
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองคกร  
“การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน และสรางทศันคติที่ดีในการปฏิบัติงาน”  

สําหรับบุคลากรสํานักความสัมพันธตางประเทศ สป. 
 
 สํานักความสมัพันธตางประเทศ  สป.  ไดจัดใหมีโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา

องคกร “การปรับเปลีย่นกระบวนทัศน และสรางทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน” สําหรับบุคลากรสํานัก

ความสัมพันธตางประเทศ สป.  ระหวางวนัที่ 7 - 9 กันยายน  2550 ณ  กระทรวงศึกษาธิการ  วงัประภารีสอรท  

จังหวัดสระแกว   และแหลงเรียนรูบริเวณแนวตะเข็บชายแดนราชอาณาจักรกมัพชูาดานอําเภอมาลัย สรุปผล

การดําเนินงานในเรื่องนี้ในภาพรวมสามารถสรุปไดดังนี้ :- 

1. การปฐมนิเทศ 
 สํานักความสมัพันธตางประเทศ   สป.  ไดเรียนเชญิรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   

ฝายตางประเทศ (ดร.ชนิภทัร    ภูมิรัตน)  เปนประธานในพิธีเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองคกร  

ที่หองประชุม  1  ชัน้ 3  อาคารรัชมังคลาภเิษก  เมื่อวันศกุรที่  7  กันยายน   2550  เวลา  8.30  น. 

ดร.ชินภัทรฯ  ไดใหความเหน็และขอแนะนําแกบุคลากรของสํานักความสมัพันธตางประเทศ  สป.   

ในการพัฒนาองคกรในภาพรวมวา องคกรที่ดีจะสามารถขับเคลื่อนตอไปขางหนาไดอยางเรียบรอยนั้น  

จะตองขึ้นอยูกับบุคลากรทกุคนทีเ่กี่ยวของ บุคลากรแตละคนมีความ

ถนัดไมเหมือนกัน  ผูอํานวยการสํานัก และหัวหนากลุม  จะตองชวยกัน

วิเคราะหวา  คนที่มีอยูนัน้  มีความถนัด  มีจุดดี  -  จุดดอยตรงไหน    

แตละคนจะตองพจิารณาตนเองดูดวยวาตนเองถนัดในเรื่องใด มีดีตรงไหน  

แลวนําจุดเดนนั้นๆ มาชวยกนัทาํงานใหดียิง่ขึ้นตอไปตองใชเวลาทบทวน

ดวยวาสิ่งที่ไดทําไปแลวนั้นมีอะไรบางที่ไมคุมคา (หรือมีอยูดวยหรือไม) 

เพื่อหาทางในการพัฒนาใหส่ิงที่ดี ๆ ส่ิงที่มีคุณคา เกดิขึ้นมาใหจงได  ตองเรียนรูเพิ่มเติมใหเกดิทักษะในการ

ทํางาน  ตองชวยกนัดูแลสภาพแวดลอมใหเกิดความรมร่ืน  และเอื้ออํานวยประโยชนในการทาํงาน  คาํวา สัมปายะ 

นั้นคือ  สภาพแวดลอมในมมุมองของสงฆ  ที่รมร่ืน  ไมรอน  ไมสกปรก  ส่ิงของตาง ๆ ตองจัดวางในตําแหนงให

เปนระเบียบ ซึ่งคําวา สัมปายะ นี้  สามารถนาํมาใชในการพัฒนาองคกรได  บุคลากรทกุคนตองใสใจในเรื่อง

ของสุขภาพพลานามัย ตองเตรียมตัวใหเปนคนที่แข็งแรงอยูเสมอเพือ่ใหสามารถปฏิบัติงานใหเกดิผลดีไดอยาง

ตอเนื่อง เร่ืองขวัญและกาํลงัใจ   ตองใหขวัญและกาํลงัใจทีโ่ปรงใส       โดยใชระบบคุณธรรม       ซึง่ไมใชระบบอปุถมัภ 

ตลอดระยะเวลาประมาณ  1  ป  ที่รองปลัดกระทรวงฯ  ฝายตางประเทศ  ไดทํางานรวมกับ

สํานักความสมัพันธตางประเทศ   สป.   มา เหน็วา  หนวยงานนี้มงีานที่ไดปฏิบตัิไปแลวมากมาย  ดูเหมือนวา

จะมีปริมาณทีม่ากกวาหนวยงานอืน่ๆ อีก  4 – 5 หนวยงานที่ไดกาํกับดูแลอยู  จึงขอเปนกาํลังใจในการทํางาน

ใหกับทุกคน และขออํานวยพรใหภารกิจทีห่นวยงานดูแลและรับผิดชอบ ตลอดทั้งโครงการซึง่กําลังจัดใหมีข้ึน  

ในครั้งนี้ประสบผลสําเร็จดวย 
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2. การบรรยายพิเศษ 
 สํานักความสมัพันธตางประเทศ   สป.  ไดเชิญ  ดร.จอมพล   สุภาพ ผูอํานวยการ

มูลนิธิสถาบนัการพูดแบบการทูต/ผูอํานวยการโรงเรียนการพูดจอมพล มาบรรยายพิเศษ ในหัวขอเร่ือง  

“บูรณาการความคิด พลกิองคกรสูยุคธรรมาภิบาล” ใหบุคลากรสํานักความสมัพันธตางประเทศ  สป.  

และบุคลากรจากสํานักอืน่ ๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาทีส่นใจ  จํานวน 180  คน ไดรับฟงทีห่องประชมุ 1   

ชั้น  3  อาคารรัชมังคลาภิเษก   ระหวางเวลา  9.00 – 12.00  น.  ของวนัที ่ 7 กันยายน  2550 

 วิทยากรไดบรรยายในหวัขอ บูรณาการความคิด  พลกิองคกรสูยุคธรรมาภิบาล  

( Integret  Thought, Modify  Organization  to  good  Governance  Age) 

ใหผูเขารวมรับฟงไดฟงโดยมีเนื้อหาในภาพรวมวา มนุษยนัน้ มีบทบาท

หนาทีเ่ปนทั้งนักพัฒนา และผูแสดงบทบาทสมมตคิวบคูกนัไป กลาวคือ  

ทุกคนตองมีววิัฒนาการในความเปนอยูที่ดีข้ึน  การพฒันาชวีิตที่ดีข้ึน  เชน  

รูจักแปรงฟน  รูจักเขาหองน้าํ  รูจักเลอืกเสื้อผาที่ด ี ที่สวยงามมาสวมใส  

ในขณะทีทุ่กคนจะตองไดรับบทบาทการแสดงสมมติในแตละชีวิตของตนเองควบคูกนัไปดวย  เชน เปนผูวา  เปนครู  

เปนผูอํานวยการ  เปนตน  ซึง่  2 ส่ิงนี้ เมื่ออยูในบุคคลใด บุคคลนั้น  ก็ตองรูจักบทบาทหนาที่ และทําหนาที่ใน

บทบาทนัน้ๆ ใหดียิ่งขึน้ตอไป 

 สําหรับคําวา ยุคธรรมาภิบาล  (Good  governance  Age)  นั้น หมายถงึ  ยุคแหงการ

ใชธรรมะ พทิกัษ  คุมครอง  ปกปอง  เพื่อการพัฒนาองคกร  เชน  ใชพรหมวหิาร  4    ไดแก :-  

 เมตตา  -  การเห็นอก  เห็นใจ ผูอ่ืน   

 กรุณา  - การชวยเหลือผูอ่ืน 

 มุทิตา  - การรูสึกยนิดี ยินราย ดีใจ – เสียใจในสิ่งที่เกิดขึ้น 

 อุเบกขา - การรูจักวางเฉยในบางเรื่อง – บางกรณี 

เหตุที่ตองใชธรรมะเปนหลักในการพัฒนาองคกรนั้น  เพราะธรรมะเปนหลักมาตรฐานที่ดีที่สุด และครอบคลุมที่สุด  

ธรรมะไดมาจากความบริสุทธิ์ และเปนศนูยรวมของสรรพวิชา  ธรรมะเปนเรื่องทีช่ี้แนวทางในทางที่ดี  ที่ชอบ  

ถูกตอง  ปราศจากิเลส  เปดเผยใหทกุคนรูได  มีเปาหมายชัดเจน 

 สวนการพัฒนาศักยภาพ  นัน้  จะตองใชทัง้พลังทางใจ (Mind  Power)  พลังกาย (Bodily 

power)   และพลังทางวาจา (Verbal  Power)  ผสมผสานรวมกัน   จงึจะกอใหเกิดการพัฒนาไดอยางเตม็ศักยภาพ 

 ในเรื่องของ การบูรณาความคิด (Integret  Thought )  คือ การปรับระบบความคิดให

เกิดความสมบูรณ  เกิดความสัมพันธทาํใหคิดไดอยางถูกตอง  คิดอยางเปนระบบ  คิดอยางเปนกระบวนการ  

และคิดอยางสรางสรรค นั้น  ทฤษฎีความคิดในภาพรวม  อาจเปนการคิดเพื่อใหรูเทาทนัความเปนธรรมดา   

คิดเพื่อสืบสาวหาเหตุแหงปจจัย ซึง่อาจใชธรรมในรูปของ ไตรลักษณ  คือ อนิจจัง  :  ความไมเที่ยง   ทกุขัง  : การไมม ี

อะไรที่คงสภาพได /  ตองมกีารเสื่อมสภาพ  และ อนัตตา   :  การไมมีอะไรที่เปนตัวตน  ชวยในเรื่องของการคิดได 
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 วิทยากรไดพยายามชี้ใหเหน็วา องคกรทุกแหงตองไดรับการพัฒนา เปนการพฒันา

ในทางที่ดีข้ึน เปนประโยชนยิง่ขึ้น และในการพัฒนาองคกรที่ยัง่ยนืนั้นคือการนาํธรรมะมาเปนปจจัยใชใน

การพัฒนาองคกร เพราะ ธรรมะไดมาจากความบริสุทธิ์  และเปนศูนยรวมของสรรพวชิา  ที่สามารถ
เลือกสรรหามาใชประโยชนใหสอดคลองกับสภาพแหงเวลา และเหตุการณได 

3. การเรยีนรูเกีย่วกับการศึกษาในพืน้ที่แนวตะเข็บชายแดน 
     สํานกัความสัมพนัธตางประเทศ   สป.  ไดจัดใหบุคลากรของสาํนักฯ ไดเรียนรูเกี่ยวกับ

การศึกษาในพื้นที่แนวตะเขบ็ชายแดนใน  2  ลักษณะ  ประกอบดวย :- 

 

 3.1 ขอมูลการเรยีนรูจากฝายไทย 

    สํานักความสัมพันธตางประเทศ   สป.  ไดเชิญ นายกฤษฎากร   จุฑาวรรธนา    

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาสระแกว  เขต  2 และนางโสภณิ  มวงทอง ครูใหญ  ผูรับ

ใบอนุญาต และผูจัดการ  โรงเรียนพวงคราม  อําเภออรัญประเทศ  จงัหวัดสระแกว  มาเปนวิทยากร  บรรยาย

ใหบุคลากรของสํานักฯ ฟง  ทีว่ังประภารสีอรท   จังหวดัสระแกว  เมื่อวันศุกรที่ 7 กนัยายน  2550  ระหวาง

เวลา 19.00 – 21. 00  น. 
 วิทยากรไดชี้ใหเหน็วา การจัดการศึกษาของจังหวัดสระแกวนัน้  สถานศกึษาของอําเภอตางๆ 
บริเวณแนวตะเข็บชายแดน จะตองเอื้อในเรื่องการใหการศึกษาแกเยาวชนตามแนวตะเข็บชายแดนของกัมพูชาดวย  
ปจจุบันมีเยาวชนจากกัมพูชาเขามาเรียนในสถานศกึษาทัง้ของรัฐและเอกชนในจงัหวัดสระแกว ประมาณ  555  คน 
(ที่ อ.อรัญประเทศ  262 คน  อ.วัฒนานคร  47 คน  อ.ตาพระยา  181 คน  กิง่ อ.โคกสูง 65 คน)  เปนนกัเรียน
ประจํา  467  คน  และนักเรียนไป – กลับ  88  คน  นักเรียนเหลานี ้  สวนใหญเปนนกัเรียนที่เรียนเกง  เมื่อจบ
การศึกษาจากสถานศกึษาของไทยในจังหวัดสระแกวแลว  สวนใหญจะเดินทางไปศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 
ในประเทศตางๆ ที่มีความเจริญแลว  สําหรับเยาวชนของกัมพชูาสวนใหญที่เรียนในพื้นที่แนวตะเข็บชายแดน
ของกัมพชูาเอง  จะเปนผูที่ขัดสน  และเรียนในพื้นที่ในลกัษณะตามมตีามเกิด โดยสถานศกึษาทีม่ีอยูสวนใหญ 
จะเปนสถานศกึษาที่ไดรับความชวยเหลือจาก UNDP และองคกรตางประเทศอื่นๆ ไวในอดีต  

3.2 ขอมูลการเรยีนรูจากฝายกัมพูชา 
สํานักความสมัพันธตางประเทศ   สป.  ไดนําบุคลากรของสํานักฯ  เดินทางไป

ศึกษา  ดงูาน สถานศึกษา  ที่อําเภอมาลยั (Malay  District)  จังหวดับันเจียมนัเจย (Banteay  Mean Chey 
Province  / จังหวัดนี ้ มีความหมายในภาษาไทยวา คายแหงชัยชนะ) ราชอาณาจักรกัมพูชา  เมื่อวันที ่  8  
กันยายน  2550  ระหวางเวลา 8.30 – 13.00 น.   โดยไดรับความรวมมือจากสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
จังหวัดสระแกว เขต 2 กองทหารราบและทหารพราน ในพืน้ทีจ่ังหวัดสระแกว  ชวยประสานงานการดําเนนิงาน
เร่ืองนี้ให 

3.2.1 การบรรยายสรุปงานดานการศึกษาของอําเภอมาลยั 

 คณะบุคลากรของสํานกัความสัมพนัธตางประเทศ   สป.  ไดเดินทางไป

เขาเยี่ยมคารวะนายอําเภอมาลัย   ราชอาณาจักรกัมพูชา  พรอมทั้งขอรับฟงการบรรยายสรุปงานทางดานการศึกษา 
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ของบริเวณแนวตะเข็บชายแดนดานราชอาณาจักรกัมพูชาดวย   โดยการเดินทางในครั้งนี ้มีรองผูอํานวยการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว  เขต 2  (นายกฤษฎากร  จฑุาวรรธนา)  และครูใหญ/ผูรับใบอนุญาต/

ผูจัดการโรงเรยีนพวงคราม (นางโสภิณ มวงทอง) และผูแทนทหารพราน (ทําหนาที่เปนลามภาษาเขมร)  

รวมเดินทางไปดวย 

 นายอาํเภอมาลัย และคณะ ประกอบดวย  ผูชวยนายอาํเภอ   หัวหนา

สวนการศึกษา  ผูบริหารการศึกษา  และเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ ไดใหการตอนรับ  พรอมทัง้ชี้ใหเห็นวาปจจุบนั

อําเภอมาลัย  มีโรงเรียนประถมศึกษา  จํานวน  25   โรงเรียน   ประกอบดวย  180  ชัน้เรียน  มนีักเรียน 

จํานวน 6,926 คน (เปนนักเรียนหญงิ  จํานวน  2,279  คน ) มีโรงเรียนมัธยมศกึษา  จาํนวน  2  โรงเรียน  

ประกอบดวย  24  ชั้นเรียน  มีนกัเรยีนจาํนวน 1,091  คน  (เปนนักเรียนหญงิ  จาํนวน  480  คน)  และมี

โรงเรียนเอกชนประเภทกวดวิชา  จํานวน   1  โรงเรียน  มีนักเรียน   257  คน (เปนนักเรียนหญิง  จํานวน  95  คน) 

 การเรียน-การสอนของสถานศึกษาในเขตพื้นที่อําเภอมาลัยนัน้ ในแตละ

วันจะแบงเปน  2  ภาค  ทั้งครู และนักเรียน  คือ ภาคเชา และ ภาคบาย  ครูทีท่ําหนาที่ในการสอนในภาคเชา  

จะไมตองสอนในภาคบาย เนื่องจากรัฐบาลจะเปดโอกาสใหใชเวลาทีว่างไปหารายไดเสริมตามความถนัด  ทัง้นี้

เงินเดือนที่ราชการมอบใหนั้นมจีํานวนนอย  กลาวคอื  ครูระดับประถมศึกษาจะมีเงนิเดือนประมาณเดือนละ  

2,000  บาท   ครูระดับมัธยมศึกษา  จะมีเงนิเดือนประมาณเดือนละ  

3,400  บาท (นายอาํเภอ และหัวหนาสวนการศึกษา  เปนตําแหนงที่

ไดรับการแตงตั้งจากรัฐบาลกลาง ไดรับเงินเดือนสูงกวาครูระดับ

มัธยมศึกษาเล็กนอย และมีวาระการดํารงตําแหนงในแตละพืน้ที่  

คราวละ  5  ป)  สําหรับสวัสดิการอื่นๆ ในสวนที่เกี่ยวของกับครูนัน้  

นายอาํเภอมาลัยชี้ใหเห็นวา  ครูชายไดรับเงินเดือนตามปกติ  สวน

ภรรยาจะไดรับเงินชวยเหลอืจากราชการเดือนละ  30  บาท  บุตรจะไดรับเงินชวยเหลือคนละ  25  บาท/เดือน  

แตถาหากเปนครูสตรี  สามีจะไมไดรับเงนิสวัสดิการใดๆ เลย  สวนบุตรจะไดรับเงินชวยเหลือเปนปกติ คือ  

คนละ  25 บาท/คน/เดือน 

3.2.2 การเยีย่มชมสถานศึกษา 
นายอาํเภอมาลัย   ไดนาํคณะของบุคลากรสํานักความสัมพันธ

ตางประเทศ   สป.   ไปเยี่ยมชมโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของอําเภอมาลัยใน

โอกาสนี้ดวย โรงเรียนมัธยมศึกษา แหงนี้ชื่อวา วิทยาลัยมาลัย  มีครูจํานวน  

30 คน  (เปนครูสตรีเพียง  3  คน)  ลักษณะโรงเรียนเปนอาคารชั้นเดียว  

มีหองเรยีน  หองพักครู  และหองสมุด (ที่เกามาก)  ไมมไีฟฟา (ใชแผนเหล็กตี

กันเพื่อใหเกิดเสียงแทนกระดิ่ง/ออดไฟฟา) และพาไปชมโรงเรียน

ประถมศึกษา ซึ่งอยูติดกับโรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน 1 แหง คือ โรงเรียนประถมศึกษามาลัย  โรงเรียน
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แหงนี้มีครู  17  คน (เปนครูสตรี  8 คน)  และมีนกัเรียน 698  คน โรงเรียนประถมศึกษาแหงนีป้ระกอบดวย  

อาคารชั้นเดียว  จํานวน  3  หลัง  โดย  2  หลังแรกชํารุด ใชงานไมได  เนื่องจากหลังคาที่ทาํดวยสังกะสี  ถูกพาย ุ

เมื่อเดือนเมษายน  2550  ที่ผานมา  สงผลใหหลังคาเสียหายกวา  50%  ปจจุบันไมมีงบประมาณซอมแซม  

ตองรอคอยตอไป  สวนอาคารอีก  1 หลงั  เปนอาคารชั้นเดียวสีชมพู  เพิง่สรางเสร็จใหมๆ  ดวยเงินสนับสนนุ

ขององคกรภาคชนจากประเทศฝรั่งเศส 

 นอกจากนั้น  นายอําเภอมาลัย  ยังไดพาคณะบุคลากรของสาํนัก

ความสัมพันธตางประเทศ  สป.   ไปเยีย่มชมโรงเรียนเอกชนประเภทกวดวิชา 

ที่มีอยูจาํนวน  1  แหงในอําเภอมาลัยอีกดวย  คือ โรงเรยีน Malay Phearum   

School โรงเรียนแหงนี้ ตั้งอยูที่ Kandal  Village, Malay  Commune, Banteay  

Mean  Chey   Province  มผูีบริหารชื่อ  YOU  SOKHE โรงเรียนกวดวชิาแหง

นี้เนนหนกัทางดาน English Language และ Computer  มีนักเรียนอยูจํานวน  

257 คน (เปนนักเรียนหญิง 95 คน) นักเรียนที่สมัครเขารับการกวดวิชาในสถานศึกษาแหงนี ้จะเสียคาธรรมเนียม

การเรียน เดือนละ 100 บาท/คน 

 

4. การศึกษาดูงานดานสังคม และเศรษฐกิจพอเพยีง 
ในการประชมุเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองคกรของสํานกัความสัมพันธตางประเทศ  สป.  

ในครัง้นี ้ คณะไดมีโอกาสไปศึกษาดงูานที่โรงพยาบาลอภยัภเูบศร  จงัหวัด

ปราจนีบุร ี และที่จงัหวัดสระแกว คณะไดไปไหวพระเพือ่เปนการบํารุงขวัญและ

จิตใจ ที่องคพระสยามเทวาธิราช  อําเภออรัญประเทศ  และเยีย่มชมละล ุ 

ละลุคือบริเวณที่เปนปรากฎการณทางธรรมชาติ

การทรุดตัวของเปลือกโลกในบริเวณพื้นทีอุ่ทยาน

แหงชาติตาพระยา  พรอมทัง้ศึกษา เยีย่มชมชวีิตความเปนอยูของสงัคมผูคนใน

บริเวณพืน้ที่ละลุ  ซึ่งสวนใหญไดอพยพมาจากจังหวัดอ่ืนๆ มาสรางบานเรือน  

วัดวาอาราม  โรงเรียน  ถนนหนทาง  และทีท่ํามาหากนิ  เปนระยะเวลาที่

ยาวนานมากกวา  20 ป บนพืน้ที่ละลุ  ซึ่งทุกคนทราบดีวาพืน้ที่นี้ในอดีตเคยเปนพื้นที่สีแดง (คอมมิวนิสตใน

สมัยนัน้) เปนพื้นที่เสี่ยง พื้นที่กันดาร และเปนที่ซึ่งจะตองทรุดตัวลงไปจากเปลือกโลกเปนบริเวณกวางใน

อนาคต (ประมาณ 5000  ปขางหนา)  อยางเขมแข็งอดทน  โดยไมยอทอตอความยากลาํบาก  และความเสีย่ง

ของพื้นที่ซึง่อาจมีข้ึนเมื่อไรก็ได 

 

5. บทสรุป 
จากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองคกรของสาํนักความสัมพันธ  

ตางประเทศ สป.   ในครั้งนี้  ที่ประชุมไดพิจารณารวมกันแลวมีความเห็นวา  บคุลากรของสาํนักฯ ทุกคนจะ
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รวมมือ  รวมใจ กันปฏิบัติหนาทีต่ามที่แตละคนมีอยู ดวยความมานะพยายาม  ดวยความ
สมานฉันท  จะใชความรู-ความสามารถที่แตละคนมีอยู  มาสนับสนุนและสงเสริมการทาํงานรวมกัน
เพื่อใหงานในความรับผิดชอบ  ประสบความสาํเร็จในระดับที่สูงยิ่งขึ้น  จะใชคุณธรรม – ศีลธรรม 
มาประกอบการทาํงานใหมากกวาปกติ  จะนําขอแนะนําที่ผูบริหารมอบใหมาปรับใชใหเกิด
ประโยชนตองานและสังคมที่ทุกคนปฏิบัติรวมกันอยูใหไดผลสูงสุด  จะนําขอคิด  ประสบการณที่
ไดรับมาเปนองคประกอบเสริมเพื่อการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น 

ความรัก  ความภาคภมูิใจ  ในศกัดิ์ศรีแหงมาตุภูมิของความเปนไทยทีทุ่กคนมีอยู  
และที่มีจุติเกดิขึ้นในหวัใจของแตละคนในชวงที่ไดมีโอกาสไปศกึษาดูงานดานการศึกษา  และชวีติ
ความเปนอยูของผูคนในราชอาณาจักรกัมพูชา  จะเปนอีกปจจัยสําคัญหนึ่งที่ทาํใหบุคลากรของสํานกั

ความสัมพันธตางประเทศ สป. ทุกคน ตัง้ปณิธานรวมกันวา จะรับใชประเทศชาติ  บานเมือง  ดวยความ
ซ่ือสัตย  สุจริต  จงรักภักดี  และอุทิศกายใจ  สติปญญา  เพื่อสรางชาติ  สรางสังคมแหงการศึกษาให
ดีเยี่ยมอยางสูงสุดตามขีดความสามารถที่มีอยู จนกวาชีวิตของแตละคนที่มีอยูภายใตกรอบ
ระยะเวลาตามขอกําหนดจะยุติบทบาทหนาที่แหงการแสดงบทบาทสมมติ (ตามที ่ ดร.จอมพล  สุภาพ 

บรรยายไว)  จะมาถึง 

 

  
 

 
 

 
สํานักความสัมพันธตางประเทศ สป. 

กันยายน 250 


