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รายงานการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ สาหรั บบุคลากรด้ านบริการวิชาการแก่ สังคม
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 เวลา 8.30 -12.30 น.
ณ ห้ องประชุมโดมบริหาร 1 ชัน้ 3 มธ. ศูนย์ รังสิต
ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
คณะกรรมการจัดการความรู้ เพื่อบริการวิชาการแก่ สังคม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โชคชัยธรรม

ผู้ชว่ ยอธิการบดีฝ่ายวางแผน

2. รองศาสตราจารย์ ชุมพจต์ อมาตยกุล

รองผู้อานวยการฝ่ ายวางแผนและเทคโนโลยี
สานักเสริมศึกษาและบริการสังคม

3. นายจักรชัย หิรัณยะวสิต

ผู้อานวยการกองการเจ้ าหน้ าที่

4. นางนุชรินทร์ ชลูดดง

หัวหน้ างานพัฒนาบุคลากร

5. น.ส.สุรัสวดี อาจนนท์ลา

บุคลากร กองการเจ้ าหน้ าที่

6. น.ส.โสภิตา งามถ้ อย

บุคลากร กองการเจ้ าหน้ าที่

งานบริหารศูนย์ พัทยา
7. น.ส. กมลวรรณ สังข์มะนะ

เจ้ าหน้ าที่บริหารงานทัว่ ไป

คณะเศรษฐศาสตร์
8. น.ส.นราชล ส่งสมบูรณ์

ผู้จดั การศูนย์บริการวิชาการ

9. น.ส.ชมพู่ ธงชัย

เจ้ าหน้ าที่บริหารวิชาการ

คณะศิลปศาสตร์
10. นางวรรนีย์ คุ้มบารุง

หัวหน้ างานบริการทางวิชาการแก่สงั คม

11. น.ส.รัตนา บุปผามาตะนัง

ผู้จดั การโครงการบริการทางวิชาการแก่สงั คม

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
12. ผศ. ดร. ประภาศรี เทพรักษา

หัวหน้ าภาควิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร

คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง
13. น.ส.ณัฐพร ทองมอญ

นักการตลาดการศึกษาและประชาสัมพันธ์

14. นางปาริฉตั ร พิทกั ษ์เนติกลุ

เลขานุการศูนย์นวัตกรรมการออกแบบและวิจยั

สานักเสริมศึกษาและบริการสังคม
15. น.ส. ศันสนีย์ วิชากรกุล

นักวิชการศึกษาชานาญการ 8
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สถาบันไทยคดีศึกษา
16. นางณัฐธยาน์ ทรงฉลาด

นักวิชาการศึกษาชานาญการ 8

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ
17. นางอรมณี ภัทรทิพากร

ผู้ชว่ ยรองผู้อานวยการฝ่ ายบริหาร

เริ่มแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เวลา 9.00 น.
ผู้ชว่ ยอธิการบดีฝ่ายวางแผนกล่าวเปิ ดการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ โดยเชิญรองศาสตราจารย์ ชุมพจต์
อมาตยกุล เป็ นวิทยากรและเป็ นผู้ดาเนินรายการ
1. ที่มาของการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ บริ การวิชาการแก่สังคม (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน) กล่าวที่มา
ของการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ครัง้ นี ้ ว่าตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จดั ทาแผนการจัดการความรู้ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 จานวน 4 แผน ดังนี ้
แผนที่ 1 การจัดการคุณภาพการศึกษา หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองบริการการศึกษา
แผนที่ 2 การสร้ างสรรค์งานวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพ และตอบโจทย์สงั คม หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สานักงาน
บริหารการวิจยั
แผนที่ 3 การบริ การวิชาการสังคม และสุขภาพที่ตรงความต้ องการของประชาชน หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คือ กองแผนงานและสานักเสริมศึกษาและบริการสังคม
แผนที่ 4 การพัฒนางานสนับสนุนวิชาการและธุรการให้ มีประสิทธิภาพ หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองการ
เจ้ าหน้ าที่
คณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงมอบหมายให้ แต่ละฝ่ ายดาเนินการตามแผนการจัดการ
ความรู้ ที่ได้ กาหนด โดยผลการดาเนินการตามแผนฯ จะนามาเขียนรายงานการประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย
ปี การศึกษา 2553 ด้ วย
เนื่องจากแผนจัดการความรู้ แผนที่ 3 เรื่ อง การบริ การวิชาการแก่สงั คมได้ กาหนดให้ 1) วิเคราะห์ช่องว่าง
ระหว่างความรู้ ที่ต้องมี กับความรู้ ที่มีอยู่ในกลุ่มบุคลากรที่มีหน้ าที่รับผิดชอบด้ านการจัดฝึ กอบรมเพื่อบริ การทาง
วิชาการแก่สงั คมเพื่อนาผลไปพัฒนาบุคลากร พร้ อมทังจั
้ ดสัมมนาเพื่อรวบรวมความรู้ที่ฝังลึ กจากผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้
ปฏิบตั ทิ ี่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญ 2) การหาองค์ความรู้ที่ซอ่ นเร้ น (Tacit Knowledge)
ดังนัน้ คณะกรรมการจัดการความรู้ ฯ จึงกาหนดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ขึ ้น เพื่อนาความรู้ที่อยู่ในตัว
บุคคลไปพัฒนาบุคลากรต่อไป คณะกรรมการจัดการความรู้ ฯ ได้ เรี ยนเชิญรองศาสตราจารย์ ชุมพจต์ อมาตยกุล
เป็ นวิทยากรและผู้ดาเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
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2. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
รศ.ชุมพจต์ อมาตยกุล ได้ กล่าวถึงผลการวิเคราะห์ช่องว่างที่จะนามาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ จาก
จานวน 26 หัวข้ อ โดยจะนาหัวข้ อ 3 อันดับ แรกมาจัดกิจกรรมความรู้ในลาดับต้ น ๆ ดังนี ้
1. การวิเคราะห์ปัญหาของกลุม่ เป้าหมาย เพื่อกาหนดหลักสูตรฝึ กอบรม

ค่าเฉลี่ย 1.85

2. การ กาหนดเครื่ องมือ วิธีการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าเฉลี่ย 1.65

3. ทักษะในการวิเคราะห์ความจาเป็ นในการฝึ กอบรม Training Needs

ค่าเฉลี่ย 1.62

4. ทักษะในการหาเนื ้อหาในการฝึ กอบรม

ค่าเฉลี่ย 1.54

5. กระบวนการจัดฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาบุคคล

ค่าเฉลี่ย 1.50

6. นาผลการประเมินโครงการฝึ กอบรมเป็ นข้ อมูลย้ อนกลับ

ค่าเฉลี่ย 1.50

เพื่อนาไปเป็ นข้ อมูลในการพัฒนา / จัดฝึ กอบรม
7. การบริหารโครงการฝึ กอบรมโดยรวม

ค่าเฉลี่ย 1.46

8. รูปแบบการจัดอบรมที่เหมาะสมกับหลักสูตร

ค่าเฉลี่ย 1.42

9. การวิเคราะห์สรุปผลการฝึ กอบรม

ค่าเฉลี่ย 1.42

10. การสร้ างหลักสูตรฝึ กอบรม

ค่าเฉลี่ย 1.38

11. การเขียนรายละเอียดหัวข้ อวิชา

ค่าเฉลี่ย 1.35

12. ความรู้ด้านการบริหารโครงการฝึ กอบรม ทังก่
้ อน ระหว่างและหลังการอบรม

ค่าเฉลี่ย 1.35

13. วิธีค้นคว้ าหาความรู้เพื่อให้ สามารถทราบหัวข้ อในการอบรมอย่างกว้ าง ๆ

ค่าเฉลี่ย 1.31

14. การกาหนดช่วงระยะเวลาการติดตามผลการฝึ กอบรม

ค่าเฉลี่ย 1.31

15. ทฤษฏีการเรี ยนรู้

ค่าเฉลี่ย 1.27

16. การฝึ กอบรมกับกระบวนการเรี ยนรู้ของผู้ใหญ่ทวั่ ไป

ค่าเฉลี่ย 1.27

17. การเขียนโครงการฝึ กอบรม

ค่าเฉลี่ย 1.27

18. การประเมินและติดตามผลการฝึ กอบรม

ค่าเฉลี่ย 1.27

19. การแก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ าได้ ในระหว่างการดาเนินการฝึ กอบรม

ค่าเฉลี่ย 1.23

20. ความสามารถในการพูดในที่ชมุ นุมชนได้

ค่าเฉลี่ย 1.23

21. ทักษะในการใช้ สื่อเพื่อการถ่ายทอดและการใช้ โสตทัศนูปกรณ์ตา่ ง ๆ

ค่าเฉลี่ย 1.19

อย่างมีประสิทธิภาพ
22. การใช้ ภาษาติดต่อประสานงาน

ค่าเฉลี่ย 1.15

23. การกาหนดวิทยากรให้ เหมาะสมกับกับโครงการฝึ กอบรม

ค่าเฉลี่ย 1.08

24. การกาหนดโครงการฝึ กอบรม

ค่าเฉลี่ย 1.08
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25. การมีบคุ ลิกภาพที่ดี

ค่าเฉลี่ย 1.04

26. การมีจิตสานึกในการให้ บริการ

ค่าเฉลี่ย 0.73

ทังนี
้ ้ หากผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมเห็นว่ามี หัวข้ อใดมีความสาคัญ หรื อให้ ประโยชน์ ต่อการให้ บริ การวิชาการแก่
สังคมก็สามารถนาหัวข้ อนัน้ ๆ มาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ได้ ทังนี
้ ้ โดยขอให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมช่วยกันตังค
้ าถามในสิ่งที่ตน
ประสบปั ญหาหรื อต้ องการความรู้เพิ่มเติมจากผู้มีประสบการณ์ตามหัวข้ อดังระบุข้างต้ น ผู้เข้ าร่วมได้ เลือกหัวข้ อที่จะ
นามาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ จานวน 4 หัวข้ อ ดังนี ้
1. ทักษะในการวิเคราะห์ ความจาเป็ นในการฝึ กอบรม
จากการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ สามารถสรุ ปผลจากการแลกเปลี่ยนความรู้ โดยรวม ดังนี ้ การวิเคราะห์ความ
จาเป็ นในการฝึ กอบรมมีขึ ้นเพื่อช่วยการบริ หารงานในส่วนการจัดการงานพัฒนาและฝึ กอบรมให้ กับ บุคลากรใน
องค์กรทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชนให้ ได้ ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลกับบุคลากรและองค์กรมากที่สุด เพราะว่า
หลายองค์กรมักจะประสบปั ญหาในการจัดหัวข้ ออบรม หรื อ ส่งบุคลากรไปอบรมในหัวข้ อต่าง ๆ ตามสถาบันการ
ฝึ กอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์วา่ จะเหมาะสมกับหน่วยงาน หรื อ อบรมไปแล้ วจะมีประโยชน์ตอ่ องค์กรหรื อไม่
ซึง่ ส่วนใหญ่ผ้ บู ริ หารก็มกั จะบ่นอยู่เสมอว่า "จัดฝึ กอบรมให้ทุกปี ไม่เห็นมี อะไรดี ขึ้นเลย เสี ยเงิ นไปตัง้ เยอะไม่รู้เลยว่า
จะได้อะไรกลับมาบ้างหรื อเปล่า " ซึ่งสุดท้ ายผู้บริ หารก็ได้ แค่บ่นเท่านัน้ เพราะว่าถ้ าจะให้ ผ้ ูบริ หารทาการตัด
งบประมาณด้ านการ อบรมออกไป ก็ อาจจะทาให้ โดนกล่าวหาว่าองค์กรนีไ้ ม่ได้ ให้ ความสาคัญของการพัฒนา
บุคลากรเลยจึงทาให้ เกิดการวิเคราะห์การฝึ กอบรมขึ ้นมาเพื่อหาความเหมาะสมและความจาเป็ นในการฝึ กอบรม
ของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ ค้ มุ ค่ากับงบประมาณที่อนุมตั แิ ละเหมาะสมกับหน่วยงานที่ปฏิบตั มิ ากที่สดุ
กระบวนการในการวิเคราะห์ความจาเป็ นในการฝึ กอบรมนัน้ ตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานของเทคนิคการรวบรวมข้ อมูล
และการดาเนินการที่มีขนตอน
ั้
ซึ่งสิ่งที่จะพบในขันตอนหนึ
้
่ง ๆ นันก็
้ จะมีผลต่อการกาหนดรูปแบบลาดับขันของการ
้
อบรมในส่วนต่าง ๆ ถัดไป ซึ่งแต่ล ะสถานการณ์ จะประกอบไปด้ วยการสังเกต (Observing), การตรวจสอบ
(Probing), การตรวจตราเบื ้องต้ น (Surveillance), การสารวจ (Investigate), การวิเคราะห์ (Analysis), การรายงาน
(Report), และการสรุป (Deducing) ที่ตา่ ง ๆ กันไปตามสถานการณ์ในองค์กรที่เกิดขึ ้น แต่อย่างไรก็ตาม ไม่มีสตู ร
สาเร็ จในการจัดทากระบวนการนี ้ เพราะว่าการวิเคราะห์ ความจาเป็ นในการฝึ กอบรมนัน้ คล้ ายกับงานนักสื บ
ต้ องทาการติดตาม สืบเสาะหาทุกฝี ก้ าว ต้ องทาการตรวจสอบข้ อมูลทุกชิ ้นที่สามารถทาการพิสจู น์ได้ และต้ องทา
การพิจารณาแนวทางก่อนที่จะทาการสรุปผลใด ๆ ด้ วย ทุกครัง้ เมื่อนันแล้
้ วก็จะสามารถมัน่ ใจได้ ว่ามีหลักฐานเพียง
พอที่จะใช้ เป็ นยุทธวิธีที่เหมาะสมในการแก้ ไขปั ญหาให้ กบั องค์กรได้
การวิเคราะห์ความจาเป็ นในการฝึ กอบรมนันนอกจากมี
้
กระบวนการในการวิเคราะห์แล้ ว จะต้ องทาการ
พิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ ขององค์กร จากเป้าหมายขององค์กร (Corporate Goal) ค่านิยมขององค์กร (Core
Value) ปั ญหาที่เกิดขึ ้น (Problems) ความต้ องการของตาแหน่งงาน (Job Requirement) และข้ อกาหนดกฎหมาย
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หรื อมาตรฐานสากล (Law or International Standard) ประกอบในการพิจารณาด้ วย เพื่อที่คณ
ุ จะสามารถตอบ
คาถามได้ ว่า สิ่งเหล่านันที
้ ่สืบพบ สามารถทาการแก้ ไขหรื อพัฒนาได้ ด้วยการฝึ กอบรมหรื อไม่ ? ถ้ าไม่ใช่จะสามารถ
ทาการอบรมได้ อย่างไร ด้ วยหัวข้ ออะไรถึงจะเหมาะสมและแก้ ไขปั ญหาได้
การวิเคราะห์ความจาเป็ นในการจัดฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรนัน้
1. ให้ ฝ่ายการบริหารเข้ ามามีสว่ นช่วยในการวิเคราะห์ความจาเป็ นในการจัดการฝึ กอบรม วิเคราะห์
ความจาเป็ นในสภาพแวดล้ อมที่สง่ เสริมให้ เกิดความมีประสิทธิภาพในหน่วยงาน
2. ต้ องพิจารณาประเด็นของการฝึ กอบรมตามที่ฝ่ายบริ หารต้ องการนัน้ ว่าจะเกิดผลอย่างไรกับผู้ที่
เข้ ารับการฝึ กอบรม ตลอดจนผลของการฝึ กอบรมที่มีตอ่ องค์กรโดยรวม
3. ต้ องสามารถมองภาพรวมในการวิเคราะห์ให้ ออก
3.1. ทาไมพนักงานจึงปฏิบตั งิ านได้ ดีหรื อไม่ได้ ดี
3.2. ผลการปฏิบตั งิ านที่ต้องการแท้ จริงต่อหน่วยงานและองค์กรนัน้
4. ควรมองหาปั จจัยสภาพแวดล้ อมในการทางานที่มีอิทธิพลในการทาให้ งานนันเกิ
้ ดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล อาทิเช่น การตรวจสอบรายละเอียดแต่ละบุคคลในแง่ของทักษะความรู้และเจตคติที่มีตอ่ การทางาน
หน้ าที่ ต่องานที่ได้ รับผิดชอบ ต่อหัวหน้ างานและองค์กร ซึ่งถือว่าเป็ นปั จจัยสาคัญทังสิ
้ ้น เมื่อปั จจัยสภาพแวดล้ อม
เหล่านี ้รวมกันแล้ วก็จะสามารถเห็นผลที่เกิดขึ ้นต่อการตัดสินใจว่าควรที่จะจัดให้ มีการฝึ กอบรมขึ ้นมาหรื อไม่
5.

ต้ อ งพึง ระลึกเสมอว่า "การฝึ กอบรมไม่ใ ช่ก ารให้ การศึก ษา" หรื อ ว่าโปรแกรมการศึก ษา

(Education Programs) เพราะว่าการฝึ กอบรม (Training) นันถื
้ อว่าเป็ นการมุ่งเน้ นถึงการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้ อง
กับงานโดยเฉพาะ (Job-Specific Skills) ซึง่ จะทาให้ บคุ ลากรนันน
้ าความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ได้
6. ควรทาการกาหนดมาตรฐานของผลการปฏิบตั ิงานและมีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน เพื่อความเป็ น
เลิศในการจัดพื ้นฐานขององค์กร ลองพิจารณาใช้ ตวั ชี ้วัด (Indicator) 3 ตัวนี ้เพื่อวัดผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
และองค์กร
6.1. ทักษะพื ้นฐานในการปฏิบตั งิ านในหน่วยงานและ องค์กร
6.2. ระบุผลการปฏิบตั งิ านระดับใดที่คณ
ุ คาดหวังจากบุคลากรและ องค์กร
6.3. ระบุพฤติกรรมและเจตคติใดที่มีอยูใ่ นกลุม่ ของบุคลากรและองค์กร
การวิเคราะห์ความจาเป็ นในการฝึ กอบรมนัน้ ไม่ใช่สิ่งที่จะทากันเพียงแค่ครัง้ เดียว เท่านัน้ องค์กร
หลาย ๆ แห่ง ด าเนิ น การเป็ นช่ว ง ๆ อย่า งสม่ า เสมอ

ตามปกติก็ คื อ ทุก ปี หรื อ ไม่เ กิ น สองปี ซึ่ง กระบวนการ

และองค์ประกอบต่าง ๆ ที่นามาใช้ พิจารณาในความจาเป็ นในการจัดฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากร ตามแต่
สถานการณ์ของแต่ละองค์กรก็จะแตกต่างกันออกไป
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2. การแก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ าได้ ในระหว่ างการดาเนินการฝึ กอบรม
รศ. ชุมพจต์ฯ ขอให้ ที่ประชุมร่วมกันแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้เกี่ยวกับ การแก้ ไ ขปั ญหาเฉพาะหน้ าระหว่างการจัด
อบรบที่ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรม เคยพบอุปสรรค หรื อปั ญหาอะไรบ้ าง มีวิธีแก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ าอย่างไร
รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาติ โชคชัยธรรม ผู้ช่วยอธิ การบดีฝ่ายวางแผน กล่าวว่า เคยมีประสบการณ์
ระหว่างสอนหนังสือแล้ วไฟดับ ซึ่งจะต้ องใช้ โปรแกรม Power point ในการ present งาน วิธีแก้ ไข เช่น นาเนื ้อหาที่
จะต้ องใช้ ไฟฟ้าสับเปลี่ยนไปบรรยายในตอนท้ าย และนาเนือ้ หาที่ไม่ต้องใช้ ไฟฟ้ามาอยู่ในช่วงแรกแทน เป็ นการ
แก้ ปัญหาอย่างหนึง่
น.ส.ศันสนีย์ สานักเสริ มศึกษาและบริ การสังคม เสนอว่า อย่างแรกต้ องถามทางสถานที่จดั ฝึ กอบรม ไฟฟ้า
ของสถานที่นนมี
ั ้ แนวโน้ มแก้ ไขได้ หรื อไม่ และใช้ เวลาเพียงใด หากดูสภาพการณ์แล้ วเกิดความเสียหายค่อนข้ างมาก
ไม่สามารถแก้ ไขปั ญหาได้ ทนั อาจจะต้ องเลื่อนวัน และกาหนดวันจัดอบรมใหม่ครัง้ ต่อไป
3. การกาหนดวิทยากรให้ เหมาะสมกับโครงการฝึ กอบรม
นางอรมณี ภัทรทิ พ ากร โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เ ฉลิม พระเกี ยรติ ได้ เสนอหลักการเกี่ ยวกับคัด เลื อ ก
วิทยากรเพื่อให้ เหมาะสมกับโครงการฝึ กอบรม ดังนี ้
1. ควรพิจารณากาหนดตัวบุคคลซึง่ เหมาะสมจะเชิญเป็ นวิทยากรในการฝึ กอบรม สาหรับแต่ละ
หัวข้ อวิชา โดยพิจารณา จากผู้ทรงคุณวุฒิ หรื อผู้ซงึ่ มีประสบการณ์เกี่ยวข้ อง จัดลาดับรายชื่อไว้ หวั ข้ อละ 2 - 3
ราย เพื่อจะได้ ดาเนินการเชิญตามลาดับ สาหรับการพิจารณาคัดเลือกวิทยากร โดยทัว่ ไปจะพิจารณาถึง
คุณสมบัตใิ นด้ าน
1) ความรอบรู้ทางวิชาการและ/หรื อประสบการณ์ ในเรื่ องที่ ฝึ กอบรม
2) ความสามารถในการสื่อความ อธิบาย ยกตัวอย่าง ให้ เป็ นที่เข้ าใจหรื อความสามารถ ในการ
นาเสนอ หรื อดาเนินการฝึ กอบรม ด้ วยเทคนิคฝึ กอบรมซึง่ จาเป็ นต้ องใช้ ในการฝึ กอบรมครัง้ นัน้ ๆ และ
3) ความเหมาะสมในด้ านคุณสมบัตสิ ว่ น บุคคล ซึง่ จะทาให้ วิทยากรท่านนัน้ ๆ เป็ นที่ยอมรับนับ
ถือ ของผู้เข้ าฝึ กอบรม ในหลักสูตรที่เชิญ
2. เมื่อมีรายชื่อผู้ที่เหมาะสมจะขอเชิญเป็ นวิทยากรแล้ ว ควรติดต่อทาบทามวิทยากรเป็ นการ
ภายในตามลาดับ โดยแจ้ งให้ วิทยากรทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฝึ กอบรม ซึง่ หัวข้ อวิชาที่ขอเชิญเป็ น
วิทยากร วัตถุประสงค์ของหัวข้ อวิชา ประเด็นหลัก ที่ผ้ จู ดั ประสงค์จะขอให้ วิทยากรดาเนินการฝึ กอบรมให้
ครอบคลุม เทคนิคการฝึ กอบรมที่เสนอแนะ ตลอดจน คุณสมบัตแิ ละ จานวนของ ผู้เข้ ารับการอบรม และวันเวลาสาหรับหัวข้ อวิชานัน้
3. เมื่อวิทยากรตกลงรับเชิญไว้ แล้ ว จึงส่งหนังสือเชิญวิทยากร และหนังสือขออนุญาตจาก
ผู้บงั คับบัญชา หรื อหน่วยงาน ต้ นสังกัดของวิทยากร พร้ อมทังแนบเอกสารที
้
่วิทยากรควรทราบ ได้ แก่
รายละเอียดของโครงการฝึ กอบรม กาหนดการฝึ กอบรม รายละเอียดหัวข้ อวิชา รายงานการประเมินผลการ

7

ฝึ กอบรม ในหัวข้ อวิชาที่ขอเชิญ (ในกรณีเป็ นวิทยากรรายเดิมในรุ่นก่อนหน้ านัน)
้ เป็ นต้ น
4. เมื่อวิทยากรได้ รับหนังสือเชิญอย่างเป็ นทางการแล้ ว ผู้จดั ฝึ กอบรมควรติดต่อขอพบวิทยากรเพื่อ
1) ไปขอรับเอกสารประกอบการฝึ กอบรมหัวข้ อที่รับเชิญ
2) ขอรับทราบประวัตขิ องวิทยากรโดยอาจนาแบบฟอร์ มประวัตวิ ิทยากรไปให้ กรอก หรื อขอรับ
ประวัติวิทยากร ซึง่ วิทยากรบางรายอาจมีอยูแ่ ล้ ว
3) สอบถามเกี่ยวกับเทคนิคฝึ กอบรมและโสตทัศนูปกรณ์ที่จะใช้
4) การจัดสถานที่ฝึกอบรมที่วิทยากรต้ องการ
5) สอบถามเกี่ยวกับการเดินทางไปยังสถานที่ฝึกอบรม และความต้ องการในการจัดรถรับ-ส่ง
ของวิทยากร
ต่อ จากนัน้ รศ.ชุม พจต์ ขอให้ ผ้ ูเ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นความรู้ ร่ ว มกัน แลกเปลี่ ย นประสบการณ์
ข้ อคิดเห็น แนวทาง เทคนิค หรื อปั ญ หาอุปสรรคที่ เกิ ดขึน้ เกี่ ยวกับการการคัดเลือกวิทยาการที่ ให้ เหมาะสมกับ
โครงการฝึ กอบรม ดังนี ้
น.ส.ศันสนีย์ วิชากรกุล สานักเสริ มศึกษาและบริ การสังคมเสนอว่า ควรจัดให้ เจ้ าหน้ าที่ที่รับผิดชอบด้ าน
การจัดโครงการบริ การวิชาการแก่สงั คมไปเข้ าร่วมรับฟั งการจัดอบรมจากหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อสารวจและเก็บข้ อมูล
เกี่ยวกับวิทยากรที่มาบรรยาย ลักษะการบรรยาย วิธีการบรรยาย ค่าสัมมนาคุณวิทยากร เทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ ในการ
บรรยาย กับเจ้ าหน้ าที่ที่จดั ฝึ กอบรมหน่วยงานนัน้ ๆ เจ้ าหน้ าที่ ฝึกอบรมควรจะต้ องมีพฤติกรรมเหมือนนักการตลาด
กล่าวคือหาแนวคิดและข้ อมูลหลากหลายหรื อหาข้ อมูลวิทยากรจากแหล่งต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ อินเตอร์ เนต
เครื อข่ายที่เข้ ารับการฝึ กอบรมในรุ่นต่าง ๆ เป็ นต้ น จะได้ ทราบว่าวิทยากรแต่ละท่านเป็ นอย่างไร เพื่อเชิญมาบรรยาย
ให้ กบั หน่วยงาน
นางอรมณี ภัทรทิพากร โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ เสนอว่า ควรเลือกวิทยากรที่ มีชื่อเสียง
หรื อได้ รับเชิญไปออกรายการโทรทัศน์ เป็ นประจา เพราะวิทยากรเหล่านี ้จะมีเทคนิคและวิธีบรรยายที่แตกต่าง ซึ่ง
หากเชิญมาบรรยายให้ หน่วยงานจะทาให้ คะแนนการประเมินความพึงพอใจอยูใ่ นระดับดี
นางนุชรินทร์ ชลูดดง หัวหน้ างานพัฒนาบุคลากร ขอหารื อต่อที่ประชุมเกี่ยวกับปั ญหาการจ่ายค่าตอบแทน
ให้ กับ วิ ทยากรผู้ท รงคุณ วุฒิ หรื อวิ ท ยากรที่ มี ชื่ อ เสี ย ง หรื อ มี เ ทคนิ ค อย่างไรในการหาเงิ น สมทบวิ ท ยากร เช่น
รองศาสตราจารย์ ดร. เสรี วงษ์มณฑา เป็ นต้ น
น.ส.ศันสนีย์ วิชากรกุล สานักเสริ มศึกษาและบริ การสังคมเสนอว่า ในการคัดเลือกวิทยากรที่มีชื่อเสียงนัน้
อาจขึ ้นอยู่กับความสัมพันธ์ ส่วนตัวที่ดีเป็ นสิ่งที่สาคัญยิ่ง อาจจะต้ องรู้ วิทยากรท่านนันชอบอะไร
้
หรื อมีสิ่งของตอบ
แทนหลังจากจบการอบรม และที่ส าคัญ อีกประการหนึ่ง ควรรับรองวิทยากรที่ มาบรรยายเป็ นอย่างดี เพื่ อทาให้
วิทยากรรู้สกึ ประทับใจและยินดีมาบรรยายให้ โอกาสต่อไป
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4. การบริหารโครงการฝึ กอบรมโดยรวม
รศ. ชุม พจต์ ฯ กล่ า วว่า การบริ ห ารโครงการฝึ กอบรม ส าหรั บ ขัน้ ตอนนี เ้ ป็ นขัน้ ของ “การด าเนิ น การ
ฝึ กอบรม ” แต่ดเู หมือนว่าการดาเนินการฝึ กอบรมเป็ นหัวใจสาคัญ ของการจัดโครงการฝึ กอบรม หากแท้ ที่จริ งแล้ ว
การดาเนินการฝึ กอบรมเป็ นเพี ยงส่วนหนึ่งของการบริ หารโครงการฝึ กอบรม เพราะการดาเนินการฝึ กอบรมที่ มี
ประสิทธิ ภาพและสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการได้ นนั ้ นอกจากวิท ยากรที่มีความรู้ ความสามารถ และ
หลักสูตรฝึ กอบรมที่เหมาะสมแล้ ว ยังจาเป็ นต้ องอาศัยเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูรับผิดชอบจัดการฝึ กอบรม ซึ่ งเข้ าใจหลักการ
บริ หารงานฝึ กอบรมพอที่จะสามารถวางแผนและดาเนินงานธุรการทัง้ หมดในช่วงทัง้ ก่อน ระหว่าง และหลังการ
อบรมได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพอีกด้ วย จึง ได้ กาหนดขัน้ ตอนนี ้เป็ นการบริ หารโครงการฝึ กอบรมเพื่อให้ ครอบคลุม
เนื ้อหาที่ผ้ จู ดั โครงการฝึ กอบรมควรทราบทังหมด
้
ส่วนในการดาเนินการฝึ กอบรม เจ้ าหน้ าที่ผ้ จู ดั โครงการอบรมจะต้ องมีบทบาทหลัก ที่จะช่วยอานวยความ
สะดวกให้ กบั วิทยากรในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ให้ แก่ผ้ เู ข้ าอบรม ทังในด้
้ านสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุอปุ กรณ์
ยานพาหนะ การเงิน ฯลฯ และในขณะเดียวกัน ยังต้ องดาเนินงานในฐานะผู้อานวยการโครงการ ทาหน้ าที่ควบคุมให้
การฝึ กอบรมดาเนินไปตามกาหนดการ จัดให้ มีกิจกรรมละลายพฤติกรรมและกิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ ในระหว่างผู้เข้ า
อบรม อันจะช่วยสร้ างบรรยากาศในการฝึ กอบรม ให้ เอือ้ อานวยต่อการเรี ยนรู้ สาหรั บผู้เข้ าอบรมได้ เป็ นอย่างดี
มิ ฉ ะนัน้ อาจไม่ส ามารถท าให้ การฝึ กอบรมดาเนิน ไปตามที่ ระบุไ ว้ ในโครงการอย่า งมี ประสิท ธิ ภ าพและบรรลุ
ประสิทธิผลเท่าที่ควร
ต่อ จากนัน้ รศ.ชุม พจต์ ขอให้ ผ้ ูเ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นความรู้ ร่ ว มกัน แลกเปลี่ ย นประสบการณ์
ข้ อคิดเห็น แนวทาง เทคนิค หรื อปั ญหาอุปสรรคที่เกิดขึ ้นเกี่ยวกับการบริหารโครงการฝึ กอบรม ดังนี ้
นายจักรชัย หิรัณยะวสิตสิต ผู้อานวยการกองการเจ้ าหน้ าที่ กล่าวว่า การจัดหลักสูตร หัวข้ อวิชา แต่เดิมจะ
มีเรื่ องรายละเอียดการบรรยายเจาะลึก วิช าใดเป็ นปั จจุบันและเป็ นที่สนใจก็จ ะนามาจัดเป็ นหลักสูตรจัดอบรม
แต่ไม่ร้ ูว่ารายละเอียดทังหมดมี
้
เรื่ องปลีกย่อยควรจะเน้ นผู้ฟังหรื อบรรยายผู้เข้ าอบรม ฉะนัน้ การบรรยายจึงได้ เพียง
สนุกสนานแต่ไม่ได้ ประโยชน์อะไร ขาดการให้ ข้อมูลรายละเอียดวิทยากร ถ้ าเป็ นไปได้ ควรจะวิเคราะห์และติดตาม
ปั ญ หาว่ามี ปั ญ หาอะไร แนวทางการบรรยายจะได้ สอดคล้ องกับเรื่ องของผู้เ ข้ า อบรมจะได้ เกิ ดประโยชน์ ด้ว ย
รายละเอียดแนวทางการบรรยายและให้ ข้อมูลวิทยากรให้ ได้ มากที่สุด การหา Training need จะต้ องมีปัญหา
รายละเอียดครบหมด และมีวัตถุประสงค์ มี 3 ด้ าน คือ 1. การแก้ ไขปั ญหา 2.การป้องกันปั ญหา 3. การพัฒนา
นี ้คือหลักของการฝึ กอบรม หัวข้ อบรรยายจะนามาจัดเพื่ออะไร และระหว่างบรรยายจะต้ องคอยติดตามการนาเสนอ
ของวิทยากรด้ วย ว่ามีหวั ข้ อใดไม่ตรงกับวัตถุประสงค์และต้ องคอยให้ ข้อมูล นี่คือบทบาทของเจ้ าหน้ าที่ฝึกอบรมด้ วย
ต่อจากนัน้ ผู้อานวยการกองการเจ้ าหน้ าที่ ตังประเด็
้
นว่ามี เทคนิคทาอย่างไรให้ คนเข้ าตรงเวลา เป็ นปั ญหา
ที่พบตลอดเวลาที่มีการจัดโครงการฝึ กอบรม โดยเฉพาะตาแหน่งผู้บริ หารอ้ างไม่มีเวลาอบรมเพียงพอที่เข้ าอบรม
เนื่องจากติดงานเร่งด่วน จากเหตุการข้ างต้ นจะมีวิธีแก้ ไข หรื อเทคนิคอย่างไรในการแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้น
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น.ส.ศันสนีย์ วิชากรกุล สานักเสริ มศึกษาและบริ การสังคมเสนอว่า ควรมีการจัดระเบียบการเข้ าอบรม เช่น
เซ็นชื่อเข้ ารับอบรม การตังป
้ ้ ายชื่อทุกคน หากใครขาดอบรมให้ จดชื่อและรายงานต่อผู้บงั คับบัญชาหน่วยงานนัน้
ทราบ หรื อคุยกับวิทยากรในเบื ้องต้ นจะแก้ ปัญหา หรื อมีเทคนิคอย่างไร เพื่อไม่ให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมขาดอบรม หรื อมี
การให้ คะแนนสาหรับผู้เข้ ารับการอบรมที่เข้ าตลอดการอบรม เป็ นต้ น
นางอรมณี ภัทรทิพากร โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ เสนอว่า เมื่อมีการจัดอบรมหรื อมีประชุม
ควรเลือกภาคบ่ายและให้ จัดเลีย้ งอาหารกลางวัน แก่ผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมด้ วย ซึ่ง จะทาให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมประชุม มี ความ
กระตือรื อล้ นและมีความพร้ อมเพรี ยงที่จะเข้ าประชุม
รศ.ชุมพจต์ ขอให้ ที่ประชุมร่ วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เกี่ยวกับการเลือกสถานที่จดั อบรมควรเป็ นลักษะใด ที่ใด
อย่างไร
น.ส.ณัฐพร ทองมอญ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง เสนอว่า ในการเลือกสถานที่จดั ฝึ กอบรม
ควรเป็ นสถานที่สามารถเดินทางได้ อย่างสะดวก เพื่อเป็ นการประหยัดเวลาและคุมงบประมาณได้ อีกทัง้ เรื่ องอาหาร
ก็เป็ นองค์ประกอบหนึง่ ที่สาคัญในการเข้ าอบรมด้ วย
น.ส.ศัน สนี ย์ วิ ช ากรกุ ล เสนอว่ า ควรค านึ ง เรื่ อ งอุ ป กรณ์ เครื่ อ งโสตทั ศ นู ป กรณ์ ในห้ องอบรม
การบริการ อาหาร ควรจะหลากหลายและเหมาะสม สะอาด และการจัดอาหารที่เป็ นกลุ่มเฉพาะและรสชาติดี และ
ควรมีห้องรับรองสาหรับวิทยากร และสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ที่จอดรถ การเดินทาง เป็ นต้ น
หลัง จากนัน้ ที่ ไ ด้ ร่ ว มกั น แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ กั น พอสมควรแก่ เ วลาแล้ ว อ.ชุ ม พจต์ ไ ด้ ม อบหมายให้
ฝ่ ายเลขานุการจัดทารายงานการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เพื่อนาไปประกอบการรายงานการประเมินตนเอง
ประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2553 ต่อไป

เลิกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ 12.30 น.

น.ส.สุรัสวดี อาจนนท์ ลา
ผู้บันทึกการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
น.ส.โสภิตา งามถ้ อย
หัวหน้ างานพัฒนาบุคลากร ผู้ ตรวจบั น ทึ ก การจั ด กิ จ กรรมแลกเปลี่ ยน
เรี ยนรู้

