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สารบญั 
                หน้า 

 
๑. รายชื่อและภาพสมาชิกชุมชนนักปฏิบัติ       ๑ 
๒. บทนํา          ๒ 
๓. แผนภูมิแสดงกระบวนการทํางาน                                                                                 ๓ 
๔. สิ่งต่าง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในการทํางาน                ๔ 
๕. รายละเอียดของขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการทํางาน     ๖ 

๕.๑ ขั้นตอนที ่๑ ตรวจสอบแผนการคัดเลอืกบุคคลพลเรอืนเข้าเป็น นรช.อร.    
 กับปฏิทินการศึกษาของ รร.ชอร.กศษ.กพช.อร.                                               
 - การปฏิบัติ         ๖ 
 - คําแนะนําจากประสบการณ์ในการทํางาน     ๖ 
 - ข้อควรระวังจากประสบการณ์ในการทํางาน     ๖ 
 - ข้อสังเกตจากประสบการณ์ในการทํางาน     ๖ 
 - เทคนิค กลวิธี กลยุทธ์  Tip, Hint, Rule of Thumb ต่าง ๆ เป็นต้น ที่ได้เรียนรู้จาก 
   ประสบการณ์ในการทํางานและข้อผิดพลาดต่าง ๆ     ๖ 
 
๕.๒ ขั้นตอนที ่๒ กําหนดวัน  เวลา  ปฐมนิเทศ                                    ๖ 
 - การปฏิบัติ          ๖ 
 - คําแนะนําจากประสบการณ์ในการทํางาน      ๖ 
 - ข้อควรระวังจากประสบการณ์ในการทํางาน      ๗ 
 - ข้อสังเกตจากประสบการณ์ในการทํางาน      ๗ 
 - เทคนิค กลวิธี กลยุทธ์  Tip, Hint, Rule of Thumb ต่าง ๆ เป็นต้น ที่ได้เรียนรู้จาก 
   ประสบการณ์ในการทํางานและข้อผิดพลาดต่าง ๆ     ๗

  
๕.๓ ขั้นตอนที ่๓  แจ้งข้อมูลและค่าใช้จ่ายของ นรช.อร. ช้ันปีที่ ๑ ในการปฐมนิเทศ  
       ให้กรรมการทําสัญญาเพื่อแจ้งผู้ปกครอง นรช.อร.                               ๗ 
 - การปฏิบัติ          ๗ 
 - คําแนะนําจากประสบการณ์ในการทํางาน      ๗ 
 - ข้อควรระวังจากประสบการณ์ในการทํางาน      ๗ 
 - ข้อสังเกตจากประสบการณ์ในการทํางาน      ๘ 
 - เทคนิค กลวิธี กลยุทธ์  Tip, Hint, Rule of Thumb ต่าง ๆ เป็นต้น ที่ได้เรียนรู้จาก 
   ประสบการณ์ในการทํางานและข้อผิดพลาดต่าง ๆ     ๘ 
  



 

เรื่อง หน้า 
 
๕.๔ ขั้นตอนที ่๔ แต่งต้ังคณะทํางานของ รร.ชอร.กศษ.กพช.อร.และแบ่งมอบหน้าที่ 

            ความรับผิดชอบดําเนินงานปฐมนิเทศ 
 - การปฏิบัติ           ๘ 
 - คําแนะนําจากประสบการณ์ในการทํางาน               ๘ 
 - ข้อควรระวังจากประสบการณ์ในการทํางาน               ๘ 
 - ข้อสังเกตจากประสบการณ์ในการทํางาน               ๘ 
 - เทคนิค กลวิธี กลยุทธ์  Tip, Hint, Rule of Thumb ต่าง ๆ เป็นต้น ที่ได้เรียนรู้จาก 
   ประสบการณ์ในการทํางานและข้อผิดพลาดต่าง ๆ      ๘ 
 
๕.๕ ขั้นตอนที ่๕ เตรียมงานปฐมนิเทศ ที่ รร.ชอร.กศษ.กพช.อร.                                    ๙ 
 - การปฏิบัติ           ๙ 
 - คําแนะนําจากประสบการณ์ในการทํางาน       ๙ 
 - ข้อควรระวังจากประสบการณ์ในการทํางาน       ๙ 
 - ข้อสังเกตจากประสบการณ์ในการทํางาน       ๙ 
 - เทคนิค กลวิธี กลยุทธ์  Tip, Hint, Rule of Thumb ต่าง ๆ เป็นต้น ที่ได้เรียนรู้จาก 
   ประสบการณ์ในการทํางานและข้อผิดพลาดต่าง ๆ      ๙ 
 
๕.๖ ขั้นตอนที ่๖  เตรียมงานปฐมนิเทศนอกพื้นที่ รร.ชอร.กศษ.กพช.อร.               ๙ 
 - การปฏิบัติ         ๙ 
 - คําแนะนําจากประสบการณ์ในการทํางาน     ๑๐ 
 - ข้อควรระวังจากประสบการณ์ในการทํางาน     ๑๐ 
 - ข้อสังเกตจากประสบการณ์ในการทํางาน     ๑๐ 
 - เทคนิค กลวิธี กลยุทธ์  Tip, Hint, Rule of Thumb ต่าง ๆ เป็นต้น ที่ได้เรียนรู้จาก 
   ประสบการณ์ในการทํางานและข้อผิดพลาดต่าง ๆ    ๑๐ 
 
๕.๗ ขั้นตอนที ่๗  หาสถานทีแ่ละวิทยากร                                  ๑๐ 
 - การปฏิบัติ         ๑๐ 
 - คําแนะนําจากประสบการณ์ในการทํางาน     ๑๐ 
 - ข้อควรระวังจากประสบการณ์ในการทํางาน     ๑๑ 
 - ข้อสังเกตจากประสบการณ์ในการทํางาน     ๑๑ 
 - เทคนิค กลวิธี กลยุทธ์  Tip, Hint, Rule of Thumb ต่าง ๆ เป็นต้น ที่ได้เรียนรู้จาก  
   ประสบการณ์ในการทํางานและข้อผิดพลาดต่าง ๆ    ๑๑ 
 



 

เรื่อง หน้า 
 
๕.๘ ขั้นตอนที ่๘ ขออนุมัติ อร.  บันทึก คาํสั่ง  ขอรถ และ งป.     ๑๑ 
 - การปฏิบัติ         ๑๑ 
 - คําแนะนําจากประสบการณ์ในการทํางาน     ๑๒ 
 - ข้อควรระวังจากประสบการณ์ในการทํางาน     ๑๒ 
 - ข้อสังเกตจากประสบการณ์ในการทํางาน     ๑๒ 
  - เทคนิค กลวิธี กลยุทธ์  Tip, Hint, Rule of Thumb ต่าง ๆ เป็นต้น ที่ได้เรียนรู้จาก 
   ประสบการณ์ในการทํางานและข้อผิดพลาดต่าง ๆ    ๑๒ 
 
๕.๙ ขั้นตอนที ่๙ เตรียมอุปกรณ์เอกสารและแบบสอบถาม    ๑๑ 
 - การปฏิบัติ         ๑๒ 
 - คําแนะนําจากประสบการณ์ในการทํางาน     ๑๒ 
 - ข้อควรระวังจากประสบการณ์ในการทํางาน     ๑๒ 
 - ข้อสังเกตจากประสบการณ์ในการทํางาน     ๑๒ 
 - เทคนิค กลวิธี กลยุทธ์  Tip, Hint, Rule of Thumb ต่าง ๆ เป็นต้น ที่ได้เรียนรู้จาก 
   ประสบการณ์ในการทํางานและข้อผิดพลาดต่าง ๆ    ๑๒ 
 
๕.๑๐ ขั้นตอนที่ ๑๐ เตรียมสถานที่       ๑๒ 
 - การปฏิบัติ         ๑๒ 
 - คําแนะนําจากประสบการณ์ในการทํางาน     ๑๒ 
 - ข้อควรระวังจากประสบการณ์ในการทํางาน     ๑๒ 
 - ข้อสังเกตจากประสบการณ์ในการทํางาน     ๑๒ 
 - เทคนิค กลวิธี กลยุทธ์  Tip, Hint, Rule of Thumb ต่าง ๆ เป็นต้น ที่ได้เรียนรู้จาก 
   ประสบการณ์ในการทํางานและข้อผิดพลาดต่าง ๆ    ๑๓ 
 
๕.๑๑ ขั้นตอนที่ ๑๑ เตรียมการจัดเลี้ยง       ๑๓ 
  - การปฏิบัติ         ๑๓ 

  - คําแนะนําจากประสบการณ์ในการทํางาน     ๑๓ 

  - ข้อควรระวังจากประสบการณ์ในการทํางาน     ๑๓ 

  - ข้อสังเกตจากประสบการณ์ในการทํางาน     ๑๓ 

 - เทคนิค กลวิธี กลยุทธ์  Tip, Hint, Rule of Thumb ต่าง ๆ เป็นต้น ที่ได้เรียนรู้จาก 
      ประสบการณ์ในการทํางานและข้อผิดพลาดต่าง ๆ    ๑๓ 

 



 

เรื่อง หน้า 
 
๕.๑๒ ขั้นตอนที่ ๑๒  เตรียมวิทยากร                                            ๑๔ 
  - การปฏิบัติ         ๑๔ 

  - คําแนะนําจากประสบการณ์ในการทํางาน     ๑๔ 

 - ข้อควรระวังจากประสบการณ์ในการทํางาน     ๑๔ 
 - ข้อสังเกตจากประสบการณ์ในการทํางาน     ๑๔ 
 - เทคนิค กลวิธี กลยุทธ์  Tip, Hint, Rule of Thumb ต่าง ๆ เป็นต้น ที่ได้เรียนรู้จาก 
   ประสบการณ์ในการทํางานและข้อผิดพลาดต่าง ๆ    ๑๔ 
 
 ๕.๑๓  ขั้นตอนที่ ๑๓  เตรียมเจ้าหน้าที่ต้อนรับ                                            ๑๔ 
  - การปฏิบัติ         ๑๔ 
  - คําแนะนําจากประสบการณ์ในการทํางาน     ๑๔ 
 - ข้อควรระวังจากประสบการณ์ในการทํางาน     ๑๔ 
 - ข้อสังเกตจากประสบการณ์ในการทํางาน     ๑๕ 
 - เทคนิค กลวิธี กลยุทธ์  Tip, Hint, Rule of Thumb ต่าง ๆ เป็นต้น ที่ได้เรียนรู้จาก 
   ประสบการณ์ในการทํางานและข้อผิดพลาดต่าง ๆ    ๑๕ 

 
๕.๑๔   ขั้นตอนที่ ๑๔ ตรวจสอบจํานวน นรช.อร. ปี๑                   ๑๕ 

  - การปฏิบัติ         ๑๕ 

  - คําแนะนําจากประสบการณ์ในการทํางาน     ๑๕ 

 - ข้อควรระวังจากประสบการณ์ในการทํางาน     ๑๕ 
 - ข้อสังเกตจากประสบการณ์ในการทํางาน     ๑๕ 
 - เทคนิค กลวิธี กลยุทธ์  Tip, Hint, Rule of Thumb ต่าง ๆ เป็นต้น ที่ได้เรียนรู้จาก 
   ประสบการณ์ในการทํางานและข้อผิดพลาดต่าง ๆ    ๑๕ 
 
๕.๑๕   ขั้นตอนที่ ๑๕ แจ้ง กพ.อร. เรียกตัวสํารอง     ๑๕ 

  - การปฏิบัติ         ๑๕ 

  - คําแนะนําจากประสบการณ์ในการทํางาน     ๑๖ 
 - ข้อควรระวังจากประสบการณ์ในการทํางาน     ๑๖ 
 - ข้อสังเกตจากประสบการณ์ในการทํางาน     ๑๖ 
 - เทคนิค กลวิธี กลยุทธ์  Tip, Hint, Rule of Thumb ต่าง ๆ เป็นต้น ที่ได้เรียนรู้จาก 
   ประสบการณ์ในการทํางานและข้อผิดพลาดต่าง ๆ    ๑๖ 



เรื่อง หน้า 
 
๕.๑๖   ขั้นตอนที่ ๑๖ จัดงานปฐมนิเทศ       ๑๖ 
  - การปฏิบัติ         ๑๖ 
  - คําแนะนําจากประสบการณ์ในการทํางาน     ๑๖ 
 - ข้อควรระวังจากประสบการณ์ในการทํางาน     ๑๖ 
 - ข้อสังเกตจากประสบการณ์ในการทํางาน     ๑๖ 
 - เทคนิค กลวิธี กลยุทธ์  Tip, Hint, Rule of Thumb ต่าง ๆ เป็นต้น ที่ได้เรียนรู้จาก 
   ประสบการณ์ในการทํางานและข้อผิดพลาดต่าง ๆ    ๑๖ 
 
๕.๑๗   ขั้นตอนที่ ๑๗ ประเมินผล       ๑๖ 
  - การปฏิบัติ         ๑๖ 
  - คําแนะนําจากประสบการณ์ในการทํางาน     ๑๖ 
 - ข้อควรระวังจากประสบการณ์ในการทํางาน     ๑๖ 
 - ข้อสังเกตจากประสบการณ์ในการทํางาน     ๑๗ 
 - เทคนิค กลวิธี กลยุทธ์  Tip, Hint, Rule of Thumb ต่าง ๆ เป็นต้น ที่ได้เรียนรู้จาก 
   ประสบการณ์ในการทํางานและข้อผิดพลาดต่าง ๆ    ๑๗ 
 
๕.๑๘   ขั้นตอนที่ ๑๘ สรุปผล / รายงานผล      ๑๗ 
  - การปฏิบัติ         ๑๗ 
  - คําแนะนําจากประสบการณ์ในการทํางาน     ๑๗ 
 - ข้อควรระวังจากประสบการณ์ในการทํางาน     ๑๗ 
 - ข้อสังเกตจากประสบการณ์ในการทํางาน     ๑๗ 
 - เทคนิค กลวิธี กลยุทธ์  Tip, Hint, Rule of Thumb ต่าง ๆ เป็นต้น ที่ได้เรียนรู้จาก 
   ประสบการณ์ในการทํางานและข้อผิดพลาดต่าง ๆ    ๑๗ 

 
๖. เอกสารอ้างอิง 

๖.๑  ภาพกิจกรรมการปฐมนเิทศของ รร.ชอร.กศษ.กพช.อร. 
 ๖.๑.๑ การปฐมนิเทศภายใน รร.ชอร.กศษ.กพช.อร. 
 ๖.๑.๒ การปฐมนิเทศภายนอก รร.ชอร.กศษ.กพช.อร 
๖.๒  ผนวก 
 ๖.๒.๑  ผนวก ก    แผนการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้า นรช.อร. ประจําปี 
๒๕๕๔ 
 ๖.๒.๒  ผนวก ข     ค่าใช้จ่าย นรช.อร.ช้ันปีที่ ๑ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
 ๖.๒.๓  ผนวก ค    คําสั่งโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ เรื่อง แต่งต้ังเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน                   
ปฐมนิเทศ 
  



เรื่อง หน้า 
 
๖.๒.๔  ผนวก ง    คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนช่าง 
                              กรมอู่หารเรือ              

 ๖.๒.๕  ผนวก จ    หนังสือขอความอนุเคราะห์สถานที่เข้าค่าย 
 ๖.๒.๖  ผนวก ฉ    คําสั่งกรมพัฒนาการช่าง เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ 
                              (กํากับดูแลนักเรียนเข้าค่ายปฐมนิเทศ) 
 ๖.๒.๗  ผนวก ช    แบบการขอรถใช้ราชการ 
 ๖.๒.๘  ผนวก ช    หนังสือถงึผู้ปกครองแจ้งเรื่องการนํานักเรียนไปเข้าค่ายปฐมนิเทศ 
 ๖.๒.๙    ผนวก ฌ  บันทึก กพ.อร. (แผนกแรงงาน) เรื่อง ขออนุมัติให้ นรช.อร.เดินทางไปเข้า
ค่ายปฐมนิเทศ 
 ๖.๒.๑๐  ผนวก ญ  บันทึก สปช.ทร. (กงป.) เรื่อง ปรับปรุงมาตรการประหยัดงบประมาณ ทร. 
 ๖.๒.๑๑  ผนวก ฎ  แบบประเมินผลการปฐมนิเทศ นรช.อร. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

น.อ.ชลิต    เจริญวัฒนะโภคา

น.ต.พลวัฒน์    ใจดี ร.อ.นรเศรษฐ์  จันทนป 

ร.ท.จีระศักด์ิ    เอ้ือยอ่อง ร.ท.มงคล    พิมพาลัย

พ.จ.อ.ศิงคาร  เหล่าป้องกันภัย จ.อ.บวร    ขันทอง

๑. รายชื่อและภาพสมาชิกชุมชนนักปฏิบัติ

๑



๒.บทนํา  

 ตามนโยบายของสํานักคณะกรรมการอาชีวศึกษา ได้กําหนดให้สถานศกึษาทุกแห่งจัดการเรียน การ
สอนแนวใหม ่ด้วยการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน และปฏิรูปการประเมินผล นอกจากนี้ต้องสร้างความร่วมมือ
จากผู้ปกครองได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอน และกําหนดให้สอนสถานศึกษาจัดการ
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นปีที่ ๑ ที่เข้ามาใหม่ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้ทราบในสิ่งที่
สถานศึกษากําหนด เช่น หลกัสูตร ระเบียบข้อบังคับ บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ และการตอบข้อสักถาม โดยในแต่ละ
ปีที่ผ่านมา รร.ชอร.กศษ.กพช.อร. ได้มีการปฐมนิเทศ นรช.อร.ใหม่ทุกปี  โดยในแต่ละปีจะเป็นการปฐมนิเทศที ่
รร.ชอร.ฯ เป็นการดําเนินการภายในวันเดียวและเพื่อให้ นรช.อร. สามารถปรับตัวในการมาอยู่สถานศึกษาใหม่
กับเพื่อน ๆ ที่มาจากแต่ละภาคจึงปรับรูปแบบโดยไปเข้าค่ายนอกสถานที่  การดําเนินการจึงต้องมีการ
ปรับปรุงรูปแบบการจัดงาน ประกอบกับข้าราชการ รร.ชอร.ฯ เกษียณอายุหลายนายและมีข้าราชการจาก
แผนกอื่นมาช่วยราชการ ทําให้เกิดการสบัสนในขั้นตอนการดําเนินงาน    ชุมชนนักปฏิบัติ
ของรร.ชอร.กศษ.กพช.อร. จึงร่วมกันพิจารณาว่า ถ้าได้นํารูปแบบของการจัดการความรู้มาดําเนินการ
แก้ปัญหาจะทาํให้การทํางานของข้าราชการใน รร.ชอร.ฯ รู้ขั้นตอนสามารถทํางานทดแทนกันได้ จึงได้ดําเนิน
ในแนวทางของชุมชนนักปฏิบัติ ภายในหัวข้อเรื่อง “การปฐมนิเทศนกัเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ” เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฐมนิเทศนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือในปต่ีอไป และให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายได้มีความรู้ความ
เข้าใจพร้อมใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้ทันที  

 ชุมชนนักปฏิบัติ รร.ชอร.ฯ หวังว่าเอกสารเล่มนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้รับผิดชอบในการจัดงาน
ปฐมนิเทศชองสถานศึกษาอื่นๆสามารถนํารปูแบบที่ทางชุมชนได้เสนอไว้ไปปรับใช้ได้  หากมีสิ่งใดทีผู่้ค้นคว้า
เห็นว่าในขั้นตอนใดที่มีการปฏิบัติที่ดีกว่าก็สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทาง รร.ชอร.ฯ ได้ตลอดเวลา 

 

     ชุมชนนักปฏิบัติโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรอื กศษ.กพช.อร. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตรวจสอบแผนการรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นรช.อร. กับปฏิทินการศึกษาของ รร.ชอร.ฯ

แจ้งข้อมูลและค่าใช้จ่ายของ นรช.อร. ช้ันปีท่ี ๑ ในการปฐมนิเทศ ให้กรรมการทําสัญญาเพื่อแจ้ง
ผู้ปกครอง นรช.อร.

แต่งต้ังคณะทํางานของ รร.ชอร. และแบ่งมอบหน้าท่ีความรับผิดชอบดําเนินงานปฐมนิเทศ

๓. แผนภูมิแสดงกระบวนการการทํางาน

กําหนดวัน เวลา ปฐมนิเทศ

เตรียมงานปฐมนิเทศ ท่ี รร.ชอร.
เตรียมงานปฐมนิเทศ 
นอกพื้นท่ี รร.ชอร.

หาสถานท่ีและวิทยากร

ขออนุมัติ อร.  บันทึก คําส่ัง่
ขอ รถ และงป.

เริ่ม

1

๓

 



ตรวจสอบจํานวน นรช.อร.
ช้ันปีท่ี ๑ 

แจ้ง กพ.อร. 
เรียกตัวสํารอง

1

จัดงานปฐมนิเทศ

ประเมินผล

เสร็จสิ้น

สรุปผล /รายงานผล

เตรียมอุปกรณ์
เอกสารและ
แบบสอบถาม

เตรียมสถานท่ี

เตรียมการจัดเล้ียง

เตรียมวิทยากร

เตรียมเจ้าหน้าท่ี
ต้อนรับ

๔

 



๔.  สิ่งต่างๆ ท่ีจําเป็นตอ้งใช้ในการทํางาน 

      ๔.๑  เครือ่งคอมพิวเตอร์  โปรเจคเตอร์ พอยเตอร์ 
      ๔.๒  เครือ่งขยายเสียง ไมค์  ลําโพง กล้องถ่ายรูป 
      ๔.๓  ข้อมูลเบอร์โทรศพัท์ร้านตัดเสื้อผ้า  ร้านรองเทา้  และหอพักที่คัดเลือกแล้ว   
      ๔.๔  หาข้อมูลสถานทีต่่าง ๆ ที่สามารถนํา นรช.อร.ไปเข้าค่ายและบันทึกข้อมูลไว้   
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕.  รายละเอียดของขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการทํางาน 
 

      ๕.๑  ขั้นตอนที่ ๑  ตรวจสอบแผนการคัดเลือกบคุคลพลเรือนเขา้เปน็ นรช.อร. กับปฏิทินการศึกษาของ 
                             รร.ชอร.กศษ.กพช.อร. 
       การปฏิบัติ  

- ประสานคณะกรรมการอํานวยการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นรช.อร.  เพื่อให้ทราบวัน
เสร็จ 

   การสอบคัดเลือกและส่งมอบ นรช.อร.ใหม่ ให ้รร.ชอร.กศษ.กพช.อร. 
      
        คาํแนะนําจากประสบการณ์ในการทํางาน 

- ควรเขียนแผนเพื่อกําหนดวัน/โครงการเข้าร่วมค่ายปฐมนิเทศให้สมัพันธ์กับวันที่คณะกรรมการสอบ    
          คัดเลอืกเสร็จสิ้นและส่งมอบ นรช.อร.ใหม่ ให้ รร.ชอร.กศษ.กพช.อร. 
 
      ข้อควรระวังจากประสบการณ์ในการทํางาน 

- ทุกปีจะมีนักเรยีนที่สอบได้แลว้มีการสละสิทธ์ จึงจําเป็นต้องเรียกสํารองมาแทนผู้สละสทิธ์ิ จะทําให ้
เกิดปัญหาด้านการกําหนดวันปฐมนิเทศ 

- ปัญหาด้านการกําหนดวันปฐมนิเทศ 
 

      ข้อสังเกตจากประสบการณ์ในการทาํงาน 
- ไม่เคยมีปัญหาในการกําหนดแผนของวันปฐมนิเทศ 

       
  ๕.๒  ขั้นตอนที่ ๒   กําหนดวัน เวลา ปฐมนิเทศ 
     การปฏิบัติ 
       การกําหนดวันที่จะจัดปฐมนิเทศโดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ   
      (๑)  การปฐมนิเทศภายในโรงเรียนมีกําหนด ๑ วัน ต้องเลือกวันปฏิบัติราชการ 
      (๒)  การปฐมนิเทศภายนอกสถานที่มกํีาหนด ๓วัน ๒ คืน ต้องเลือกวันเริ่มจัดกิจกรรมให ้ตรงกับวันศุกร์ซึ่งจะ   
           สิ้นสดุการปฐมนิเทศ วันอาทิตย์ โดยไม่ให้ตรงกับวันนักขัตฤกษ์ เพื่อไม่ให้เป็นผลกระทบการเรียนการสอน 
   คําแนะนาํจากประสบการณ์ในการทํางาน 
    - จะต้องนําข้อมูลที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ (Action Plan) มาประกอบการพิจารณากําหนดวัน 
    - ก่อนกําหนดวันปฐมนิเทศต้องมีการวางแผนคราว ๆ ไว้แล้วจากนั้นให้ประสานสถานที่จะใช้ในการ
ปฐมนิเทศ ในเบื้องต้นไว้ก่อน 
   - ควรมีตัวเลือกสถานที่จัดฯ ไว้หลาย ๆแห่งเพื่อประกอบการพิจารณา 
   - สถานที่กําหนดจะต้องสนองตอบต่อ จุดประสงค์ในการปฐมนเิทศ 



ข้อควรระวังจากประสบการณ์ในการทํางาน 
  -  ต้องกําหนดแผนให้เสร็จสิ้นก่อนถึงกําหนดวันปฐมนิเทศอย่างน้อย ๒ เดือน 
  -  ก่อนกําหนดวันปฐมนิเทศ ต้องตรวจสอบปฏิทินอีกถ้าเป็นการปฐมนิเทศในโรงเรียนต้องไม่ตรงกับวันหยุด  
     ราชการ แต่ถ้าปฐมนิเทศภายนอกจะใช้เวลา ๓ วัน ๒ คืน วันแรกต้องตรงกับวันศุกร์และไม่ตรงกบั 
     วันหยุดนักขัตฤกษ์ 
  - กําหนดสถานที่ปฐมนิเทศภายนอกให้มีความเหมาะสม โดยพิจารณาจากระยะเวลาที่ใช้ใน การเดินทาง 
    ไม่ควรเกิน ๓ ชม. 
 
  ข้อสังเกตจากประสบการณ์ในการทํางาน 
  -  การเตรียมแผนต้องมีการประชุมข้าราชการหลาย ๆฝ่ายเพื่อให้เกิดความรัดกุม 
  -  การปฐมนเิทศในโรงเรียนใช้เวลา ๑ วัน เป็นการแจ้งข้อมูลกฎระเบียบการปฏิบัติของ นรช. การเรียนการสอน    
     การแต่งกาย การเดินทาง คะแนนความประพฤติ ความเหมาะสม ฯลฯ ข้อมูลเหลา่นี้มีมากมายนักเรียน 
     ไมส่ามารถรับข้อมูลได้ครบถ้วน 

 
 เทคนิค กลวธิี กลยุทธ์ Tip ,Hint , Rule of Thumb ต่างๆ ทีได้เรียนรู้จากประสบการณ์ในการทาํงานและ  
 ข้อผิดพลาดต่างๆ 
 -  ต้องใช้แผนปฏิบัติราชการ (Action Plan) และปฏิทินการศึกษา รร.ชอร.กศษ.กพช.อร.ประจําปี 
ประกอบการ 
   พิจารณากําหนดวันปฐมนิเทศ 
-  ต้องจัดในช่วงแรกของการเปิดภาคเรียนของชั้นปีที่ ๑ ไม่ควรเกินสัปดาห์ที่ ๒ ของการเปิดภาคเรียน 
 
๕.๓ ขั้นตอนที่ ๓   แจ้งข้อมูลและค่าใช้จ่ายของ นรช.อร.ชั้นปีที่ ๑ เข้าใหม่ในการปฐมนิเทศ 

 การปฏิบัติ 

           ให้กรรมการทําสญัญาเพื่อแจ้งผู้ปกครอง นรช.อร. ก่อนวันทําสัญญาเจ้าหน้าทีข่อง 
รร.ชอร.กศษ.กพช.อร.จะต้องนําเอกสารรายละเอียดค่าใช้จ่ายช้ีแจงให้กับกรรมการทําสญัญาทราบ เพือ่นําไป
แจ้งกับผู้ปกครองเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่จะนํามาชําระในวันปฐมนิเทศ โดยเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนจะต้องเอกสาร
รายการที่จะต้องชําระเงินแต่ละรายการแจกผู้ปกครองทุกคน 

 
 คําแนะนําจากประสบการณ์ในการทํางาน 
           คณะกรรมการปฐมนิเทศจะต้องจัดทําเอกสารที่มีรายละเอียดในการชําระเงินแจกใหผู้้ปกครองทราบ 
 ข้อควรระวงัจากประสบการณ์ในการทาํงาน 
             คณะกรรมการเก็บเงิน  และคณะปฐมนิเทศจะตอ้งชี้แจงให้ผู้ปกครองทราบถึงการเก็บเงินค่ากิจกรรม
นักเรียน และค่าเรียนโครงการเสริมสร้าง ว่ามีการดําเนินการอย่างไรบ้าง 

 



 ข้อสังเกตจากประสบการณ์ในการทํางาน 
            ผู้ปกครองจัดเตรียมเงินมาชําระครบตามจํานวนทุกท่าน 
 
  เทคนคิ กลวธิี กลยุทธ Tip,  Hint, Rule, of Thumb ต่าง ๆ ที่ได้เรยีนรู้จากประสบการณ์ในการ
ทํางานและข้อผิดพลาดตา่ง ๆ 
              เจา้หน้าที่การเอกสารการเงินจะต้องติดต่อประสานกับคณะกรรมการทําสญัญาอย่างต่อเนื่อง และ
เน้นย้ําเรื่องการแจ้งค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครองทราบจํานวนที่ต้องชําระอย่างชัดเจน 
 
   ๕.๔  ขั้นตอนที่ ๔  การแต่งตั้งคณะทาํงานของ รร.ชอร.และแบง่มอบหน้าทีร่ับผิดชอบดาํเนนิงานปฐมนเิทศ 
การปฏิบัติ 
    เรียกประชุมข้าราชการลูกจ้างและพนักงานราชการของ รร.ชอร.กศษ.กพช.อร. ล่วงหน้า ๑ เดือน 
เพื่อเตรียมความพร้อม ต้ังคณะทํางานตามความถนัดของฝ่ายต่าง ๆ 
  - ฝ่ายอุปกรณแ์ละแบบสอบถาม 
  - ฝ่ายเตรียมสถานที่ 
  - ฝ่ายจัดเลี้ยง 
  - ฝ่ายเตรียมวิทยากร 
  - ฝ่ายเจ้าหน้าที่ต้อนรับ 
 
 คําแนะนาํจากประสบการณ์ในการทํางาน 
 ควรแต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถความถนัดและความสมัครใจเพื่อให้การดําเนินงาน และการ
ประสานงานที่ดีจะนํามาซึ่งความราบรื่นในการจัดงาน 
 
ข้อควรระวังจากประสบการณ์ในการทํางาน 
 ควรเตรียมจัดประชุมแบ่งมอบหน้าที่ของฝ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ เดือน เพื่อขึ้น 
 
ข้อสังเกตจากประสบการณใ์นการทาํงาน 
 ควรให้ฝ่ายสถานที่เริ่มหาสถานที่สําหรับการปฐมนิเทศนอกพื้นที่ รร.ชอร.กศษ.กพช.อร. เพื่อสํารวจ 
พ้ืนที่เส้นทางกับค่าใช้จ่าย เบิกยืมเงิน 
 
เทคนิค กลวธิ ีกลยุทธ์ Tip ,Hint , Rule of Thumb ต่างๆ ทีได้เรียนรู้จากประสบการณ์ในการทาํงาน
และข้อผิดพลาดต่างๆ 
 กําหนดหน้าที่รับผิดชอบให้แต่ละคนอย่างชัดเจนเพื่อการประสานงานระหว่างกับฝ่ายต่างๆ 
 

   



 ๕.๕  ขั้นตอนที่ ๕  เตรียมงานปฐมนเิทศ ที่ รร.ชอร.กศษ.กพช.อร. 
        การปฏิบัติ 
     -  จัดเตรียมอุปกรณ์เอกสารและแบบสอบถามให้กับผู้เข้าปฐมนิเทศ 
     -  เตรียมการจัดเลี้ยงเครื่องดื่มและอาหารว่างโดยประสานกับเจ้าหน้าที่ว่ามีนักเรียนและ 
              -  ผู้ปกครองเข้าร่วมปฐมนิเทศกีค่นจะได้กําหนดอาหารว่างและเครื่องดื่มได้ถูกต้อง  
              -  เจ้าหน้าที่จัดเตรียมสถานที่ต้องพร้อมก่อนการบรรยายติดต้ังเครื่องขยายเสียง   เครื่องฉายภาพ 
และ อ่ืน ๆ  วิทยากรภายในโรงเรียนพร้อมบรรยาย 
 
       คําแนะนําจากประสบการณ์ในการทํางาน 
   ฝ่ายต้อนรับประชาสัมพันธ์ที่เชิญผู้ปกครองนักเรียนต้องกําหนดไว้ในบัตรเชิญด้วยว่า 
นักเรียน ๑ คน พาญาติมาได้ไม่เกิน ๒ คน ทัง้นี้เพื่อเป็นการประมาณจํานวนอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 
 
      ข้อควรระวังจากประสบการณ์ในการทํางาน 
        -   การเชิญผู้ปกครองนักเรียนต้องได้รับการยืนยันการเข้าร่วมปฐมนิเทศ โดยหากยังไม่มีการ ตอบ
ยืนยัน ต้องติดต่อสอบถามโดยตรง 
       -  ต้องแจ้งกําหนดการต่าง ๆ ต่อผู้บังคับบัญชาและผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศและแนบตารางการจัด ปฐมนิเทศมาด้วย 
 
ข้อสังเกตจากประสบการณใ์นการทาํงาน 
 ที่ผ่านมามีการจัดปฐมนิเทศได้ผลตามวัตถุประสงค์แต่เนื่องจากบุคคลกรมกีารปรับเปลี่ยน ดังนั้น 
ขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ อาจอยู่ไม่ครบจึงต้องมีการบันทึกไว้ 
 
เทคนิค กลวธิ ีกลยุทธ์ Tip ,Hint , Rule of Thumb ต่างๆ ทีได้เรียนรู้จากประสบการณ์ในการทาํงาน
และข้อผิดพลาดต่างๆ 

- ในการประชาสัมพันธ์ต้องแจ้งก่อนเนิ่น ๆ เพื่อให้ผู้ปกครองมีเวลาสะสางงานอื่น ๆ 
- ในบัตรเชิญต้องมีหมายเลขโทรศัพท์ของโรงเรียนเพื่อการติดต่อสื่อสารกันได้  

 
๕.๖ ขัน้ตอนที ่๖  เตรียมงานปฐมนิเทศนอกพื้นที่ รร.ชอร.กศษ.กพช.อร. 
การปฏิบัติ 
 - จัดเตรียมเอกสารปฐมนิเทศ  ประสานสถานที่ที่จะนํา นรช.อร.เข้าค่ายเพื่อเตรียมความพร้อม 
            - ฝ่ายจัดเลี้ยงจัดรายการอาหารให้ครบทุกมื้อ  
            - ประสานการปฏิบัติกับวิทยากรก่อนการเข้าค่าย 
            - เจา้หน้าที่สถานทีไ่ปตรวจความเรียบร้อยของสถานที่จัดกิจกรรมคําแนะนําจากประสบการณ์ใน
การทํางาน 



คําแนะนําจากประสบการณใ์นการทาํงาน 
 - ฝ่ายจัดเลี้ยงจะต้องสํารวจนักเรียนว่ามีนับถือศาสนาอิสลามหรือไม่  เพราะจะต้องจัดอาหารเฉพาะ
ให้กับนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลาม 
 - ถ้าวิทยากรภายนอกเดินทางมาเอง  เจ้าหน้าที่จะต้องทําแผนทีแ่ละบอกระยะทางกับวิทยากร  
รวมถึงการติดต่อทางโทรศัพท์ 
 
ข้อควรระวังจากประสบการณ์ในการทํางาน 
            - ก่อนวันปฐมนิเทศจะต้องตรวจเช็คอุปกรณ์ เอกสาร และแบบสอบถาม 
            - อุปกรณ์การบรรยายจะต้องมีการตรวจสอบว่าทํางานเป็นปกติหรือไม่ 
            - สํารวจว่ามีนกัเรียนรับประทานอาหารทะเลแลว้แพ้หรือไม่  ถา้มีควรจัดอาหารประเภทอื่นแทน 
 
เทคนิค กลวธิ ีกลยุทธ์ Tip, Hint, Rule of Thumb ต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ในการทํางาน
และข้อผิดพลาดต่าง ๆ  
            - ข้อผิดพลาดที่มักเกิดบ่อย ๆ เช่น คอมพิวเตอร์เสียขณะใช้งาน  เครื่องคอมพวิเตอร์ของวิทยากร
เปิดร่วมกับเครื่องฉายไม่ได้  จงึควรมีสํารองไว้ ๑ ชุด 
   
๕.๗ ขัน้ตอนที ่๗  หาสถานที่และวิทยากร 
การปฏิบัติ 
-  การหาสถานที่ ปฐมนิเทศต้องยึดหลักมีความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้มีความเหมาะสม ระยะทางไม่ไกลจาก 
โรงเรียนมากเกินไป โดยพิจารณาจากระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางไม่ควรเกิน ๓ ชม. และต้องไม่มีความเสี่ยง 
ในเรื่องต่าง ๆ เช่น การเดินทาง การเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ อาคารสถานที่ต้อง
รองรับการจัดกิจกรรมได้อย่างเพียงพอ ควรต้องมีการสํารวจเส้นทางและสถานที่จัดกิจกรรมจริง ๆ 
-  การจัดหาวิทยากรโดยได้รับคําแนะนาจากผู้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน เมื่อได้ข้อมูลแล้วทําการประสานกับ
วิทยากรในเรื่องค่าใช้จ่ายในการบรรยาย  
-  จัดส่งเอกสาร รายชื่อ 
 
คําแนะนําจากประสบการณใ์นการทาํงาน 
- การสํารวจเสน้ทางควรสอบถามข้อมูลของสถานที่ใหค้รบถ้วน เข้า – ออกได้ก่ีทาง ทางไหนสะดวก 
ปลอดภัยมากที่สุด ควรใช้เสน้ทางใดในการเดินทาง ให้ทําแผนทีทุ่กเส้นทางที่เข้า – ออกได้ 
- ต้องมีหมายเลขโทรศัพทม์ือถือ เพื่อติดต่อวิทยากรได้ตลอดเวลา 
-  ต้องแจ้งเตือนกําหนดเวลาที่จะบรรยายให้วิทยากรทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วัน 
 



ข้อควรระวังจากประสบการณ์ในการทํางาน 
 - เมื่อสํารวจเสน้ทางใดควรใช้เส้นทางที่สํารวจแล้วว่าดีที่สุด ไม่ควรเปลี่ยนเส้นทางจากที่ไปสํารวจมา 
เพราะไม่อาจคาดเดาอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในการเดินทาง 
 - ถ้ามีการจัดรถรับ – ส่ง วิทยากรต้องกําหนดเวลา จุดรับ – ส่งที่ชัดเจนเข้าใจตรงกัน 
ข้อสังเกตจากประสบการณใ์นการทาํงาน 
 - ควรโทรประสานกับเจ้าของสถานที่ที่จะเข้าทํากิจกรรมถึงความเรียบร้อยอีกครั้งก่อนจริง 
 
เทคนิค กลวธิ ีกลยุทธ์ Tip, Hint, Rule of Thumb ต่างๆ เป็นตน้ ที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ในการ
ทํางานและข้อผิดพลาดตา่งๆ 
-  ควรมีฝ่ายสถานที่ไปเตรียมการในเรื่องพื้นที่ให้เรียบร้อยก่อน 
- แจ้งวิทยากรโดยตรงจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด แต่ถ้าแจ้งฝากข้อมูลไว้ต้องบันทึกข้อมูลผู้รับแจง้ไว้ให้ชัดเจน 
 
๕.๘ ขัน้ตอนที ่๘  ขออนุมัติ อร.  บันทึก คาํสั่ง  ขอรถ และ งป. 
การปฏิบัติ 
 - ในการปฐมนิเทศนอกสถานที่ของ รร.ชอร.กศษ.กพช.อร. เมื่อได้ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เรียบรอ้ยแล้ว 
ให้ทําบันทึกเสนอขออนุมัติ อร. ไปตามลําดับช้ันโดยด่วนอย่างน้อยล่วงหน้า ๑ เดือน โดยแจ้งรายละเอียด
ครบถ้วนตาม ผนวก แยก งป.แต่ละประเภทโดยละเอียด ช้ีแจงเหตุผลและวัตถุประสงค์ แนบรายชื่อข้าราชการ 
และ นรช.อร.ที่เข้าร่วมกิจกรรม กําหนดการปฐมนิเทศ ตารางการใช้ งป. จัดทําคําสั่งให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมกิจกรรม จัดทําหนังสอืภายนอกติดต่อหน่วยเจ้าของสถานที่จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ พร้อมแนบ
รายละเอียด กําหนดกาต่าง ๆ ไปด้วย หรือประสานล่วงหน้าทางโทรศัพท์ แล้วส่งหนังสือตามไปภายหลัง 
 - ในการปฐมนิเทศใน รร.ชอร.กศษ.กพช.อร. ฝ่ายต่าง ๆ จะดําเนินกิจกรรมตามกําหนดการที่วางไว้โดยไม่ต้อง
เสนอหนังสือขออนุมัติจาก อร. 
คําแนะนําจากประสบการณใ์นการทาํงาน 
 ควรประสานงานหน่วยที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย เพื่อยืนยันกําหนดการ 

 
 เทคนิค กลวธิี กลยุทธ์ Tip, Hint, Rule of Thumb ต่างๆ เปน็ต้น ที่ได้เรียนรู้จากประสบการณใ์นการ
ทํางานและข้อผิดพลาดตา่งๆ 
 ควรติดตามหนังสือการขออนุมัติต่าง ๆ ว่ามีข้อขัดข้องหรืออุปสรรคใด ๆ หรือไม่ ถ้ามีต้องรีบ
ดําเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน 
 
๕.๙  ขั้นตอนที่ ๙  เตรียมอุปกรณ์เอกสารและแบบสอบถาม 
การปฏิบัติ 
- ต้องเตรียมอุปกรณ์ ได้แก่ โต๊ะหมู่บูชา  ดอกไม้ธูปเทียน  เครื่องขยายเสียง  คอมพิวเตอร์   
  เครื่องฉายโปรเจคเตอร์  ตลอดจนอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 
- เอกสารและแบบสอบถามให้นําต้นฉบับไปประสานกับ แผนกเครื่องช่วยการศึกษาเพื่อจัดทํารูปเล่ม 



คําแนะนําจากประสบการณใ์นการทาํงาน 
- การทําตาราง อุปกรณ์ที่ต้ัง ใช้ วัน เวลาทีใ่ช้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลตรวจสอบและป้องกันปัญหาการเตรียมอุปกรณ์ 
- เอกสารและแบบสอบถามต้องเตรียมให้พร้อมแต่เนิ่น ๆ 
 
ข้อควรระวังจากประสบการณ์ในการทํางาน 
- อย่ารอให้ใกล้ถึงวันปฐมนิเทศแล้วค่อยเตรียมอุปกรณ์เอกสารและแบบสอบถาม 
- อุปกรณ์ที่เตรียมไว้จะต้องมีการทดสอบว่าทํางานเป็นปกติหรือไม่ 
 
เทคนิค กลวธิ ีกลยุทธ์ Tip ,Hint , Rule of Thumb ต่างๆ ทีได้เรียนรู้จากประสบการณ์ในการทาํงาน
และข้อผิดพลาดต่างๆ 
- ข้อผิดพลาดทีม่ักเกิดขึ้นบ่อย ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์เสียขณะใช้งานเป็นต้น จึงควรมีสํารองไว้อย่างน้อย ๑ ชุด 
    
๕.๑๐ ขัน้ตอนที่ ๑๐ เตรียมสถานที ่
การปฏิบัติ 
   ก. ปฐมนิเทศที่ รร.ชอร. 
       - ให้เตรยีมห้องเขียนแบบ รร.ชอร. เพื่อใช้จัดงานปฐมนิเทศ โดยเตรียมโต๊ะหมู่บูชา พระบรมฉายาลักษณ์   
         ธงชาติ  เก้าอ้ีสําหรับนักเรียนและผูป้กครอง  ที่นั่งประธานโดยให้จัดตามห้องที่เตรียมไว้ 
       - ติดป้ายเวที/เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์/โปรเจคเตอร์/ไฟล์ข้อมูลที่ใช้นําเสนอ/บรรยาย 
  ข. ปฐมนิเทศนอกพืน้ที่ รร.ชอร.กศษ.กพช.อร. 
        การจัดคล้ายการปฐมนิเทศที่ รร.ชอร. แต่ให้เดินทางไปยังสถานที่จัดก่อน ๑ วัน 
 
คําแนะนําจากประสบการณใ์นการทาํงาน 
 -  การจัดสถานที่ต้องจัดตามแผนผังที่เตรียมไว้ 
 -  เมื่อจัดสถานที่เรียบร้อยแล้วต้องประสายฝ่ายเตรียมอุปกรณ์เพื่อเตรียมความพร้อม  
 
ข้อควรระวังจากประสบการณ์ในการทํางาน  
- ต้องซักซ้อมความเข้าใจในแต่ละฝ่ายเพื่อให้การดําเนินงานปฐมนิเทศราบรื่นและเป็น ธรรมชาติ 
 
ข้อสังเกตจากประสบการณใ์นการทาํงาน 
- การจัดเตรียมงานต่าง ๆ จะกระทําอย่างกะทัดรัด ทําให้ขาดการตรวจสอบอย่างรอบคอบ  จึงเกิดข้อขัดข้อง   
  ระหว่างการปฐมนิเทศ เช่น ไมค์ไม่ดัง เครือ่งคอมพิวเตอร์ไม่ทํางาน เป็นต้น 
 



เทคนิค กลวธิ ีกลยุทธ์ Tip ,Hint , Rule of Thumb ต่างๆ ทีได้เรียนรู้จากประสบการณ์ในการทาํงาน
และข้อผิดพลาดต่างๆ 
 -  ให้เตรียมสถานที่แต่เนิ่น ๆ เพื่อตรวจสอบความพร้อม 
 -  ผู้บังคับบัญชาสั่งการหรือกําชับด้วยตนเองจะทําให้เกิดความกระตือรือร้นมากขึ้น 
  
๕.๑๑  ขัน้ตอนที่ ๑๑   เตรยีมการจัดเลีย้ง 
   การปฏิบัติ 
  ก.  เตรียมการจัดเลี้ยงปฐมนิเทศที่ รร.ชอร.กศษ.กพช.อร. 
          ต้องรู้จํานวนผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศว่ามีก่ีคน เพื่อประมาณการอาหารว่างเครื่องดื่มได้ถูกต้อง 
   ข.  เตรียมการจัดเลี้ยงปฐมนิเทศนอกพื้นที่ รร.ชอร.กศษ.กพช.อร. 
          ต้องแจ้งจํานวนผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศ ให้เจ้าของสถานที่จัดปฐมนิเทศทราบล่วงหน้า 
คําแนะนําจากประสบการณใ์นการทาํงาน 
   ก.  เตรียมการจัดเลี้ยงปฐมนิเทศที่ รร.ชอร. 
           ฝ่ายจดัเลี้ยงต้องสํารองงบประมาณในการจัดซื้ออาหารโดยเบิกจาก ฝ่ายรับผิดชอบด้านการเงิน 
   ข. เตรียมการจัดเลี้ยงปฐมนิเทศนอกพื้นที่ รร.ชอร.กศษ.กพช.อร. 
           ฝ่ายจดัเลี้ยงต้องประสานกับเจ้าของสถานที่เพื่อเตรียมงบประมาณให้เพียงพอซึ่งเป็นลักษณะเหมาจ่าย 
ข้อควรระวังจากประสบการณ์ในการทํางาน 
 ก.  เตรียมการจัดเลี้ยงปฐมนิเทศที่ รร.ชอร.กศษ.กพช.อร. 
         ต้องจัดปริมาณอาหารให้พอดีกับผู้เข้าร่วมการปฐมนิเทศ 
ข.  เตรียมการจัดเลี้ยงปฐมนิเทศนอกพื้นที่ รร.ชอร.กศษ.กพช.อร. 
         ต้องทําข้อตกลงเกี่ยวกับรายการอาหารแต่ละมื้อ เพราะอาจมีผู้เข้าร่วมการปฐมนิเทศบางนายมี
ข้อจํากัดในเรื่องประเภทของอาหาร 
 
ข้อสังเกตจากประสบการณใ์นการทาํงาน 
         จะมีผู้เข้าร่วมการปฐมนิเทศที่มขี้อจาํกัดในเรื่องประเภทอาหารทุกครั้ง 
 
เทคนิค กลวธิ ีกลยุทธ์ Tip ,Hint , Rule of Thumb ต่างๆ ทีได้เรียนรู้จากประสบการณ์ในการทาํงาน
และข้อผิดพลาดต่างๆ 
 ต้องประสานกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ว่าการเชิญผู้ปกครองนักเรียน ต้องจํากัดให้นักเรียนช่าง ๑ นาย 
สามารถนําผู้ปกครองมาได้ไม่เกิน ๒ คน และควรมีเอกสารตอบรับจาก ผู้ปกครองว่าสามารถเดินทางมา
ร่วมงานปฐมนิเทศได้ก่ีคน 
 



๕.๑๒ ขัน้ตอนที่ ๑๒  เตรียมวิทยากร 
การปฏิบัติ 
- ประสานกับวิทยากรโดยส่งเอกสารตารางการปฐมนิเทศให้วิทยากรทราบ 
- ขอรายละเอยีดจากวิทยากรในเรื่อง การเดินทางเพื่อประสานขอรถ ขส.ทร. รับ-ส่ง พร้อมกับจัดเจ้าหน้าที่.      
  ควบคุมรถด้วย ๑ นาย 

- ประสานวิทยากรเกี่ยวกับเอกสารที่จะต้องใช้ประกอบการบรรยาย 
คําแนะนําจากประสบการณใ์นการทาํงาน 
- ต้องมีหมายเลขโทรศัพทม์ือถือของวิทยากรเพื่อใช้ติดต่อได้ตลอดเวลา 
- ต้องแจ้งเตือนกําหนดเวลาที่จะบรรยายให้วิทยากรทราบล่วงหน้า ๑ วัน 
- ต้องนําข้อมูลประกอบการบรรยาย เช่น ไฟล์  PowerPoint เป็นต้น บันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้
บรรยายล่วงหน้า 
 
ข้อควรระวังจากประสบการณ์ในการทํางาน 
- อย่าลืมแจ้งเตือนวิทยากรล่วงหน้าก่อน ๑ วัน 
- ถ้าจัดรถรับ-ส่ง ต้องกําหนดเวลา จุด รับ-ส่ง ที่ชัดเจนเข้าใจตรงกัน 
- ไฟล์ข้อมลูทีใ่ช้ประกอบการบรรยายต้องทดสอบการใช้งานก่อน 
เทคนิค กลวธิ ีกลยุทธ์ Tip ,Hint , Rule of Thumb ต่างๆ ทีได้เรียนรู้จากประสบการณ์ในการทาํงาน
และข้อผิดพลาดต่างๆ 
- โทรศัพท์แจ้งกับวิทยากรโดยตรงจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด แต่ถ้าแจ้งฝากข้อมูลไว้ต้องบันทึก ข้อมูลผู้รับไว้ให้ชัดเจน 
 
๕.๑๓ ขัน้ตอนที่ ๑๓  เตรียมเจ้าหนา้ที่ต้อนรับ   
การปฏิบัติ 
   - เจ้าหน้าที่เตรียมการต้อนรับจะเป็นข้าราชการของ รร.ชอร.กศษ.กพช.อร. ที่ได้รับการมอบหมาย 

   - มีหน้าที่ต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนใหม่และเชิญข้าห้องประชุม 

 
คําแนะนําจากประสบการณใ์นการทาํงาน 
   -  ควรมีเจ้าหน้าที่ต้อนรับชุดเดิมจากครั้งก่อนรวมอยู่ด้วย และจัดข้าราชการที่ยังไม่เคยทําหน้าที่เขา้ร่วม 
  -  ควรมีการจัดทําป้ายต่าง ๆ ให้ชัดเจนถา้จัดในพื้นที่ รร.ชอร.กศษ.กพช.อร. ควรทําป้ายต้ังแต่ประตู 
      กรมอู่ทหารเรือ เพื่อให้ผู้ปกครองเดินทางไปที่ รร.ชอร.กศษ.กพช.อร.ได้ถูกต้อง 
 
ข้อควรระวังจากประสบการณ์ในการทํางาน 
          ต้องให้มีการลงลายมือชื่อการเข้าปฐมนิเทศใช้เป็นหลักฐานโดยตั้งโต๊ะไว้หน้าห้องปฐมนิเท 
 
ข้อสังเกตจากประสบการณใ์นการทาํงาน 
         เนื่องจากมีผู้ปกครองนักเรียนจํานวนมาก จึงต้องมีการดูและใหก้ารต้อนรับที่ทั่วถึง 

 



  
เทคนิค กลวธิ ีกลยุทธ Tip,  Hint, Rule, of Thumb ต่าง ๆ ที่ได้เรยีนรู้จากประสบการณ์ในการทํางาน
และข้อผิดพลาดต่าง ๆ 
         ควรจัดทําเอกสาร คู่มอื ตารางการปฐมนิเทศแจกเพื่อให้ผู้ปกครองทราบกําหนดเวลา 
๕.๑๔ ขัน้ตอนที ่๑๔  ตรวจสอบจํานวน นรช.อร.ปี ๑ 

การปฏิบัติ 
             ตรวจสอบจํานวนนักเรียนตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกแจ้งเป็นเอกสารกํากับนักเรียนที่มา 

รายงานตัว หากพบว่าไม่ครบตามจํานวนต้องรีบแจ้ง กพ.อร. เพื่อเรียกตัวสํารองดําเนินการต่อไป 

คําแนะนําจากประสบการณใ์นการทาํงาน 
              -  จะมีนักเรียนใหม่บางนายที่เข้ามารายงานตัวแล้ว และสละสิทธ์ิภายหลงั จึงต้องมีการตรวจสอบ 
นักเรียนใหม่อย่างใกล้ชิด 

-  ต้องประสานกับ กพ.อร.อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การเรียกตัวสํารองไม่เกิดความล่าช้า 
 
ข้อสังเกตจากประสบการณใ์นการทาํงาน 
                    ปัญหาที่นักเรียนใหมส่ละสทิธ์ิการเข้ารายงานตัวมีทุกปี ดังนั้นต้องติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิด 
 
๕.๑๕  ขัน้ตอนที่ ๑๕  แจ้ง กพ.อร. เรียกตัวสํารอง 
การปฏิบัติ 
    ประสานทางโทรศัพท์กับ กพ.อร. เพื่อแจ้งจํานวนนักเรียนที่ไม่มารายงาน 
คําแนะนําจากประสบการณใ์นการทาํงาน 
     ควรปรึกษาผู้บังคับบัญชา ได้แก่ ผอ.รร.ชอร.ให้ทราบก่อนประสานกับ กพ.อร. 
 
ข้อควรระวังจากประสบการณ์ในการทํางาน 
      ต้องจัดทาํบันทึกแจ้งเป็นลายลักษ์อักษรด้วย 
 
ข้อสังเกตจากประสบการณใ์นการทาํงาน 
       ปัญหานี้จะเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการรับสมัครนักเรียนใหม่ 
 
๕.๑๖ ขัน้ตอนที่ ๑๖   จัดงานปฐมนเิทศ 
การปฏิบัติ    

- ตรวจสอบความพร้อมของฝ่ายต่าง ๆ ภายใน รร.ชอร.กศษ.กพช.อร. 
- เอกสารต่าง ๆ มีเพียงพอสาํหรับผู้มางาน 
- สถานที่มีการจัดที่นั่งไว้เรียบร้อยเหมาะสม 
- ความพร้อมของอาหารว่าง เครื่องดื่ม  ดูสดสะอาด 
- ความพร้อมของวิทยากรในการดําเนินกิจกรรมช่วงต่าง ๆ 



-  เจ้าหน้าที่ต้อนรับมีความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติเป็นอย่างดี 
คําแนะนําจากประสบการณใ์นการทาํงาน 

- ควรเตรียมเอกสารต่าง ๆ เพื่อสํารองไว้อย่างน้อย ๑๐ %  
- จัดที่นั่งสํารองไว้อย่างน้อย ๑๐ % และควรมีห้องพักผ่อนสํารองไว้สําหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 - ควรจัดถังน้ําด่ืมและแก้วน้ําไว้สําหรับบริการตนเองหน้าห้องปฐมนิเทศ 
 - ต้องประสานวิทยากรเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ที่จะจัดรถไปรับพร้อมเบอร์โทรศพัท์  และแจ้งให ้
พลขับทราบ 
 - ควรจัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับที่มีมนุษย์สมัพันธ์และเต็มใจใหบ้ริการ 
ข้อควรระวังจากประสบการณ์ในการทํางาน 
 - แขกคู่มือ นรช.อร.ในโอกาสแรกพร้อมเอกสารที่ไม่สําคญั  เอกสารทีม่ีความสําคัญใหแ้จกในภายหลัง                      
 - หากมผีู้ติดตามผู้ปกครองมาด้วย  ให้เชิญไปพักที่ห้องพักผ่อนเพื่อไม่ให้เกิดการแออัดในห้อง
ปฐมนิเทศมากเกินไป    
 - ให้วิทยากรแต่ละท่านรักษาเวลาอย่างเคร่งครัด  เน้นหัวขอ้เนื้อหาที่เป็นประโยชน์แก่การศึกษาของ 
นรช.อร. ให้ผูป้กครองทราบเท่านั้น 
ข้อสังเกตจากประสบการณใ์นการทาํงาน 
 - แจกใบอนุญาตเข้าค่ายของผู้ปกครองก่อนเวลาพักเที่ยง 
 - ควรแจกใบประเมินกอ่นเลิกกิจกรรมอย่างน้อย ๒ ชม. 
 - หากให ้นรช.อร.นําผู้ปกครองมามากกว่า ๑ ท่าน และเขา้ร่วมในห้องปฐมนิเทศทั้งหมดจะทําให้ที่นั่ง 
ไม่เพียงพอสําหรับผู้ปกครองนักเรียน 
 - แจ้งหัวข้อและเวลาที่ให้วิทยากรต่าง ๆ  บรรยายให้กระชับ  เพื่อประหยัดเวลาของผู้ปกครอง 
เทคนิค กลวธิ ีกลยุทธ์ Tip, Hint, Rule of Thumb ต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ในการทํางาน
และข้อผิดพลาดต่าง ๆ  
     - ควรใหทุ้กฝ่ายพร้อมก่อนเวลางาน ๑ ชม. 

- แจ้งให้ นรช.อร.นําผู้ปกครอง ๑ ท่านเท่านั้นเข้าห้องปฐมนิเทศ เพื่อไมใ่ห้แออัด 
          - จัดทาํกําหนดการปฐมนิเทศเพื่อควบคุมเวลาช่วงต่าง ๆ  
          - แจกแบบประเมินการจัดงานปฐมนิเทศ 
๕.๑๗ ขัน้ตอนที่ ๑๗  ประเมินผล 
การปฏิบัติ 
 เมื่อทําการปฐมนิเทศเสร็จแล้วให้ผู้ทีร่ับผิดชอบทําแบบประเมินผล สรุปและรายงาน
ผู้บังคับบัญชาทุกครั้งที่ดําเนินการ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงครั้งต่อไป 

คําแนะนําจากประสบการณใ์นการทาํงาน 

 จากการสรุปผล ให้ช้ีแจงผลด้วยว่ามีการปรับปรุงด้านใด 
ข้อควรระวังจากประสบการณ์ในการทํางาน 
 ควรทําแบบประเมินทันทีที่เสร็จสิ้นการปฐมนิเทศเพราะจะได้ความจริง 



ข้อสังเกตจากประสบการณใ์นการทาํงาน 
 ผลการประเมนิใช้เป็นข้อมูลเพื่อปรับปรุงการดําเนินงานครั้งต่อไป 
เทคนิค กลวธิ ีกลยุทธ์ Tip, Hint, Rule of Thumb ต่างๆ เป็นตน้ ที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ในการ
ทํางานและข้อผิดพลาดตา่งๆ 
 ภาพถ่าย หรือคลิปวีดีโอ ตลอดการทํากิจกรรม เป็นข้อมลูที่ดีที่สุดและเก็บเป็นหลักฐานได้ 
 
ขั้นตอนที่  ๕.๑๘   สรุปผล/รายงานผล 

การปฏิบัติ 

  สรุปผลการดําเนินการด้าน ๆ เช่น ความพร้อมของฝ่ายอํานวยการด้านวิทยากร ด้าน
ประชาสัมพันธ์และฝ่ายจัดเลีย้ง ด้านสถานที่ ด้านการเงิน และด้านเอกสาร เป็นต้น ว่าได้ดําเนินการไปอย่างไร
บ้าง มีปัญหาอุปสรรคและข้อสงสัยอย่างไรบ้าง เพื่อที่จะได้ปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความพร้อมในการจัดการ
ปฐมนิเทศครั้งต่อไป 

คําแนะนําจากประสบการณใ์นการทาํงาน 
  ควรกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลให้ชัดเจน 
 
ข้อควรระวังจากประสบการณ์ในการทํางาน 
 ด้านแอกสารควรรีบดําเนินการส่งให้ถึงผู้ปกครองของนักเรียนโดยเร็ว 
 
เทคนิค กลวธิ ีกลยุทธ์ Tip, Hint, Rule of Thumb ต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ในการทํางาน
และข้อผิดพลาดต่าง ๆ  
                    ควรเก็บข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์จากสรปุผล 

 

 

 

 

 

 

 



๖.๑ ภาพกิจกรรมการปฐมนิเทศภายใน รร.ชอร.กศษ.กพช.อร. 

๖.๑.๑ การปฐมนิเทศภายใน รร.ชอร.กศษ.กพช.อร. 

 

 

 



๖.๑.๒ การปฐมนิเทศภายนอก ของ รร.ชอร.กศษ.กพช.อร.โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ เขตบางขุนกอกใหญ่  

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


