การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
เรื่อง “การจัดฝึ กอบรมเพื่อบริการทางวิชาการแก่ สังคม”
โดย คณะกรรมการจัดการความรู้เพื่อการบริการทางวิชาการแก่ สังคม

การฝึ กอบรมเป็ นวิธีการหนึ่งที่องค์กรต่าง ๆ นิยมใช้ ในการพัฒนาบุคคล ทังบุ
้ คลากรของหน่วยงาน
นันเอง
้ และบุคคลอื่น ๆ ในสังคมโดยรวม ดังนันในสถาบั
้
นอุดมศึกษาจึงจัดให้ มีบคุ ลากรกลุ่มหนึ่งที่ทาหน้ าที่
ในการจัดฝึ กอบรมเพื่อให้ บริ การทางวิชาการแก่สงั คม สาหรับมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ มีบุคลากรที่สงั กัด
ในคณะ ส านัก สถาบัน กว่า 20 หน่ว ยงานที่ ท าหน้ า ที่ จัด ฝึ กอบรมเพื่ อ ให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการแก่ สัง คม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึง ได้ ม อบหมายให้ คณะกรรมการจัดการความรู้ เพื่ อการบริ การทางวิช าการ
แก่สงั คม จัดการความรู้ในเรื่ องนี ้ ความรู้ที่จดั การแล้ วมี 2 ส่วน คือ
ส่ วนที่ 1 เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับความรู้พื ้นฐานในการจัดฝึ กอบรม
ส่ วนที่ 2 เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับความรู้ที่เฉพาะเจาะจงในด้ านการจัดฝึ กอบรมซึ่งรายละเอียดของแต่ละ
ส่วนเป็ นดังนี ้
ส่ วนที่ 1 ความรู้ พนื ้ ฐานในการจัดฝึ กอบรม
ผู้ที่ทาหน้ าที่ในการจัดฝึ กอบรมเพื่อบริการวิชาแก่สงั คม ควรมีความรู้ในเรื่ องต่าง ๆ ดังนี ้
1. ทฤษฎีการเรี ยนรู้ (Learning Theory)
การเรี ยนรู้ คือกระบวนการที่ทาให้ คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และ/หรื อ ความคิด โดยคนสามารถ
เรี ยนรู้ (learn) ได้ จากการได้ ยิน การสัมผัส การอ่าน การใช้ เทคโนโลยี (ในการเข้ าถึงแหล่งความรู้ ) ทัง้ นี ้
การเรี ยนรู้ ของเด็กและผู้ใหญ่จะต่างกัน โดยเด็กมักจะเรี ยนรู้ ด้วยการเรี ยนในห้ องเรี ยนและจากการซักถาม
เป็ นส่วนใหญ่ ขณะที่ผ้ ใู หญ่มกั เรี ยนรู้ด้วยประสบการณ์ที่มีอยู่ และ/หรื อจากประสบการณ์จริง
การเรี ยนรู้ เกิดขึน้ จากประสบการณ์ที่ผ้ สู อนนาเสนอ โดยการปฏิสมั พันธ์ ระหว่างผู้สอนและผู้เรี ยน
ซึง่ ในกระบวนการเรี ยนรู้ ผู้สอนจะเป็ นผู้ที่สร้ างบรรยากาศทางจิตวิทยาที่เอื ้ออานวยต่อการเรี ยนรู้ ซึ่งสามารถ
ทาได้ หลายรู ปแบบ เช่น ความเป็ นกันเอง ความเข้ มงวดกวดขัน หรื อความมีหรื อไม่มีระเบียบวินยั เป็ นต้ น
ในสิ่งเหล่านี ้ผู้สอนจะเป็ นผู้สร้ างเงื่อนไข และสถานการณ์เรี ยนรู้ ให้ กับผู้เรี ยน ดังนัน้ ผู้สอนจะต้ องพิจารณา
เลือกรูปแบบการสอนและรูปแบบสร้ างปฏิสมั พันธ์ที่เหมาะสมกับผู้เรี ยน
องค์ ประกอบสาคัญของการเรี ยนรู้ ประกอบด้ วย
1) สิ่งเร้ า (stimulus) ซึ่งเป็ นตัวการหรื อองค์ประกอบที่ทาให้ บคุ คลมีปฏิกิริยาโต้ ตอบออกมา และ
เป็ นตัวกาหนดพฤติกรรมว่าจะแสดงออกมาในลักษณะใด สิ่งเร้ าอาจเป็ นเหตุการณ์ หรื อวัตถุ และอาจเกิด
ภายในหรื อภายนอกร่างกายก็ได้ เช่น เสียงนาฬิกาปลุกให้ เราตื่น กาหนดวันสอบเร้ าให้ เราเตรี ยมสอบ เป็ นต้ น
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2) แรงขับ (drive ) มี 2 ประเภท คือ 1) แรงขับปฐมภูมิ (primary drive) ซี่งเป็ นแรงขับที่มา
จากความ ต้ องการทางด้ านร่างกาย เช่น ความต้ องการพักผ่อน หรื อความหิว เป็ นต้ น และ 2) แรงขับทุติยภูมิ
(secondary drive) ซึ่ง เป็ นแรงขับที่ ม าจากความต้ องการทางจิ ตใจและทางสัง คม เช่น ความวิตก
กังวล ความต้ องการความรัก ความปลอดภัย เป็ นต้ น แรงขับทังสองประเภทนี
้
่เป็ นผลให้ เกิดปฏิกิริยาอันจะ
นาไปสูก่ ารเรี ยนรู้
3) การตอบสนอง (response) ซึ่งเป็ นพฤติกรรมต่าง ๆ ที่บคุ คลแสดงออกมาเมื่อได้ รับการกระตุ้น
จากสิ่งเร้ าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นจากคน จากสัตว์ จากสิ่งของ หรื อจากสถานการณ์ต่าง ๆ หรื ออาจกล่าวได้ ว่า
เป็ นสิ่งแวดล้ อมที่อยูร่ อบตัวเรานัน่ เอง
4) แรงเสริ ม (reinforcement) สิ่งที่ มาเพิ่มกาลังให้ เกิดการเชื่อมโยงระหว่างสิ่ งเร้ ากับการ
ตอบสนอง เช่น รางวัล การชมเชย เงิน ของขวัญ การตาหนิ การลงโทษ เป็ นต้ น
2. การฝึ กอบรมกับกระบวนการเรี ยนรู้ ของผู้ใหญ่
ผู้รับผิดชอบโครงการจัดฝึ กอบรมจะต้ องเข้ าใจถึงลักษณะธรรมชาติในกระบวนการเรี ยนรู้ ของ
ผู้ใหญ่เป็ นขันพื
้ ้นฐานเสียก่อน จึงจะมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกทางต่าง ๆ รวมทังการด
้
าเนินการ
ตามกระบวนการ บริหารงานฝึ กอบรมได้ อย่างเหมาะสม ก่อให้ เกิดการเรี ยนรู้และการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรม
ของผู้เข้ าอบรมได้ ตรงกับวัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรม ทังนี
้ ้ ลักษณะหรื อธรรมชาติในการเรี ยนรู้ของผู้ใหญ่
สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
2.1 ต้ องการรู้เหตุผลในการเรี ยนรู้ และจะเรี ยนรู้ตอ่ เมื่อเขาต้ องการจะเรี ยน
2.2 ลักษณะการเรี ยนรู้ของผู้ใหญ่นนั ้ ต้ องการเรี ยนรู้ด้วยตนเองมากกว่า และต้ องการกระบวนการ
เรี ย นรู้ ที่ มี ลัก ษณะเป็ นการแนะแนวมากกว่า การสอน ดัง นัน้ ผู้ส อนจึง ควรเข้ า ไปมี ส่ว นร่ ว มกับ ผู้เ รี ย น
ในลักษณะที่เป็ นผู้อานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ (facilitator) โดยเป็ นผู้สร้ างบรรยากาศในการเรี ยนรู้
ยอมรับฟั ง ยอมรับการแสดงออก ทัศนคติ และความรู้สึกนึกคิด เกี่ยวกับเนื ้อหาสาระของวิชาที่เรี ยน รวมทัง้
ทาหน้ าที่จดั หาทรัพยากรหรื อแหล่งการเรี ยนรู้
2.3 นิยมการเรี ยนรู้ในรูปแบบของการวิเคราะห์หรื อค้ นหาความจริ งจากประสบการณ์ ดังนันควรใช้
้
เทคนิคการฝึ กอบรมที่เน้ นการเรี ยนรู้จากประสบการณ์จริ ง หรื อจากกรณีศกึ ษา (case study) โดยคานึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึง่ การฝึ กอบรมในลักษณะนี ้จะทาให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีโอกาสผสมผสานความรู้ใหม่ ๆ
กับประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ ทังนี
้ ้ รูปแบบการเรี ยนรู้หรื อการจัดฝึ กอบรมที่เหมาะสมกับผู้ใหญ่ คื อ การจัดให้
มีการอภิปรายกลุม่ หรื อการเรี ยนรู้จากกรณ๊ ศกึ ษา เป็ นต้ น
2.4 มุ่ง การเรี ย นรู้ จากชี วิ ตประจ าวัน (life-centered) หรื อ เน้ น ที่ ง าน หรื อ การแก้ ปั ญ หา
(task-centered) ดังนันการจั
้
ดหลักสูตรเพื่อการเรี ยนการสอนของผู้ใหญ่ ควรจะอาศัยสถานการณ์ต่าง ๆ
รอบตัวของเขา ในลักษณะที่เน้ นการเพิ่มความรู้ ความเข้ าใจ และทักษะ ซึ่งมีส่วนในการแก้ ปัญหาในชีวิตจริ ง
ของเขา
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2.5 ต้ องการบรรยากาศในการเรี ยนรู้ที่มีความสะดวกทางกายภาพ เช่น มี่ แสงสว่าง และมีอณ
ุ หภูมิ
ของห้ องที่เหมาะสม มีที่นงั่ และสภาพแวดล้ อมที่สะดวกสบาย และปลอดภัย เป็ นต้ น
ส่ วนที่ 2 ความรู้ เฉพาะด้ านการจัดฝึ กอบรม
นอกจากความรู้ พืน้ ฐานข้ างต้ นแล้ ว บุคลากรในกลุ่มที่ทาหน้ าที่รับผิดชอบด้ านการจัดฝึ กอบรม
เพื่ อ บริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม จ าเป็ นอย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ องมี ค วามรู้ ความเข้ าใจ ในเรื่ อ ง /ประเด็ น ที่ มี
ความเฉพาะเจาะจงในด้ า นการจัด ฝึ กอบรม เพื่ อ เป็ นประโยชน์ ใ นการที่ จ ะจัด การฝึ กอบรมได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพ และมีความเป็ นมืออาชีพได้ อย่างสมบูรณ์ โดยความรู้เฉพาะด้ านการจัดฝึ กอบรมมี 5 หัวข้ อ
ดังนี ้
1. การสารวจหาความต้ องการและความจาเป็ นในการฝึ กอบรม ซึง่ มีขนตอนต่
ั้
าง ๆ ดังนี ้
1) ส ารวจสถานการณ์ ปั ญ หา หรื อ ข้ อ ขัด ข้ อ งในการปฏิ บัติง านของบุค คลว่า ยัง ขาดความรู้
ความสามารถ ทักษะ หรื อทัศนคติใดบ้ าง อันเป็ นผลทาให้ การปฏิบตั ิงานไม่บรรลุผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์
หรื อเป้าหมายขององค์กร หรื อสารวจว่าองค์กรต้ องการให้ มีการแก้ ไข ปรับปรุง หรื อพัฒนาในประเด็นใดบ้ าง
2) วิเคราะห์ งานเพื่อประเมินความจาเป็ น ซี่ง มี 3 ระดับ คือ
2.1) วิเคราะห์ระบบการจัดการขององค์การ เพื่อตัดสินว่า ควรจัดการฝึ กอบรมอย่างไรจึงจะ
เหมาะสม แบ่งเป็ น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ การบารุงรักษาองค์กร ประสิทธิภาพขององค์กร
และวัฒนธรรมขององค์กร
2.2) วิเคราะห์งาน ภารกิจ และความรู้ ทักษะ ความสามารถที่เกี่ ยวข้ องกับงานและภารกิจ
นัน้ ๆ ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ ไ ด้ ข้ อ มูล เกี่ ย วกับ ความรู้ ทัก ษะ และความสามารถที่ จ าเป็ นต่อ
การปฏิบตั ภิ ารกิจในงานนัน้
2.3) วิเคราะห์บุคลากร ซึ่งเป็ นการตรวจสอบคุณลักษณะต่าง ๆ รายบุคคล เพื่อตัดสินว่า
คุณลักษณะบุคลากรที่มีอยูส่ อดคล้ องกับสิ่งที่ต้องการหรื อไม่ หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่งคือเป็ น
การระบุช่องว่าง (gap) ระหว่างพฤติกรรมที่ เป็ นที่ ปรารถนา/ต้ องการ และพฤติกรรม
ที่ เ ป็ นอยู่จ ริ ง ของบุคคล ซึ่ง เมื่ อระบุช่องว่างได้ อ ย่า งถูก ต้ องแล้ ว ก็ จ ะสามารถจัด การ
ฝึ กอบรมได้ ตรงตามความต้ องการของบุคคลและองค์กร
3) กาหนดความต้ องการฝึ กอบรม (training need)
เมื่อได้ ผลของการวิเคราะห์ความต้ องการและความจาเป็ นของการฝึ กอบรมมาแล้ ว ก็จะทาให้
ทราบว่า ปั ญหางานมีอะไรบ้ าง และผู้ปฏิบตั ิงานต้ องการเรี ยนรู้อะไร จากนันก็
้ จ ะได้ นาผลการวิเคราะห์นี ้มา
ใช้ ในการสร้ างหลักสูตรที่นา่ สนใจ และตรงกับปั ญหาขององค์กร
4) กาหนดวัตถุประสงค์ ของการจัดฝึ กอบรม มีองค์ประกอบ ดังนี ้
4.1) ปั ญหาหรื อหัวเรื่ องที่จาเป็ นจะต้ องจัดฝึ กอบรม
4.2) กลุม่ บุคคล จานวนบุคคลที่มีปัญหาในการปฎิบตั งิ าน
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4.3) ภารกิจหรื อพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหาของกลุม่ บุคคล
4.4) ระดับหรื อลักษณะของทักษะ พฤติกรรม และ/หรื อ ทัศนคติ ที่ต้องการ
4.5) สิ่งที่สนับสนุน และสิ่งที่เป็ นอุปสรรคต่อวัตถุประสงค์ของการจัดการเรี ยนรู้หรื อการจัด
ฝึ กอบรม
4.6) วัตถุประสงค์ประกอบ หรื อวัตถุประสงค์รอง (ถ้ ามี)
5) การเลือกรู ปแบบและวิธีการฝึ กอบรม ซึง่ เป็ นการเลือกใช้ วิธีการฝึ กอบรมที่เหมาะสม และ
สอดคล้ องกับเรื่ องที่จะจัดฝึ กอบรม วัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรม ขอบเขตเนื ้อหาการฝึ กอบรม จานวนผู้เข้ า
รับการจัดฝึ กอบรม และระดับหรื อตาแหน่งของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม นอกจากนี ้ วิทยากรและรูปแบบของการ
จัดฝึ กอบรมก็จาเป็ นจะต้ องเลือกให้ เหมาะสมและสอดคล้ องกันด้ วย โดยอาจจะเป็ นแบบการใช้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิ
ในการบรรยาย หรื อนากลุ่ม อภิ ปราย หรื อการใช้ รูปแบบการบรรยายแบบเป็ นคณะของผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความเชี่ยวชาญในแต่ละหัวเรื่ อง หรื อการจัดการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เป็ นต้ น
2. ด้ านการสร้ างหลักสูตรฝึ กอบรม
เมื่อได้ ทาการวิเคราะห์หาความจาเป็ นในการฝึ กอบรมแล้ ว ก็นาความจาเป็ นดังกล่าวใช้ เป็ น
ข้ อมูลในการพิจ ารณาสร้ างหลักสูตรฝึ กอบรมส าหรับผู้ปฏิ บตั ิงานแต่ละกลุ่ม ที่มีปัญหา โดยผู้รับผิดชอบ
โครงการฝึ กอบรมของหน่วยงาน และผู้ทรงคุณ วุฒิ หรื อผู้เชี่ ยวชาญในสาขาวิช าต่าง ๆ ในเรื่ องที่ จ ะจัด
ฝึ กอบรม จะเป็ นผู้ร่วมกันสร้ างหลักสูตรฝึ กอบรมที่สอดคล้ องกับความจาเป็ นในการฝึ กอบรม
ดังนัน้
การสร้ างหลักสูตรฝึ กอบรม ควรมีขนตอน
ั้
ดังนี ้
1) ทบทวนความจาเป็ นในการฝึ กอบรม ซึ่งเป็ นการทบทวนว่าปั ญหาใดที่สามารถแก้ ไขได้ ด้วย
การฝึ กอบรม โดยทาการวิเคราะห์องค์กร วิเคราะห์งาน และวิ เคราะห์บคุ คลและรายบุคคล ว่ายังขาดความรู้
ความสามารถ ทักษะ หรื อทัศนคติสว่ นใด ที่สามารถแก้ ไขด้ วยการฝึ กอบรม
2) ระบุภารกิจที่เป็ นปั ญหา โดยนาเอาผลการสรุ ปจากการวิเคราะห์หาความจาเป็ นในการ
ฝึ กอบรม มาใช้ ในการพิจารณาว่า บุคคลกลุ่มใด สายงานใด ระดับใด ที่มีปัญหาในการปฏิบตั ิงาน และ
ปั ญหาเหล่านันมี
้ เรื่ องใดบ้ าง
3) กาหนดวัตถุประสงค์ในการฝึ กอบรม ซึ่งจะต้ องระบุให้ ชดั เจนถึงสิ่งที่ต้องการจะให้ ผ้ เู ข้ ารับ
การฝึ กอบรมเกิดการเรี ยนรู้ และมีทักษะหรื อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม/ทัศนคติด้านใด และในระดับใด
เพื่อจะได้ นามาใช้ กาหนดวัตถุประสงค์ของการจัดการฝึ กอบรมได้ อย่างเหมาะสม
4) วิเคราะห์ภารกิจกับเกณฑ์เพื่อหาระดับความสาคัญ จะต้ องวิเคราะห์ภารกิจกับเกณฑ์ เพื่อหา
ระดับความสาคัญของความจาเป็ น ว่ามีภารกิจหรื อหน้ าที่ใดบ้ างที่เป็ นปั ญหา ทังนี
้ ้ เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการ
กาหนดหัวข้ อวิชาในหลักสูตรการฝึ กอบรม
5) ก าหนดหัว ข้ อ วิ ช า และหมวดวิ ช า โดยพิ จ ารณาจากระดับ ความส าคัญ ของภารกิ จ
แล้ วนามากาหนดหัวข้ อวิชาที่เฉพาะเจาะจงและชัดเจน
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6) กาหนดวัตถุประสงค์ของหัวข้ อวิชา ซึ่งขันตอนนี
้
้เป็ นการเขียนวัตถุประสงค์ของแต่ละหัวข้ อ
วิชาให้ เป็ นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม โดยต้ องระบุให้ ชัดเจนว่า ต้ องการจะให้ ใครทาอะไร (ต้ องเขียนให้
สามารถวัดและสังเกตเห็นได้ ) ทาได้ ภายใต้ เงื่อนไขอย่างไร และระดับใด
7) กาหนดแนวทางการฝึ กอบรม เป็ นการพิจารณาถึงขอบเขต ของแต่ละวิชาในการฝึ กอบรม
ว่า ควรประกอบด้ ว ย ทฤษฎี แนวคิด หลัก การ และขัน้ ตอนอะไรบ้ า ง จึง จะทาให้ ผ้ ูเข้ ารั บการฝึ กอบรม
เกิดการเรี ยนรู้ มีทกั ษะ หรื อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรื อทัศนคติได้ ตรงตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหัวข้ อวิชา
8) กาหนดวิทยากร พิจารณาว่าใครมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่ต้องการทุกประการ เป็ นผู้เชี่ยวชาญ
ในสาขานัน้ มีความรอบรู้และ ประสบการณ์ในเนื ้อหาวิชาที่จะบรรยายเป็ นอย่างดี มีชื่อเสี ยงเป็ นที่ร้ ูจกั และ
ได้ รับการยอมรับโดยทัว่ ไป รวมทังมี
้ ความสามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในเรื่ องที่จะบรรยายเป็ น
อย่างดี ทังนี
้ ้ วิทยากรจะต้ องนาเสนอเนื ้อหาสาระที่ตรงกับวัตถุประสงค์และขอบเขตของหัวข้ อวิชา รวมทัง้
จะต้ องมีเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ และมีความเข้ าใจหลักการเรี ยนรู้ของผู้ใหญ่เป็ นอย่างดี
9) กาหนดแนวทางการประเมินผล พิจารณาว่าควรใช้ วิธีการประเมินผลการฝึ กอบรมอย่างไร
เช่น แบบทดสอบความรู้ ก่อนและหลังการฝึ กอบรม การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์ การใช้ แบบสอบถาม
โดยอาจจะใช้ วิธีการเดียว หรื อหลายวิ ธีก็ได้ ทัง้ นี ้ เพื่อให้ ผลการประเมินนัน้ เชื่อถื อได้ และเกิดประโยชน์
อย่างแท้ จริง
10) กาหนดเทคนิคและสื่อในการฝึ กอบรม เป็ นการพิจารณาแต่ละหัวข้ อวิชาว่าควรใช้ เทคนิค
หรื อวิธีการฝึ กอบรมอย่างไร รวมถึงสื่อต่าง ๆ ที่ใช้ เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมเกิดการเรี ยนรู้ มีทกั ษะ หรื อ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม /ทัศนคติ ได้ ตรงตามวัตถุประสงค์ของหัวข้ อวิชานัน้ ๆ
11) กาหนดระยะเวลาของหัวข้ อวิชา และหลักสูตร เมื่อได้ เทคนิคและสื่อของแต่ละหัวข้ อวิชา
แล้ ว จากนัน้ จะท าการพิ จ ารณาก าหนดระยะเวลาของแต่ล ะหัว ข้ อ วิ ช าที่ เหมาะสมและสอดคล้ อ งกับ
วัตถุประสงค์ของแต่ละหัวข้ อวิชา โดยการพิจารณาต้ องคานึงถึงขอบเขตเนื ้อหา แนวการฝึ กอบรม เทคนิค
และสื่อที่ใช้ ภูมิหลัง และจานวนผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมในหลักสูตร
12) เรี ยงลาดับหัวข้ อวิชาและกาหนดการฝึ กอบรม ซึ่งสามารถจัดเรี ยงได้ หลายลัก ษณะ เช่น
เรี ยงลาดับหัวข้ อวิชาจากเรื่ องกว้ าง ๆ แล้ วค่อยแคบลง และเจาะลึกเป็ นลาดับไป หรื อจัดเรี ยงลาดับหัวข้ อ
วิชาจากเรื่ องพื ้นฐานที่ง่ายไปหายาก หรื อเรี ยงลาดับหัวข้ อวิชาจากเรื่ องที่ เป็ นภารกิจหน้ าที่หลักในงานก่อนแล้ ว
ตามด้ วยเนื ้อหาวิชาที่ควรจะรู้ เป็ นต้ น
3. ด้ านการกาหนดโครงการฝึ กอบรม
เพื่อที่จะทาให้ การกาหนดโครงการฝึ กอบรมเป็ นไปอย่างเหมาะสม ผู้ที่ทาการกาหนดการ
ฝึ กอบรมต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการเขียนโครงการฝึ กอบรม สามารถระบุขนตอน
ั้
การเรี ยงลาดับ
หัวข้ อ การกาหนดองค์ประกอบต่าง ๆ ที่จาเป็ นทังหมดเกี
้
่ยวกับการเขียนโครงการฝึ กอบรมเป็ นอย่างดี ทังนี
้ ้
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กาหนดการฝึ กอบรม ควรมีองค์ประกอบ ดังนี ้
1) ชื่อโครงการ
2) หลักการและเหตุผล
3) วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
4) หลักสูตรในการฝึ กอบรม
5) คุณสมบัตผิ ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรม
6) จานวนผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
7) วัน เวลา สถานที่
8) วิธีดาเนินการฝึ กอบรม
9) วุฒิบตั ร/ประกาศนียบัตร (ถ้ ามี)
10) ผู้รับผิดชอบโครงการฝึ กอบรม
11) งบประมาณการฝึ กอบรม
12) รายชื่อวิ ทยากร
13) รายชื่อผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
14) การประเมินผลการฝึ กอบรม
15) ประโยชน์ที่ดาดว่าจะได้ รับ
4. การบริหารโครงการฝึ กอบรม/การดาเนินการฝึ กอบรม
ผู้ที่จะทาการบริหารโครงการฝึ กอบรม และ/หรื อ ดาเนินการฝึ กอบรมควรมีคณ
ุ สมบัตติ า่ ง ๆ ดังนี ้
1) มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการวางแผนและการบริ หารโครงการเป็ นอย่ างดี
โดยการวางแผนการจัดการฝึ กอบรมสามารถแบ่งได้ เป็ น 4 ส่วน ดังนี ้
1.1) การวางแผนก่อนดาเนินการฝึ กอบรม
1.2) การวางแผนระยะระหว่างดาเนินการฝึ กอบรม
1.3) การวางแผนระยะหลังดาเนินการฝึ กอบรม
1.4) การวางแผนพิธีเปิ ด - พิธีปิดการฝึ กอบรม
2) มีความคล่ องตัว /เทคนิคในการติดต่ อประสานงาน รวมถึงทักษะในการใช้ ส่ ือ
เพื่อการถ่ ายทอดและการใช้ โสตทัศนูปกรณ์ ต่าง ๆ ได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ ควรมีความรู้ ในเรื่ องต่าง ๆ
ดังนี ้
2.1) เทคนิคในการติดต่อประสานงาน อันได้ แก่ การติดต่อผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม การส่ง
หนังสือเชิญเพื่อให้ เข้ ารับการฝึ กอบรม การส่งหนังสือเชิญพร้ อมด้ วยใบสมัครไปยังกลุ่มเป้าหมายของการ
ฝึ กอบรม (ซึ่งต้ องกาหนดวันสุดท้ ายของการสมัครไว้ ด้วย) และการส่งหนังสือตอบรับ หรื อปฏิเสธให้ เข้ ารับ
การฝึ กอบรมไปยังกลุม่ ผู้สมัคร
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2.2) การติดต่อประสานงานเพื่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น ได้ แก่ การขอใช้
สถานที่เพื่อฝึ กอบรม ดูงาน และการจัดสถานที่ การจัดพาหนะรับ – ส่ง วิทยากร และรับ – ส่งผู้เข้ ารับการ
ฝึ กอบรมไปศึกษาดูงาน การจัดสถานที่จ อดรถสาหรั บวิทยากร และผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม การจัดหา
โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ ในการฝึ กอบรม การจัดเลี ้ยงเครื่ องดื่มอาหาร และการจัดพิมพ์เอกสารต่าง ๆ
2.3) ทัก ษะในการใช้ สื่ อ เพื่ อ การถ่ า ยทอดและการใช้ โ สตทัศ นูป กรณ์ ต่า ง ๆ ได้ อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพ ซี่งสื่อในการฝึ กอบรม หมายถึง สิ่งที่นามาใช้ เพื่อช่วยในการส่งข่าวสาร ถ่ายทอดข้ อมูลระหว่าง
วิทยากร และผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมให้ ดาเนินไปด้ วยดี น่าสนใจ และบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยการ
เลือกสื่อ ต้ องเลือกให้ สอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายของการเรี ยนรู้ จึงจะทาให้ ทาให้ ได้ ผลในการเรี ยนรู้ที่ดี ทังนี
้ ้
สื่อที่ดีนนควรมี
ั้
คณ
ุ ลักษณะ ดังนี ้
 มีความชัดเจน
 ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมสามารถมีสว่ นร่วมได้
 เป็ นเครื่ องมือเหมาะสมกับผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
 จูงใจให้ มีการตอบสนอง
อนึ่ง ควรมีการประเมินผลการใช้ สื่อทุกครัง้ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและประสิทธิภาพ
ของสื่อ
3) มี ค วามรู้ ด้ า นการวางแผนและการจั ด การบริ ห ารโครงการฝึ กอบรม ทั ง้ ก่ อ น
ระหว่ างและหลังการอบรมได้ เป็ นอย่ างดี โดยควรมีการวางแผนการฝึ กอบรมอย่างเป็ นขันเป็
้ นตอน ดังนี ้
3.1) วางแผนก่อนดาเนินการฝึ กอบรม ซึ่งเริ่ มตังแต่
้ ได้ รับอนุมัติโครงการจนถึงวันเปิ ด
การฝึ กอบรม โดยเรื่ องที่จะต้ องปฏิบตั ิ ได้ แก่ การเชิญวิทยากร สถานที่จดั ฝึ กอบรม การจัดเตรี ยมเอกสาร
การติดต่อผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม การเงิน การติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และ กิจกรรมอื่น ๆ
ให้ มีความาพร้ อมก่อนการฝึ กอบร
3.2) การวางแผนระยะระหว่ า งด าเนิ น การฝึ กอบรม โดยเริ่ ม ตัง้ แต่ วัน แรกของการจัด
ฝึ กอบรมจนถึงวันปิ ดการฝึ กอบรม ซึ่งกิจกรรมที่ต้องปฏิบตั ิ ได้ แก่ กิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง กับวิทยากร การจัด
สถานที่ให้ อยูใ่ นสภาพที่สง่ เสริมบรรยากาศการเรี ยนรู้ เช่น มีการระบายอากาศ แสง -เสียง ที่พอเหมาะ เป็ นต้ น
3.3) การวางแผนระยะหลังดาเนินการฝึ กอบรม โดย เริ่ มตังแต่
้ วนั ที่สิ ้นสุดการอบรมเป็ นต้ น
ไป ทังนี
้ ้ กิจกรรมที่จะต้ องปฏิบตั ิ ได้ แก่ การประเมินและติดตามผล การจัดการด้ านการเงิน และกิจกรรมอื่น
ๆ เช่ น การออกหนัง สื อ ขอบคุณ วิ ท ยากรและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง จัด ท าท าเนี ย บรุ่ น ผู้ เข้ า อบรม และ
การจัดเก็บวัสดุ/เอกสารที่เหลือจากการฝึ กอบรม เป็ นต้ น
4) มีคุณสมบัติท่ ีดีในการบริ หารโครงการฝึ กอบรม ผู้รับผิดชอบการจัดฝึ กอบรม ควรมี
คุณสมบัติ ดังนี ้
4.1) มีภาวะผู้นา และมีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดี ทังนี
้ ้ ลักษณะของผู้ที่มีภาวะผู้นาที่ดี
ประกอบด้ วยองค์ประกอบ ดังนี ้ 1) รู้จกั ตนเอง 2) มองถึงอนาคค 3) มีวิสยั ทัศน์ 4) สามารถสร้ างทีม/เป็ น
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ผู้นาในการทางานเป็ นทีมได้ ดี 5) สามารถจัดการกับความเสี่ยงได้ อย่างเป็ นระบบ 6) ตระหนักถึงเวลาใน
การปฏิบตั ิงาน 7) มองเห็นว่าการเปลี่ ยนแปลงคือโอกาส 8) มองการณ์ไกล 9) มีทกั ษะในการสื่อสารที่ดี
10) สามารถเป็ นที่ปรึกษาที่ไว้ วางใจได้ 11) ไม่ตดิ กับกรอบที่เป็ นอดีต และ 12) เก็บความลับได้ เป็ นอย่างดี
4.2) มีความสามารถแก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ าได้ ดี โดยใช้ หลักในการพิจารณา ดังนี ้
ระบุสิ่งที่เป็ นปั ญหาว่า คืออะไร ที่ไหน อย่างไร กับใคร และทาไม
 หาสาเหตุที่แท้ จริงของปั ญหา
 หาทางเลือกต่าง ๆ ที่ ใช้ ตดั สินใจในการแก้ ปัญหา และเลือกทางเลือกที่ดีที่สดุ
 ตรวจสอบว่าปั ญหาได้ รับการแก้ ไขแล้ วหรื อไม่
4.3) มีจิตสานึกการให้ บริการที่ดี โดย มีหลักสาคัญ ดังนี ้
 มีความรวดเร็วในการให้ บริการ
 ประหยัดเงินและเวลา
 สร้ างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้ บริการและผู้รับบริการ
ให้ บริ การด้ วยความยิ ้มแย้ มแจ่มใส ทักทายด้ วยไมตรี จิต มีใบหน้ าและกิ ริยาท่าทาง
ในการให้ บริการด้ วยความเต็มใจ
 ผู้รับบริการมีความระทับใจ
4.4) มีบคุ ลิกภาพที่ดี โดยควรมีบคุ ลิกภาพ ดังนี ้
 สามารถในการรับรู้และเข้ าใจในสภาพความจริงได้ อย่างถูกต้ อง
 การแสดงอารมณ์จะอยูใ่ นลักษณะและขอบเขตที่เหมาะสม
 มีความสามารถในการสร้ างความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น และสังคมได้ ดี
 มีความสามารถในการทางานที่อานวยประโยชน์ตอ่ ผู้อื่น และสังคมได้
 มีความรัก และความผูกพันต่อผู้อื่น
 มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาทางการแสดงออกของตนต่อผู้อื ได้
เป็ นอย่างดีและเหมาะสม
5. การติดตามและประเมินผลการฝึ กอบรม
โดยมีทกั ษะที่จาเป็ นสาหรับการติดตามและการประเมินผลการฝึ กอบรม ดังนั ้
1) มี ค วามรู้ ความเข้ าใจด้ า นการติ ด ตามและประเมิ น ผลการฝึ กอบรม ซึ่ ง มี
รายละเอียด ดังนี ้
1.1) การติดตามผลการฝึ กอบรม เป็ นกิ จกรรมต่อเนื่ องจากการฝึ กอบรม จากผลการ
อบรมโดยมีหลักการว่าผลจากการอบรมจะไปปรากฏชัดเจนในช่วงเวลาระยะเวลาที่กลับไปปฏิบตั ิงาน ที่ได้
นาความรู้ และ/หรื อ ทักษะที่ได้ รับการอบรมไปปรับเปลี่ยนวิธีการ ทางาน โดยข้ อมูลป้อนกลับ (feedback) นี ้
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จะเป็ นประโยชน์ ต่อผู้จัด อบรม เพื่ อที่ จ ะได้ น าไปปรั บ ปรุ ง หลักสูตรและวิธี การด าเนิน การฝึ กอบรมให้
เหมาะสม
1.2) การประเมิ นผลการฝึ กอบรม ซึ่ง เป็ นการศึกษาข้ อมูลตามสภาพความเป็ นจริ ง เพี่ อ
ประเมินว่าโปรแกรมที่จดั ฝึ กอบรม บรรลุผลตามความมุง่ หมายหรื อไม่
2) สามารถระบุ/กาหนดเครื่องมือ วิธีการประเมินผลได้ อย่ างครอบคลุม
ผู้ประเมินจะต้ องพิจารณาได้ วา่ จะต้ องใช้ เครื่ องมือใดกับแหล่งข้ อมูลใด จึงจะได้ ข้อมูล
ตามที่ต้องการ ซึง่ เครื่ องมือที่ใช้ สาหรับการประเมินผล ได้ แก่
2.1) แบบสอบถามความคิดเห็น เพื่อสอบถามผู้เข้ าร่ วมโครงการถึงความรู้ สึก และ ความ
คิดเห็นเรื่ องต่าง ๆ ในการจัดฝึ กอบรม
2.2) แบบสัมภาษณ์ผ้ รู ับผิดชอบโครงการ อันได้ แก่ ผู้ประสานงานโครงการ และวิทยากร
เป็ นต้ น โดยอาจทาเป็ นแบบสัมภาษณ์ที่ให้ เกิดการพูดคุยกันระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ าอบรม หรื อผู้จดั อบรม
กับผู้เข้ าอบรม ข้ อมูลจะได้ จากแบบสอบถามนี ้ที่เป็ นเรื่ องทัว่ ๆ ไป
2.3) แบบสังเกตโครงการสาหรับผู้ประเมินโครงการ โดยอาจแบ่งได้ เป็ นแบบสังเกตการ
บรรยายของวิทยากร แบบสังเกตความสนใจของผู้เข้ าร่วมโครงการ และสังเกตการดาเนินงานของโครงการ
เพื่อตรวจสอบและประเมินค่าความพร้ อมและประสิทธิ -ภาพของโครงการ หรื อประเมินความพึงพอใจของ
การจัดฝึ กอบรม
2.4) แบบทดสอบสาหรับผู้เข้ ารับการอบรม ซึ่ง เป็ นเครื่ องมือที่ม่งุ วัดความรู้ ความเข้ าใจ
และทักษะเกี่ยวกับสิ่งที่ผ้ เู ข้ ารับการอบรมได้ เรี ยนรู้ โดยสามารถนาแบบทดสอบนี ้มาใช้ ประเมินผลก่อนและ
หลังการเข้ าอบรม(pre-test-post test) เพื่อเปรี ยบเทียบความก้ าวหน้ า และ/หรื อ วัดผลสัมฤทธิ์ จากการ
ฝึ กอบรม ทังนี
้ ้ แบบทดสอบอาจเป็ นแบบปรนัย และ/หรื อ อัตนัยก็ได้
3) สามารถกาหนดว่ าควรจะดาเนินการติดตามผลการฝึ กอบรมเมื่อใด ซึ่งโดยปกติ
มักจะติดตามภายหลังจากที่ได้ อบรมไปแล้ วเป็ นเวลา 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน หรื อ 1 ปี แล้ วแต่กรณี โดย
พิจารณาจากลักษณะและ/หัวเรื่ องที่ฝึกอบรม บางเรื่ องใช้ เวลาไม่นานนักก็จะสามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ได้
บางเรื่ องอาจต้ องใช้ เวลานานพอสมควร จึงจะทราบได้ วา่ ผู้ที่เข้ ารับการอบรมได้ รับประโยชน์จากการฝึ กอบรม
หรื อไม่
4) สามารถในการรวบรวมและวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ผลจากการฝึ กอบรม โดยต้ อ ง
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความสอดคล้ องกับจุดมุง่ หมายในแต่ละข้ อของการประเมินผล ได้ ดังนี ้
4.1) วิเคราะห์เนื ้อเรื่ องจากการสัมภาษณ์ และจากตัวโครงการ เอกสาร และการสังเกต
4.2) คานวณหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสารวจความคิดเห็น ทังนี
้ ้ ค่าสถิติที่จาเป็ น
ในการวิเคราะห์ข้อมูลมี 3 ตัวหลัก ๆ คือ
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 ค่าร้ อยละ (percentage) ซึ่งเหมาะสาหรับการรายงานการประเมินทัศนคติ
หรื อ ความคิดเห็นในเรื่ องต่าง ๆ ที่มีคาตอบ/ทางเลือกเพียง 2 ทาง เช่น ให้ เลือกตอบ ระหว่าง “เหมาะสม”
กับ “ไม่เหมาะสม” เป็ นต้ น
 ค่า ตัว กลางเลขคณิ ต (mean) ซึ่ง เหมาะส าหรั บ การรายงานการประเมิ น
ทัศนคติ หรื อ ความคิดเห็นในเรื่ องต่าง ๆ ที่มีคาตอบ/ทางเลือกมากกว่า 2 ทางขึ ้นไป เช่นให้ เลือกตอบว่า
หัวข้ อวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรฝึ กอบรมนี ้เป็ นประโยชน์มากที่สุด มาก ปานกลาง น้ อย และ ไม่เป็ นประโยชน์
เลย เป็ นต้ น
 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ซึ่งใช้ ประกอบการอธิ บาย
คุณภาพทางด้ านการกระจาย ของข้ อมูล โดยใช้ ร่วมกับการพิจารณาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้ อมูลชุดหนึ่ง ๆ
เพื่อเปรี ยบเทียบกับข้ อมูลชุดอื่น
5) สามารถสรุ ปผลการฝึ กอบรมและนาไปเป็ นข้ อมูลในการพัฒนา/จัดฝึ กอบรม
ครัง้ ถัดไป โดยผู้รับผิดชอบโครงการฝึ กอบรมเป็ นผู้จดั ทารายงานสรุปผลการฝึ กอบรมทันทีที่วิเคราะห์ข้อมูล
ผลจากการฝึ กอบรมเสร็จเรี ยบร้ อยแล้ ว ทังนี
้ ้ หลักการเขียนรายงานการฝึ กอบรมที่ดี คือ ควรเป็ นรายงานที่สนั ้
กระชับ และรายงานจากข้ อเท็จจริ งที่ได้ จากการวิเคราะห์ข้อมูล โดยเขียนผลการวิเคราะห์เฉพาะข้ อมูลที่
สาคัญ ๆ และที่เป็ นจุดเด่น จุดด้ อย รวมทังข้
้ อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ ไขโครงการฝึ กอบรมในครัง้ ต่อไป
และเมื่อสรุ ปผลการฝึ กอบรมเสร็ จแล้ ว ก็ให้ เสนอต่อผู้บงั คับบัญชาระดับสูงทราบ โดยทัว่ ไป รายงานสรุปผล
การฝึ กอบรม ควรมีองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี ้
5.1) บทสรุ ปสาระสาคัญ สาหรั บผู้บริ หาร (executive summary) ซึ่ง เป็ นการสรุ ปสาระ
ทังหมดที
้
่ได้ จากการ ประเมินผลและติดตามผลให้ ผ้ บู ริหารได้ รับทราบ
5.2) บทที่ 1 หรื อบทนา เป็ นการให้ ข้อมูลโดยย่อ ตังแต่
้ ความเป็ นมาของโครงการ ฝึ กอบรม
วัต ถุป ระสงค์ ช่ว งเวลา สถานที่ จ านวน และหน่ว ยงานของผู้เ ข้ า รั บ อบรม และจุด มุ่ง หายของการ
ประเมินผลครัง้ นี ้
5.3) บทที่ 2 ระเบี ย บวิ ธี ก ารประเมิ น ผล ซึ่ ง ประกอบด้ วย วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการ
ประเมินผล ชอบเขต วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
5.4) บทที่3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ซี่งควรทาการวิเคราะห์ข้อมูลเรี ยงตามวัตถุประสงค์ ของ
การประเมินผลแต่ละข้ อ โดยมีประเด็นวิเคราะห์และผลที่พบ จากการประเมิน
5.5) บทที่4 สรุ ปผลการประเมินและข้ อเสนอแนะ เป็ นการสรุ ปผลของการประเมินตาม
วัต ถุป ระสงค์ ข องการประเมิ น ผลแต่ล ะข้ อ สรุ ป ข้ อ ดี แ ละข้ อ ควรปรั บ ปรุ ง และอาจมี ข้ อ สัง เกต ของ
ผู้รั บ ผิ ด ชอบโครงการฝึ กอบรมเกี่ ย วกับ ปั ญ หาที่ พ บ พฤติก รรมของผู้เ ข้ ารั บ การอบรม หรื อ ข้ อ มูลที่ เ ป็ น
ประโยชน์ รวมทังข้
้ อเสนอแนะ ในการปรับปรุงโครงการในครัง้ ต่อไป
-----------------------------
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บรรณานุกรม
สิ่งพิมพ์
เกศรา รักชาติ “การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ไปสูก่ ารเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ ” จาก เอกสารสารสัมมนา
รุ่นที่ 4 มธ. ศูนย์ รังสิต, หน้ า 100 กรุงเทพมหานคร 2553
ชาญ สวัสดิส์ าลี “คู่มือการประเมินและติดตามผลการฝึ กอบรมสาหรั บผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝึ กอบรม” สวัสดิการสานักงาน ก.พ.. กรุงเทพมหานคร 2540
ฐี ระ ประวาลพฤกษ์ “การพัฒนาบุคคลและการฝึ กอบรม” จาก เอกสารตารา-เอกสารวิชาการ ฉบับ
ที่ 83 หน่ วยศึกษานิเทศก์ สานักงานสภาสถาบันราชภัฏ, หน้ า 54-55 กรุงเทพมหานคร 2538
นงลักษณ์ สินสืบผล “การพัฒนาบุคคลและการฝึ กอบรม” หน้ า 49. หน้ า 71 – 75 สถาบันราชภัฏ
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 2542
วชิราภรณ์ แสงคา “สมรรถนะภาวะผู้นาของพยาบาลวิชาชีพ” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน้ า 13-14 : 2549
สมชาติ กิจยรรยง , อรจรี ย์ ณ ตะกัว่ ทุง่ “เทคนิคการจัดฝึ กอบรมอย่ างมีประสิทธิภาพ (ฉบับปรับปรุง
ใหม่ )”
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชัน่ จากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร 2539
Web site
Matinee’s Site “การพัฒนาบุคลิกภาพ” จาก Web site วันที่ 12 มกราคม 2553 :
http://www.radompon.com/resource center?q=node/47
“การเรี ยนรู้ (Learning) ” จาก Web site วันที่ 23 ธันวาคม 2553 :
http://www.socialscience.igetweb.com/index.php?mo=3&art
รสสุคนธ์ มกรมณี “ทฤษฎีการแก้ ปัญหาและแนวปฏิบัตพ
ิ นื ้ ฐาน” จาก Web site วันที่ 20 พฤศจิกายน
2553 : http://www.gotoknow. rg/blog/rose/73287
ลานความรู้ “คู่มือการจัดฝึ กอบรม” จาก Web site วันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 :Trainer in Thai :
http//www.trainer.in.th.blog/17/ueaioanoiaa
สันทัด สินธุพนั ธ์ประทุม “แนวคิดในการฝึ กอบรมและพัฒนาบุคคลของสถาบันพัฒนาผู้บริ หาร
การศึกษา”
หน้ า 2 จาก Web site วันที่ 24 ธันวาคม 2553 :
http://www.moe.go.th/concept%20training.htm
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