู่บุคคลรอบข้างได้อย่างสร้างสรรค์
 • การด�าเนินการดังกล่าว คือ การสร้างวัฒนธรรมของทีมงานอย่างมี
ประสทิธผิล โดยไม่ต้องรอใครมาบงัคบั หรอืต้องสร้างระบบ กฎเกณฑ์ใดๆ มาควบคมุ
๔. นิสัยแห่งความต่อเนื่องและยั่งยืน (Continuous consciousness)
 มวีนิยัของผูท้�างานทีม่ปีระสทิธผิลจะเตม็ไปด้วยศกัยภาพของการมุง่เน้นไป
ในสิง่ทีส่�าคญัไม่กีอ่ย่างอนัเป็นหวัใจส�าคญัของงานหรอืการด�าเนนิการใดๆ เป็นการ
ตดิตามงานอย่างต่อเนือ่ง สร้างสรรค์และขจดัอปุสรรคทีจ่ะท�าให้งานไม่ส�าเรจ็ วนิยั
ดงักล่าวจะส่งผลให้คนท�างานมคีวามมุง่มัน่ด�าเนนิงานไปอย่างต่อเนือ่งและยัง่ยนื
ด้วยไฟและศักยภาพเต็มเปี่ยม ผลลัพธ์ที่จะออกมาสู่องค์กร คือ
 •ความตรงประเด็น ตามเป้าหมายกลยุทธ์ ไม่เสียเวลาไปกับสิ่งที่เป็น 
เรื่องไม่ส�าคัญ
 • การส่งเสรมิการปลดปล่อยพลงัของคนท�างาน แทนการเกบ็กดและปิดบงั
ศักยภาพ
 • สร้างความรับผิดชอบร่วมกัน แทนการโยนความผิด หรือการจับผิด
 • สร้างความกระตือรือร้นแทนการดีแต่พูดที่ไร้ผลส�าเร็จของงาน
 • สร้างทีมงาน และเกิดการระดมความคิดที่สร้างสรรค์ แทนการเสียเวลา
มาถกกันว่าความคิดใครถูกและของใครที่ผิด
ระดับความคิดเดิมๆ ที่ควรจะหมดไป
 • การจัดการที่เกินความพอดี จนท�าให้งานง่ายๆ กลายเป็นเรื่องที่ยาก
 • การควบคุมและสั่งการ สร้างอุปสรรคต่อความคล่องตัวการเน้น
ประสิทธิภาพ แต่ขาดซึ่งประสิทธิผลตามเป้าหมายกลยุทธ์
 • บริหารคนเสมือนเป็นวัตถุสิ่งของ
 • สร้างวัฒนธรรมขององค์กรด้วยระบบบุญคุณและโทษทัณฑ์
 • การจงูใจด้วยสิง่ของภายนอก แทนการให้ความไว้วางใจ ความเคารพและ
ความภาคภูมิใจ
 • ขาดความเอื้ออาทรและการให้เกียรติกัน
 • ประกาศความมุ่งมั่นด้วยภาษาที่สวยหรู แต่ไม่ได้น�าไปปฏิบัติให้เกิดผล
 • การสร้างความรบัรูท้ีฉ่าบฉวยแค่การประชาสมัพนัธ์ (นโยบาย) ให้คนรบัรู้ 
(แล้วก็ลืม)
 • ไม่ให้คนส่วนมากได้มีส่วนร่วมในการก�าหนด และสื่อสารเป้าหมาย (ของ
เขาเอง) คนส่วนมากจงึไม่รูว่้าต้องท�าอะไร ท�าไม! และจะท�าอย่างไรทีส่อดคล้องกบั
เป้าหมายองค์กร
ชุดความคิดแบบใหม่ ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม
 • พัฒนาระดับความคิด ความสามารถส่วนบุคคล เพื่อผลที่ยิ่งใหญ่ของ
องค์กร
 • ปกตคินทกุคนมคีวามฉลาดพอทีจ่ะเรยีนรูไ้ด้ว่าอะไรคอืสิง่ทีเ่ป็นความถกูต้อง 
(สัจธรรม)
 • คนทีพ่ฒันาระดบัการคดินีไ้ด้ คอืผูท้ีม่คีณุสมบตัทิีน่่านบัถอื มเีกยีรต ิและ
มีความก้าวหน้า
 • ภาวะผู้น�า (leadership) ทุกคนมีและสร้างได้ โดยไม่ต้องรอให้ใครสั่ง
 • คุณธรรม สัจธรรมมีอยู่พร้อมให้ทุกคน เท่ากัน แต่ทุกๆ คน(ท�าตัวเอง)
รับได้ไม่เท่าเทียมกัน
 • ศักยภาพทางกาย อารมณ์ สติปัญญา และระดับจิตใจ ต้องเกิดจากการ
สร้างด้วยตัวคนนั้นเอง
 • การรวมตัวของคนเป็นองค์กรจะยิ่งใหญ่ได้ด้วยการประสานพลัง
 • ศักยภาพเด่นๆ ของคนที่แตกต่างกันจะเสริมซึ่งกันและกันในองค์กร
 • องค์กรต้องมคีวามชดัเจนในวสิยัทศัน์ (อนัถกูต้อง) และความมุง่มัน่ร่วมกนั
ของทุกๆคน
 • ทุกคนต้องมีวินัยอันเป็นคุณสมบัติของผู้ที่ด�าเนินการอย่างมีประสิทธิผล

(อ้างอิง)  
เขียนโดย...หิรัญ พบลาภ (Hiran.Poblabh@gmail.com)
http://www.peoplevalue.co.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=
๕๓๙๑๔๖๓๔๙&Ntype=๑๙
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เรียบเรียงโดย: กลุ่มตรวจสอบภายใน

สรรห�ม�เล่�

เล่าเรื่องตรวจด�าเนินงาน (ภ�คใต้) 
 จากฉบับที่แล้วเราได้ไปตรวจด�าเนินงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฉบับนี้ทางคณะ

ตรวจด�าเนินงาน จะล่องใต้ไปตรวจด�าเนินงานโครงการพัฒนากีฬาและนันทนาการมวลชน 

ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะตรวจด�าเนนิงานของเราประกอบไปด้วยกลุม่ตรวจสอบภายใน 

ร่วมกับส�านักพลศึกษา กีฬาและนันทนาการภูมิภาค กลุ่มแผนงาน และกลุ่มพัฒนาระบบ

บริหาร ซึ่งออกตรวจด�าเนินงานระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ จังหวัดชุมพร 

กระบี่ ตรัง และพัทลุง 
 การเดินทางครั้งนี้ใช้เวลาเดินทางมากพอสมควร (ระยะทางจากกรุงเทพฯ-พัทลุง ประมาณ ๘๔๐ กิโลเมตร) ระหว่าง

การเดนิทางคณะตรวจด�าเนนิงานได้เข้าตรวจด�าเนนิงานทีอ่�าเภอสว ีและอ�าเภอทุง่ตะโก จงัหวดัชมุพร ซึง่ได้รบัการต้อนรบัเป็น

อย่างดีจากนายอ�าเภอของทั้งสองอ�าเภอนี้ จากนั้นได้เดินทางกันต่อจากจังหวัดชุมพร-จังหวัดพัทลุง(ระยะทางประมาณ ๓๙๐ 

กโิลเมตร) กว่าจะเดนิทางถงึจดุหมายปลายทางจงัหวดัพทัลงุกป็ระมาณ ๒๐.๐๐ น. และทีจ่งัหวดัพทัลงุนีเ้ราได้เข้าตรวจด�าเนนิงาน   

ที่ อ�าเภอเมือง และอ�าเภอกงหรา และก็ได้รับการต้อนรับจากนายอ�าเภอของทั้งสองอ�าเภอเป็นอย่างดี 

 หลังจากนั้นคณะตรวจด�าเนินงานได้เดินทางไปที่ส�านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่และจังหวัดตรังตาม

ล�าดับ เพื่อประชุมและรับฟังการบรรยายสรุปผลการด�าเนินงานของเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจ�าอ�าเภอ/จังหวัด และได้เข้าตรวจ

ด�าเนินงานที่อ�าเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ และอ�าเภอรัษฏา จังหวัดพัทลุง ซึ่งก็ได้รับการต้อนรับจากท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

กระบี่ และจังหวัดตรัง รวมทั้งปลัดอ�าเภอของทั้งสองอ�าเภอเป็นอย่างดี 

 ในครั้งนี้มีข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ ที่ให้กับกรมพลศึกษาหลากหลาย พอสรุปได้ดังนี้

 ๑. เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจ�าอ�าเภอและจังหวัด มีประสิทธิภาพในการท�างานดี ประกอบกับมีความกล้าแสดงออก 

กล้าตัดสินใจในเรื่องการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาและนันทนาการ รวมทั้งหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 ๒. การที่เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจ�าอ�าเภอและจังหวัด ที่มีภูมิล�าเนาอยู่ในพื้นที่อ�าเภอหรือจังหวัดนั้นๆ เป็นผลดีต่อ

การปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากสามารถเข้าร่วมกับภาคส่วนท้องถิ่นและประชาชนในหมู่บ้านหรืออ�าเภอ ได้เป็นอย่างดี

 ๓. สภาพพื้นที่ของจังหวัดในภาคใต้ บางพื้นที่ไม่เอื้ออ�านวยต่อการออกก�าลังกายหรือเล่นกีฬา เนื่องจากส่วนใหญ่

จะใช้ท�าไร่และปลูกยางพารา เจ้าหน้าที่พลศึกษาฯ ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกก�าลังกาย หรือจัดกิจกรรม

นันทนาการ ที่สามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัย เช่น การเต้นแอโรบิก การเล่นโยคะ หรือการละเล่นพื้นบ้าน เป็นต้น เพื่อเป็นการ

กระตุ้นให้ประชาชนออกก�าลังกายให้มากขึ้น

 ๔. เจ้าหน้าที่พลศึกษาฯ ควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านการกีฬาของแต่ละท้องถิ่นให้มากขึ้น ในฐานะที่

เป็นตวัแทนด้านกฬีาของอ�าเภอ เพือ่เป็นการประชาสมัพนัธ์เจ้าหน้าทีพ่ลศกึษาฯ ของอ�าเภอนัน้ๆ รวมถงึงานของกรมพลศกึษาด้วย
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สถ�บันอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย

ม�เรียนมวยไทยเพื่อสุขภาพกันเถอะ
เรียบเรียงโดย: กลุ่มบริหารงานทั่วไป

	 สถาบันอนุรักษ ์ศิลปะมวยไทย		

ขอเรียนเชิญข้าราชการและเจ้าหน้าที่

ฝ่ายต่างๆตลอดจนพี่น้องประชาชนและ

เยาวชนทั้งชายและหญิง	 มาร่วมกันออก

ก�าลังกายในช่วงเย็น	 	 	 โดยการมาฝึก

มวยไทยกันครับ
             ก่อนที่จะเรียนมวยไทย ขอเรียนให้ทราบถึง ความส�าคัญ

ของมวยไทยก่อนนะครับ ว่ามวยไทยมีดีอย่างไร  ท�าไมเราท่าน 

ถึงต้องมารับรู้และเรียนมวยไทยกัน

      มวยไทยมีความส�าคัญ   ๖ ประการ  ดังต่อไปนี้ 

 ประการที่  ๑  มวยไทยส�าคัญต่อบุคคล  บุคคลที่ฝึก

มวยไทยจะมีพัฒนาการทางกาย  อารมณ์  สังคม  จิตใจและสติ

ปัญญา สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 ประการที่ ๒ มวยไทยส�าคัญต่อชุมชนและสังคม  

กิจกรรมการชกมวยไทยเป็นกิจกรรมทางสังคมร่วมกันหลาย ๆ 

คน เมื่อมีการแข่งขันในโอกาสต่างๆ ย่อมเป็นกิจกรรมการออก

ก�าลังกายและนันทนาการสนุกสนานไปด้วยกัน 

  ประการที ่ ๓   มวยไทยส�าคญัต่อประเทศชาต ิ ชนชาติ

ไทยแต่โบราณ  ได้ใช้วชิามวยไทยปกป้องการรกุรานจากชาตอิืน่ๆ  

พระเจ้าตากสินมหาราชและทหารกล้าใช้วิชามวยไทยกอบกู้

เอกราชจากพม่า  ดงันัน้วชิามวยไทยจงึใช้ปกป้องอสิรภาพ  กอบ

กู้ผืนแผ่นดิน  พิทักษ์ราชบัลลังก์และพระมหากษัตริย์

 ประการที่ ๔ มวยไทยส�าคัญต่อนานาชาติ ปัจจุบัน

ชาวต่างชาตหิดัชกมวยไทยกนัมากทัง้ในและต่างประเทศ  ท�าให้

เข้าใจวถิชีวีติและขนบธรรมเนยีมวฒันธรรมประเพณขีองไทย  ดงั

นั้น  มวยไทยจึงเป็นมรดกของชาวโลกที่เกิดจากภูมิปัญญาของ

บรรพบุรุษไทย 

  ประการที่ ๕ มวยไทยคู่ราชบัลลังก์ นักมวยไทยได้ใช้

วิชามวยไทยเข้ารับราชการในกรมทนายเลือก หรือที่เรียกกันว่า  

กรมมวยหลวง  รบัราชการเป็นองครกัษ์สนองคณุพระมหากษตัรย์ิ

และพิทักษ ์ราชบัลลังก ์  ท�าให ้มวยไทยอยู ่คู ่ ราชบัลลังก ์ 

มาโดยตลอด

 และประการที ่๖  มวยไทยช่วยท�าให้ชาตมิัน่คง  ความ

มั่นคงทางวัฒนธรรมคือเป็นความมั่นคงของชาติ  โดยเฉพาะ

ด้านเอกลักษณ์ไทยถือว่าเป็นทุนทางสังคมร่วมกันที่หล่อหลอม

บุคลิกภาพรวมใจของคนไทยให้เข้ามาอยู่ด้วยกัน  มวยไทยจึง

จดัเป็นสือ่ในการสร้างทนุทางสงัคมด้านวฒันธรรมได้อย่างยัง่ยนื

อีกทางหนึ่ง

 นอกจากนัน้มวยไทย  ยงัมคีณุค่าและประโยชน์ ทีผู่เ้รยีน

มวยไทยจะได้รับหลายประการ ด้วยกัน ดังนี้ครับ

 ประการที่ ๑ ท่านจะมีร่างกายสมส่วน มีสมรรถภาพ

ทางกายดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  มีกล้ามเนื้อเป็นมัดๆ เป็นที่ต้องตา

เพศตรงข้ามครับ แล้วยังมีภูมิต้านทานโรคได้สูงกว่าคนอื่น

อีกครับ

 ประการที ่๒ ท่านจะมจีติใจเข้มแขง็ เดด็เดีย่ว กล้าหาญ 

มีความสุขุมรอบคอบคิดก่อนท�าเสมอ 

 ประการที ่๓  ท่านสามารถทีจ่ะป้องกนัตวัเองและช่วย

เหลอืผูอ้ืน่ได้ ในคราวคบัขนั อนัจะเป็นประโยชน์ต่อสงัคมและถอื

เป็นพลเมืองดีของประเทศ 

 ประการที ่๔ ท่านจะเกดิความเชือ่มัน่ต่อตนเองมากขึน้  

มรีะเบยีบวนิยัในตวัเอง  และมคีวามอดทนต่อสิง่เร้าทีจ่ะมาท�าให้

เกิดอารมณ์ไม่ดี 

 ประการที่ ๕ ท่านจะได้ช่วยอนุรักษ์ และด�ารงไว้ซึ่ง

ศิลปะการต่อสู้ประจ�าชาติไทยเราให้ยั่งยืนและแพร่หลายสืบไป

 ประการที่ ๖ ท่านจะเกิดไหวพริบ คิดดี คิดทัน  มีสติ 

มีเชาวน์ปัญญา  สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ได้อย่างรวดเร็ว 

ทันใจ

 ประการที ่๗  ท่านจะมคีวามเป็นสภุาพบรุษุ สภุาพสตรี

ไม่กล้ากระท�าในสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับ 

 และประการที ่๘  ท่านสามารถจะยดึเป็นอาชพี  เป็น

นักมวยไทยระดับแชมป์ได้ 

  เป ็นอย ่างไรบ ้างครับ ข ้อดีและคุณค่ารวมทั้ง  

ผลพลอยได้ ที่ตามมาจากการเรียนมวยไทย สนใจที่จะเรียน

มวยไทยกันหรือยังครับ  ถ้าสนใจ ไปเรียนได้เลยนะครับ ที่ศูนย์

อนุรักษ์ศิลปะมวยไทยแห่งชาติ ประตูที่ ๑๗ สนามศุภชลาศัย 

ภายในบริเวณสนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  ยินดี

ต้อนรับทุกท่านครับและคราวหน้าเราจะมารับทราบและรับรู้

เรื่องเกี่ยวกับประวัติศาตร์ความเป็นมาของมวยไทยกันนะครับ  D
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เรียบเรียงโดย: กลุ่มบริหารงานทั่วไป

สำ�นักพลศึกษ�กีฬ�และนันทน�ก�รภูมิภ�ค

จ.พลศึกษ� มีเรื่องเล่าผ่านภาพกิจกรรม มาบอก!!!!!!
	 สวัสดีค ่ ะ!!!	 ท่านผู ้อ ่านวารสารกรมพลศึกษาทุกท่าน	 	 วันนี้ เรามี เรื่องราวดีๆ	 จาก...	 เจ ้าหน้าที่พลศึกษา											
(จ.พลศึกษา)	ทั่วประเทศ	เป็นกิจกรรม	ผลการปฏิบัติงาน	และการด�าเนินงาน	มาเล่าผ่านภาพให้ทราบว่า	พวกเขาเหล่านั้นล้วนแต่
เป็นเลือดเนื้อเชื้อไข	ของชาวพลศึกษาอย่างแท้จริงและท�าประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่	อย่างไรบ้าง	ไปติดตามกันเลยค่ะ............

การบริการทดสอบสมรรถภาพของ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเคลื่อนที่  
“กรมพลศกึษา”วนัที ่๑๗ กมุภาพนัธ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ ห้องประชมุ ๑๐๐ ปี 
อ�าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
อบต.บางหิน ประจ�าปี ๒๕๕๔ ระหว่าง
วันที่  ๓-๘ มกราคม ๒๕๕๔ ณ โรงเรียน
บ้านบางหิน ต.บางหิน โดยมีเจ้าหน้าที่
พลศึกษา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง ด�าเนินการ
จัดการแข่งขัน และตัดสินกีฬา

จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและ
ประชาชน รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด
นครราชสมีา ระหว่างเดอืนกมุภาพนัธ์-เดอืน
มีนาคม ๒๕๕๔

การประชุมผู ้ จัดการทีมฟุตบอล
เยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ประจ�าปี ๒๕๕๔ 
วันพุธ ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและ
ประชาชน รอบคดัเลอืกตวัแทนจงัหวดั
นครราชสีมา

กจิกรรมการแข่งขนักฬีาต้านยาเสพตดิ อบต.บาง
หิน ประจ�าปี ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๓-๘ มกราคม 
๒๕๕๔ ณ โรงเรียนบ้านบางหิน ต.บางหิน โดยมี
เจ้าหน้าที่พลศึกษา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง ด�าเนิน
การจัดการแข่งขัน และ ตัดสินกีฬา

กจิกรรมการแข่งขนักฬีาต้านยาเสพตดิ อบต.บางหนิ 
ประจ�าปี ๒๕๕๔ ระหว่างวนัที ่๓-๘ มกราคม ๒๕๕๔ 
ณ โรงเรียนบ้านบางหิน ต.บางหิน โดยมีเจ้าหน้าที่
พลศึกษา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง ด�าเนินการจัดการ
แข่งขัน และตัดสินกีฬา

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่และถนน ชิงแชมป์
เอเชีย ประจ�าป ี  ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่  ๙-๑๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ จังหวัดนครราชสีมา

การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน อบจ. สัมพันธ์สร้างสรรค์
ท้องถิ่นไทย ครั้งที่ ๖ ประจ�าปี ๒๕๕๔ “ย่าโม อบจ.
เกมส์” ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ สนามกีฬา 
๘๐ พรรษา จ.นครราชสีมา
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ขอเขียนด้วยคน
เรียบเรียงโดย: น�ยทวนชัย ลมูลสว่�ง

เด็กในวันนี้ คือ ผู้ใหญ่ในวันหน้า ค�ากล่าวนี้เป็น
สัจธรรมสังคมไทยในปัจจุบัน มีความคาดหวังว่า 
อยากเห็นเด็กมีคุณภาพ แสดงให้เห็นถึงพื้นฐานที่ดี 
คือมีการเจริญเติบโต แข็งแรง สมบูรณ์ทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เพราะ
ปัญหาที่พบในเด็กปัจจุบัน คือร่างกายไม่แข็งแรง 
การเกิดอุบัติ เหตุ การเจ็บป ่วยและเสียชีวิต 
จากการขาดความรู ้ความเข้าใจของผูป้กครอง หรอื
พีเ่ลีย้งเดก็ โดยเฉพาะเด็กวัย ๓-๕ ปี
 ป ัจจุบัน มีหน ่วยงานต่างๆ ให ้ความส�าคัญ 
ร่วมรบัผดิชอบเดก็ปฐมวยั อาย ุ๓-๕ ปี นอกจากครอบครวัแล้ว 
ยงัมศีนูย์พฒันาเดก็เลก็ระดบัท้องถิน่ โรงเรยีนอนบุาลปฐมวยั 
ที่อยู่ในการดูแลของกระทรวงต่างๆ ในปีการศึกษา ๒๔๔๖ 
กระทรวงศกึษาธกิารมปีระกาศใช้หลกัสตูรการศกึษาส�าหรบั
เด็กปฐมวัย อายุ ๓-๕ ปี เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ปกครอง ครู 
พี่เลี้ยงเด็ก ได้จัดการเรียนรู้ให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน 
 กรมพลศึกษายุคใหม่ โดยท่านสมบัติ คุรุพันธ์ 
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีความคิดกว้างไกล 
ท่านมคีวามเชือ่ว่า เดก็ปฐมวยัอาย ุ๓-๕ ปี เป็นหวัเลีย้วหวัต่อ
ที่ส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใน
อนาคต ถ้าใช้ความรู้ด้านพลศึกษา น�าไปพัฒนาเด็กปฐมวัย 
โดยครู พี่เลี้ยง ผู้ปกครอง เป็นสื่อในการถ่ายทอด เชื่อว่าอีก 
๒๐ ปีข้างหน้า เด็กในวัยนี้จะเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนา

ประเทศได้อย่างแน่นอน และประหยัดงบประมาณ
ของรัฐบาล ที่จะต้องน�ามาเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษา
พยาบาลอีกทางหนึ่งด้วย
 กรมพลศกึษา จดัท�าหลกัสตูรพลศกึษา ส�าหรบั
เด็กปฐมวัย อายุ ๓-๕ ปี เพื่อจัดอบรมให้ครูปฐมวัยของ
โรงเรียนอนุบาลจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ สังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการและสังกัดกระทรวงมหาดไทย หวังจะให้เป็น
เครอืข่ายในการถ่ายทอดความรู ้ให้ทัว่ถงึสถานศกึษาหรอื
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
 ในหลักสูตรพลศึกษาส�าหรับเด็กปฐมวัย 
จะมีสาระเกี่ยวกับเรื่องสรีระร่างกายของเด็ก เช่น กระดูก 
กล้ามเนือ้ ข้อต่อ การป้องกนั แก้ไข การดแูลรกัษาเบือ้งต้น 
การเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานที่ถูกต้อง เช่น การยืน การเดิน 
การวิง่ การกระโดด การก้าว  ขึน้ – ลง การกลิง้ การม้วน ฯลฯ 
ทีถ่กูวธิ ีตลอดจนรปูแบบแนวทางการประเมนิเพือ่พฒันา

จ.พลศึกษ�กับเด็กปฐมวัย

 นโยบายของกรมพลศกึษา ผมมคีวามเชือ่และเหน็ด้วยเตม็ที่
แต่ในการน�าไปสูก่ารปฏบิตั ิเกรงว่าจะมปัีจจยัทีเ่ป็นความเสีย่งในด้าน
การบริหารจัดการ เช่น ความร่วมมือของเครือข่าย ความสามารถครู
ต้นแบบทีจ่ะน�าหลกัสตูรไปถ่ายทอดและงบประมาณสนบัสนนุ เป็นต้น 
ผูร้บันโยบาย ในกรมพลศกึษาคงต้องวางแผน บรหิารความเสีย่งกนันะครบั
 ผมได้คุยกับท่านเกษม ทองสมุทร ผู ้อ�านวยการส�านัก
พลศึกษา กีฬาและนันทนาการภูมิภาค เกิดความคิดด้านก�าลังคน 
เลยถือโอกาสแสดงความคิดเห็นในบทความดังนี้ ครับ
 ๑. ใช้ จ.พลศกึษา ทีม่อียูท่ัว่ประเทศให้เป็นประโยชน์ มคีวามรู้ 
ทกัษะประสบการณ์ด้านพลศกึษาและเป็นหน้าทีโ่ดยตรงให้เป็นแกนน�า
จังหวัดละ ๕ คน 
 ๒. กรมพลศึกษา จัดอบรมหลักสูตรการศึกษาเด็กปฐมวัย 
อายุ ๓-๕ ปี ให้กับ จ.พลศึกษา ใช้เงินของส�านักพลศึกษากีฬาและ
นันทนาการภูมิภาค เน้นเรื่องเทคนิคการถ่ายทอด การสร้างความ
สัมพันธ์ การนิเทศ มากกว่าเรื่องความรู้และทักษะการเคลื่อนไหว
 ๓. จ.พลศึกษา ๕ คน ที่ผ่านการอบรม ไปร่วมมือกับครู
ปฐมวยั โรงเรยีนอนบุาล ๗๕ จงัหวดัทัว่ประเทศ มกีารจดัอบรมภายใน
จังหวัด อ�าเภอ และต�าบล
 ๔. จ.พลศกึษา ทัง้ ๕ คน ไปท�าการนเิทศ เยีย่มเยยีนโรงเรยีน
หรือศูนย์เด็กเล็ก ช่วยส่งเสริมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
 ๕. จ.พลศึกษา สรุปรายงานของการปฏิบัติงานการด�าเนิน
การเรือ่งการจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษาเดก็ปฐมวยั อาย ุ๓-๕ ปี เป็นรายปี 
เพือ่ดูว่า ผลการด�าเนินการจะพัฒนาขึ้นเพียงใด
 ครับ กรมพลศึกษามี จ.พลศึกษา เป็นก�าลังส�าคัญอยู่แล้ว 
ไม่ต้องรออะไรอีก ผมมีความเชื่อว่า จ.พลศึกษาช่วยได้ครับ D
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children	 เด็กๆ	 teenager	 วัยรุ่น	 offer								 ให้											

variety							 หลากหลาย	 activities	 กิจกรรมต่างๆ	 music							 ดนตรี																			

sports							 กีฬา	 performing	arts	นาฏศิลป์	 dance	 ลีลาศ																																								

visual	art				 จิตรกรรม	 language							ภาษา						 overnight	camp		ค่ายพักแรม						

day	camp				 ค่ายกลางวัน/ไม่พักแรม	 quality					 คุณภาพ	 instruction	 ผู้สอน																	

competition	 การแข่งขัน	 skill		 ทักษะ/ความช�านาญ	 skillful								 อย่างช�านาญ																														

confident						 เชื่อมั่น						 well-being						ความผาสุก	 self-esteem				 เป ็นตัวเอง											

independence	 อิสระ	 leadership	 ภาวะผู้น�า	 friendship							มิ ต ร ภ า พ																												

adventure					 ผจญภัย	 environment			 สิ่งแวดล้อม	 campers								ผู้เข้าค่าย

 ๑. ค่ายฤดูร้อนเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเด็กๆหรือเยาวชนในช่วงฤดูร้อน  

	 	 	Summer	camp	is	a	program	for	children	or	teenagers	conducted	during	the	summer	months.

 ๒. มีกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น กีฬา นาฏศิลป์ ดนตรี มายากล คอมพิวเตอร์ ภาษา คณิตศาสตร์ ผจญภัย  เป็นได้

ทั้งค่ายพักแรม หรือ ค่ายกลางวัน  

	 	 They	offer	a	wide	variety	of	specialized	activities:	such	as	sports,	performing	arts,	music,	computers,	

language	learning,	mathematics	and	adventure.		Some	camps	are	overnight	camps	and	some	other	camps	are	day	

camps.

ภ�ษ�อังกฤษติดขอบ...(สน�ม)
เรียบเรียงโดย: กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์

ค่�ยฤดูร้อน Summer Camp

 ๓. ผูเ้ข้าค่ายได้รบัประโยชน์มากมาย เช่น ช่วยให้มสีขุภาพและความเป็นอยูด่/ี

สุขนิสัย มีความเป็นตัวเอง มีความเป็นอิสระ มีภาวะผู้น�า มีมิตรภาพ ได้ผจญภัย มีความ

ตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อม    

	 	 The	benefits	of	summer	camps	are	health	and	well-being,	self-

esteem,	independence,	leadership,	friendship	skills,	adventure,	and	environment	

awareness.

 ๔. ค่ายฤดูร้อนมีบทบาทส�าคัญในการช่วยให้เด็กได้พัฒนาทักษะความ

สามารถ ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้รู้จักเพื่อนใหม่ ได้เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมใหม่ ได้เรียนรู้การแบ่ง

ปันและการใช้ชีวิตร่วมกัน  

	 	 Summer	 camps	play	 an	 important	 	 role	 to	 help	 a	 teenager	

to	improve	their	skills,	learn	new	things,	make	new	friends,	spend	time	in	a	new	

environment,	learn	the	art	of	sharing	and	living	together.

 ๕. ค่ายฝึกกีฬาจะช่วยให้เด็กเป็นนักกีฬาที่มีความช�านาญ เป็นผู้เข้าร่วมแข่งขันที่เก่ง เป็นผู้เล่นที่ดีของทีมและ

เป็นคนที่มีความเชื่อมั่น 

	 	 The	sports	camps	help	each	child	become	a	more	skillful	athletes,	a	more	gracious	competitor,	

a	more	committed	team	player,	and	a	more	confident	person.

 ๖. เป็นประสบการณ์หนึ่งที่ไม่มีวันลืมและจะจดจ�าไปจนวันตาย 

	 	 It	is	one	experience	which	a	child	never	forgets,	something	which	they	remember	for	the	rest	

of	their	lives.			
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เรียบเรียงโดย: ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์, 
    กลุ่มการเจ้าหน้าที่ กองกลาง

บทบ�ทเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร

ของฝ�กจ�กเทคโนฯ

 ปัจจบุนันี ้เทคโนโลยสีารสนเทศมบีทบาทอย่างกว้างขวางในทกุวงการ 
และเทคโนโลยสีารสนเทศกลายเป็นเครือ่งมอืส�าคญัของการท�างานทกุด้าน 
นับตั้งแต่ทางด้านการศึกษา พาณิชยกรรม เกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
สาธารณสุข การวิจัยและพัฒนา ตลอดจนด้านการเมืองและราชการ 
ซึ่งองค์กรต่างๆ ล้วนแต่น�าเทคโนโลยีมาช่วยให้การท�างานของบุคลากร
ทกุระดบัในองค์กร เพือ่ให้เกดิความคล่องตวัในการท�างานและการให้บรกิาร
ที่รวดเร็ว รวมถึงเป็นเครื่องมือในการช่วยตัดสินใจด�าเนินงานต่างๆ 
ของผู้บริหาร เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรยิ่งขึ้น
 การบริหารงานไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ
กล้็วนจ�าเป็นทีจ่ะให้ความส�าคญักบัระบบสารสนเทศซึง่ เทคโนโลยสีมยัใหม่
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วกลายมาเป็นส่วนหนึ่งที่จ�าเป็นต่อการ
ด�าเนินกิจกรรมทางธุรกิจในปัจจุบัน เทคโนโลยีเหล่านี้ได้แก่ อินเทอร์เน็ต 
การประชุมวิดีโอทางไกล ระบบเครือข่าย และระบบสารสนเทศเพื่อการ
วิเคราะห์และตัดสินใจ เป็นต้น เทคโนโลยีที่ใช้กันในปัจจุบันจึงถือว่าเป็น
ตัวขับเคลื่อนที่ส�าคัญที่จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล การแก้ไข
เปลี่ยนแปลง การเรียกดูข้อมูล การประมวลผล การใช้งานร่วมกันของ
สมาชิกในองค์กร และการวิเคราะห์ข้อมูลท�าได้ง่ายขึ้น มีค่าใช้จ่ายต�่าลง
 เพิ่มคุณค่าและประโยชน์ในการใช้งานข้อมูล และสารสนเทศที่ได้มา
จะมคีณุภาพในการน�าไปวเิคราะห์และใช้งานมากเพิม่ขึน้ ในขณะเดยีวกนั
เทคโนโลยียังสามารถช่วยให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการใน
การผลิตและการท�างานให้มีต้นทุนที่ต�่าลง ใช้เวลาในการท�างานที่ลดลง 
และได้สนิค้าหรอืผลลพัธ์ทีม่คีณุภาพมากยิง่ขึน้  ซึง่องค์กรภาครฐัทีม่ข้ีอมลู
จ�านวนมากจงึจ�าเป็นต้องน�าเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยกุต์ใช้ให้เข้ากบั
ภารกจิของแต่ละองค์กร  ทัง้นีเ้พือ่เพิม่ศกัยภาพในการบรหิารจดัการให้เกดิ
ประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรนั้นๆ  
          ระบบสารสนเทศเป็นระบบทีป่ระกอบด้วยคน เครือ่งคอมพวิเตอร์ และ 
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ท�างานประสานกันเพื่อจัดท�าสารสนเทศ ส�าหรับสนับสนุน
การปฏิบัติงาน การจัดการและกระบวนการตัดสินใจของผู้บริหารของ
องค์กร ระบบสารสนเทศเป็นการน�าเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวล
ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้สารสนเทศที่ต้องการ ในการน�าไปใช้
ปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หรือช่วยในการตัดสินใจ ถ้าเป็น
ระบบสารสนเทศที่ดีและทันสมัยจะสามารถจะสามารถจัดเตรียมรายงาน
ได้ตามความต้องการและสามารถหาค�าตอบให้แก่ผู้ตัดสินใจได้เหมือนๆ
กบัรายงานเฉพาะเรือ่ง ระบบสารสนเทศทีด่นีัน้จะต้องมคีวามเหมาะสมกบั
องค์กรซึง่แต่ละองค์กรมคีวามต้องการสารสนเทศไม่เหมอืนกนั ขึน้อยูก่บัเป้าหมาย
ขององค์กรและขึ้นอยู ่กับลักษณะการตัดสินใจของผู ้บริหาร ผู ้บริหาร
มกัจะได้รบัสารสนเทศทีไ่ม่ตรงกบัความต้องการ เช่น ได้รบัสารสนเทศมาก
เกนิไป สารสนเทศทีไ่ม่อยูใ่นรปูแบบทีต้่องการ สารสนเทศทีไ่ม่ได้รบัในเวลา
ที่ต้องการ สารสนเทศที่เหมาะสมในการน�าไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจ 
การจดัเตรยีมสารสนเทศให้กบัผูใ้ช้จะเป็นรปูแบบใดนัน้อยูก่บัความต้องการ
ของผู้ใช้เป็นหลักจึงจะท�าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ
 ๑. ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว
และทันต่อเหตุการณ์เนื่องจากข้อมูลถูกจัดเก็บและบริหารอย่างเป็นระบบ 
ท�าให้ผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วในรูปแบบที่เหมาะสม
และสามารถน�าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ทันต่อความต้องการ
 ๒. ช่วยในการก�าหนดเป้าหมายกลยุทธ์และการวางแผนปฏิบัติการ 
โดยผู้บริหารสามารถน�าข้อมูลที่ได้จากระบบสารสนเทศมาช่วยในการ
วางแผนและก�าหนดเป้าหมายในการด�าเนินงานเนื่องจากสารสนเทศถูก
รวบรวมและจดัการอย่างเป็นระบบ ท�าให้มปีระวตัขิองข้อมลูอย่างต่อเนือ่ง 
สามารถทีจ่ะบ่งชีแ้นวโน้มของการด�าเนนิงานว่าน่าจะเป็นไปในลกัษณะใด
       ๓. ช่วยในการตรวจสอบการด�าเนินงาน เมื่อแผนงานถูกน�าไปปฏิบัติ
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ผู้ควบคุมจะต้องตรวจสอบผลการด�าเนินงานโดยน�า
ข้อมูลบางส่วนมาประมวลผลเพื่อประกอบการประเมิน สารสนเทศที่ได้จะ

แสดงให้เหน็ผลการด�าเนนิงานว่าสอดคล้องกบัเป้าหมายทีต้่องการเพยีงไร
      ๔. ช่วยในการศกึษาและวเิคราะห์สาเหตขุองปัญหา ผูบ้รหิารสามารถใช้
ระบบสารสนเทศประกอบการศกึษาและการค้นหาสาเหต ุหรอืข้อผดิพลาด
ที่เกิดขึ้นในการด�าเนินงาน ถ้าการด�าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
โดยอาจจะเรียกข้อมูลเพิ่มเติมออกมาจากระบบ เพื่อให้ทราบว่าความผิด
พลาดในการปฏิบัติงานเกิดขึ้นจากสาเหตุใด หรือจัดรูปแบบสารสนเทศ
ในการวิเคราะห์ปัญหาใหม่
      ๕. ช่วยให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อหา
วธิคีวบคมุ ปรบัปรงุและแก้ไขปัญหา สารสนเทศทีไ่ด้จากการประมวลผลจะ
ช่วยให้ผู้บริหารวิเคราะห์ว่าการด�าเนินงานในแต่ละทางเลือกจะช่วยแก้ไข
หรอืควบคมุปัญหาทีเ่กดิขึน้ได้อย่างไร ธรุกจิต้องท�าอย่างไรเพือ่ปรบัเปลีย่น
หรือพัฒนาให้การด�าเนินงานเป็นไปตามแผนงานหรือเป้าหมาย
    ๖. ช่วยลดค่าใช้จ่าย ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพช่วยให้ธุรกิจ
ลดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่ายในการท�างานลง เนือ่งจากระบบสารสนเทศ
สามารถรบัภาระงานทีต้่องใช้แรงงานจ�านวนมาก ตลอดจนช่วยลดขัน้ตอน
ในการท�างาน ส่งผลให้ธุรกิจสามารถลดจ�านวนคนและระยะเวลาในการ
ประสานงานให้น้อยลง โดยผลงานที่ออกมาอาจเท่าเดิมหรือดีกว่าเดิม 
ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจ
 กรมพลศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐองค์กรหนึ่ง ในสังกัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา มียุทธศาสตร์การด�าเนินงานขององค์กรในการ
ส่งเสรมิและพฒันาการพลศกึษา สขุภาพ กฬีา นนัทนาการและวทิยาศาสตร์
การกฬีา และการพฒันาระบบบรหิารจดัการเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตัิ
ราชการ ทั้งนี้ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ จะมีผู้เกษียณอายุ
ราชการประมาณร้อยละสามสิบของข้าราชการในสังกัด กรมพลศึกษา
จึงจ�าเป็นต้องเร่งหาเครื่องมือในการเก็บรวบรวมองค์ความรู้ด้านกีฬา 
นนัทนาการและวทิยาศาสตร์การกฬีา เพือ่ได้น�าความรูจ้ากบคุลากรเหล่านัน้
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรให้มากที่สุด ซึ่งกรมพลศึกษามีการ
จดัเตรยีมการแก้ไขปัญหา โดยการน�าเทคโนโลยสีารสนเทศเข้ามาสนบัสนนุ
และส่งเสริมการด�าเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ซึ่งมี
หลากหลายระบบ อาทิเช่น ระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
ต่างๆ ภายในองค์กร  ระบบเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ ระบบสารสนเทศเพือ่การ
ให้บริการ เป็นต้น รวมถึงการน�าเครื่องมือและอุปกรณ์สารสนเทศต่างๆ มา
ประยกุต์ใช้ให้เหมาะสมกบัภารกจิขององค์กร ท�าให้สามารถลดต้นทนุและ
ระยะเวลาในการบริหารจัดการไปอย่างมาก
 ซึ่งทั้งหมดนี้กรมพลศึกษาได้มีการวางแผนการบริหารจัดการองค์การ 
เพือ่รองรบัการบรหิารทรพัยากรบคุคลทีม่อียูอ่ย่างจ�ากดั หากแต่ยงัมภีารกจิ
ที่ใหญ่โตมากในเรื่องการส่งเสริมให้คนทั้งประเทศได้ออกก�าลังกายและมี
สขุภาพแขง็แรง ห่างไกลจากโรคภยั รวมถงึรูห้ลกัการเล่นกฬีาหรอืออกก�าลงักาย
ที่ถูกวิธี มีประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น
 จะเห็นได้ว่าระบบสารสนเทศมีความส�าคัญในการบริหารจัดการ
ภายในองค์กร เพราะท�าให้การท�างานมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในปัจจุบันสิ่งแวดล้อมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและ
มีการแข่งขันทางธุรกิจสูงองค์กรที่มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
และเข้าถึงข้อมูลได้เร็วเท่านั้นถึงจะอยู่รอดได้ในปัจจุบัน ดังนั้นผู้บริหาร
ขององค์กรนับว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทในการที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศของ
ตนเองให้มคีวามทนัสมยัและน�ามาใช้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพเพราะปัจจบุนั
การน�าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในวงการธุรกิจก็เพื่อลดต้นทุนการ
ผลติ สนบัสนนุการตดัสนิใจในการบรหิารงานและใช้ในการแข่งขนัทางธรุกจิ 
เพือ่ก่อให้เกดิประโยชน์ในด้านต่างๆส�าหรบัองค์กร นอกจากนีย้งัสร้างความ
แข็งแกร่งทางด้านธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าและบริการ 
เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัน�าไปสูเ่ศรษฐกจิยคุใหม่ต่อไปในอนาคต 
ในด้านขององค์กรภาครฐั จะเน้นเรือ่งการบรกิารทีร่วดเรว็ขึน้ ข้อมลูถกูต้อง
และทนัสมยั เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการองค์กร เพือ่ให้บรกิารแก่
ประชาชน ได้รับประโยชน์สูงสุด
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ท่านสามารถส่งค�าตอบชิงรางวัล และส่งค�าถามที่อยากรู้เกี่ยวกับกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬาและนันทนาการมาได้ที่
กลุ่มประชาสัมพันธ์ ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

๑๕๔ ถนนพระราม ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.๑๐๓๓๐

ถาม: เจอกันอีกแล้วค่ะ กับค�าถามง่ายๆ กับโครงการ“ร้อนนี้มีกีฬาและนันทนาการเพื่อลูกรัก”ประจ�าปี ๒๕๕๔ ที่กรมพลศึกษา จัดท�า

โครงการนี้ขึ้นมาเป็นประจ�าทุกปี ณ สนามกีฬาแห่งชาติ มีกี่ชนิด กีฬาอะไรบ้าง 
(ส ่งค�าถามชิงรางวัลทางไปรษณียบัตร, จดหมายเท่านั้น)

ค�าถามชิงรางวัล 

จัดกีฬา รร. ตชด. ครั้งที่ ๑ เดือน เม.ย. นี้ที่ค่ายมฤคทายวัน
 กรมพลศกึษา ร่วมกบักองบญัชาการต�ารวจตระเวนชายแดน  จดัการแข่งขนักฬีาโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนครัง้ที ่๑ ประจ�าปี ๒๕๕๔ 
ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ เมษายน ๒๕๕๔  ณ สนามกีฬาค่ายมฤคทายวัน อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี มีกีฬา ๖ ชนิดคือ ฟุตบอล ๗ คน, 
เซปักตะกร้อ, กรีฑา, เปตอง, แชร์บอลและเกมส์เบ็ดเตล็ด การแข่งขันแบ่งออกเป็น รุ่นอายุไม่เกิน ๑๐ ปี และรุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี มีตัวแทน
นักกีฬา เจ้าหน้าจากโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน ๔ ภาคทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันกว่า ๘๐๐ คน ก่อนการแข่งขันในวันที่ ๒๐ 
เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. จะมีการเปิดคลินิกฟุตบอลและเซปักตะกร้อโดย นายชาญวิทย์ ผลชีวิน ผู้อ�านวยการสถาบันพัฒนา
บุคลากรการพลศึกษาและกีฬา โค้ชฟุตบอลทีมชาติไทย นายกมล ตันกิมหงษ์ โค้ชเซปักตะกร้อทีมชาติไทยและ รตท. สืบศักดิ์ ผันสืบ 
นักกีฬาเซปักตะกร้อทีมชาติไทย ณ สนามกีฬาค่ายมฤคทายวัน จ. เพชรบุรี

ถามมา : 
เรียน... คณะกรรมการด�าเนินงานวารสารกรมพลศึกษา
 ขอเรียนถามเรื่องการจัดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ที่กรมพลศึกษารับผิดชอบมีการจัดการแข่งขันมาทั้งหมดกี่
ครั้งแล้วคะ และอยากทราบว่าชนเผ่าที่เข้าร่วมการแข่งขันมีทั้งหมดกี่เผา จากจังหวัดอะไรบ้าง และในปี ๒๕๕๔ นี้ จังหวัดไหนเป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขัน และจัดในวันที่เท่าไร เดือนอะไร  ขอทราบรายละเอียดด้วยนะคะ  
 ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ด้วยนะคะ
 จาก : คนของแผ่นดินไทย

ตอบไป :
 ตอบ... คุณ คนของแผ่นดินไทย
 ขอขอบคุณส�าหรับการติดตามข่าวสาร  โครงการ/ กิจกรรม ของกรมพลศึกษานะคะ ทางคณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหา 
สาระ เกร็ดความรู้ต่างๆ ที่ได้น�าเสนอในวารสาร ออกสู่ทุกท่าน จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อย ส่วนค�าถามที่ท่านได้ถามมานั้น 
จะตอบให้ท่านทกุค�าถามอย่างแน่นอน เริม่ทีค่�าถามแรกเลยนะคะ การจดัการแข่งขนักฬีาชาวไทยภเูขาแห่งประเทศไทย จดัมาทัง้หมด ๒๒ ครัง้ 
และในปี ๒๕๕๔ จะเป็นครัง้ที ่๒๓  และตอบค�าถามทีส่อง ว่า มชีาวไทยภเูขาทัง้หมด ๑๐ เผ่า คอื ชนเผ่ากระเหรีย่ง, ชนเผ่าม้ง, ชนเผ่าลซีอ, ชนเผ่าเย้า, 
ชนเผ่าถิ่น, ชนเผ่าขมุ, ชนเผ่าอีก้อ, ชนเผ่ามูเซ่อ,เผ่าลัว และชนเผ่าตองเหลืองจาก ๒๐ จังหวัด คือ ก�าแพงเพชร, เชียงใหม่, เชียงราย, ตาก, 
ล�าปาง, ล�าพูน, แม่ฮ่องสอน, แพร่, เพชรบูรณ์, พะเยา, น่าน,พิษณุโลก, เลย, สุโขทัย, , อุทัยธานี เพชรบุรี, สุพรรณบุรี, ราชบุรี,กาญจนบุรี 
และประจวบคีรีขันธ์   และสุดท้าย ปี ๒๕๕๔ จังหวัดราชบุรี ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ใช้ชื่อการแข่งขันว่า“พญาผึ้งเกมส์” 
ในระหว่างวนัที ่๖-๑๐ เดอืนพฤษภาคม ๒๕๕๔ มกีารแข่งขนั กฬีาสากล ๕ ชนดิกฬีา แข่งขนัทีส่นามกฬีากลางจงัหวดัราชบรุ ีและกฬีาพืน้บ้าน  
๑๑ ชนิดกีฬา แข่งขันที่สนามกีฬาอ�าเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรีค่ะ
 หวงัว่าคณุ คนของแผ่นดนิไทย และทกุท่านทีต่ดิตามข่าวสารจากวารสารกรมพลศกึษาจะได้รบัทราบข้อมลูเกีย่วกบัการจดัการแข่งขนั
กฬีาชาวไทยภเูขาแห่งประเทศไทยนะคะ และในฉบบัหน้าทางคณะกรรมการฯ จะน�าเนือ้หาสาระ วตัถปุระสงค์ในการส่งเสรอมกฬีาชาวไทย
ภูเขามาฝากทุกท่านอีก และหากท่านใดมีข้อสงสัย อยากทราบ รายละเอียดในการด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ใดๆ ของกรมพลศึกษา
สามารถส่งไปรษณยีบตัรมาทีก่รมพลศกึษา หรอืตดิตามวารสารกรมพลศกึษาเข้าทางเวป็ไซด์  กรมพลศกึษา  www.dpe.go.th  ได้เลยนะค่ะ
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ดร.พัฒนาชาติ กฤดิบวร รองอธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาข้าราชการพลเรือน 
โดยมีผู้แทนจาก ๑๙ กระทรวง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน สนามกีฬาแห่งชาติ เมื่อเร็วๆนี้

ประชุมกีฬาข้าราชการพลเรือน

ดร.พฒันาชาต ิกฤดบิวร รองอธบิดกีรมพลศกึษา เป็นประธานในพธิเีปิดและปิดการอบรมผูต้ดัสนิกฬีาฮอกกี ้โดยมนีาวาเอกชาญชยัยศ อฒัสวุี 
เลขาธิการสมาคมฮอกกี้แห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่จากกรมพลศึกษาและผู้ตัดสินเข้าอบรม จ�านวน ๔๐ คน  ที่ ห้องประชุมสนามกีฬา   
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ๖๐ พรรษา อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เมื่อเร็วๆนี้

อบรมผู้ตัดสินกีฬาฮอกกี้

ดร.พฒันาชาต ิ กฤดบิวร รองอธบิดกีรมพลศกึษา เป็นประธานในพธิปิีดโครงการส่งเสรมิกฬีาเดก็เลก็ การอบรมครผููส้อนพลศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ในโรงเรียนอนุบาลทั่วประเทศ รุ่นที่ ๒ ประจ�าปี ๒๕๕๔ ซึ่งมีผู้เข้าอบรมจ�านวน ๑๔๐ คน จากทั่วประเทศ โดยมีนายอภินันทน์ มกรเสน 
ผู้อ�านวยการส�านักการกีฬา ให้การต้อนรับ ที่ ห้องประชุมศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔

ปิดอบรมครูผู้สอนพลศึกษาโรงเรียนอนุบาล

นายประโยชน์  เทียนศาสตร์ ผู้อ�านวยการส�านักเทคโนโลยสีารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ กรมพลศึกษา ให้การต้อนรับและมอบของ
ทีร่ะลกึให้กบั คณุปราณ ี นลิบุล ผูช่้วยผูอ้�านวยการฝ่ายกลยทุธและพฒันาธรุกจิ ธนาคารเพือ่การส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย และ
คณะที่เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ณ สนามศุภชลาศัย  กรมพลศึกษา เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 

ศึกษาดูงาน ระบบเทคโนโลยี

รศ.นพ.ก�าจร  ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา เป็นประธานแถลงข่าวมหกรรมการศึกษา กีฬาและศิลปะการแสดง 
“ ก้าวใหม่ที่ไกลกว่าสู่อนาคต “ โดยมี ดร.พัฒนาชาติ  กฤดิบวร รองอธิบดีกรมพลศึกษา นายแพทย์จตุรพร  ณ นคร รองผู้ว่าการการกีฬา
แห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าวด้วย ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔

ก้าวใหม่ที่ไกลกว่าสู่อนาคต
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อาดิดาส คิง ออฟ เดอะ โรด
ดร.พัฒนาชาติ  กฤดิบวร รองอธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วย มร.วีเจย์  เชาฮาน ผู้จัดการประจ�าประเทศไทย บริษัท อาดิดาส ประเทศไทย จ�ากัด 
ร่วมกันแถลงข่าว การแข่งขันวิ่งระยะไกล “อาดิดาส คิง ออฟ เดอะ โรด “ ชิงแชมป์เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ประจ�าปี ๒๐๑๑ (ซึ่งจะจัดขึ้น 
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด ณ อาคารกีฬานิมิบุตร)  ที่เซ็นทรัล เวิลด์ กรุงเทพ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ 

อบรมครูผู้สอนพลศึกษาโรงเรียนอนุบาล
นายสมบัติ คุรุพันธ์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกีฬาเด็กเล็ก การอบรมครูผู้สอนพลศึกษา
ขั้นพื้นฐานในโรงเรียนอนุบาลทั่วประเทศ รุ่นที่ ๒ โดยมีนายพัฒนาชาติ กฤดิบวร รองอธิบดีกรมพลศกึษา ผูบ้รหิาร และผูเ้ข้าอบรมจ�านวน ๑๔๐ คน 
ร่วมในพธิ ีณ ห้องประชมุศภุชลาศยั ภายในสนามกฬีาแห่งชาต ิเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔

พล.ต.ท.ระพพีฒัน์  ปาละวงศ์ ทีป่รกึษากติตมิศกัดิข์องกรมพลศกึษา เป็นประธานในพธิี
เปิดการอบรมสัมมนาเพิ่มความรู้ให้กับบุคลากรเกี่ยวกับการจัดรายการเสียงตามสาย
ของกรมพลศกึษา  โดยมดีร.พฒันาชาต ิ กฤดบิวร รองอธบิดกีรมพลศกึษา เป็นประธาน
ปิดการอบรม ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมจ�านวน ๗๐ คน เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔ 
ที่ห้องประชุมศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ

กรมพลศึกษา กระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� w w w . d p e . g o . t h

ลงนามบันทึกข้อตกลง
นายสมบัติ  คุรุพันธ์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  เป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลงสนับสนุนการพัฒนากีฬาอาชีพ ระหว่าง 
การกฬีาแห่งประเทศไทย ร่วมกบั  บ.มตชิน จ�ากดั (มหาชน) โดยม ีนายกนกพนัธ์ จลุเกษม ผูว่้าการกฬีาแห่งประเทศไทย , นายธติ ิ พฤกษ์ชะอุม่ 
ผู้อ�านวยการทั่วไป บ.แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จ�ากัด และสื่อมวลชนทุกแขนง ร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ ห้องประชุม ส�านักงานหนังสือพิมพ์ข่าวสด 
เมื่อเร็วๆนี้

เสียงตามสายของกรมพลศึกษา


