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๗ สิงหาคม
“วันรพี”
๗ สิงหาคม “วันรพี”
พระบิดาแห่งกฎหมายไทย

“วันรพี” ตรงกับวันที่ ๗ สิงหาคมของทุกปี เป็นวัน
คล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวง
ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น “พระ
บิดาแห่งกฎหมายไทย” เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นนัก
นิ ติ ศ าสตร์ และทรงวางระบบแบบแผนศาลยุ ติ ธ รรม
รวมถึงทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรกใน
ประเทศไทยอันเป็นประโยชน์ใหญ่ยิ่งแก่ประเทศชาติ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรม
หลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เป็นพระราชโอรสองค์ที่ ๑๔ ใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับเจ้าจอม
มารดาตลับ ประสูติเมื่อวันพุธ ขึ้น ๑๑ ค�่ำ เดือน ๑๑ ปี
จอ จุลศักราช ๑๒๓๖ ตรงกับวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.
๒๔๑๗ ได้รับพระราชทานนามจากพระราชบิดาว่า“รพี
พัฒนศักดิ์” พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์
ทรงเป็นต้นราชสกุลรพีพัฒน์
เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระ
ราชด�ำริให้พระราชโอรสไปศึกษายังต่างประเทศ พระองค์
เจ้ารพีพฒ
ั นศักดิเ์ ป็นพระราชโอรสกลุม่ แรกทีท่ รงไปศึกษา
ต่อในทวีปยุโรป เมือ่ พ.ศ. ๒๔๒๘ พร้อมกัน ๔ พระองค์ คือ
พระองค์เจ้ากิตยิ ากรวรลักษณ์ (กรมพระจันทบุรนี ฤนาถ),
พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ (กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์)
พระองค์เจ้าประวิตรวัฒโนดม (กรมหลวงปราจิณกิติบดี)
และพระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดช (กรมหลวงนครไชยศรี
สุรเดช) เมือ่ พระองค์เจ้ารพีพฒ
ั นศักดิ์ ทรงส�ำเร็จการศึกษา
วิชากฎหมายจากประเทศอังกฤษได้กลับมารับราชการ
ทรงเป็นผู้วางรากฐานด้านกฎหมายในเมืองไทย จนได้รับ
พระสมัญญานามว่า “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรม
หลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ สิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๔๖๓ จึงก�ำหนดให้วันที่ ๗ สิงหาคม ของทุกปีเป็น
“วันรพี” เพื่อน้อมร�ำลึกถึงคุณงามความดีและคุณูปการ

ของพระองค์ ผู้มีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงต่อ
ประชาชนชาวไทยทั้งปวง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่
นักกฎหมายไทย และด้วยคุณาณุปการอันล้นพ้น จึงได้
ถวายการยกย่องพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรี
ดิเรกฤทธิ์ เป็น”พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” เมื่อปี พ.ศ.
๒๔๙๗ ทัง้ เริม่ ต้นเรียกวันที่ ๗ สิงหาคมของทุกปี เป็น “วัน
รพี” เพื่อเป็นการน้อมร�ำลึกถึงวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์
และน้อมรําลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์

วิทยาลัยการปกครอง

ที่มา : www.kapook.com
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ต่อจากฉบับที่แล้ว

ตอน อาเซียนกับญี่ปุ่น

ความเชื่อมโยงในภูมิภาค
ญีป่ นุ่ ผลักดันให้เอกชนญีป่ นุ่ มีสว่ นร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพืน้
ฐานของไทย โดยญี่ปุ่นสนใจการพัฒนาระบบรางรถไฟความเร็วสูง
และระบบรางเขตเมือง และโครงการดาวเทียมส�ำรวจโลก ในขณะ
ที่ฝ่ายไทยต้องการให้ญี่ปุ่นช่วยพัฒนาความเชื่อมโยงในภูมิภาค โดย
เฉพาะโครงการพัฒนาท่าเรือน�้ำลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
ญีป่ นุ่ ได้จดั ตัง้ คณะท�ำงานเฉพาะกิจว่าด้วยความเชือ่ มโยงของอาเซียน
เพือ่ ประสานงานกับคณะกรรมการ ประสานงานเรือ่ งความเชือ่ มโยง
ในอาเซียน (ACCC) เพือ่ ด�ำเนินการตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชือ่ ม
โยงระหว่างกันในอาเซียน (MPAC) โดยญี่ปุ่นให้ความส�ำคัญกับการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ ปัจจุบัน ญี่ปุ่น
ได้ขยายโครงการ flagship ด้านความเชือ่ มโยงเพิม่ เป็น 70 โครงการ
เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินการตาม MPAC ซึ่งอาเซียน ประสงค์ให้
ญีป่ นุ่ คงบทบาทน�ำในการปฏิบตั ติ าม MPAC 2025 ให้เกิดผลทีเ่ ป็น
รูปธรรม เพื่อมุ่งให้ความเชื่อมโยงในภูมิภาค เป็นการเชื่อมโยงที่ไร้
รอยต่อและเกิดการพัฒนาระเบียนเศรษฐกิจอย่างแท้จริง เมื่อเดือน
พฤษภาคม 2558 ญี่ปุ่นได้ประกาศเพิ่มเม็ดเงินจ�ำนวน 110,000
ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้กับธนาคาร เพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB)
เพื่อสนับสนุนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพสูงในเอเชีย
ความร่วมมือด้านการพัฒนา
ญี่ปุ่นได้จัดตั้งกองทุน Japan-ASEAN Integration Fund (JAIF)
เพื่อสนับสนุนการรวมตัวของอาเซียน และเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่
ที่สุดในกรอบข้อริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน (IAI) ซึ่งเน้นการ
พัฒนากลุ่มประเทศ CLMV นอกจากนี้ ญี่ปุ่นยังได้ริเริ่มความร่วมมือ
ประเทศลุ่มน�้ำโขง เพื่อช่วยลดช่องว่างด้านการพัฒนาในอนุภูมิภาค
ในการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น สมัยพิเศษ เพื่อฉลองครบรอบ
40 ปีของความสัมพันธ์อาเซียน-ญีป่ นุ่ เมือ่ ปี 2556 ญีป่ นุ่ ได้ประกาศ
เพิม่ เม็ดเงินให้กบั กองทุน JAIF จ�ำนวน 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพือ่
สนับสนุน โครงการความร่วมมือทางทะเล การบริหารจัดการภัยพิบตั ิ
การต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ และ ความ
เชื่อมโยงในภูมิภาค Official Development Assistance (ODA)
เพื่อใช้ในด้านการพัฒนา 2 ล้านล้านเยน
ความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง
เมื่อปี 2556 นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้ประกาศนโยบาย
“Proactive Contribution to Peace” ซึง่ มุง่ เน้นให้ ญีป่ นุ่ มีบทบาท
ด้านความมัน่ คงในภูมภิ าคให้มากขึน้ รวมถึงเสนอให้มกี ารเจรจาโต๊ะ
กลมระหว่างรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน และญี่ปุ่นเพื่อหารือเรื่องภัย
คุกคามรูปแบบใหม่
ความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรม
การแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชน ญี่ปุ่นส่งเสริมการแลก
เปลี่ยนนักศึกษาและเยาวชนหลายโครงการ เช่น Japan East Asia
Network of Exchange for Student and Youth (JENESYS 2.0)
เพือ่ น�ำเยาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศในเขตเอเชียโอเชียเนียจ�ำนวน 30,000 คน เยือนญีป่ นุ่ และ WA Project ในส่วน
ของ WA Project ในการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น สมัยพิเศษ
เมือ่ ปี 2556 ทีก่ รุงโตเกียว นายกรัฐมนตรีญปี่ นุ่ ได้ประกาศโครงการ

WA Project เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างเอเชีย
และญี่ปุ่น ต่อมา เมื่อปี 2557 นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้จัดตั้ง Asia
Centre ขึน้ ภายใน Japan Foundation เพือ่ ขับเคลือ่ น WA Project
ซึ่ง Asia Centre ได้ริเริ่มโครงการ (1) Nihongo Partners ซึ่งตั้ง
เป้าที่จะส่งอาสาสมัครชาวญี่ปุ่นไปยังประเทศในภูมิภาคเอเชียเพื่อ
สอนภาษาญี่ปุ่นจ�ำนวน 3,000 คนภายในปี 2563 และ (2) Arts
and Culture Exchange Program ซึ่งตั้งเป้าที่จะจัดโครงการแลก
เปลี่ยนจ�ำนวน 2,000 โครงการภายในปี 2563 ส�ำหรับโครงการ
Nihongo Partners ญี่ปุ่นมีความกังวล เนื่องจากในช่วง 3 ปีที่ผ่าน
มา ญีป่ นุ่ ได้สง่ อาสาสมัคร ไปยังประเทศในภูมภิ าคเอเชียแล้วจ�ำนวน
548 คน ซึ่งน้อยกว่าเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ เนื่องจากญี่ปุ่นประสบ
ปัญหาการขอรับการตรวจลงตราในประเทศในภูมิภาคเอเชียบาง
ประเทศ ในส่วนของไทย เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 กระทรวง
ศึกษาธิการและ Japan Foundation ได้ลงนาม Memorandum
of Cooperation between the Ministry of Education, the
Kingdom of Thailand, and the Japan Foundation, Japan,
on the Cooperation for the Japanese Language Learning
Assistance Programs of “The WA Project” โดยญีป่ นุ่ ได้สง่ อาสา
สมัครชาวญีป่ นุ่ อายุ 20-69 ปีมาเป็นผูช้ ว่ ยสอนภาษาและวัฒนธรรม
ญีป่ นุ่ ร่วมกับครูสอนภาษาญีป่ นุ่ ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาไทย
โดยญี่ปุ่นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วจ�ำนวน 141 คน
ส�ำหรับโครงการ Arts and Culture Exchange Program ได้ดำ� เนิน
โครงการแล้วจ�ำนวน 543 โครงการ อาทิ โครงการแลกเปลี่ยน
นักฟุตบอลเยาวชนอายุต�่ำกว่า 15 ปี โครงการเทศกาลภาพยนตร์
อาเซียน และโครงการเสริมสร้างทักษะของวงดนตรี Orchestra ใน
ประเทศสมาชิกอาเซียน เป็นต้น และญี่ปุ่นก็มีแผนที่จะจัดโครงการ
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ต่อไป
ความร่วมมือด้านผู้พิการ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ญี่ปุ่น
ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าทีอ่ าวุโส อาเซียน-ญีป่ นุ่ ว่าด้วย
ความร่วมมือระหว่างประเทศและคนพิการ ที่กรุงโตเกียว เพื่อเป็น
เวทีหารือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม
เกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งเสริม
บทบาทและคุณภาพชีวติ คนพิการ และได้รบั รอง “Tokyo Recommendations on International Cooperation and Disability
2015 and Beyond in the ASEAN Region” การเข้าสู่สังคมผู้
สูงอายุ เป็นประเด็นส�ำคัญของไทยและภูมิภาคเอเชีย (ไทยจะเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของประชากร
ทั้งประเทศในปี 2568) และเป็นประเด็นหนึ่งใน UHC Health
Development Agenda ทีก่ ระทรวงสาธารณสุขก�ำลังขับเคลือ่ นการ
เตรียมความพร้อมเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุของประชาคมอาเซียน โดยไทย
ต้องการเป็นศูนย์กลางทางวิชาการส�ำหรับการแลกเปลีย่ นองค์ความ
รู้เกี่ยวกับแบบอย่างและประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุในอาเซียน
ทั้งนี้ ไทยมีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อ
จัดการดูงานและฝึกอบรมให้แก่ผู้ดูแลสุขภาพ นอกจากนี้ กระทรวง
สาธารณสุขร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์และ JICA โดยร่วมมือกันพัฒนารูปแบบการให้บริการทาง
สุขภาพและสวัสดิการสังคมเชิงบูรณาการโดยชุมชนอีกด้วย

วิทยาลัยการปกครอง

เรียบเรียงโดย : นพพร วีระกุล
ข้อมูลจาก
: www.mfa.go.th
: www.thaigov.go.th
: www.th.wikipedia.org
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ศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม

วันที่ 24 มิ.ย.2562

นายวิชัย ศรีขวัญ
อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย

วิสัยทัศน์

วิทยาลัยการปกครอง
“เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้
ตามหลักธรรมาภิบาลที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง
ด้านการบริหารงานปกครอง
และมุ่งสู่ความเป็นสากล”

วันที่ 25 มิ.ย.2562

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

มาบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาหลักสูตรนายอ�ำเภอ รุ่นที่ 77 มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นายอ�ำเภอในสังคมยุคดิจิตัล” ให้
ณ โรงเรียนนายอ�ำเภอ วิทยาลัยการปกครอง อ�ำเภอธัญบุรี กับนักศึกษาหลักสูตรนายอ�ำเภอ รุ่นที่ 77 และรุ่นที่ 78 โดย
มีนายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง ให้การ
จังหวัดปทุมธานี
ต้อนรับ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 4 อาคารส�ำนักอธิการ วิทยาลัย
การปกครอง อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วิทยาลัยการปกครอง

ต่อหน้า ๕

๕

วันที่ 8 ก.ค.2562

นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์
อธิการวิทยาลัยการปกครอง

เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัด
อ�ำเภอ รุ่นที่ 242 ณ โรงเรียนปลัดอ�ำเภอ วิทยาลัยการ
ปกครอง อ�ำเภธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 4 ก.ค.2562

วันที่ 28 มิ.ย.2562

ได้เดินทางไปพบปะเยีย่ มเยียนนักศึกษาหลักสูตรปลัดอ�ำเภอ รุน่
ที่ 239 และได้บรรยายพิเศษในหัวข้อวิชา “ปรัชญาของการเป็น
ข้าราชการประโยชน์ของแผ่นดิน และบทบาทหน้าที่ของการ
เป็นข้าราชการ” หลังจากนัน้ ได้ประดับเข็มวิทยะฐานะให้กบั นัก
ศึกษาฯ ณ วิทยาลัยการปกครอง (ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรม
ภาคเหนือ) อ�ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

มอบหมายให้นายเทวุษย์ บริรกั ษ์สนั ติกลุ รองอธิการวิทยาลัยการ
ปกครอง เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมพร้อมทั้งมอบ
วุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่จบการศึกษาอบรมในหลักสูตรปลัดอ�ำเภอ รุ่น
ที่ 237 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 4 อาคารส�ำนักอธิการ วิทยาลัย
การปกครอง อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

นายบัณฑูร นริศรางกูร
รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง

นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์
อธิการวิทยาลัยการปกครอง

วิทยาลัยการปกครอง

๖

ประทับใจ...ในหลักสูตร
นายอ�ำเภอ รุ่นที่ ๗๗

นายรอมดอน หะยีอาแว (ปลัดดอน) นอ.๗๗
จ่าจังหวัดนราธิวาส

นายนิยม ครองยุทธ (ปลัดต่าย) นอ.๗๗

ผมมีโอกาสได้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอ�ำเภอ
นี้ มีความประทับใจในสถาบันการฝึกอบรมทีม่ ปี ระวัตยิ าวนาน
ผลิตนักปกครองออกไปปฏิบัติหน้าที่จนประสบความส�ำเร็จ
เป็นจ�ำนวนมาก ในเรือ่ งของวิชาความรูไ้ ด้รบั การถ่ายทอดจาก
วิทยากรคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การบริหารราชการ
แนวใหม่ (New Public Management) ในยุค THAILAND
4.0 กฎหมาย การปกครอง ภาษาอังกฤษ ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับสถานการณ์ของโลกรวมทั้งประสบการณ์จากพี่ ๆ ผู้
บังคับบัญชา ล้วนแล้วแต่มคี ณ
ุ ค่ายิง่ ท�ำให้ได้เพิม่ พูนวิสยั ทัศน์
แนวทางในการท�ำงานในอนาคตมากมาย
ผมมีความตั้งใจน�ำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการ
ท�ำงานในพืน้ ที่ ซึง่ พืน้ ทีท่ ผี่ มท�ำงานจ�ำเป็นต้องใช้ความรูใ้ นทุก
ทุกด้านเพื่อให้งานประสบความส�ำเร็จ ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนา และ การครองตน ครองคน ครองงาน

ปลัดอ�ำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
อ�ำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
การได้เข้าเรียนในหลักสูตรนายอ�ำเภอนีส้ งิ่ ทีผ่ มประทับใจอย่าง
แรกคือ การเรียนการสอนที่ให้คิดนอกกรอบ ประการต่อมาคือการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และที่ขาดไม่ได้คือ วิชาความรู้สมัย
ใหม่ รองรับการบริหาราราชการยุคใหม่ที่จะน�ำไปสู่ ประเทศไทย
๕.๐ นอกจากความรู้จากการเรียนแล้ว ผมยังประทับใจกับการ
ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนนักศึกษาด้วยกันซึ่งมาจากทั่ว
ประเทศท�ำให้ได้รับประสบการณ์การแก้ปัญหาที่แตกต่างกันอันจะ
เป็นประโยชน์ในการน�ำมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ที่ผมท�ำงาน ความรู้ที่
ได้รบั อันมีคา่ นีจ้ ะน�ำไปต่อยอดสร้างสรรงานใหม่ ๆ สร้างความสัมพันธ์
ในทุกภาคส่วน ทั้ง ท้องที่ ท้องถิ่น ประชาสังคม หลอมรวมเป็น
เครือข่ายในการท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนต่อไป
วิทยาลัยการปกครอง

๗

ยี่โถ...

ชวนอ่าน

สะวีวรรณ์ จํารัสไว

“เก่งเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ”

เขียนโดย สุรีรัตน์ ทองอินทร์ จัดพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ท

แม้ในโลกยุคดิจิทัล จะท�ำให้การสื่อสารเกิดความ
รวดเร็วฉับไวขึ้นแค่เพียงปลายนิ้วสัมผัส จนท�ำให้เราไม่
จ�ำเป็นต้องอดทนรอการติดต่อกันทางจดหมาย ทีใ่ ช้ระยะเวลา
นาน ๆ อีกต่อไป แต่สิ่งที่ส�ำคัญเหนืออื่นใดคือ ใจความหรือ
ข้อความที่เราสื่อสารผ่านสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบดั้งเดิม
เช่น จดหมาย หรือรูปแบบออนไลน์อย่างอีเมลก็ตามล้วนต้อง
มีเทคนิค รูปแบบ วิธกี ารเขียน ทีเ่ หมาะสมกับวัตถุประสงค์ใน
การเขียน

“เทคนิคการประเมินโครงการ”
เขียนโดย พิชิต ฤทธิ์จรูญ

นักบริหาร หรือนักพัฒนาโครงการจ�ำเป็นต้อง
ใช้สารสนเทศจากการประเมินประกอบการตัดสินใจ
เกี่ยวกับโครงการ ทั้งนี้เพื่อให้การตัดสินใจมีเหตุผล
มีความรอบคอบและเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องกับ
โครงการให้มากที่สุด การประเมินเป็นเครื่องมือและ
กระบวนการส�ำคัญทีจ่ ะช่วยให้ได้สารสนเทศทีม่ คี วาม
ถูกต้อง มีความน่าเชือ่ ถือและช่วยสร้างความมัน่ ใจให้
กับนักบริหารหรือนักพัฒนาในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
โครงการที่มุ่งประเมิน

“ศิลปะแห่งการชนะใจคน”

เขียนโดย อนันยช ส�ำนักพิมพ์ไพลิน

การจูงใจและเอาชนะใจคนรอบข้างนั้น เป็น
ศิลปะอันละเอียดอ่อน ซึ่งต้องใช้เวลาในการศึกษา
และฝึกฝนสักระยะหนึ่ง จึงจะท�ำให้คุณสามารถใช้
ศิลปะชนิดนี้ได้อย่างคล่องตัว เป็นธรรมชาติและ
มีประสิทธิภาพสูงสุด หนังสือเล่มนี้รวบรวมเทคนิค
วิธีต่าง ๆ ไว้มากมายเพื่อให้คุณได้เรียนรู้และน�ำ
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน เพื่อบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ที่คุณปรารถนา

วิทยาลัยการปกครอง
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สารัตถะ หน้า ๘

รางวัลแมกไซไซ

รางวัลแมกไซไซ หรือ รางวัลรามอน แมกไซไซ (Ramon Magsaysay Award) เป็น
รางวัลที่ก่อตั้งขึ้น เมื่อเดือนเมษายน ค.ศ. 1957 โดยคณะกรรมการของกองทุนร็อกกี้
เฟลเลอร์ บราเธอร์ส (Rockefeller Brothers Fund) ซึ่งมีส�ำนักงานอยู่ในนครนิวยอร์ก
สหรัฐอเมริกา
รางวัลนี้ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติแก่นายรามอน แมกไซไซ อดีตประธานาธิบดี
ของฟิลิปปินส์ และเพื่อเป็นแบบอย่างอันดีงามของการอุทิศตนท�ำงานบริการประชาชนใน
สังคมประชาธิปไตย โดยมีมูลนิธิรางวัลรามอน แมกไซไซ (Ramon Magsaysay Award
Foundation) เป็นผูม้ อบรางวัลแก่บคุ คลและนิตบิ คุ คลในเอเชีย ทีป่ ระสบความส�ำเร็จอันดี
ยิง่ ในแต่ละสาขา โดยแบ่งเป็น 6 สาขาด้วยกัน ๑) บริการรัฐกิจ (Government Service)
๒) บริการสาธารณะ (Public Service) ๓) ผู้น�ำชุมชน (Community Leadership)
๔) วารสารศาสตร์,วรรณกรรม และศิลปะการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ (Journalism, Literature and Creative Communication arts) ๕) สันติภาพและความเข้าใจระหว่าง
ประเทศ (Peace and International Understanding) ๖) ผู้น�ำในภาวะฉุกเฉิน (Emergent Leadership)
รางวัลแมกไซไซนั้น ถือเสมือนหนึ่งรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพของเอเชียเลยทีเดียว
ส�ำหรับผูไ้ ด้รบั รางวัลจะได้รบั เหรียญสดุดี และเงินรางวัลประมาณ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
หรือประมาณ 2,000,000 บาท โดยมีพิธีมอบที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ในวันที่
31 สิงหาคม ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของ อดีตประธานาธิบดี รามอน แมกไซไซ ผู้เป็น
ที่มาของมูลนิธิรางวัล รามอน แมกไซไซส�ำหรับประเทศไทย มีคนไทยได้รับรางวัลแมกไซ
ไซ จ�ำนวน ๒๓ คน ผู้ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของคนไทยที่ได้รับรางวัล เช่น สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราช
กุมารี สาขาบริการสาธารณะ (พ.ศ.๒๕๓๔) ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ สาขาบริการรัฐกิจ (พ.ศ.
๒๕๐๘) นายอานันท์ ปันยารชุน สาขาบริการรัฐกิจ (พ.ศ.๒๕๔๐) เป็นต้น
		

เรียบเรียงโดย : นายนพพร วีระกุล
ข้อมูลจาก www.Thaiwriter.org
www.Thairath.co.th
www.th.wikipedia.org

พบ...บรรณาธิการ
สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน...
จดหมายข่าว “วิถีธัญบุรี” ฉบับ
ที่อยู่ในมือท่านนี้ เป็นฉบับที่ ๑๑ แล้ว
ครับ เนื้อหาสาระภายในเล่มมีหลาก
หลาย ทั้งบทความวิชาการเกี่ยวกับ
อาเซียน / วันรพี ความเคลื่อนไหว
กิ จ กรรมที่ สำ�คั ญ ของวิ ท ยาลั ย การ
ปกครอง บทสัมภาษณ์นักเรียนนาย
อำ�เภอที่กำ�ลังศึกษาอบรมอยู่ และ
เกร็ดความรู้ที่เป็นประโยชน์ คงจะถูก
ใจท่านผู้อ่านนะครับ
สำ�หรับการดำ�เนินการจัดศึกษา
อบรมที่เหลือในปีงบประมาณนี้มี ๓
หลักสูตร คือ นายอำ�เภอ ปลัดอำ�เภอ
และสื บ สวนสอบสวนพนั ก งานฝ่ า ย
ปกครอง ซึ่งจะดำ�เนินการเสร็จ
ทั้งหมดในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้
แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ
นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์
บรรณาธิการ

บทความหรือข้อเขียนในวิถีธัญบุรีนี้เป็นความเห็นส่วนตัว กองบรรณาธิการไม่จำ�เป็นต้องเห็นด้วยและไม่ผูกพันกับวิทยาลัยการปกครองแต่อย่างใด
วิทยาลัยการปกครอง

