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รายงานการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ส าหรับบุคลากรด้านบริการวิชาการแก่สังคม 

เม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม 2554 เวลา 8.30 -12.30 น. 

ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 1 ชัน้ 3 มธ. ศูนย์รังสิต 

 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

 คณะกรรมการจัดการความรู้เพ่ือบริการวิชาการแก่สังคม 

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาต ิ โชคชยัธรรม ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายวางแผน 

 2. รองศาสตราจารย์ ชมุพจต์  อมาตยกลุ  รองผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและเทคโนโลยี 

       ส านกัเสริมศกึษาและบริการสงัคม 

 3. นายจกัรชยั  หิรัณยะวสิต   ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าท่ี 

 4. นางนชุรินทร์  ชลดูดง    หวัหน้างานพฒันาบคุลากร 

 5. น.ส.สรัุสวดี  อาจนนท์ลา   บคุลากร กองการเจ้าหน้าท่ี 

 6. น.ส.โสภิตา  งามถ้อย    บคุลากร กองการเจ้าหน้าท่ี 

 งานบริหารศูนย์พัทยา 

 7. น.ส. กมลวรรณ  สงัข์มะนะ   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป  

 คณะเศรษฐศาสตร์ 

 8. น.ส.นราชล  สง่สมบรูณ์   ผู้จดัการศนูย์บริการวิชาการ  

 9. น.ส.ชมพู ่ ธงชยั    เจ้าหน้าท่ีบริหารวิชาการ  

คณะศิลปศาสตร์ 

 10. นางวรรนีย์  คุ้มบ ารุง    หวัหน้างานบริการทางวิชาการแก่สงัคม 

 11. น.ส.รัตนา  บปุผามาตะนงั   ผู้จดัการโครงการบริการทางวิชาการแก่สงัคม 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 12. ผศ. ดร. ประภาศรี  เทพรักษา   หวัหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  

 13. น.ส.ณฐัพร  ทองมอญ   นกัการตลาดการศกึษาและประชาสมัพนัธ์ 

 14. นางปาริฉตัร  พิทกัษ์เนตกิลุ   เลขานกุารศนูย์นวตักรรมการออกแบบและวิจยั 

 ส านักเสริมศึกษาและบริการสังคม 

 15. น.ส. ศนัสนีย์  วิชากรกลุ   นกัวิชการศกึษาช านาญการ 8 
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สถาบันไทยคดีศึกษา 

 16. นางณฐัธยาน์  ทรงฉลาด   นกัวิชาการศกึษาช านาญการ 8 

 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

 17. นางอรมณี  ภทัรทิพากร   ผู้ชว่ยรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 

 

เร่ิมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เวลา 9.00 น.  

 ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายวางแผนกลา่วเปิดการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยเชิญรองศาสตราจารย์ ชมุพจต์ 

อมาตยกลุ เป็นวิทยากรและเป็นผู้ด าเนินรายการ 

1. ท่ีมาของการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้  

 ประธานคณะกรรมการจดัการความรู้บริการวิชาการแก่สังคม (ผู้ ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน) กล่าวท่ีมา 

ของการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ครัง้นี ้วา่ตามท่ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์จดัท าแผนการจดัการความรู้ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2553 จ านวน 4 แผน ดงันี ้

แผนท่ี 1 การจดัการคณุภาพการศกึษา หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ คือ กองบริการการศกึษา 
แผนท่ี 2 การสร้างสรรค์งานวิจยัท่ีมีคณุภาพ และตอบโจทย์สงัคม  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ คือ ส านกังาน

บริหารการวิจยั 
แผนท่ี 3 การบริการวิชาการสงัคม และสุขภาพท่ีตรงความต้องการของประชาชน  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

คือ กองแผนงานและส านกัเสริมศกึษาและบริการสงัคม 
 แผนท่ี 4 การพฒันางานสนบัสนนุวิชาการและธุรการให้มีประสิทธิภาพ  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ คือ กองการ
เจ้าหน้าท่ี 
คณะกรรมการจดัการความรู้มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จึงมอบหมายให้แต่ละฝ่ายด าเนินการตามแผนการจดัการ
ความรู้ท่ีได้ก าหนด โดยผลการด าเนินการตามแผนฯ จะน ามาเขียนรายงานการประกนัคณุภาพระดบัมหาวิทยาลยั 
ปีการศกึษา 2553 ด้วย 
 เน่ืองจากแผนจดัการความรู้แผนท่ี 3 เร่ือง การบริการวิชาการแก่สงัคมได้ก าหนดให้ 1) วิเคราะห์ช่องว่าง
ระหว่างความรู้ท่ีต้องมีกับความรู้ท่ีมีอยู่ในกลุ่มบุคลากรท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบด้านการจดัฝึกอบรมเพ่ือบริการทาง
วิชาการแก่สงัคมเพ่ือน าผลไปพฒันาบคุลากร พร้อมทัง้จดัสมัมนาเพ่ือรวบรวมความรู้ท่ีฝังลึกจากผู้ เช่ียวชาญหรือผู้
ปฏิบตัท่ีิมีประสบการณ์และเช่ียวชาญ 2) การหาองค์ความรู้ท่ีซอ่นเร้น (Tacit Knowledge)  

ดงันัน้ คณะกรรมการจดัการความรู้ฯ จึงก าหนดจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ขึน้ เพ่ือน าความรู้ท่ีอยู่ในตวั
บคุคลไปพฒันาบุคลากรต่อไป คณะกรรมการจดัการความรู้ฯ ได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์ ชุมพจต์  อมาตยกุล 
เป็นวิทยากรและผู้ด าเนินการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้  
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2. การจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 รศ.ชุมพจต์ อมาตยกุล ได้กล่าวถึงผลการวิเคราะห์ช่องว่างท่ีจะน ามาจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้  จาก

จ านวน 26 หวัข้อ โดยจะน าหวัข้อ 3 อนัดบั แรกมาจดักิจกรรมความรู้ในล าดบัต้น ๆ ดงันี ้ 

1. การวิเคราะห์ปัญหาของกลุม่เป้าหมาย เพ่ือก าหนดหลกัสตูรฝึกอบรม   คา่เฉล่ีย 1.85 

2. การ ก าหนดเคร่ืองมือ วิธีการประเมินผลอยา่งมีประสิทธิภาพ    คา่เฉล่ีย 1.65 

3. ทกัษะในการวิเคราะห์ความจ าเป็นในการฝึกอบรม Training Needs   คา่เฉล่ีย 1.62 

4. ทกัษะในการหาเนือ้หาในการฝึกอบรม       คา่เฉล่ีย 1.54 

5. กระบวนการจดัฝึกอบรมเพ่ือพฒันาบคุคล     คา่เฉล่ีย 1.50 

6. น าผลการประเมินโครงการฝึกอบรมเป็นข้อมลูย้อนกลบั    คา่เฉล่ีย 1.50 

    เพ่ือน าไปเป็นข้อมลูในการพฒันา / จดัฝึกอบรม 

7. การบริหารโครงการฝึกอบรมโดยรวม      คา่เฉล่ีย  1.46 

8. รูปแบบการจดัอบรมท่ีเหมาะสมกบัหลกัสตูร     คา่เฉล่ีย 1.42 

9. การวิเคราะห์สรุปผลการฝึกอบรม      คา่เฉล่ีย 1.42 

10. การสร้างหลกัสตูรฝึกอบรม       คา่เฉล่ีย 1.38 

11. การเขียนรายละเอียดหวัข้อวิชา      คา่เฉล่ีย 1.35 

12. ความรู้ด้านการบริหารโครงการฝึกอบรม ทัง้ก่อน ระหวา่งและหลงัการอบรม คา่เฉล่ีย 1.35 

13. วิธีค้นคว้าหาความรู้เพ่ือให้สามารถทราบหวัข้อในการอบรมอยา่งกว้าง ๆ  คา่เฉล่ีย 1.31 

14. การก าหนดชว่งระยะเวลาการตดิตามผลการฝึกอบรม    คา่เฉล่ีย 1.31 

15. ทฤษฏีการเรียนรู้        คา่เฉล่ีย 1.27 

16. การฝึกอบรมกบักระบวนการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ทัว่ไป    คา่เฉล่ีย 1.27 

17. การเขียนโครงการฝึกอบรม       คา่เฉล่ีย 1.27 

18. การประเมินและตดิตามผลการฝึกอบรม     คา่เฉล่ีย 1.27 

19. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ ในระหวา่งการด าเนินการฝึกอบรม  คา่เฉล่ีย 1.23 

20. ความสามารถในการพดูในท่ีชมุนมุชนได้     คา่เฉล่ีย 1.23 

21. ทกัษะในการใช้ส่ือเพ่ือการถ่ายทอดและการใช้โสตทศันปูกรณ์ตา่ง ๆ        คา่เฉล่ีย 1.19 

      อยา่งมีประสิทธิภาพ 

22. การใช้ภาษาตดิตอ่ประสานงาน      คา่เฉล่ีย 1.15 

23. การก าหนดวิทยากรให้เหมาะสมกบักบัโครงการฝึกอบรม   คา่เฉล่ีย 1.08 

24. การก าหนดโครงการฝึกอบรม       คา่เฉล่ีย 1.08 
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25. การมีบคุลิกภาพท่ีดี        คา่เฉล่ีย 1.04 

26. การมีจิตส านกึในการให้บริการ      คา่เฉล่ีย 0.73 

ทัง้นี ้หากผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเห็นว่ามีหัวข้อใดมีความส าคญัหรือให้ประโยชน์ต่อการให้บริการวิชาการแก่

สงัคมก็สามารถน าหวัข้อนัน้ ๆ มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ได้ ทัง้นี ้ โดยขอให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมช่วยกนัตัง้ค าถามในสิ่งท่ีตน

ประสบปัญหาหรือต้องการความรู้เพิ่มเตมิจากผู้ มีประสบการณ์ตามหวัข้อดงัระบขุ้างต้น ผู้ เข้าร่วมได้เลือกหวัข้อท่ีจะ

น ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้ จ านวน 4 หวัข้อ ดงันี ้ 

1. ทักษะในการวิเคราะห์ความจ าเป็นในการฝึกอบรม  

จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ สามารถสรุปผลจากการแลกเปล่ียนความรู้โดยรวม ดงันี ้การวิเคราะห์ความ

จ าเป็นในการฝึกอบรมมีขึน้เพ่ือช่วยการบริหารงานในส่วนการจัดการงานพฒันาและฝึกอบรมให้กับบุคลากรใน

องค์กรทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนให้ได้ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลกับบุคลากรและองค์กรมากท่ีสุด เพราะว่า

หลายองค์กรมกัจะประสบปัญหาในการจดัหวัข้ออบรม หรือ ส่งบคุลากรไปอบรมในหวัข้อตา่ง ๆ ตามสถาบนัการ

ฝึกอบรมและพฒันาทรัพยากรมนษุย์วา่จะเหมาะสมกบัหนว่ยงาน หรือ อบรมไปแล้วจะมีประโยชน์ตอ่องค์กรหรือไม่ 

ซึง่สว่นใหญ่ผู้บริหารก็มกัจะบน่อยู่เสมอว่า "จดัฝึกอบรมให้ทุกปีไม่เห็นมีอะไรดีข้ึนเลย เสียเงินไปตัง้เยอะไม่รู้เลยว่า

จะได้อะไรกลบัมาบ้างหรือเปล่า" ซึ่งสุดท้ายผู้บริหารก็ได้แค่บ่นเท่านัน้ เพราะว่าถ้าจะให้ผู้บริหารท าการตัด

งบประมาณด้านการ อบรมออกไป ก็อาจจะท าให้โดนกล่าวหาว่าองค์กรนีไ้ม่ได้ให้ความส าคญัของการพฒันา

บคุลากรเลยจึงท าให้เกิดการวิเคราะห์การฝึกอบรมขึน้มาเพ่ือหาความเหมาะสมและความจ าเป็นในการฝึกอบรม

ของหนว่ยงานตา่ง ๆ เพ่ือให้คุ้มคา่กบังบประมาณท่ีอนมุตัแิละเหมาะสมกบัหนว่ยงานท่ีปฏิบตัมิากท่ีสดุ 

         กระบวนการในการวิเคราะห์ความจ าเป็นในการฝึกอบรมนัน้ ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของเทคนิคการรวบรวมข้อมลู

และการด าเนินการท่ีมีขัน้ตอน ซึ่งสิ่งท่ีจะพบในขัน้ตอนหนึ่ง ๆ นัน้ก็จะมีผลตอ่การก าหนดรูปแบบล าดบัขัน้ของการ

อบรมในส่วนต่าง ๆ ถัดไป ซึ่งแต่ละสถานการณ์จะประกอบไปด้วยการสังเกต (Observing), การตรวจสอบ 

(Probing), การตรวจตราเบือ้งต้น (Surveillance), การส ารวจ (Investigate), การวิเคราะห์ (Analysis), การรายงาน 

(Report), และการสรุป (Deducing) ท่ีตา่ง ๆ กนัไปตามสถานการณ์ในองค์กรท่ีเกิดขึน้ แตอ่ย่างไรก็ตาม  ไม่มีสตูร

ส าเร็จในการจัดท ากระบวนการนี  ้ เพราะว่าการวิเคราะห์ความจ าเป็นในการฝึกอบรมนัน้คล้ายกับงานนักสืบ                 

ต้องท าการติดตาม สืบเสาะหาทกุฝีก้าว ต้องท าการตรวจสอบข้อมูลทกุชิน้ท่ีสามารถท าการพิสจูน์ได้ และต้องท า

การพิจารณาแนวทางก่อนท่ีจะท าการสรุปผลใด ๆ ด้วย ทกุครัง้ เม่ือนัน้แล้วก็จะสามารถมัน่ใจได้ว่ามีหลกัฐานเพียง

พอท่ีจะใช้เป็นยทุธวิธีท่ีเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาให้กบัองค์กรได้ 

         การวิเคราะห์ความจ าเป็นในการฝึกอบรมนัน้นอกจากมีกระบวนการในการวิเคราะห์แล้ว  จะต้องท าการ

พิจารณาองค์ประกอบตา่ง ๆ ขององค์กร จากเป้าหมายขององค์กร  (Corporate Goal) คา่นิยมขององค์กร (Core 

Value) ปัญหาท่ีเกิดขึน้ (Problems) ความต้องการของต าแหน่งงาน (Job Requirement) และข้อก าหนดกฎหมาย
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หรือมาตรฐานสากล (Law or International Standard) ประกอบในการพิจารณาด้วย เพ่ือท่ีคณุจะสามารถตอบ

ค าถามได้ว่า สิ่งเหล่านัน้ท่ีสืบพบ สามารถท าการแก้ไขหรือพฒันาได้ด้วยการฝึกอบรมหรือไม่? ถ้าไม่ใช่จะสามารถ

ท าการอบรมได้อยา่งไร ด้วยหวัข้ออะไรถึงจะเหมาะสมและแก้ไขปัญหาได้ 

การวิเคราะห์ความจ าเป็นในการจดัฝึกอบรมและพฒันาบคุลากรนัน้ 

    1. ให้ฝ่ายการบริหารเข้ามามีสว่นชว่ยในการวิเคราะห์ความจ าเป็นในการจดัการฝึกอบรม วิเคราะห์

ความจ าเป็นในสภาพแวดล้อมท่ีสง่เสริมให้เกิดความมีประสิทธิภาพในหนว่ยงาน 

        2. ต้องพิจารณาประเด็นของการฝึกอบรมตามท่ีฝ่ายบริหารต้องการนัน้  ว่าจะเกิดผลอย่างไรกบัผู้ ท่ี

เข้ารับการฝึกอบรม ตลอดจนผลของการฝึกอบรมท่ีมีตอ่องค์กรโดยรวม 

3. ต้องสามารถมองภาพรวมในการวิเคราะห์ให้ออก 

                 3.1. ท าไมพนกังานจงึปฏิบตังิานได้ดีหรือไมไ่ด้ดี 

                  3.2. ผลการปฏิบตังิานท่ีต้องการแท้จริงตอ่หนว่ยงานและองค์กรนัน้ 

        4. ควรมองหาปัจจยัสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีมีอิทธิพลในการท าให้งานนัน้เกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล อาทิเชน่ การตรวจสอบรายละเอียดแตล่ะบคุคลในแง่ของทกัษะความรู้และเจตคติท่ีมีตอ่การท างาน 

หน้าท่ี ตอ่งานท่ีได้รับผิดชอบ ตอ่หวัหน้างานและองค์กร ซึ่งถือว่าเป็นปัจจยัส าคญัทัง้สิน้  เม่ือปัจจยัสภาพแวดล้อม

เหลา่นีร้วมกนัแล้วก็จะสามารถเห็นผลท่ีเกิดขึน้ตอ่การตดัสินใจวา่ควรท่ีจะจดัให้มีการฝึกอบรมขึน้มาหรือไม่ 

      5. ต้องพึงระลึกเสมอว่า "การฝึกอบรมไม่ใช่การให้การศึกษา" หรือว่าโปรแกรมการศึกษา 

(Education Programs) เพราะว่าการฝึกอบรม (Training)  นัน้ถือว่าเป็นการมุ่งเน้นถึงการพฒันาทกัษะท่ีเก่ียวข้อง

กบังานโดยเฉพาะ (Job-Specific Skills) ซึง่จะท าให้บคุลากรนัน้น าความรู้ท่ีได้ไปประยกุต์ได้  

         6. ควรท าการก าหนดมาตรฐานของผลการปฏิบตัิงานและมีหลกัเกณฑ์ท่ีแน่นอน  เพ่ือความเป็น

เลิศในการจดัพืน้ฐานขององค์กร ลองพิจารณาใช้ตวัชีว้ดั (Indicator) 3 ตวันีเ้พ่ือวดัผลการปฏิบตัิงานของบคุลากร

และองค์กร 

               6.1. ทกัษะพืน้ฐานในการปฏิบตังิานในหนว่ยงานและ องค์กร 

              6.2. ระบผุลการปฏิบตังิานระดบัใดท่ีคณุคาดหวงัจากบคุลากรและ องค์กร 

              6.3. ระบพุฤตกิรรมและเจตคตใิดท่ีมีอยูใ่นกลุม่ของบคุลากรและองค์กร 

                    การวิเคราะห์ความจ าเป็นในการฝึกอบรมนัน้ ไม่ใช่สิ่งท่ีจะท ากนัเพียงแคค่รัง้เดียว  เท่านัน้ องค์กร

หลาย ๆ แห่งด าเนินการเป็นช่วง ๆ อย่างสม ่าเสมอ  ตามปกติก็คือทุกปีหรือไม่เกินสองปี ซึ่งกระบวนการ              

และองค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีน ามาใช้พิจารณาในความจ าเป็นในการจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร  ตามแต่

สถานการณ์ของแตล่ะองค์กรก็จะแตกตา่งกนัออกไป  
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2. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ ในระหว่างการด าเนินการฝึกอบรม 

 รศ. ชมุพจต์ฯ ขอให้ท่ีประชมุร่วมกนัแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบั การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าระหว่างการจดั

อบรบท่ีผู้ เข้าร่วมกิจกรรม เคยพบอปุสรรค หรือปัญหาอะไรบ้าง มีวิธีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอยา่งไร 

 รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาติ โชคชัยธรรม ผู้ ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน กล่าวว่า เคยมีประสบการณ์

ระหว่างสอนหนงัสือแล้วไฟดบั ซึ่งจะต้องใช้โปรแกรม Power point ในการ present งาน วิธีแก้ไข เช่น น าเนือ้หาท่ี

จะต้องใช้ไฟฟ้าสบัเปล่ียนไปบรรยายในตอนท้าย และน าเนือ้หาท่ีไม่ต้องใช้ไฟฟ้ามาอยู่ในช่วงแรกแทน เป็นการ

แก้ปัญหาอยา่งหนึง่  

น.ส.ศนัสนีย์ ส านกัเสริมศกึษาและบริการสงัคม เสนอว่า อย่างแรกต้องถามทางสถานท่ีจดัฝึกอบรม ไฟฟ้า

ของสถานท่ีนัน้มีแนวโน้มแก้ไขได้หรือไม ่และใช้เวลาเพียงใด หากดสูภาพการณ์แล้วเกิดความเสียหายคอ่นข้างมาก 

ไมส่ามารถแก้ไขปัญหาได้ทนั อาจจะต้องเล่ือนวนั และก าหนดวนัจดัอบรมใหมค่รัง้ตอ่ไป 

3. การก าหนดวิทยากรให้เหมาะสมกับโครงการฝึกอบรม 

 นางอรมณี ภัทรทิพากร โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ได้เสนอหลักการเก่ียวกับคัดเลือก

วิทยากรเพ่ือให้เหมาะสมกบัโครงการฝึกอบรม ดงันี ้

               1. ควรพิจารณาก าหนดตวับคุคลซึง่เหมาะสมจะเชิญเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ส าหรับแตล่ะ
หวัข้อวิชา โดยพิจารณา จากผู้ทรงคณุวฒุิ หรือผู้ซึง่มีประสบการณ์เก่ียวข้อง จดัล าดบัรายช่ือไว้หวัข้อละ 2 - 3 
ราย เพ่ือจะได้ด าเนินการเชิญตามล าดบั ส าหรับการพิจารณาคดัเลือกวิทยากร โดยทัว่ไปจะพิจารณาถึง
คณุสมบตัใินด้าน 

                   1) ความรอบรู้ทางวิชาการและ/หรือประสบการณ์ ในเร่ืองท่ี ฝึกอบรม 

                   2) ความสามารถในการส่ือความ อธิบาย ยกตวัอยา่ง ให้เป็นท่ีเข้าใจหรือความสามารถ ในการ
น าเสนอ หรือด าเนินการฝึกอบรม ด้วยเทคนิคฝึกอบรมซึง่จ าเป็นต้องใช้ในการฝึกอบรมครัง้นัน้ ๆ และ 
                   3) ความเหมาะสมในด้านคณุสมบตัสิว่น บคุคล ซึง่จะท าให้วิทยากรท่านนัน้ ๆ เป็นท่ียอมรับนบั
ถือ ของผู้ เข้าฝึกอบรม ในหลกัสตูรท่ีเชิญ 

                 2. เม่ือมีรายช่ือผู้ ท่ีเหมาะสมจะขอเชิญเป็นวิทยากรแล้ว ควรติดตอ่ทาบทามวิทยากรเป็นการ
ภายในตามล าดบั โดยแจ้งให้วิทยากรทราบถึงวตัถปุระสงค์ของโครงการฝึกอบรม ซึง่หวัข้อวิชาท่ีขอเชิญเป็น
วิทยากร วตัถปุระสงค์ของหวัข้อวิชา ประเด็นหลกั ท่ีผู้จดัประสงค์จะขอให้วิทยากรด าเนินการฝึกอบรมให้
ครอบคลมุ เทคนิคการฝึกอบรมท่ีเสนอแนะ ตลอดจน คณุสมบตัแิละ จ านวนของ ผู้ เข้ารับการอบรม และวนั-
เวลาส าหรับหวัข้อวิชานัน้  

                3. เม่ือวิทยากรตกลงรับเชิญไว้แล้ว จงึสง่หนงัสือเชิญวิทยากร และหนงัสือขออนญุาตจาก
ผู้บงัคบับญัชา หรือหนว่ยงาน ต้นสงักดัของวิทยากร พร้อมทัง้แนบเอกสารท่ีวิทยากรควรทราบ ได้แก่ 
รายละเอียดของโครงการฝึกอบรม ก าหนดการฝึกอบรม รายละเอียดหวัข้อวิชา รายงานการประเมินผลการ
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ฝึกอบรม ในหวัข้อวิชาท่ีขอเชิญ (ในกรณีเป็นวิทยากรรายเดมิในรุ่นก่อนหน้านัน้) เป็นต้น 

                4.  เม่ือวิทยากรได้รับหนงัสือเชิญอยา่งเป็นทางการแล้ว ผู้จดัฝึกอบรมควรตดิตอ่ขอพบวิทยากรเพ่ือ 

                     1) ไปขอรับเอกสารประกอบการฝึกอบรมหวัข้อท่ีรับเชิญ  
                     2) ขอรับทราบประวตัขิองวิทยากรโดยอาจน าแบบฟอร์มประวตัวิิทยากรไปให้กรอก หรือขอรับ
ประวตัิวิทยากร ซึง่วิทยากรบางรายอาจมีอยูแ่ล้ว 
                     3) สอบถามเก่ียวกบัเทคนิคฝึกอบรมและโสตทศันปูกรณ์ท่ีจะใช้  
                     4) การจดัสถานท่ีฝึกอบรมท่ีวิทยากรต้องการ 
                     5) สอบถามเก่ียวกบัการเดนิทางไปยงัสถานท่ีฝึกอบรม และความต้องการในการจดัรถรับ-สง่
ของวิทยากร 

ต่อจากนัน้ รศ.ชุมพจต์ ขอให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนความรู้ ร่วมกันแลกเปล่ียนประสบการณ์

ข้อคิดเห็น แนวทาง เทคนิค หรือปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึน้เก่ียวกับการการคัดเลือกวิทยาการท่ีให้เหมาะสมกับ

โครงการฝึกอบรม ดงันี ้

น.ส.ศนัสนีย์  วิชากรกุล ส านกัเสริมศึกษาและบริการสงัคมเสนอว่า ควรจดัให้เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบด้าน

การจดัโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมไปเข้าร่วมรับฟังการจดัอบรมจากหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือส ารวจและเก็บข้อมลู

เก่ียวกบัวิทยากรท่ีมาบรรยาย ลกัษะการบรรยาย วิธีการบรรยาย คา่สมัมนาคณุวิทยากร เทคนิคตา่ง ๆ ท่ีใช้ในการ

บรรยาย กบัเจ้าหน้าท่ีท่ีจดัฝึกอบรมหน่วยงานนัน้ ๆ เจ้าหน้าท่ีฝึกอบรมควรจะต้องมีพฤติกรรมเหมือนนกัการตลาด 

กล่าวคือหาแนวคิดและข้อมูลหลากหลายหรือหาข้อมูลวิทยากรจากแหล่งต่าง ๆ  เช่น หนงัสือพิมพ์ อินเตอร์เนต 

เครือขา่ยท่ีเข้ารับการฝึกอบรมในรุ่นตา่ง ๆ เป็นต้น จะได้ทราบวา่วิทยากรแตล่ะท่านเป็นอย่างไร เพ่ือเชิญมาบรรยาย

ให้กบัหนว่ยงาน 

นางอรมณี  ภัทรทิพากร โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เสนอว่า ควรเลือกวิทยากรท่ีมีช่ือเสียง

หรือได้รับเชิญไปออกรายการโทรทศัน์เป็นประจ า เพราะวิทยากรเหล่านีจ้ะมีเทคนิคและวิธีบรรยายท่ีแตกต่าง ซึ่ง

หากเชิญมาบรรยายให้หนว่ยงานจะท าให้คะแนนการประเมินความพงึพอใจอยูใ่นระดบัดี 

 นางนชุรินทร์  ชลดูดง หวัหน้างานพฒันาบคุลากร ขอหารือตอ่ท่ีประชมุเก่ียวกบัปัญหาการจ่ายคา่ตอบแทน

ให้กับวิทยากรผู้ ทรงคุณวุฒิ หรือวิทยากรท่ีมีช่ือเสียง หรือมีเทคนิคอย่างไรในการหาเงินสมทบวิทยากร เช่น              

รองศาสตราจารย์ ดร. เสรี วงษ์มณฑา  เป็นต้น 

 น.ส.ศนัสนีย์  วิชากรกลุ ส านกัเสริมศกึษาและบริการสงัคมเสนอว่า ในการคดัเลือกวิทยากรท่ีมีช่ือเสียงนัน้ 

อาจขึน้อยู่กับความสมัพนัธ์ส่วนตวัท่ีดีเป็นสิ่งท่ีส าคญัยิ่ง อาจจะต้องรู้วิทยากรท่านนัน้ชอบอะไร หรือมีสิ่งของตอบ

แทนหลังจากจบการอบรม และท่ีส าคญัอีกประการหนึ่งควรรับรองวิทยากรท่ีมาบรรยายเป็นอย่างดี เพ่ือท าให้

วิทยากรรู้สกึประทบัใจและยินดีมาบรรยายให้โอกาสตอ่ไป 
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4. การบริหารโครงการฝึกอบรมโดยรวม 

            รศ. ชุมพจต์ฯ กล่าวว่า การบริหารโครงการฝึกอบรม ส าหรับขัน้ตอนนีเ้ป็นขัน้ของ “การด าเนินการ 
ฝึกอบรม ” แตด่เูหมือนว่าการด าเนินการฝึกอบรมเป็นหวัใจส าคญัของการจดัโครงการฝึกอบรม หากแท้ท่ีจริงแล้ว
การด าเนินการฝึกอบรมเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการบริหารโครงการฝึกอบรม เพราะการด าเนินการฝึกอบรมท่ีมี 
ประสิทธิภาพและสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ของโครงการได้นัน้ นอกจากวิทยากรท่ีมีความรู้ความสามารถ และ
หลักสูตรฝึกอบรมท่ีเหมาะสมแล้ว ยังจ าเป็นต้องอาศยัเจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบจัดการฝึกอบรม ซึ่งเข้าใจหลักการ
บริหารงานฝึกอบรมพอท่ีจะสามารถวางแผนและด าเนินงานธุรการทัง้หมดในช่วงทัง้ก่อน ระหว่าง และหลงัการ
อบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย จึงได้ก าหนดขัน้ตอนนีเ้ป็นการบริหารโครงการฝึกอบรมเพ่ือให้ ครอบคลุม
เนือ้หาท่ีผู้จดัโครงการฝึกอบรมควรทราบทัง้หมด  
        สว่นในการด าเนินการฝึกอบรม เจ้าหน้าท่ีผู้จดัโครงการอบรมจะต้องมีบทบาทหลกั ท่ีจะช่วยอ านวยความ
สะดวกให้กบัวิทยากรในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้ เข้าอบรม ทัง้ในด้านสถานท่ี โสตทศันปูกรณ์ วสัดอุปุกรณ์ 
ยานพาหนะ การเงิน ฯลฯ และในขณะเดียวกนั ยงัต้องด าเนินงานในฐานะผู้อ านวยการโครงการ ท าหน้าท่ีควบคมุให้
การฝึกอบรมด าเนินไปตามก าหนดการ จดัให้มีกิจกรรมละลายพฤติกรรมและกิจกรรมกลุ่มตา่ง ๆ ในระหว่างผู้ เข้า
อบรม อันจะช่วยสร้างบรรยากาศในการฝึกอบรม ให้เอือ้อ านวยต่อการเรียนรู้ส าหรับผู้ เข้าอบรมได้เป็นอย่างดี 
มิฉะนัน้ อาจไม่สามารถท าให้การฝึกอบรมด าเนินไปตามท่ีระบุไว้ในโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
ประสิทธิผลเทา่ท่ีควร  

ต่อจากนัน้ รศ.ชุมพจต์ ขอให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนความรู้ร่วมกันแลกเปล่ียนประสบการณ์

ข้อคดิเห็น แนวทาง เทคนิค หรือปัญหาอปุสรรคท่ีเกิดขึน้เก่ียวกบัการบริหารโครงการฝึกอบรม ดงันี ้

นายจกัรชยั  หิรัณยะวสิตสิต ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าท่ี กล่าวว่า การจดัหลกัสตูร หวัข้อวิชา แตเ่ดิมจะ

มีเร่ืองรายละเอียดการบรรยายเจาะลึก วิชาใดเป็นปัจจุบันและเป็นท่ีสนใจก็จะน ามาจัดเป็นหลักสูตรจัดอบรม            

แตไ่มรู้่ว่ารายละเอียดทัง้หมดมีเร่ืองปลีกย่อยควรจะเน้นผู้ ฟังหรือบรรยายผู้ เข้าอบรม ฉะนัน้ การบรรยายจึงได้เพียง

สนกุสนานแต่ไม่ได้ประโยชน์อะไร ขาดการให้ข้อมลูรายละเอียดวิทยากร ถ้าเป็นไปได้ควรจะวิเคราะห์และติดตาม

ปัญหาว่ามีปัญหาอะไร  แนวทางการบรรยายจะได้สอดคล้องกับเร่ืองของผู้ เข้าอบรมจะได้เกิดประโยชน์ด้วย 

รายละเอียดแนวทางการบรรยายและให้ข้อมูลวิทยากรให้ได้มากท่ีสุด การหา Training need จะต้องมีปัญหา

รายละเอียดครบหมด และมีวัตถุประสงค์ มี 3 ด้าน คือ 1. การแก้ไขปัญหา 2.การป้องกันปัญหา 3. การพัฒนา              

นีคื้อหลกัของการฝึกอบรม หวัข้อบรรยายจะน ามาจดัเพ่ืออะไร และระหว่างบรรยายจะต้องคอยติดตามการน าเสนอ

ของวิทยากรด้วย วา่มีหวัข้อใดไมต่รงกบัวตัถปุระสงค์และต้องคอยให้ข้อมลู น่ีคือบทบาทของเจ้าหน้าท่ีฝึกอบรมด้วย 

ตอ่จากนัน้ ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าท่ี ตัง้ประเด็นว่ามีเทคนิคท าอย่างไรให้คนเข้าตรงเวลา เป็นปัญหา 

ท่ีพบตลอดเวลาท่ีมีการจดัโครงการฝึกอบรม โดยเฉพาะต าแหน่งผู้บริหารอ้างไม่มีเวลาอบรมเพียงพอท่ีเข้าอบรม 

เน่ืองจากตดิงานเร่งดว่น จากเหตกุารข้างต้นจะมีวิธีแก้ไข หรือเทคนิคอยา่งไรในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ 
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 น.ส.ศนัสนีย์  วิชากรกลุ ส านกัเสริมศกึษาและบริการสงัคมเสนอว่า ควรมีการจดัระเบียบการเข้าอบรม เช่น 

เซ็นช่ือเข้ารับอบรม การตัง้ป้ายช่ือทุกคน หากใครขาดอบรมให้จดช่ือและรายงานต่อผู้บงัคบับญัชาหน่วยงานนัน้

ทราบ หรือคยุกบัวิทยากรในเบือ้งต้นจะแก้ปัญหา หรือมีเทคนิคอยา่งไร เพ่ือไม่ให้ผู้ เข้ารับการอบรมขาดอบรม หรือมี

การให้คะแนนส าหรับผู้ เข้ารับการอบรมท่ีเข้าตลอดการอบรม เป็นต้น 

 นางอรมณี  ภทัรทิพากร โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เสนอว่า เม่ือมีการจดัอบรมหรือมีประชมุ

ควรเลือกภาคบ่ายและให้จัดเลีย้งอาหารกลางวันแก่ผู้ เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งจะท าให้ผู้ เข้าร่วมประชุมมีความ

กระตือรือล้นและมีความพร้อมเพรียงท่ีจะเข้าประชมุ 

  รศ.ชมุพจต์ ขอให้ท่ีประชมุร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกับการเลือกสถานท่ีจดัอบรมควรเป็นลกัษะใด ท่ีใด 

อยา่งไร  

น.ส.ณฐัพร  ทองมอญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมือง เสนอวา่ ในการเลือกสถานท่ีจดัฝึกอบรม

ควรเป็นสถานท่ีสามารถเดนิทางได้อยา่งสะดวก เพ่ือเป็นการประหยดัเวลาและคมุงบประมาณได้ อีกทัง้ เร่ืองอาหาร

ก็เป็นองค์ประกอบหนึง่ท่ีส าคญัในการเข้าอบรมด้วย 

น.ส.ศันสนีย์  วิชากรกุล   เสนอว่า ควรค านึงเ ร่ืองอุปกรณ์ เคร่ืองโสตทัศนูปกรณ์ ในห้องอบรม                   

การบริการ อาหาร ควรจะหลากหลายและเหมาะสม สะอาด และการจดัอาหารท่ีเป็นกลุ่มเฉพาะและรสชาติดี และ

ควรมีห้องรับรองส าหรับวิทยากร และสิ่งอ านวยความสะดวกตา่ง ๆ เชน่ ท่ีจอดรถ การเดนิทาง เป็นต้น 

หลังจากนัน้ ท่ีได้ร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้กันพอสมควรแก่เวลาแล้ว อ.ชุมพจต์ได้มอบหมายให้                     

ฝ่ายเลขานุการจดัท ารายงานการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพ่ือน าไปประกอบการรายงานการประเมินตนเอง 

ประกนัคณุภาพระดบัมหาวิทยาลยั ปีการศกึษา 2553 ตอ่ไป 

 

 

เลิกกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 12.30 น.  

 

 

น.ส.สุรัสวดี  อาจนนท์ลา 
ผู้บันทกึการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

น.ส.โสภติา  งามถ้อย 
หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร ผู้ตรวจบันทึกการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียน

เรียนรู้ 
 


