โครงการฝึ กอบรมอาสาสมัครนาชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั
(รหัสโครงการ 60059)
หลักการและเหตุผล
พันธกิ จประการหนึ่ งของพิ พิธ ภัณฑ์พ ระบาทสมเด็ จพระปกเกล้า เจ้าอยู่หัว คื อการให้บริ การ
การศึกษาอันเกี่ ยวเนื่ องด้วยพระราชประวัติและพระราชกรณี ยกิ จของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าราไพพรรณี พระบรมราชินี ตลอดจนความรู ้เกี่ ยวกับพระปกเกล้าศึกษา โดยนาเสนอ
ในรู ปแบบของการจัดแสดงนิทรรศการถาวร และการให้บริ การด้านการศึกษา เช่น การสื บค้นฐานข้อมูล การ
จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาต่างๆ และที่สาคัญยิง่ คือการบริ การนาชมพิพิธภัณฑ์ฯ
การนาชมเป็ นกิ จกรรมหนึ่ งที่สามารถเสริ มสร้างความรู ้ ความเข้าใจ ในเนื้ อหาการจัดแสดงและ
ถ่ายทอดเรื่ องราวประวัติศาสตร์ ให้แก่ผเู ้ ข้าชมได้ดียิ่งขึ้น และกระตุน้ ให้ผเู ้ ข้าชมมีความสนใจใคร่ รู้เกี่ ยวกับ
เนื้ อ หาการจัด แสดง ทั้ง ยัง เป็ นการสร้ า งสั ม พัน ธภาพอัน ดี ร ะหว่ า งพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ฯ และกลุ่ ม ผู ้เ ข้ า ชม
โดยพิพิธภัณฑ์ฯได้ให้บริ การการนาชมเป็ นหมู่คณะแก่ สถาบันการศึกษา องค์กรและหน่ วยงานต่างๆทั้ง
ภาครัฐ และเอกชนมาเป็ นเวลาหลายปี
อย่างไรก็ดี ด้วยจานวนกลุ่มผูเ้ ข้าชมที่เพิ่มมากขึ้น พิพิธภัณฑ์ฯยังมีขอ้ จากัดในเรื่ องของจานวน
เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานนาชมในการรองรับจานวนผูเ้ ข้าชมที่มีมากขึ้น ด้วยเหตุน้ ี จึงจัดการอบรมอาสาสมัครนา
ชมพิพิธภัณฑ์ สาหรับบุคคลทัว่ ไปที่มีความสนใจประวัติศาสตร์ อันเกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าราไพพรรณี พระบรมราชินี ตลอดจนพัฒนาการการเมืองการปกครองของ
ไทย ให้ ไ ด้มี ค วามรู ้ ความเข้า ใจในประเด็ น ดัง กล่ า วและสามารถถ่ า ยทอดแก่ ผู ้เ ข้า ชม ทั้ง ยัง เป็ นการ
ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ฯให้เป็ นที่รู้จกั มากยิง่ ขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณี ยกิ จในพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้า เจ้า อยู่หัว และสมเด็ จพระนางเจ้า ราไพพรรณี พระบรมราชิ นี รวมทั้ง พัฒ นาการทางด้า น
การเมืองการปกครองของไทย
2. เพื่อรองรับการให้บริ การการนาชมเป็ นหมู่คณะแก่ สถาบันการศึกษา องค์กรและหน่วยงานต่างๆ
ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่เพิ่มมากขึ้น
3. เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมมีความซาบซึ้ งและตระหนักถึงคุณค่าในพระราชกรณี ยกิจ และพระราชจริ ยวัตร
ของทั้งสองพระองค์

กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทัว่ ไปจานวน 60 คน
สถานทีฝ่ ึ กอบรม
ห้องประชุมชั้น 6 อาคารราไพพรรณี พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั
เนือ้ หาการฝึ กอบรม
ประเด็นการฝึ กอบรมมีความเกี่ ยวเนื่ องทั้งพระราชประวัติ พระราชกรณี ยกิ จในพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าราไพพรรณี พระบรมราชินี และประวัติศาสตร์ แวดล้อม ซึ่ งเป็ น
บริ บทสาคัญ อันจะนาไปสู่ ความเข้าใจเรื่ องราวทางสังคมและวัฒนธรรมร่ วมสมัย รวมทั้งความเป็ นมาที่
เกี่ยวข้องกับการก่อตั้งสถาบันพระปกเกล้าและพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั และวัตถุจดั
แสดงภายในพิพิธภัณฑ์ฯ การสาธิ ตการปฏิบตั ิการนาชมและอธิ บายหลักการนาชมกลุ่มผูช้ ม ทั้งการปฏิบตั ิที่
พึง กระทา ข้อควรยกเว้นการปฏิ บ ตั ิ ต่างๆ รวมทั้งการสร้ างความน่ า สนใจในการนาชม และงานบริ ก าร
การศึกษาในพิพิธภัณฑ์ฯ ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
หัวข้ อเรื่อง : สถาบันพระปกเกล้าและพิพธิ ภัณฑ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยู่หัว
วิทยากร
นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
ระยะเวลาการบรรยาย 2 ชัว่ โมง
หัวข้ อเรื่อง :

ประวัติศาสตร์ ยุครั ตนโกสิ นทร์ ( ตั้งแต่ สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว –
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยู่หัวสละราชสมบัติ )
วิทยากร
โดย รองศาสตราจารย์วฒ
ุ ิชยั มูลศิลป์ (ราชบัณฑิต)
ระยะเวลาการอบรม 6 ชัว่ โมง
หัวข้ อเรื่อง : พัฒนาการการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย
วิทยากร
ศ.(พิเศษ) นรนิติ เศรษฐบุตร
ระยะเวลาการอบรม 3 ชัว่ โมง
หัวข้ อเรื่อง :

พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ้ าราไพพรรณี พระบรมราชินี
วิทยากร
ศ.(พิเศษ)ธงทอง จันทรางศุ
ร.ศ.ม.ร.ว. พฤทธิสาณ ชุมพล
ระยะเวลาการอบรม 6 ชัว่ โมง

หัวข้ อเรื่อง : โบราณวัตถุทจี่ ัดแสดงในพิพธิ ภัณฑ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยู่หัว
วิทยากร
นายนิรินธน์ ภู่คา
ระยะเวลาการอบรม 3 ชัว่ โมง
หัวข้ อเรื่อง :
วิทยากร

เทคนิคการนาชม
นางฉัตรบงกช ศรี วฒั นสาร
นักวิชาการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั
นายสาโรจน์ จิตติบพิตร , นางสาวจณิ สตา วุฒิสมบูรณ์ , นางสาวนพพร ชาญณรงค์
มัคคุเทศก์อิสระและอาสาสมัครนาชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ระยะเวลาการอบรม 6 ชัว่ โมง
หัวข้ อเรื่อง : สรุ ปเนือ้ หาการฝึ กอบรม
ระยะเวลาการอบรม 3 ชัว่ โมง
ขั้นตอนการฝึ กปฏิบัติ
ผูเ้ ข้าอบรมจะต้องเข้ารับการฝึ กปฏิ บตั ิเป็ นวิทยากรนาชมอย่างน้อย 5 ครั้ง โดยสามารถ
นัดหมายเข้ารับการฝึ กปฏิบตั ิได้หลังจากเสร็ จสิ้ นการอบรมในส่ วนวิชาการจนถึงเดือนกันยายน 2560
คุณสมบัติของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
1. มีความรู้ ความสนใจในพื้นฐานประวัติศาสตร์ ไทย และวิวฒั นาการการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยของไทย
2. มีใจอาสาสมัครและพร้อมที่จะทาหน้าที่วทิ ยากรนาชม เพื่อถ่ายทอดความรู ้แก่กลุ่มผูช้ มกลุ่มต่างๆ
3. มีทกั ษะในการสื่ อสารและถ่ายทอดดี รวมทั้งมีมนุ ษยสัมพันธ์ดี สามารถทางานเป็ นทีมได้เป็ น
อย่างดี
4. สามารถเข้าร่ วมในภาควิชาการไม่นอ้ ยกว่า 80 เปอร์ เซ็นต์ หรื อ เท่ากับ 24 ชัว่ โมง หรื อเท่ากับ
8 คาบ ของเวลาการอบรมทั้งหมด
การประเมินผลเพือ่ เป็ นผู้ปฏิบัติงานนาชม
คะแนนสาหรับการประเมินมีท้ งั หมด 100 คะแนน
ภาคทฤษฎี
- รายงานสรุ ปเนื้อหาการฝึ กอบรม
ภาคปฏิบตั ิ
- ฝึ กปฏิบตั ินาชมจานวน 15 ชัว่ โมง หรื อ 5 ครั้ง

50 คะแนน
50 คะแนน

ทั้งนี้ ผูเ้ ข้ารั บการอบรมต้องมี เวลาเข้า เรี ยนไม่ น้อยกว่า 80 เปอร์ เซ็ นต์ และได้รับคะแนนไม่ น้อยกว่า 70
คะแนน จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินผลได้รับใบรับรองการฝึ กอบรมและสามารถเป็ นอาสาสมัครนาชม
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้
ระยะเวลาในการดาเนินงาน
1.1 ขั้นเตรี ยมงาน
1.2 ประชาสัมพันธ์และเปิ ดรับสมัคร
1.3 ประกาศรายชื่อผูเ้ ข้ารับการอบรม
1.4 ขั้นตอนการอบรม
1.5 ขั้นตอนการฝึ กปฏิบตั ิ

กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2560
เมษายน – พฤษภาคม 2560
มิถุนายน 2560
มิถุนายน – กรกฎาคม 2560
กรกฎาคม – กันยายน 2560

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวอังคณา ดวงแป้ น
นางฉัตรบงกช ศรี วฒั นสาร
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1. ได้เผยแพร่ ความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณี ยกิ จ รวมทั้งพัฒนาการ
ด้านการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย
2. มี จ านวนอาสาสมัค รน าชมเพื่ อ รองรั บการให้บริ ก ารการน าชมเป็ นหมู่ ค ณะแก่ ส ถาบัน
การศึกษา องค์กรและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ และเอกชนที่เพิ่มมากขึ้น
3. ผูเ้ ข้าอบรมมีความซาบซึ้ งและตระหนักถึงคุณค่าในพระราชกรณี ยกิจ และพระราชจริ ยวัตร
ของทั้งสองพระองค์ และพิพิธภัณฑ์ฯเป็ นที่รู้จกั มากยิง่ ขึ้น

กาหนดการ
วันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2560
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 09.20 น.
09.20 – 09.30 น.
09.30 – 11.30 น.

11.30 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.00 น.

วันเสาร์ ที่ 24 มิถุนายน 2560
08.30 - 09.00 น.
09.00 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.00 น.

ลงทะเบียนผูเ้ ข้าอบรม พร้อมรับประทานอาหารว่าง
กล่าวตอนรับผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ ชมวีดีทศั น์แนะนาสถาบัน
พระปกเกล้า
ผูอ้ านวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั
นางกาญจนา ศรี ปัดถา กล่าวรายงานโครงการฯ
นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
กล่าวเปิ ดโครงการฯ และบรรยายพิเศษ
หัวข้อเรื่ อง “ สถาบันพระปกเกล้าและพิพธิ ภัณฑ์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยู่หัว”
กิจกรรมแนะนาตัวผูเ้ ข้าอบรม
รับประทานอาหารกลางวัน
บรรยายหัวข้อ ประวัติศาสตร์ ยุครั ตนโกสิ นทร์ ( ตั้งแต่ รัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว – ช่ วงเวลาสละราช
สมบัติ ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยู่หัว)
โดย รองศาสตราจารย์วฒ
ุ ิชยั มูลศิลป์ (ราชบัณฑิต)

ลงทะเบียนผูเ้ ข้าอบรม
บรรยายหัวข้อ ประวัติศาสตร์ ยุครั ตนโกสิ นทร์ ( ตั้งแต่ รัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว – ช่ วงเวลาสละราช
สมบัติ ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยู่หัว)
โดย รองศาสตราจารย์วฒ
ุ ิชยั มูลศิลป์ (ราชบัณฑิต)
รับประทานอาหารกลางวัน
บรรยายหัว ข้อ บรรยายหัว ข้อ “พัฒ นาการการเมื อ งการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย”
โดย ศ.(พิเศษ) นรนิติ เศรษฐบุตร

วันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2560
08.30 - 09.00 น.
09.00 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.00 น.

วันเสาร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2560
08.30 - 09.00 น.
09.00 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.00 น.
วันอาทิตย์ ที่ 2 กรกฎาคม 2560
08.30 - 09.00 น.
09.00 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.00 น.

ลงทะเบียนผูเ้ ข้าอบรม
บรรยายหัวข้อ “พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจใน
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยู่หัว
โดย ศ.(พิเศษ)ธงทอง จันทรางศุ
รับประทานอาหารกลางวัน
บรรยายหัวข้อ “พระราชประวัติแ ละพระราชกรณีย กิจ ใน
สมเด็จพระนางเจ้ าราไพพรรณี พระบรมราชินี”
โดย ร.ศ. ม.ร.ว. พฤทธิสาณ ชุมพล

ลงทะเบียนผูเ้ ข้าอบรม
บรรยายหัวข้อ โบราณวัตถุที่จัดแสดงในพิพธิ ภัณฑ์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยู่หัว
โดย นายนิ รินธน์ ภู่คา
รับประทานอาหารกลางวัน
เข้าชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั

ลงทะเบียนผูเ้ ข้าอบรม
บรรยายหัวข้อ เทคนิคการนาชม
โดย นางฉัตรบงกช ศรี วฒั นสาร นายสาโรจน์ จิตติบพิตร ,
นางสาวจณิ สตา วุฒิสมบูรณ์ , นางสาวนพพร ชาญณรงค์
รับประทานอาหารกลางวัน
สรุ ปเนื้ อหาการฝึ กอบรม

** 10.30 น. , 14.30 น. รับประทานอาหารว่าง **

หมายเหตุ กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

