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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ส ำนักบริกำรวิชำกำร เป็นหน่วยงำนหลักในกำรประสำนงำนและระดมทรัพยำกร ทั้งภำยใน
และภำยนอกมหำวิทยำลัย เพื่อจัดบริกำรให้กำรศึกษำและอบรมแก่ประชำชนระดับต่ำงๆ ทั้งระยะสั้น
และระยะยำวในหัวข้อวิชำกำรและวิชำชีพที่ผู้เข้ำรับกำรศึกษำและอบรมสนใจ เพ่ือให้ผู้รับบริกำร
ได้รับควำมรู้ทักษะและค่ำนิยมต่ำงๆ ที่จะน ำไปใช้ประโยชน์ทั้งในชีวิตประจ ำวันและกำรประกอบ
อำชีพอีกทั้งเป็นหน่วยงำนกลำงของมหำวิทยำลัยขอนแก่น ในกำรสนับสนุนส่งเสริมและประสำนงำน
บริกำรวิชำกำรระหว่ำงนักวิชำกำรและหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยกับหน่วยงำนภำยนอกท้ังภำครัฐ
และเอกชน เพ่ือให้มหำวิทยำลัยสำมำรถใช้ทรัพยำกรต่ำงๆ ที่มีอยู่ในกำรปฏิบัติภำรกิจบริกำรวิชำกำร
แก่ชุมชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงมหำวิทยำลัยและชุมชน 

 ส ำนักบริกำรวิชำกำรมีโครงสร้ำงกำรบริหำรภำยในส ำนักบริกำรวิชำกำร คือ ส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำร และก ำหนดวิธีกำรบริหำร 3 งำน คือ 

1. งำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร มีหน้ำที่รับผิดชอบด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป ภำยในส ำนัก
บริกำรวิชำกำร รวมทั้งกำรติดต่อประสำนงำนและวำงแผนกับฝ่ำยต่ำง ๆ ภำยในส ำนักบริกำรวิชำกำร 
รวมทั้งกำรบริกำรสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ กำรประชำสัมพันธ์ รวมถึงกำรบริกำรสื่อและ
โสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุม เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของส ำนักฯ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

2. งำนแผนยุทธศำสตร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรสนับสนุน 
กำรด ำเนินงำนภำยในส ำนักบริกำรวิชำกำร ในด้ำนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร กำรให้บริกำรข้อมูล
สำรสนเทศ กำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูล กำรรวบรวมข้อมูล เพ่ือกำรจัดท ำระบบประกันคุณภำพ 
ตลอดจนกำรติดตำมและประเมินผล รวมทั้งภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของ  
ส ำนักฯ มีประสิทธิภำพสูงสุด 

3. งำนบริกำรวิชำกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรหำควำมจ ำเป็นในกำรจัดฝึกอบรมของ
หน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ รัฐวิสำหกิจ และเอกชน จัดท ำหลักสูตรฝึกอบรมมำตรฐำนและด ำเนิน  
กำรจัดฝึกอบรมให้แก่ชุมชน บุคลำกร องค์กร หน่วยงำนต่ำง ๆ รวมถึงกำรจัดท ำเอกสำรประกอบ  
กำรฝึกอบรมสัมมนำ โครงกำรพิเศษเป็นโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่ได้รับงบประมำณสนับสนุนจำก
หน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัย ซึ่งจะมีรูปแบบของกิจกรรมในโครงกำรตำมแต่ละข้อตกลงที่ได้รับ 



2 

ทั้งนี้มีกำรด ำเนินงำนหรือบริหำรโครงกำรโดยผู้ที่ได้รับมอบหมำย ซึ่งขึ้นอยู่กับค ำสั่งที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร  
 จำกกำรแบ่งส่วนรำชกำร ของส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น งำนบริกำร
วิชำกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบด ำเนินงำนบริกำรวิชำกำร โดยกำรฝึกอบรมผ่ำนกำรให้ควำมรู้ ถ่ำยทอด
เทคโนโลยีจำกองค์ควำมรู้และผลงำนวิจัยของมหำวิทยำลัยขอนแก่นโดยมุ่งพัฒนำประชำกรของ
ประเทศให้มีสติปัญญำควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และประสบกำรณ์ เป็นไปตำมควำมต้องกำรของ
กิจกรรมทำงสังคมทุกรูปแบบที่ถูกครรลองครองธรรม และอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุดเท่ำที่จะกระท ำ
ได้ ปฏิบัติงำนภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย และเป้ำหมำยของมหำวิทยำลัยและของส ำนักบริกำร
วิชำกำร มีแผนกำรด ำเนินงำน โครงกำร/กิจกรรม มีกระบวนกำรท ำงำนกำรติดตำมประเมินผล  
กำรด ำเนินงำน มีกรอบระยะเวลำกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจนปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับกำรจัดฝึกอบรม
สัมมนำในหลักสูตรต่ำงๆ ของส ำนักบริกำรวิชำกำร หรือตำมควำมต้องกำรของหน่วยงำน จัดประชุม 
สัมมนำ เผยแพร่งำนวิชำกำร บริกำรข้อมูลทำงวิชำกำรแก่บุคคลและองค์กรทั้งภำครัฐและเอกชน  
ทั้งภำยในและภำยนอก ซึ่งกำรด ำเนินกำรจัดฝึกอบรม โครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพัฒนำ
คุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (สปชต.) ส ำนักบริกำรวิชำกำร ได้รับงบประมำณ
จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ส ำนักงำน ก.พ.) ให้ด ำเนินกำรจัดโครงกำรตั้งแต่
ปีงบประมำณ 2551 – 2563 จ ำนวน 13 ปี ทั้งสิ้น 86 รุ่น อีกทั้งกำรประเมินจำกผู้เข้ำรับกำรอบรม
มหำวิทยำลัยขอนแก่น โดยส ำนักบริกำรวิชำกำร มีผลกำรประเมินอยู่ ในระดับดี เยี่ยมทุกปี             
งำนด้ำนกำรจัดกำรฝึกอบรมโครงกำรดังกล่ำวเป็นงำนอีกด้ำนหนึ่งที่เป็นภำรกิจกำรบริกำรวิชำกำร          
ที่ส ำคัญและมีกระบวนกำรท ำงำนที่ละเอียด หลำยขั้นตอน และต้องสื่อสำรเกี่ยวข้องกับหลำยๆ  
ฝ่ำย ดังนั้น จึงได้จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนด้ำนฝึกอบรมโครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพัฒนำ
คุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (สปชต.) ซึ่งเปรียบเสมือนแผนที่บอกทำง  
กำรท ำงำนที่มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนกำร ระบุถึงขั้นตอนและรำยละเอียดของกระบวนกำร
ต่ำงๆ และวิธีกำรควบคุม  คู่มือกำรปฏิบัติงำนจึงเป็นสิ่งส ำคัญเป็นอย่ำงยิ่ งที่จะเป็นแนวทำงใน 
กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของคู่มือ 
 1.2.1 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนฝึกอบรม งำนบริกำรวิชำกำรและผู้ที่สนใจทั่วไปได้ใช้เป็น
แนวทำงในกำรปฏิบัติงำนด้ำนฝึกอบรม 
 1.2.2 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนฝึกอบรมใช้เป็นเครื่องมือส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
และสำมำรถปฏิบัติงำนจัดฝึกอบรมได้ตำมขั้นตอน และกรอบกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจนและปฏิบัติได้
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อย่ำงถูกต้องลดข้อผิดพลำดในกำรด ำเนินงำน ทั้งยังสำมำรถตอบสนองผู้รับบริกำรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ก่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
 1.2.3 เพ่ือให้ผู้บริหำร หัวหน้ำงำน บุคลำกร สำมำรถตรวจสอบก ำกับดูแลและนิ เทศ 
กำรด ำเนินจัดฝึกอบรมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 กำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนครั้งนี้ ผู้ศึกษำได้ศึกษำเนื้อหำสำระของขั้นตอนและกระบวนกำร 
จัดฝึกอบรม โครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำรในจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ (สปชต.) ของส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น อำจจะมีควำมแตกต่ำง
ไปจำกหน่วยงำนฝึกอบรมอ่ืนๆ เนื่องจำกพันธกิจและวัตถุประสงค์ที่มีควำมแตกต่ำงกัน แต่ได้แสดงถึง
ขั้นตอนรำยละเอียดกำรปฏิบัติงำนและเครื่องมือที่ช่วยในกำรปฏิบัติงำน ซึ่งจะครอบคลุม กฎระเบียบ 
เงื่อนไข ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้องตลอดจนเอกสำรต่ำงๆ ในแต่ละขั้นตอนกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้มี 
ควำมเข้ำใจและสำมำรถน ำไปปฏิบัติได้ต่อไป 
 
1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.4.1 ผู้ปฏิบัติงำนของงำนบริกำรวิชำกำรและผู้ที่สนใจทั่วไปได้ใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน
ด้ำนฝึกอบรม  
 1.4.2 เป็นเครื่องมือส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสำมำรถปฏิบัติงำนจัด
ฝึกอบรมได้ตำมขั้นตอน และกรอบกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจนและปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้องลดข้อผิดพลำด
ในกำรด ำเนินงำน ทั้งยังสำมำรถตอบสนองผู้รับบริกำรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
 1.4.3 ผู้บริหำร หัวหน้ำงำน บุคลำกร สำมำรถตรวจสอบก ำกับดูแลและนิเทศกำรด ำเนินจัด
ฝึกอบรมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 1.5.1 กำรจัดฝึกอบรม หมำยถึง กระบวนกำรที่ท ำให้ผู้ เข้ำรับกำรฝึกอบรมเกิดควำมรู้  
ควำมเข้ำใจ มีทัศนคติ ทักษะควำมช ำนำญ จนเกิดประสบกำรณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และสำมำรถ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ 
 1.5.2 ส ำนักฯ หมำยถึง ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 1.5.3  ผู้อ ำนวยกำรฯ หมำยถึง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 1.5.4  หัวหน้ำฯ หมำยถึง หัวหน้ำงำนบริกำรวิชำกำร ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัย 
ขอนแก่น 
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 1.5.5 นักวิชำกำรศึกษำ หมำยถึง เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบหรือผู้ปฏิบัติงำนที่อยู่ในสังกัด ส ำนัก
บริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 1.5.6  โครงกำรฝึกอบรม หมำยถึง โครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพชีวิต
ของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (สปชต.) ปีงบประมำณ 2562   
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บทที่ 2 
โครงสร้ำง และ บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร มีชื่อเดิม “ศูนย์กำรศึกษำต่อเนื่อง” เป็นหน่วยงำนเทียบเท่ำคณะ ก่อตั้ง

ตำมประกำศพระรำชกฤษฎีกำ เมื่อวันที่ 29 ธันวำคม 2532 และ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์บริกำร
วิชำกำร”  ตำมพระรำชกฤษฎีกำเมื่อวันที่ 7 พฤษภำคม 2542 เพ่ือให้สอดคล้องกับพระรำชกฤษฎีกำ 
จัดตั้งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัย ขอนแก่น ทบวงมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2542 และได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้ง
เป็น “ส ำนักบริกำรวิชำกำร” ตำมพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งส่วนรำชกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น                 
เมื่อวันที่  7 กรกฎำคม 2558 สถำนที่ท ำกำรปัจจุบันตั้งอยู่ที่อำคำรพิมล กลกิจ ชั้น 5 มหำวิทยำลัย 
ขอนแก่น ปัจจุบันจำกประสบกำรณ์ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรที่ยำวนำน ส ำนักบริกำรวิชำกำรมีกำรพัฒนำ
เปลี่ยนแปลงอย่ำงต่อเนื่อง มุ่งมั่นที่จะพัฒนำส ำนักบริกำรวิชำกำรให้เจริญก้ำวหน้ำ กอปรกับนโยบำย
ผู้บริหำรที่มีทิศทำงที่ชัดเจน ซึ่งจะน ำพำส ำนักบริกำรวิชำกำรให้มีบทบำทส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศ
และประเทศในกลุ่มประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง ยึดมั่นกำรส่งเสริมและด ำเนินกำรถ่ำยทอดวิทยำกำร
ด้ำนต่ำง ๆ ตำมนโยบำยและสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยขอนแก่น 

วัตถุประสงค์ 
1.  เป็นหน่วยงำนหลักในกำรประสำนงำนและระดมทรัพยำกรทั้งภำยในและภำยนอก

มหำวิทยำลัยขอนแก่น  เพ่ือจัดบริกำรให้กำรศึกษำและอบรมแก่ประชำชนระดับต่ำงๆ ทั้งระยะสั้น
และระยะยำว ในหัวข้อวิชำกำรและวิชำชีพที่ผู้เข้ำรับกำรศึกษำและอบรมสนใจ เพ่ือให้ประชำชน
ได้รับควำมรู้ทักษะและค่ำนิยมต่ำงๆ ที่จะน ำไป ใช้ประโยชน์ ทั้งในชีวิต ประจ ำวันและประกอบอำชีพ 

2.  ร่วมมือกับคณะและหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยในมหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำครัฐและ
เอกชน ในกำรให้บริกำรแก่ชุมชน 

3.  สร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงมหำวิทยำลัย กับชุมชน 
4.  เผยแพร่และประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัย 

ปรัชญำ/ปณิธำน 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร เป็นศูนย์รวมสหวิทยำกำรเพ่ือให้บริกำรแก่ชุมชนในภำคตะวันออก 

เฉียงเหนือ ยึดมั่นกำรส่งเสริม ด ำเนินกำรถ่ำยทอดวิทยำกำร ด้ำนต่ำง ๆ เพ่ือเพ่ิมโอกำสและเสริม
คุณภำพชีวิตของประชำชนให้สมดุลและยั่งยืน 
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วิสัยทัศน์ 
มุ่งเป็นผู้น ำด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรและกำรอุทิศเพ่ือสังคม ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชำติ         

อนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขงและนำนำชำติ 
 
ค ำขวัญ 

ประสำนสหวิทยำกำรสู่ชุมชนให้กว้ำงไกล ด้วยสำยใยของส ำนักบริกำรวิชำกำร 
 
พันธกิจ 

1)  พัฒนำส ำนักบริกำรวิชำกำร ให้เป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ที่มีคุณภำพบน 
พ้ืนฐำน เศรษฐกิจพอเพียงของประเทศไทยและประเทศในอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง 

2)  เป็นผู้ประสำนงำนและด ำเนินกำรให้บุคลำกรของมหำวิทยำลัยร่วมขับเคลื่อนกำรให้ 
บริกำรวิชำกำรกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีที่เหมำะสม เพ่ือกำรพัฒนำสังคมและเพ่ิมคุณภำพชีวิตอย่ำง
ยั่งยืน 

3)  ระดมทรัพยำกรของมหำวิทยำลัย พันธมิตร เครือข่ำยตลอดจนภูมิปัญญำ วัฒนธรรม
ท้องถิ่น เพ่ือสร้ำงชุมชนแห่งกำรพัฒนำสังคมเศรษฐกิจพอเพี ยง ที่ เป็นแบบอย่ำงที่ดีในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้เป็นสถำนที่ปฏิบัติกำร ทำงสังคม (Social Laboratory) ในกำรเรียนกำรสอน 
กำรวิจัยของมหำวิทยำลัย 

4)  สร้ำงเครือข่ำยแห่งกำรร่วมมือกับภำคธุรกิจ ภำคอุตสำหกรรม ภำครัฐ สถำบันกำรศึกษำ
เอกชน องค์กรเอกชน เพ่ือร่วมมือในกำรพัฒนำสังคม และพัฒนำธุรกิจ 

5)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรของมหำวิทยำลัยมีบทบำทในกำรให้บริกำรวิชำกำร           
เพ่ือกำรพัฒนำประเทศและประเทศในอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง 

6)  ส่งเสริมและสนับสนุนกำรบริกำรวิชำกำร เพ่ือสร้ำงรำยได้แก่มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 
วัฒนธรรมองค์กร 

กระตือรือร้นต่อกำรเปลี่ยนแปลง  ยึดมั่นในกฎและระเบียบ  มีระบบธรรมำภิบำล 
ประนีประนอมและยอมรับควำมคิดเห็น ท ำงำนเป็นทีม มีจิตใจของกำรบริกำรเน้นกำรถ่ำยทอด
ควำมรู้และแลกเปลี่ยนควำมรู้ในองค์กร 

 
นโยบำย 

ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น เป็นสถำบันแห่งกำรประสำนงำน  และ
ด ำเนินกำรให้บริกำรวิชำกำร กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี กำรสร้ำงทรัพยำกรมนุษย์ที่มีคุณภำพแก่สังคม
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ของมหำวิทยำลัยโดยกำรบูรณำกำรสรรพวิทยำกำร จำกบุคลำกรของมหำวิทยำลัย พันธมิตร 
เครือข่ำย ภูมิปัญญำ วัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือกำรชี้น ำ ชี้แนะและร่วมพัฒนำสังคมท่ียั่งยืน 
 
ค่ำนิยมองค์กร 

กำรน ำองค์กรอย่ำงมีวิสัยทัศน์ตำมแนวทำง กำรจัดกำรบริหำรที่ดี ควำมรับผิดชอบต่อชุมชน 
สังคมและสิ่งแวดล้อม กำรให้ควำมส ำคัญกับบุคลำกรและคู่ควำมร่วมมือ กำรเรียนรู้ของบุคคล  
และองค์กร กำรให้ควำมส ำคัญกับผู้รับบริกำร 

 
อัตลักษณ์ 

น ำผลงำนจำกมหำวิทยำลัยที่ใช้งำนวิจัยเป็นฐำน เพ่ือกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
 

เป้ำประสงค์ 
1.  ผลงำนกำรบริกำรวิชำกำรที่มีผลกระทบต่อชุมชน (Impact on Community) ทั้งในแง่

ของกำรแก้ปัญหำ และกำรพัฒนำชุมชน 
2.  ชุมชนต้นแบบกำรพัฒนำโดยใช้หลักเกณฑ์กำรมีส่วนร่วมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

(Community Model) 
3.  ผลงำนกำรบริกำรวิชำกำรที่เกิดจำกควำมร่วมมือของชุมชน ภำครัฐและเอกชน (Community 

Participation) 
4. ผลงำนบริกำรวิชำกำรที่เกิดจำกผลิตผลจำกกำรวิจัย กำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัย  

ที่มีงำนวิจัยเป็นฐำน (Research Based University) 
5. ผลงำนบริกำรวิชำกำรท่ีท ำให้เกิดรำยได ้

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรมหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ.2559-2562 เสำหลักที่ 3 : Culture 

and Care Community ส่งเสริมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น ห่วงใยและดูแล
ชุมชนในมิติต่ำง ๆ  โดยใช้ยุทธศำสตร์ที่ 9  เป็นองค์กรที่มีควำมห่วงใยต่อสังคม โดยมีเป้ำประสงค์               
ของยุทธศำสตร์ คือกำรเป็นผู้น ำด้ำนบริกำรวิชำกำรแก่สังคมด้วยวัฒนธรรมที่กอปรไปด้วย             
ควำมห่วงใย ควำมใส่ใจ และกำรดูแลชุมชนและสังคม ภำยใต้แนวคิดหลักของยุทธศำสตร์ คือ                
กำรเชื่อมโยงองค์ควำมรู้ในมิติต่ำง ๆ ที่มหำวิทยำลัยขอนแก่นพัฒนำขึ้นมำไปช่วยกันแก้ปัญหำ                   
ให้ชุมชน เพ่ือให้เกิดควำมเข้มแข็งและเกิดกำรบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอน รวมถึงกำรสร้ำงจิต
วิญญำณของกำรมี “จิตอำสำ” ให้แก่นักศึกษำผ่ำนกิจกรรมต่ำง ๆ ตลอดจนกำรสร้ำงอุทยำน 
กำรเรียนรู้ต่ำง ๆ  
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2.1  โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
 2.1.1 โครงสร้ำงองค์กรและกำรบริหำรงำน 

โครงสร้ำงองค์กรและกำรบริหำรงำน 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

           
 
 
 

                                                    
 

 
 

           

          
แผนภูมิที่ 1 โครงสร้ำงองคก์รและกำรบริหำรงำน  

อธิการบดี 

คณะกรรมการประจ าส านัก 

คณะกรรมการบริการวิชาการ 

ผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการบรหิารส านัก 

คณะกรรมการตดิตามและประเมินผล 

คณะกรรมการภาคประชาชน 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายวิชาการ 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริการ 

ผู้อ านวยการกอง
บริหารงาน 

ส านักบริการวิชาการ 
ที่ปรึกษากองบริหารงานส านักฯ 

หัวหน้างานบริหารและ
สื่อสารองค์กร 

หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หัวหน้างาน 
บริการวิชาการ 

- บริหารและธุรการ 
- การเงิน 
- พัสด ุ
- ประชาสัมพันธ ์
- โสตทัศนูปกรณ์ 

- แผนและงบประมาณ 
- เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ติดตามและประเมินผล 
- ประกันคุณภาพการศึกษา 
 

- บริการวิชาการและฝกึอบรม 
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แผนภูมิที่ 2 แสดงโครงสร้ำงกำรปฏิบัติงำน (Activity chart) 

 
 

นางสาวลลดา  สินธุพันธ์ 
นักวชิำกำรศึกษำ 

   
 

นำยณัฐพล หีบแกว้ 
นักวชิำกำรศึกษำ 

   
 

นำงสำวกรฎำ พลเยี่ยม 
นักวชิำกำรศึกษำ 

 

  

นางสาวเดือนเพ็ญดาว  ชวิพิมาย 
หัวหน้างานบริการวิชาการ 

 

  
 

นำยพิสิษฐ์ วงศ์ไชยศิร ิ
นักวชิำกำรศึกษำ 

  
 

นำยภำนุพงศ์ ริ้วพงษก์ุล 
นักวิชำกำรศึกษำ 

 

  
 

นำยอิศรำพงษ ์ฟักตั้ง 
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำน

ทั่วไป 
 

  
 

นำงสำวกนกวรรณ รัตน์สุวรรณ 
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป 

 

  
 

นำงสำวผอ่งศรี เป้งสะท้ำน 
เจ้ำหน้ำที่ธรุกำร 
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นำยพสิิษฐ์ วงศไ์ชยศิร ิ

นักวิชำกำรศึกษำ  

 
นำยภำนุพงศ์ ริ้วพงษ์กุล 

นักวิชำกำรศึกษำ 
 

 
นำยอิศรำพงษ์ ฟักตั้ง 

เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทั่วไป 
 

 

 
นำงสำวกนกวรรณ รัตนส์ุวรรณ 

เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทั่วไป 
 

 
นำงสำวผ่องศรี เป้งสะทำ้น 

เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 
 

 
 

แผนภูมิที่ 3  โครงสร้ำงกำรปฏิบัติงำนงำนบริกำรวิชำกำร 

นายณัฐพล หีบแก้ว 

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
งานบริการวิชาการแก่สังคมตามหลักสูตร 
ของส านักบริการวิชาการและภาคธุรกิจ 

นางสาวเดือนเพ็ญดาว ชิวพิมาย 
นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 

หัวหน้างานบริการวิชาการ 

นางสาวกรฎา พลเยี่ยม 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

งานบริการวิชาการแก่สังคมตามหลักสูตร 
ของส านักบริการวิชาการ 

 

นางสาวลลดา สินธุพันธ ์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
งานบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพการท างานกับหน่วยงานภายนอก 
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ตำรำงท่ี 1 อัตรำก ำลังบุคลำกร งำนบริกำรวิชำกำร ส ำนักบริกำรวิชำกำร 
 

อัตรำก ำลังบุคลำกร งำนบริกำรวิชำกำร 

ล ำดับ ประเภท กำรศึกษำ 
จ ำนวน 
(คน) 

เพศ อำยุเฉลี่ย 
(ปี) หญิง ชำย 

1 พนักงำนเปลี่ยนสถำนภำพ ระดับปริญญำโท 1 1 - 49.00 

2 พนักงำนงบประมำณเงินแผ่นดิน ระดับปริญญำโท 1 1 - 36.00 
3 พนักงำนงบประมำณเงินรำยได้ ระดับปริญญำโท 2 1 1 30.00 

4 ลูกจ้ำงชั่วครำวเงินรำยได้ ระดับปริญญำตรี 1 - 1 26.00 

5 ลูกจ้ำงชั่วครำวเงินรำยได้ ระดับ ปวช. 1 1 - 55.00 
6 ลูกจ้ำงชั่วครำวโครงกำร ระดับปริญญำตรี 3 1 2 26.00 

รวมอัตรำก ำลังบุคลำกรทั้งสิ้น 9 5 4 37.00 
 
ตำรำงท่ี 1 อัตรำก ำลังบุคลำกรงำนบริกำรวิชำกำร ในปีงบประมำณ  พ.ศ. 2563 
จ ำแนกตำมประเภทของบุคลำกร วุฒิกำรศึกษำ เพศ และอำยุเฉลี่ย 
 ในปีงบประมำณ 2563 งำนบริกำรวิชำกำร มี อัตรำก ำลั งบุคลำกรรวมทั้ งหมด 9 คน            
ซึ่งประกอบด้วยพนักงำนเปลี่ยนสถำนภำพ จ ำนวน 1 คน และพนักงำนมหำวิทยำลัยเงินงบประมำณ 
จ ำนวน 1 คน พนักงำนมหำวิทยำลัยเงินรำยได้ จ ำนวน 2 คน ลูกจ้ำงชั่วครำว - เงินรำยได้ ,โครงกำร 
จ ำนวน 5 คน ส่วนใหญ่มีวุฒิ กำรศึกษำระดับปริญญำตรี เป็นผู้หญิ ง และมีอำยุ เฉลี่ย 37 ปี                 
(ตำรำงท่ี 1) 
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ตำรำงท่ี 2 กำรวิเครำะห์คุณสมบัติและสมรรถนะของบุคลำกร งำนบริกำรวิชำกำร 
 

ต ำแหน่ง/หน้ำที่รับผิดชอบ กำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน คุณสมบัติเฉพำะ 

1. นำงสำวเดือนเพ็ญดำว  ชิวพิมำย 
รักษำกำรในต ำแหน่งหัวหน้ำงำน
บริกำรวิชำกำร 

- ระดับปริญญำตรี  
คุณวุฒิ ศิลปศำสตรบัณฑิต 
สำขำ กำรจัดกำรทั่วไป 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎสวนสุนันทำ 
- ระดับปริญญำโท 
คุณวุฒิ ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต 
สำขำ เทคโนโลยีกำรศึกษำ 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

รักษำกำรในต ำแหน่ง
หัวหน้ำงำนบริกำร
วิชำกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร              
กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ในงำนบริกำรวิชำกำร                    
ให้ปฏิบัติงำนตำมนโยบำยของส ำนักบริกำรวิชำกำร  และ
ควบคุมดูแลบริหำรจัดกำรให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้องตำม
กฎระเบียบ  ให้ค ำแนะน ำปรึกษำแก้ไขปัญหำอุปสรรค  
ปลูกฝังจิตส ำนึกบุคลำกรกลุ่มภำรกิจให้มีจิตบริกำร 
ส่งเสริมสมรรถนะและบุคลิกภำพพร้อมให้บริกำร โดยใช้
กระบวนกำรมีส่วนร่วมเป็นหลัก 
- มีทักษะในกำรให้บริกำรวิชำกำรเพื่อเสริมสร้ำงกำร
พัฒนำสังคมที่ยั่งยืนเพ่ือชี้น ำชี้แนะร่วมพัฒนำและแก้ไข
ปัญหำสังคมได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
- มีทักษะในกำรเจรจำต่อรอง ด้ำนกำรบริหำรหลักสูตร / 
โครงกำรกำร เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
- มีทักษะในกำรด ำเนินกำรเชิงรุก ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำร
บริกำรวิชำกำรให้ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรอยู่
เสมอ 
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ตำรำงท่ี 2 กำรวิเครำะห์คุณสมบัติและสมรรถนะของบุคลำกร งำนบริกำรวิชำกำร (ต่อ) 
 

ต ำแหน่ง/หน้ำที่รับผิดชอบ กำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน คุณสมบัติเฉพำะ 

   - มีศิลปะด้ำนกำรสื่อสำร จูงใจ ผู้ให้บริกำร 
ผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- สำมำรถวำงแผนกำรปฏิบัติงำนและปฏิทิน
ปฏิบัติงำนประจ ำปี กำรจัดท ำงบประมำณของงำน
บริกำรวิชำกำร พร้อมทั้งจัดท ำรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำน 

2. นำงสำวลลดำ  สินธุพันธ ์ - ระดับปริญญำตรี  
คุณวุฒิ ศิลปศำสตรบัณฑิต 
สำขำ กำรจัดกำรกำรพัฒนำสังคม 
เกียรตินิยมอันดับ 2 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
- ระดับปริญญำโท  
คุณวุฒิ บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต 
วิทยำลัยบัณฑิตศึกษำกำรจัดกำร 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

นักวิชำกำรศึกษำ - สำมำรถเขียนโครงกำรและให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ
ช่วยเหลือด้ำนวิชำกำรแก่คณะท ำงำน 
- สำมำรถศึกษำ วิเครำะห์ ก ำหนดแผนกำร
ปฏิบัติงำนบริกำรวิชำกำรในพ้ืนที่เป้ำหมำยได้ 
- ส่งเสริมและประสำนงำนกำรด ำเนินงำน กำรจัด
กิจกรรม โครงกำรด้ำนบริกำรวิชำกำร ตำมภำรกิจ
และเป้ำหมำยของหน่วยงำนได้ 
- มีทักษะในกำรวำงแผนกำรบริกำรฝึกอบรม
ประจ ำปีงบประมำณหลักสูตร In-house /Public  
และหลักสูตรพิเศษอ่ืนๆ มีทักษะในกำรประเมินผล
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ตำรำงท่ี 2 กำรวิเครำะห์คุณสมบัติและสมรรถนะของบุคลำกร งำนบริกำรวิชำกำร (ต่อ) 
 

ต ำแหน่ง/หน้ำที่รับผิดชอบ กำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน คุณสมบัติเฉพำะ 

ควำมพึงพอใจของกำรจัดกำรฝึกอบรม ประเมิน
วิทยำกร 
- มีทักษะในกำรสื่อสำรกับคณะท ำงำน และ 
กำรติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำน/องค์กร
ภำยนอก 
- มีทักษะในกำรน ำผลงำนวิจัยกำรเรียนกำรสอน 
และภูมิปัญญำท้องถิ่น มำบูรณำกำรในกำรบริกำร
วิชำกำร 
- มีทักษะในกำรท ำงำนร่วมกับชุมชน เช่น กำรน ำ
ประชุม เป็นผู้ช่วยวิทยำกร พิธีกรด ำเนินกิจกรรม 
พิธีกำร 
- สำมำรถรวบรวมและจัดท ำสรุปผลกำร
ด ำเนินงำนกำรปฏิบัติงำนงำนบริกำรวิชำกำร   
- สำมำรถใช้งำนโปรแกรม Microsoft office ได้
เป็นอย่ำงดี  
- มีจิตบริกำรในกำรให้บริกำรวิชำกำร 
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ตำรำงท่ี 2 กำรวิเครำะห์คุณสมบัติและสมรรถนะของบุคลำกร งำนบริกำรวิชำกำร (ต่อ) 
 

ต ำแหน่ง/หน้ำที่รับผิดชอบ กำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน คุณสมบัติเฉพำะ 

3. นำยณัฐพล หีบแก้ว - ระดับปริญญำตรี  
คุณวุฒิ ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำ 
อังกฤษธุรกิจ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
- ระดับปริญญำโท  
คุณวุฒิ บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต  วิทยำลัย
บัณฑิตศึกษำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 

นักวิชำกำรศึกษำ - มีทักษะในกำรวำงแผนกำรบริกำรฝึกอบรม
ประจ ำปีงบประมำณหลักสูตร In-house /Public  
และหลักสูตรพิเศษอ่ืนๆ มีทักษะในกำรประเมินผล
ควำมพึงพอใจของกำรจัดกำรฝึกอบรม ประเมิน
วิทยำกร   
- ควำมสำมำรถทำงภำษำต่ำงประเทศเป็นอย่ำงดี
(ภำษำอังกฤษ) 
- สำมำรถใช้งำนโปรแกรม Microsoft office         
ในกำรปฏิบัติงำนได้ดี 
- มีทักษะในกำรสื่อสำรกับคณะท ำงำน และกำร
ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำน/องค์กรภำยนอก 
- มีจิตบริกำรในกำรให้บริกำรวิชำกำร 
- สำมำรถออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์และ 
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ตำรำงท่ี 2 กำรวิเครำะห์คุณสมบัติและสมรรถนะของบุคลำกร งำนบริกำรวิชำกำร (ต่อ) 
 

ต ำแหน่ง/หน้ำที่รับผิดชอบ กำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน คุณสมบัติเฉพำะ 

4. นำงสำวกรฎำ พลเยี่ยม - ระดับปริญญำตรี   
คุณวุฒิ กำรจัดกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 
คณะวิทยำกรจัดกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
- ระดับปริญญำโท  
คุณวุฒิ บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต วิทยำลัย
บัณฑิตศึกษำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 
 

นักวิชำกำรศึกษำ - กำรบริหำรจัดกำรโครงกำรและจัดระบบ
ฐำนข้อมูลต่ำงๆ 
- มีทักษะในกำรสื่อสำรกับคณะท ำงำน และกำร
ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำน/องค์กรภำยนอก 
- มีทักษะในกำรท ำงำน เช่น เป็นผู้ช่วยวิทยำกร 
พิธีกรด ำเนินกิจกรรม พิธีกำร 
- สำมำรถใช้งำนโปรแกรม Microsoft office       
ในกำรปฏิบัติงำนได้ดี 
- สำมำรถใช้งำนโปรแกรมวิเครำะห์ข้อมูลทำง
สถิติ  SPSS  For  Windows ได้ดี 
- มีจิตบริกำรในกำรให้บริกำรวิชำกำร 
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ตำรำงท่ี 2 กำรวิเครำะห์คุณสมบัติและสมรรถนะของบุคลำกร งำนบริกำรวิชำกำร (ต่อ) 
 

ต ำแหน่ง/หน้ำที่รับผิดชอบ กำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน คุณสมบัติเฉพำะ 

5. นำยพิสิษฐ์ วงศ์ไชยศิริ - ระดับปริญญำตรี  
คุณวุฒิ ศิลปศำสตรบัณฑิต  
สำขำรัฐประศำสนศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 

นักวิชำกำรศึกษำ - สำมำรถใช้งำนโปรแกรม Microsoft office               
ในกำรปฏิบัติงำนได้ดี 
- มีทักษะในกำรสื่อสำรกับคณะท ำงำน และกำร
ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำน/องค์กรภำยนอก 
- มีทักษะในกำรเขียน และถ่ำยรูปประกอบ
รำยงำน  
- มีทักษะในกำรท ำงำนร่วมกับชุมชน  
- มีจิตบริกำรในกำรให้บริกำรวิชำกำร 

6. นำยอิศรำพงษ์ ฟักตั้ง 
 

- ระดับปริญญำตรี  
คุณวุฒิ เทคโนโลยีบัณฑิต สำขำกำรจัดกำรงำน
ช่ำงและผังเมือง วิทยำลัยกำรปกครองท้องถิ่น  
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

จ.บริหำรงำนทั่วไป - มีทักษะในกำรสื่อสำรกับคณะท ำงำน และกำร
ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำน/องค์กรภำยนอก 
- มีทักษะในกำรน ำผลงำนวิจัยกำรเรียนกำรสอน 
และภูมิปัญญำท้องถิ่นมำบูรณำกำรในกำรบริกำร
วิชำกำร 
- มีทักษะในกำรท ำงำน เช่น เป็นผู้ช่วยวิทยำกร 
พิธีกรด ำเนินกิจกรรมพิธีกำร 
- มีจิตบริกำรในกำรให้บริกำรวิชำกำร 
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ตำรำงท่ี 2 กำรวิเครำะห์คุณสมบัติและสมรรถนะของบุคลำกร งำนบริกำรวิชำกำร (ต่อ) 
 

ต ำแหน่ง/หน้ำที่รับผิดชอบ กำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน คุณสมบัติเฉพำะ 

7. นำยภำนุพงศ์ ริ้วพงษ์กุล - ระดับปริญญำตรี  
คุณวุฒิ บริหำรธุรกิจบัณฑิต (กำรจัดกำร) กำร
จัดกำร คณะวิทยำกรจัดกำร 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

นักวิชำกำรศึกษำ - มีทักษะในกำรสื่อสำรกับคณะท ำงำน และกำร
ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำน/องค์กรภำยนอก 
- มีทักษะในกำรน ำผลงำนวิจัยกำรเรียนกำรสอน 
และภูมิปัญญำท้องถิ่นมำบูรณำกำรในกำรบริกำร
วิชำกำร 
- มีทักษะในกำรท ำงำน เช่น เป็นผู้ช่วยวิทยำกร 
พิธีกรด ำเนินกิจกรรมพิธีกำร 
- มีจิตบริกำรในกำรให้บริกำรวิชำกำร 
 

8. นำงสำวกนกวรรณ  
รัตน์สุวรรณ  

- ระดับปริญญำตรี บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำ
กำรจัดกำร คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลับ
รำชภัฏมหำสำรคำม 

จ.บริหำรงำนทั่วไป - มีทักษะในกำรสื่อสำรกับคณะท ำงำน และ กำร
ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำน/องค์กรภำยนอก 
- มีทักษะในกำรท ำงำน เช่น เป็นผู้ช่วยวิทยำกร 
พิธีกรด ำเนินกิจกรรมพิธีกำร 
- มีจิตบริกำรในกำรให้บริกำรวิชำกำร 
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ตำรำงท่ี 2 กำรวิเครำะห์คุณสมบัติและสมรรถนะของบุคลำกร งำนบริกำรวิชำกำร (ต่อ) 
 

ต ำแหน่ง/หน้ำที่รับผิดชอบ กำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน คุณสมบัติเฉพำะ 

9. นำงสำวผ่องศรี เป้งสะท้ำน - ระดับ ปวช. วิทยำลัยเทคโนโลยีภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น 

เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร - มีทักษะในกำรท ำงำนธุรกำรและ สำรบรรณ 
- มีทักษะในกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนร่ำงโต้ตอบ 
รับ-ส่งหนังสือรำชกำร จัดเก็บและค้นหำเอกสำรได้
ถูกต้องรวดเร็ว  
- มีทกัษะในกำรสื่อสำรกับคณะท ำงำน และกำร
ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำน/องค์กรภำยนอก 
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 จำกตำรำงกำรวิเครำะห์คุณสมบัติและสมรรถนะของบุคลำกรงำนบริกำรวิชำกำรประกอบกับ
มำตรฐำนต ำแหน่งงำนที่มหำวิทยำลัยขอนแก่นก ำหนด พอจะสรุปได้ว่ำ ผู้ที่จะปฏิบัติหน้ำที่ในงำน
บริกำรวิชำกำร ควรมีคุณสมบัติและสมรรถนะที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรงำนบริกำร
วิชำกำร ดังนี้ 
 1. ต ำแหน่งหัวหน้ำงำนบริกำรวิชำกำร จะต้องเป็นผู้ที่มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำร
และมีทักษะในกำรประสำนงำน มีควำมรอบรู้และทันต่อสถำนกำรณ์ มีควำมมุ่งมั่น อดทน สำมำรถ             
วำงแผนกำรด ำเนินงำน จัดท ำแผนปฏิบัติงำน (Action Plan) ของงำนบริกำรวิชำกำร ออกแบบ           
จัดระบบงำนและวำงโครงสร้ำงกำรด ำเนินงำน และกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรภำยในฝ่ำยฯ วำงแผน 
ก ำหนดและก ำกับ ติดตำมบริหำรจัดกำรงบประมำณที่ได้รับจัดสรร ทั้งจำกงบประมำณเงินรำยได้ กำร
จัดเก็บเงินรำยได้จำกแหล่งงบประมำณอ่ืน  ก ำหนดแผนกำรจัดหำวัสดุ ครุภัณฑ์ ส ำหรับกำร
ด ำเนินงำนภำยในงำนบริกำรวิชำกำรก ำหนดแผนกำรพัฒนำบุคลำกรภำยในกลุ่มฯ ที่สอดคล้องกับ
นโยบำยของส ำนักบริกำรวิชำกำรโดยประสำนกับกลุ่มภำรกิจอ ำนวยกำร 
 2. ต ำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำ รับผิดชอบงำนด้ำนบริกำรวิชำกำรแก่สังคมเพ่ือจัดเก็บรำยได้
จำกงบประมำณแหล่งอ่ืน จะต้องเป็นผู้ที่มีควำมสำมำรถในกำรวำงแผนและบริหำรจัดกำรโครงกำร
บริกำรวิชำกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพในทุกด้ำน เช่น กำรประสำนงำนหน่วยงำนทั้งภำครัฐ 
ภำคเอกชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในโครงกำรที่รับผิดชอบ ประสำนงำนผู้เชี่ยวชำญในสำขำวิชำ
ต่ำงๆ จัดท ำเอกสำรทำงรำชกำร จัดประชุมแนวทำงด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิบัติงำน ศึกษำค้นคว้ำ
เอกสำรและองค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องและมีประโยชน์ต่องำนบริกำรวิชำกำร ประสำนงำนชุมชน กำร
บริกำรวิชำกำรระหว่ำงชุมชน คณำจำรย์ผู้เชี่ยวชำญ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ทักษะในกำรเข้ำพ้ืนที่
ชุมชนเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลควำมต้องกำรของชุมชนในรูปแบบที่หลำกหลำยตำมเทคนิคกำรเก็บรวม
รวมที่ใช้ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระเบียบกำรเบิกจ่ำย สำมำรถรวบรวม วิเครำะห์ และสรุปผล
เพ่ือจัดท ำรำยงำน  
 3. ต ำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำ รับผิดชอบงำนด้ำนบริกำรวิชำกำรฝึกอบรม จะต้องเป็นผู้ที่มี
ควำมสำมำรถวำงแผนพัฒนำและปรับปรุงกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง มีทักษะในกำรประชำสัมพันธ์
หลักสูตร/โครงกำรฝึกอบรม สำมำรถติดต่อประสำนงำน ด ำเนินกำรจัดท ำหลักสูตร/โครงกำรฝึกอบรม 
ให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และบรรลุตำมวัตถุประสงค์โครงกำร รวมทั้งสำมำรถ
สรุปผลกำรด ำเนินงำน ประเมินควำมส ำเร็จหรือปัญหำ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำหรือปรับปรุง
กำรด ำเนินงำนต่อไป 
 ในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่แล้ว จะต้องเป็นผู้ที่มีควำมละเอียดรอบครอบ อดทน และ
ปฏิบัติงำนทั้งในส ำนักงำนและภำคสนำมได้อย่ำงคล่องตัว 
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2.2  บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

 2.2.1 บทบำทหน้ำที่ของต ำแหน่งตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง 
  คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ  หรือ ก.พ.อ. ได้ก ำหนด
มำตรฐำน กำรก ำหนดต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ ระดับช ำนำญกำร เมื่อวันที่ 21 กันยำยน 2553 
ดังนี้ 
  หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้นที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรใน
กำรท ำงำนปฏิบัติงำนเกี่ยวกับด้ำนวิชำกำรศึกษำ ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำน
อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในดำนต่ำงๆ ดังนี้ 
  1.  ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
   (1)  ศึกษำวิเครำะห์เกี่ยวกับหลักสูตร แบบเรียน กำรเทียบควำมรู้ กำรจัดกำร
ควำมรู้งำนกิจกำรนักศึกษำ งำนวินัยเเละพัฒนำนักศึกษำ งำนบริกำรเเละสวัสดิกำร งำนนักศึกษำวิชำ
ทหำรกำรจัดพิพิธภัณฑ์กำรศึกษำ เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ เเละกิจกรรมทำง
กำรศึกษำต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมยุทธศำสตร์ แผน นโยบำยของหน่วยงำน 
   (2)  ส ำรวจ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูลเเละสถิติทำงกำรศึกษำเเละกิจกำร
นักศึกษำควำมต้องกำรก ำลังคน ศึกษำวิเครำะห์เละจัดท ำหลักสูตร ทดลองใช้หลักสูตร ปรับปรุง
หลักสูตรกำรพัฒนำหนังสือหรือต ำรำเรียน ควำมรู้ พ้ืนฐำน ตลอดจนควำมต้องกำรด้ำนกำรใช้
เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
   (3)  จัดท ำมำตรฐำนสถำนศึกษำ กำรติดต่อขอควำมช่วยเหลือจำกต่ำงประเทศ
ทำงกำรศึกษำด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนทะเบียนและเอกสำรค้ำนกำรศึกษำ รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย 
เพ่ือเป็นหลักฐำนอ้ำงอิงเเละให้กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 
   (4)  ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำน กิจกรรมเเละสรุปผลด้ำนกำรศึกษำ 
วิเครำะห์ วิจัยส่งเสริมกำรวิจัยกำรศึกษำ และเผยเเพร่ผลงำนทำงด้ำนกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำงำนด้ำน
วิชำกำรศึกษำ 
   (5)  กำรให้บริกำรวิชำกำรด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรจัดบริกำรส่งเสริมกำรศึกษำโดยใช้
เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ จัดประชุมอบรมเเละสัมมนำเกี่ยวกับกำรศึกษำเเละกิจกำรนักศึกษำ 
เผยแพร่กำรศึกษำ เช่นออกรำยกำรทำงวิทยุ โทรทัศน์ กำรเขียนบทควำม จัดท ำวำรสำร หรือเอกสำร
ต่ำงๆ ให้ล ำปรึกษำเเนะน ำในกำรปฏิบัติงำนแก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำเเละแก่นักศึกษำที่มำฝึก
ปฏิบัติงำน ตอบปัญหำและชี้แจงเรื่องต่ำงๆ เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ เพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อข่ำง
ถูกต้อง มีประสิทธิภำพ เละปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เก่ียวข้อง 
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  2. ด้ำนกำรวำงเเผน 
   วำงเเผนกำรท ำงำนที่รับผิดชอบ ร่วมวำงเเผนกำรท ำงำนของหน่วยงำนหรือ 
โครงกำรเพื่อให้กำรด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยเเละผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 
  3. ด้ำนกำรประสำนงำน 
   (1)  ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงทีมงำนหรือหน่วยงำนทั้งภำยในเเละ
ภำยนอกเพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 
   (2)  ชี้เเจงเเละให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำน
ที่เก่ียวข้องเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
  4. ด้ำนกำรบริกำร 
   (1) ให้ค ำปรึกษำแนะน ำเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ำยทอดควำมรู้ ทำงด้ำนวิชำกำร
ศึกษำ รวมทั้งตอบปัญหำและชี้แจงเรื่องต่ำงๆ เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ เพ่ือให้ผู้รับบริกำรได้รับทรำบ
ข้อมูล ควำมรู้ต่ำงๆที่เป็นประ โยชน์ 
  (2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องดัน และให้บริกำรข้อมูลทำงวิชำกำร เกี่ยวกับค้นวิชำ
กำรศึกษำเพ่ือให้บุคลำกรทั้งภำยในเเละภำยนอกหน่วยงำน นักศึกษำ ตลอดจนผู้รับบริกำร ได้ทรำบ
ข้อมูลเเละควำมรู้ต่ำงๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภำรกิจของหน่วยงำน เเละใช้
ประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดนโยบำย เเผนงำน หลักเกณฑ์ มำตรกำรต่ำงๆ 
 2.2.2 บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยของนำงสำวลลดำ สินธุพันธ์ 
นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร 
  บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในฐำนะนักวิชำกำรศึกษำ ส ำนักบริกำรวิชำกำร 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ท ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน บริหำรจัดกำร ส่งเสริมกำรเรียนรู้ งำนพัฒนำหลักสูตร
ฝึกอบรม และงำนบริกำรวิชำกำรแก่สังคมหน่วยงำนภำยนอก กำรด ำเนินกำรจะมีส่วนเกี่ยวข้อง และ
ประสำนงำนกับ ผู้บริหำร หัวหน้ำงำน บุคลำกรทุกฝ่ำย ของส ำนักบริกำรวิชำกำร หน่วยงำนองค์กรทั้ง
ภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย โดยจะเน้นกำรปฏิบัติงำนทุกกระบวนกำรภำยในงำนบริกำร
วิชำกำรให้มีคุณภำพ ประสิทธิภำพและประสิทธิผลอันจะสะท้อนถึงกำรด ำเนินงำนและภำพลักษณ์
ของส ำนักบริกำรวิชำกำรในภำพรวม ให้เป็นที่ยอมรับในทุกระดับ ดังนั้น บทบำทหน้ำที่ของ
นักวิชำกำรศึกษำ จึงมีควำมส ำคัญในกำรให้บริกำรวิชำกำรของส ำนักบริกำรวิชำกำรมีควำมเข้มแข็ง  
ตระหนักและกำรมีทัศนคติที่ดีในกำรปฏิบัติตำมผู้บังคับบัญชำ ซึ่งต้องเล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของ
คุณภำพงำนและกำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบ โดยสำมำรถตอบสนองควำมพึงพอใจทั้งผู้มำใช้บริกำร 
ผู้บริหำร หัวหน้ำงำน เพ่ือนร่วมงำน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเอง และมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน 
ปฏิบัติงำนและร่วมพัฒนำปรับปรุงแก้ไขโดยมีภำระงำนที่ได้ปฏิบัติดังนี้ 
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  1. ด้ำนงำนบริหำร : รักษำกำรในต ำแหน่งหัวหน้ำส่วนบริกำรวิชำกำร  (ตั้งแต่ 
ปี 2551-2560) 

1) ก ำกับ ดูแล ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนส่วนบริกำรวิชำกำร กลุ่มภำรกิจบริกำร
วิชำกำร 

2) จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน ติดต่อประสำน มอบหมำยงำน ควบคุมตรวจสอบ
และก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนส่วนบริกำรวิชำกำร กลุ่มภำรกิจบริกำรวิชำกำร 

3) ร่วมประชุมและเสนอแนวทำงกำรด ำเนินงำนส่วนบริกำรวิชำกำร กลุ่มภำรกิจ
บริกำรวิชำกำร 

4) จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนและงบประมำณส่วนบริกำรวิชำกำร กลุ่มภำรกิจ
บริกำรวิชำกำร 

5) จัดท ำแผนและผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีของส่วนบริกำรวิชำกำร กลุ่มภำรกิจ
บริกำรวิชำกำร 

6) อ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้บริหำร อำจำรย์และ นักวิจัยที่ร่วมด ำเนิน
โครงกำรบริกำรวิชำกำร แก้ไขปัญหำและพัฒนำปรับปรุงกำระบวนกำรเพ่ือกำรท ำงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
  2. ด้ำนงำนบริหำรโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
   1) ประสำนงำนและบริหำรจัดกำรโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม : โครงกำร
ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
   2) กำรหำควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรโครงกำรชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 12 พ้ืนที ่
   3) กำรประชำสัมพันธ์และคัดเลือกกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วมโครงกำรชุมชนต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 12 พ้ืนที่ ร่วมกับหัวหน้ำหน่วยงำนรำชกำรในพ้ืนที่เ พ่ือให้ตรงกับวัตถุประสงค์
โครงกำร 

   4) กำรเตรียมกำรจัดโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
    - งบประมำณ 
    - หัวหน้ำโครงกำรบริกำรวิชำกำร/นักวิจัย 
    - ชุมชน 
   5) กำรสรุปและประเมินผลโครงกำร 
  3. กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมเพ่ือเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรท ำงำนกับ
หน่วยงำนภำยนอก 
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 ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบงำนบริกำรวิชำกำรฝึกอบรม
และกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมเพ่ือเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรท ำงำนกับหน่วยงำนภำยนอกขณะ
ครองต ำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำ สังกัดงำนบริกำรวิชำกำร ส ำนักบริกำรวิชำกำร มีหน้ำที่รั บผิดชอบ
บริหำรโครงกำรพิเศษเป็นโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่ได้รับงบประมำณสนับสนุนจำกหน่วยงำน
ภำยนอกมหำวิทยำลัย ซึ่งจะมีรูปแบบของกิจกรรมในโครงกำรตำมแต่ละข้อตกลงที่ได้รับ ทั้งนี้ มีกำร
ด ำเนินงำนหรือบริหำรโครงกำรโดยผู้ที่ได้รับมอบหมำย ซึ่งขึ้นอยู่กับค ำสั่ง  ที่ได้รับกำรแต่งตั้งเพ่ือให้
เกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิผล  ตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรภำยในงำนบริกำรวิชำกำร ภำยใต้กำร
ก ำกับติดตำมกำรบริหำรงำนของหัวหน้ำงำนบริกำรวิชำกำร และผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร 
ตำมกรอบและแนวทำงปฏิบัติงำนวัฒนธรรมองค์กร มีกำรปฏิบัติงำนและเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมโดยใช้
วิธีกำรนิเทศงำนและเป็นพ่ีเลี้ยง สอนงำนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่ำงเป็นกัลยำณมิตรมีผู้น ำ
และผู้ปฏิบัติงำนที่รู้จักบทบำทหน้ำที่ของตนเองบริหำรจัดกำรงำนตำมกรอบและแนวทำงของ
มหำวิทยำลัยและส ำนักบริกำรวิชำกำร  
 ดังนั้น บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่งดังกล่ำว จึงต้องใช้ทั้งศำสตร์และศิลป์                 
ในกำรด ำเนินงำนเช่นเดียวกัน นับตั้งแต่กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนและกำรเสนอ
โครงกำร กำรร่วมประชุมประจ ำเดือนในงำนบริกำรวิชำกำร เพ่ือสรุปผลกำรปฏิบัติงำนในรอบเดือน 
และงำนที่จะด ำเนินต่อไปทั้งที่ เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร รับผิดชอบภำระงำนตำมควำม
เหมำะสมที่ได้รับมอบหมำย ให้ค ำแนะน ำ ศึกษำ ท ำควำมเห็นสรุปรำยงำน ข้อเสนอแนะ ต่อหัวหน้ำ
งำน และแก้ปัญหำข้อขัดข้องต่ำงๆ พร้อมให้ค ำปรึกษำ แนะน ำตอบปัญหำและชี้แจง ต่อเพ่ือนร่วมงำน
เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรต่ำงๆ ตำมที่ได้รับแต่งตั้ง เข้ำร่วมกำรประชุม  
ร่วมวำงแผนงำน โครงกำร/กิจกรรม ของงำนบริกำรวิชำกำร ทั้งนี้  ผู้ เขียนได้มีกำรจัดท ำคู่มือ
ปฏิบัติงำนกำรด ำเนินกำรจัดโครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำร 
ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (สปชต.) ปีงบประมำณ 2562 ส ำนักบริกำรวิชำกำร ฉบับนี้ ในฐำนะ
นักวิชำกำรศึกษำ กำรด ำเนินกำรจึงต้องอำศัยควำมรู้ ควำมสำมำรถประสบกำรณ์และทักษะในกำร
ปฏิบัติงำน โดยอำศัยกำรบริหำรจัดกำรโดยใช้กำรจัดกำรควำมรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำร
ปฏิบัติงำนจริง (Km in Real Time) กำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องตำมบทบำทหน้ำที่และภำระงำน
ร่วมรับผิดชอบอย่ำงมีคุณภำพ ส่งผลให้กำรด ำเนินกำรจัดฝึกอบรมโครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพ
และพัฒนำคุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำร ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (สปชต.) ปีงบประมำณ 2562             
ของส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงมีคุณภำพ มีส่วนร่วมใน
กำรพัฒนำสังคม และเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ต่อไป 
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2.3 ภำระงำนประจ ำและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
 จำกบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบดังกล่ำว นักวิชำกำรศึกษำได้เลือก กระบวนกำรจัดโครงกำร
ฝึกอบรม มำเขียนเป็นคู่มือกำรปฏิบัติงำน ฝึกอบรมโครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพัฒนำ
คุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (สปชต.) ปีงบประมำณ 2562 ซึ่งเป็นโครงกำร
บริกำรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำนกับหน่วยงำนภำยนอก มีขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอน คือ                         
1. กำรเตรียมกำรก่อนกำรฝึกอบรม 2. กำรด ำเนินงำนระหว่ำงกำรฝึกอบรมและ  3. กำรด ำเนินกำร
หลังกำรฝึกอบรม และโครงกำรดังกล่ำวแบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของกรรมกำรแต่ละฝ่ำยตำมค ำสั่ง
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ดังนี้ 
 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
มีหน้ำที ่

1. ก ำหนดนโยบำยแนวคิด รูปแบบกำรจัดงำน 
2. จัดท ำข้อก ำหนดกำรจ้ำง 
3. พิจำรณำงบประมำณด ำเนินกำร 
4. ประสำนกิจกรรมระหว่ำงอนุกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ต่อที่ประชุมกรรมกำรอ ำนวยกำร 
5. ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และตัดสินใจภำยใต้โครงกำรฯ  
6. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้อ ำนวยกำร 

 
2. อนุกรรมกำรฝ่ำยฝึกอบรม 

มีหน้ำที่ 
1. จัดท ำหลักสูตรอบรม พร้อมข้อเสนอโครงกำร 
2. ติดต่อประสำนงำนสถำนที่ศึกษำดูงำน และขอควำมร่วมมือกำรตรวจสุขภำพตำม

ก ำหนดกำร 
3. ประสำนงำนกำรจัดกิจกรรมกำรอบรมและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง กับกำรอบรมในห้อง

ประชุม 
4. ประสำนงำนกับวิทยำกร รับผิดชอบจัดกิจกรรมโครงกำรตำมตำรำง/ก ำหนดกำร

อบรมและศึกษำดูงำน 
5. ประสำนงำนและออกแบบ รูปแบบกำรจัดท ำเสื้อ หมวก กระเป๋ำส ำหรับผู้เข้ำอบรม

ตำมเงื่อนไขข้อก ำหนดของโครงกำร 
6. จัดท ำใบจัดหำกำรศึกษำดูงำนทั้งในและต่ำงประเทศ และวัสดุอุปกรณ์ประกอบกำร

ฝึกอบรมและจัดกิจกรรมส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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7. จัดเจ้ำหน้ำที่ประสำนงำน และดูแลควำมปลอดภัย รวมทั้งเหตุฉุกเฉินต่ำงๆ ให้กับผู้
เข้ำรับกำรอบรมระหว่ำงกำรพักผ่อนเมื่อเสร็จสิ้นตำมโปรแกรมอบรมในแต่ละวัน 

8. ประสำนงำนกำรเดินทำงเพ่ือศึกษำดูงำน ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและร่วม
กิจกรรมกับผู้เข้ำรับกำรอบรมตลอด 6 วัน 

9. ดูแลกรณีผู้ เข้ำอบรมป่วยจ ำเป็นต้องพบแพทย์และได้รับกำรเข้ำพักรักษำที่
สถำนพยำบำล 

10. ประสำนงำนกับอนุกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ เพ่ือให้งำนบรรลุวัตถุประสงค์ 
11. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมท่ีผู้อ ำนวยกำรมอบหมำย 

 
3. อนุกรรมกำรฝ่ำยบริหำรและอ ำนวยกำร 

มีหน้ำที่ 
1. ประสำนผู้เข้ำอบรมเพ่ือยืนยันกำรเข้ำร่วมโครงกำร 
2. ประสำนงำนในกำรจัดหำ หรือจัดจ้ำงโรงแรมที่พัก อำหำร/อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม                   

และด ำเนินกำรจัดหำ/จัดจ้ำง ตำมระเบียบพัสดุ 
3. จัดท ำตำรำงรำยชื่อและตำรำงห้องพักผู้เข้ำอบรม 
4. ประสำนงำนกับโรงแรมในกำรจัดเลี้ยง/เลี้ยงรับรอง กำรจัดสถำนที่อบรม รูปแบบ                    

กำรจัดห้อง /โต๊ะ กำรเตรียมอุปกรณ์ต่ำงๆ ภำยในห้องอบรม กำรอบรม และประสำนงำนเตรียมที่นั่ง
รับรองให้เพียงพอกับผู้เข้ำร่วมงำน และจัดสภำพแวดล้อมแต่ละกิจกรรมให้เหมำะสม 

5. ประสำนงำนจัดเตรียมสถำนที่ประกอบพิธีทำงศำสนำให้กับผู้เข้ำรับกำรอบรมตำม
จุดที่มีกำรอบรม และระหว่ำงศึกษำดูงำนนอกสถำนที ่

6. ประสำนงำนอนุกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ เพ่ือจัดประชุมเตรียมควำมพร้อม  
7. จัดท ำตำรำงรถ และควบคุมกำรจัดรถรับ – ส่งวิทยำกร และเจ้ำหน้ำที่โครงกำรฯ 
8. ประสำนงำนกับบริษัทกำรบินไทย เพ่ือซื้อบัตรโดยสำรส ำหรับบุคลำกรที่ได้รับ

มอบหมำย ให้เดินทำงไปรับผู้เข้ำอบรมที่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ  
9. ประสำนห้องพัก รถรับ – ส่ง ส ำหรับบุคลำกรที่ได้รับมอบหมำยให้เดินทำงไปรับผู้

เข้ำอบรม ที่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 
10. จัดท ำรำยงำนกำรตรวจสอบงบกำรเงินเสนอต่อคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเพ่ือ

พิจำรณำ 
11. จัดท ำใบจัดหำ รถบัส รถตู้ และวัสดุอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
12. ประสำนงำนขอรถน ำขบวนจำกส ำนักงำนต ำรวจท่องเที่ยวขอนแก่นตลอดโครงกำร 
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13. จัดท ำป้ำยต้อนรับผู้เข้ำอบรมที่สนำมบินและป้ำยตั้งโต๊ะอำหำรตำมรำยชื่อกลุ่ม
แม่น้ ำ 

14. บันทึกภำพนิ่ง /ภำพเคลื่อนไหว/บันทึกเสียงและวิดีโอส ำหรับแจกผู้เข้ำอบรม 
15. ประชำสัมพันธ์กิจกรรมโครงกำร เช่น จดหมำยข่ำว/เว็บไซต์ส ำนักบริกำรวิชำกำร

และเว็บไซต์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
16. จัดท ำวีดีทัศน์ประกอบพิธีเปิด/ปิด 
17. จัดเตรียมอุปกรณ์สื่อ และโสตทัศนูปกรณ์ตลอดกำรอบรม และอ ำนวยควำมสะดวก 

ดูแลโสตทัศนูปกรณ์ตลอดกำรอบรม 
18. จัดท ำคู่มือกำรเดินทำง/ข้อควรทรำบ/ข้อปฏิบัติระหว่ำงเดินทำงของผู้เข้ำรับกำร

อบรม 
19. จัดท ำหนังสือเชิญและต้อนรับสื่อมวลชนร่วมพิธีเปิด พร้อมก ำหนดกำร  
20. ต้อนรับผู้เข้ำรับกำรอบรมในงำนเลี้ยงอ ำลำ 
21. ถ่ำยภำพหมู่เป็นที่ระลึกให้กับผู้เข้ำอบรมและถ่ำยภำพผู้เข้ำอบรมเพ่ือจัดท ำท ำเนียบ

ผู้เข้ำรับกำรอบรม 
22. ประสำนกับสถำนีโทรทัศน์/สถำนีวิทยุ/และหนังสือพิมพ์เพ่ือประชำสัมพันธ์กิจกรรม

โครงกำรฯ รวมถึงกำรแถลงข่ำว 
23. ประสำนกำรบริกำรด้ำนวัสดุ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก                        

ในกำรฝึกอบรม 
24. จัดท ำวุฒิบัตรเพ่ือแจกผู้เข้ำร่วมอบรม 
25. จัดท ำรำยงำน สรุปผลกำรด ำเนินงำน กำรจัดอบรมส่งส ำนักงำน ก.พ. 
26. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ผู้อ ำนวยกำรมอบหมำย 

 
4. อนุกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำรและติดตำมประเมินผล  

มีหน้ำที่ 
1. เตรียมรำยชื่อส ำหรับลงทะเบียน (สนำมบินหำดใหญ่และที่โรงแรม) ทั้งภำษำไทย

และภำษำอังกฤษ 
2. ประสำนงำนกับส ำนักงำนก.พ. เพ่ือขอเอกสำรใบเซ็นชื่อภำษำอังกฤษของผู้เข้ำ

อบรม 
3. จัดท ำป้ำยชื่อคล้องคอ และจัดเตรียมวัสดุส ำหรับแจกผู้เข้ำอบรม ณ ท่ำอำกำศยำน

หำดใหญ่ 
4. แจกเสื้อ และวัสดุประกอบกำรฝึกอบรมให้กับผู้เข้ำอบรมตำมก ำหนดกำรแต่ละรุ่น 
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5. จัดหำ จัดซื้อและด ำเนินกำรด้ำนพัสดุของโครงกำรฯ ให้เป็นไปตำมระเบียบพัสดุ 
และจัดท ำใบจัดหำวัสดุประกอบกำรอบรม เช่น สมุด ปำกกำ กระดำษ หมวก เสื้อ กระเป๋ำ ป้ำยชื่อ 
และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

6. อ ำนวยควำมสะดวกในกำรลงทะเบียน ก่อนเข้ำอบรม และในกำรรับเอกสำรต่ำงๆ 
7. พิมพ์รำยชื่อผู้เข้ำอบรมแยกตำมกลุ่ม 
8. เตรียมวัสดุอุปกรณ์และอ ำนวยควำมสะดวกกำรด ำเนินกำรกิจกำรแสดงควำม

คิดเห็น ส ำนักงำน ก.พ. 
9. ด ำเนินกำรเชิญประธำนและ แขกผู้มีเกียรติ ได้แก่ 
 - ก ำหนดรูปแบบพิธีเปิด – ปิด ท ำหนังสือเชิญ ต้อนรับและส่งประธำนพิธีเปิดกำรอบรม 
 - ท ำหนังสือเชิญ และต้อนรับแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิด 
 - ต้อนรับผู้เข้ำรับกำรอบรมในงำนเลี้ยงอ ำลำ 
10. จัดท ำแบบประเมินผลโครงกำรแบบ QR code และ Hard copy ประเมินผลกำร

ด ำเนินกำรเมื่อเสร็จสิ้นโครงกำร หรือตำมข้อตกลงจ้ำงฯ 
11. สรุปผลและติดตำมผลกำรอบรมโดยวิเครำะห์ สังเครำะห์ข้อมูลประกอบกำรท ำ

รำยงำน 
12. ประสำนงำนกับอนุกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ เพ่ือเก็บข้อมูลประกอบกำรประเมินผลกำร

จัดอบรม 
13. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมท่ีผู้อ ำนวยกำรมอบหมำย 

 ส ำหรับลักษณะงำนที่ผู้เขียนปฏิบัติเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรฝึกอบรมโครงกำร
เสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (สปชต.) 
ปีงบประมำณ 2562  มีควำมรับผิดชอบหน้ำที่ในอนุกรรมกำรฝ่ำยฝึกอบรม  ซึ่งหน้ำที่รับผิดชอบและ
มีลักษณะงำนทีต่้องปฏิบัติดังนี้ 
 
  ลักษณะงำนที่ต้องปฏิบัติ 
  ขั้นตอนที่ 1 กำรด ำเนินก่อนกำรจัดฝึกอบรม 
  1. นักวิชำกำรศึกษำได้รับมอบหมำยจำกหัวหน้ำงำน และผู้อ ำนวยกำร เพ่ือจัดท ำ
รำยละเอียดข้อมูลบันทึกควำมเข้ำใจในข้อตกลงกำรจ้ำง (TOR) 
  2. นักวิชำกำรศึกษำศึกษำข้อมูลรำยละเอียดของบันทึกควำมเข้ำใจในข้อตกลงกำรจ้ำง 
(TOR) และด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตำมข้อตกลงกำรจ้ำง(TOR) และ
ระเบียบกำรเบิกจ่ำยข้อบังคับของทั้งสองหน่วยงำน 
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  3. นักวิชำกำรศึกษำประสำนงำนส่วนที่เกี่ยวข้อง ส ำรวจพื้นที่จริงในกำรจัดกิจกรรมเพ่ือ
เตรียมควำมพร้อมในกำรเดินทำง ท ำกิจกรรม กำรจัดเตรียมอำหำรและเครื่องดื่ม ทั้งนี้ โครงกำร
ฝึกอบรม สปชต.มีผู้เข้ำร่วมเป็นชำวมุสลิม ซึ่งกำรเตรียมกำรด้ำนอำหำรและเครื่องดื่มทุกแห่งต้องเน้น
กำรจัดเตรียมที่ถูกต้องตำมหลักศำสนำ  
  4. นักวิชำกำรศึกษำด ำเนินกำรเตรียมกำรฝึกอบรม เป็นกำรด ำเนินงำนในช่วงก่อนกำร
อบรมเป็นกำรเตรียมกำรฝึกอบรม พร้อมทั้งตรวจสอบและติดตำมกำรด ำเนินงำนนับตั้ งแต่
ประสำนงำนวิทยำกร ขออนุมัติกำรจัดอบรมเตรียมสถำนที่จัดกำรอบรม ก ำหนดกำร จัดท ำเอกสำร 
ติดต่อผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม โดยมีบุคลำกรของงำนบริกำรวิชำกำรร่วมด ำเนินกำรก่อนกำรจั ดกำร
อบรมเพ่ือควำมสะดวกในกำรจัดกำรอบรม และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรรับสมัครออนไลน์จำก
ผู้สนใจสมัครเข้ำร่วมโครงกำรขั้นตอนที่ 1 กำรเตรียมกำรก่อนกำรฝึกอบรม 
  ขั้นตอนที่ 2 ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรจัดฝึกอบรม 
  1. นักวิชำกำรศึกษำด ำเนินกำรจัดกำรฝึกอบรมเป็นกำรด ำเนินงำนในช่วงระหว่ำง             
กำรฝึกอบรม โดยตรวจสอบควำมพร้อมและด ำเนินกำรจัดกำรฝึกอบรม ตำมระบบก ำกับติดตำมกำร
ด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนกำรจัดกำรฝึกอบรม ตลอดจนให้บริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกเพ่ือให้
เป็นไปตำมข้อก ำหนดกำรจ้ำง บรรลุเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ของกำรจัดฝึกอบรม 
  ขั้นตอนที ่3 หลังกำรด ำเนินกำรจัดฝึกอบรม 
  1. นักวิชำกำรศึกษำประสำนงำนกำรเตรียมเอกสำรและกระบวนกำรกำรประเมินผลกับ
ฝ่ำยประเมินผลและฝ่ำยสำรสนเทศโครงกำร โดยกำรบันทึกและวิเครำะห์ข้อมูลและสรุปจัดท ำ
รำยงำน เพื่อให้ได้รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนและควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับบริกำรฝึกอบรม ในเรื่องที่
เกี่ยวกับหลักสูตร วิทยำกร เอกสำร กำรด ำเนินงำนของผู้จัดกำรอบรม เพ่ือน ำมำพัฒนำปรับปรุงกำร
ด ำเนินกำรฝึกอบรมในครั้งต่อไป 
  2. นักวิชำกำรศึกษำประสำนงำนส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือด ำเนินกำรในช่วงหลังกำรฝึกอบรม 
สรุปค่ำใช้จ่ำยน ำเสนอต่อผู้บริหำร ขออนุมัติ เบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยของโครงกำร เอกสำรหลักฐำนทำง
กำรเงินจัดท ำหนังสือตอบขอบคุณวิทยำกรหรือขอบคุณ ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดเก็บเอกสำรหลักฐำนกำร
ด ำเนินงำนจัดท ำฐำนข้อมูลผู้รับบริกำร ฯลฯ 
  3. นักวิชำกำรศึกษำประสำนงำนส่วนที่เกี่ยวข้องสร้ำงฐำนข้อมูลกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย 
ฐำนข้อมูลลูกค้ำเก่ำเพ่ือกำรประชำสัมพันธ์และกลับมำรับบริกำรซ้ ำ  
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บทที่ 3 
กระบวนกำรด ำเนินกำรฝึกอบรม 

 
 
 กำรจัดฝึกอบรม เป็นอีกรูปแบบหนึ่งในกำรบริกำรวิชำกำรซึ่งเป็นภำรกิจของส ำนักบริกำร
วิชำกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น ที่ท ำหน้ำที่เป็นหน่วยงำนกลำงของมหำวิทยำลัยขอนแก่น ใน  
กำรสนับสนุน ส่งเสริม และประสำนงำนบริกำรวิชำกำรระหว่ำงนักวิชำกำร และหน่วยงำนภำยใน
มหำวิทยำลัยขอนแก่น กับหน่วยงำนภำยนอกทั้งภำครัฐและเอกชน เพ่ือให้มหำวิทยำลัยสำมำรถใช้
ทรัพยำกรต่ำงๆ ที่มีอยู่ปฏิบัติภำรกิจบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน โดยจัดกำรฝึกอบรมในหลักสูตรทั่วไป 
(Public) และหลักสูตรตำมควำมต้องกำรของหน่วยงำน (In house) ซึ่งมีข้ันตอนและรำยละเอียดของ
กระบวนกำรฝึกอบรม ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ 4 กระบวนกำรฝึกอบรม 

 
 
 

การด าเนินการฝึกอบรม 

การสร้างกระบวนการฝึกอบรมตาม
ข้อก าหนดการจ้าง 

การประเมินผล/ติดตามผลการ
ฝึกอบรม 
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3.1 กระบวนกำรฝึกอบรม 
 กระบวนกำรฝึกอบรม หมำยถึง กระบวนกำรหรือขั้นตอนกำรปฏิบัติในอันที่จะท ำให้ ผู้เข้ำรับ 
กำรฝึกอบรม เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ทัศนคติ ทักษะ หรือควำมช ำนำญ ตลอดจนประสบกำรณ์ใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ โดยมีขั้นตอนที่ส ำคัญ 
ดังนี้ 
  
 3.1.1 กำรสร้ำงกระบวนกำรฝึกอบรมตำมข้อก ำหนดกำรจ้ำง 
  กำรสร้ำงกระบวนกำรฝึกอบรมตำมข้อก ำหนดกำรจ้ำงหมำยถึง กำรจัดท ำกระบวนกำร
หรือโครงสร้ำงกำรด ำเนินงำนฝึกอบรม ตำมข้อก ำหนดของผู้จ้ำงฝึกอบรมซึ่งมีอยู่ชัดเจนแล้วว่ำ มี
ปัญหำใดบ้ำงที่จะสำมำรถแก้ไขได้ด้วยกำรฝึกอบรม กลุ่มเป้ำหมำยเป็นใคร และพฤติกรรมกำรเรียนรู้
ที่ต้องกำรจะเปลี่ยนแปลงเป็นด้ำนใดนั้นมำวิเครำะห์เพ่ือก ำหนดเป็นหลักสูตรโดยอำจประกอบด้วย
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม หมวดวิชำ หัวข้อวิชำ วัตถุประสงค์ของแต่ละหัวข้อวิชำ เนื้อหำ
สำระหรือแนวกำรอบรม เทคนิคหรือวิธีกำรอบรม ระยะเวลำกำรเรียงล ำดับหัวข้อวิชำที่ควรจะเป็น
ตลอดจนกำรก ำหนดลักษณะของวิทยำกรผู้ด ำเนินกำรฝึกอบรม ทั้งนี้ เพ่ือจะท ำให้ผู้เข้ำอบรมได้เกิด
กำรเรียนรู้อย่ำงมีขั้นตอน และเกิดกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจนท ำให้สิ่งที่เป็นปัญหำได้รับกำรแก้ไข
ลุล่วงไปได้หรืออำจท ำให้ผู้เข้ำรับ กำรอบรมท ำงำนที่ได้รับมอบหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเต็ม
ใจยิ่งขึ้น  
 3.1.2 กำรก ำหนดโครงกำรฝึกอบรม 
  กำรก ำหนดโครงกำรฝึกอบรม คือ กำรวำงแผนกำรด ำเนินกำรฝึกอบรมอย่ำงเป็น
ขั้นตอน ด้วยกำรเขียนออกมำเป็นลำยลักษณ์อักษรดังที่เรียกว่ำ “โครงกำรฝึกอบรม” เป็นกำรระบุ
รำยละเอียด ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตั้งแต่เหตุผลควำมเป็นมำหรือควำมจ ำเป็นในกำรฝึกอบรมหลักสูตร 
หัวข้อวิชำต่ำงๆ วิทยำกร คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ำรับกำรอบรม วันเวลำ สถำนที่อบรม ประมำณกำร 
ค่ำใช้จ่ำย ตลอดจนรำยละเอียดด้ำนกำรบริหำรและธุรกำรต่ำงๆ ของกำรฝึกอบรม ทั้งนี้ เนื่องจำก  
กำรฝึกอบรม เป็นกิจกรรมที่มีผู้เกี่ยวข้องหลำยฝ่ำยนับตั้งแต่ผู้ที่จะเข้ำรับกำรฝึกอบรม ผู้บังคับบัญชำ
ในหน่วยงำนต้นสังกัดของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม วิทยำกร และที่ส ำคัญคือผู้บริหำรซึ่งมีอ ำนำจอนุมัติ
โครงกำรและค่ำใช้จ่ำยจ ำเป็นจะต้องเข้ำใจถึงรำยละเอียดต่ำงๆ ของกำรฝึกอบรมโดยใช้โครงกำร
ฝึกอบรมที่เขียนขึ้นเป็นสื่อนั่นเอง  
 3.1.3 กำรประเมินและติดตำมผลกำรฝึกอบรม 
  ในขั้นตอนของกำรก ำหนดโครงกำรฝึกอบรมผู้รับผิดชอบจะต้องค ำนึงถึงกำรประเมินผล
กำรฝึกอบรมไว้ด้วยว่ำจะด ำเนินกำรประเมินผลด้วยวิธีกำรใดบ้ำง โดยใช้เครื่องมืออะไร และจะ
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ด ำเนินกำรติดตำมผลกำรฝึกอบรมหรือไม่ เมื่อใดทั้งนี้ เพรำะเมื่อกำรฝึกอบรม เสร็จสิ้นลงแล้ว
ผู้รับผิดชอบโครงกำรควรจะต้องท ำกำรสรุปประเมินผลกำรฝึกอบรมและจัดท ำรำยงำนเสนอให้
ผู้บังคับบัญชำได้พิจำรณำถึงผลของกำรฝึกอบรม ส่วนผู้รับผิดชอบโครงกำรเองก็จะต้องน ำเอำผล  
กำรประเมินโครงกำรฝึกอบรมทั้งหมดมำเป็นข้อมูลย้อนกลับใช้พิจำรณำประกอบในกำรจัดฝึกอบรม
หลักสูตรเช่นเดียวกัน ในครั้ง/รุ่น ต่อไปว่ำควรจะต้องมีกำรพัฒนำหรือปรับปรุง หลักสูตรหรือกำร
ด ำเนินกำรในกำรบริหำรงำนฝึกอบรมอย่ำงไรบ้ำงเพ่ือจะท ำให้กำรฝึกอบรมเกิดสัมฤทธิผลตรงตำม
วัตถุประสงค์ของโครงกำร และควำมต้องกำรของข้อก ำหนดกำรจ้ำงเพ่ิมขึ้น 
 
3.2 รำยละเอียดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
 3.2.1 กำรสร้ำงหลักสูตรฝึกอบรม 
  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร ให้นโยบำยในกำรรับด ำเนินกำรจัดหลักสูตรฝึกอบรม 
มอบหมำยให้หัวหน้ำงำนบริกำรวิชำกำร ด ำเนินกำรสร้ำงหลักสูตรฝึกอบรมพร้อมทั้งตรวจสอบ ก ำกับ
ติดตำมกำรด ำเนินงำน โดยมีนักวิชำกำรศึกษำของงำนบริกำรวิชำกำร ด ำเนินกำรสร้ำงหลักสูตร
ฝึกอบรมก่อนกำรจัดกำรฝึกอบรมทุกหลักสูตรที่ทำงงำนบริกำรวิชำกำร ก ำหนดจัดอบรมเพ่ือให้กำร
ด ำเนินกำรจัดกำรฝึกอบรมเป็นไปตำมข้อก ำหนดกำรจ้ำง สำมำรถสนองตอบต่อควำมต้องกำรกำร
ฝึกอบรมของกลุ่มเป้ำหมำย โดยมีหัวหน้ำงำนบริกำรวิชำกำร เป็นผู้ ก ำกับดูแลและน ำเสนอผ่ำนที่
ประชุมบริหำรส ำนักฯ พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบหลักสูตรก่อนด ำเนินกำรต่อไป  
 3.2.2 กำรก ำหนดกระบวนกำรฝึกอบรม 
  นักวิชำกำรศึกษำ ด ำเนินกำรก ำหนดกระบวนกำรฝึกอบรมให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดกำร
จ้ำงและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำร โดยมีหัวหน้ำงำนบริกำรวิชำกำรเป็นผู้ก ำกับและตรวจสอบ 
กำรเตรียมกำรฝึกอบรม 
 3.2.3 กำรประเมินผลโครงกำรฝึกอบรม 
  หัวหน้ำงำนบริกำรวิชำกำร มอบหมำยให้นักวิชำกำรศึกษำของงำนบริกำรวิชำกำร 
ด ำเนินกำรแจ้งให้งำนติดตำมและประเมินผลของส ำนักฯด ำเนินกำรประเมินผลโครงกำรฝึกอบรมตำม
ข้อก ำหนดกำรจ้ำง 
 
3.3  กำรด ำเนินกำรฝึกอบรมและข้ันตอนกำรด ำเนินกำรจัดฝึกอบรม 
 ในกำรด ำเนินกำรฝึกอบรม เพ่ือให้กำรฝึกอบรมด ำเนินไปอย่ำงมีระบบและบรรลุผลตำม
วัตถุประสงค์ กิจกรรมที่ต้องด ำเนินกำรในแต่ละช่วงเวลำของกำรฝึกอบรมมีอะไรบ้ำงใครเป็น
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมต่ำงๆ ในแต่ละช่วงเวลำของกำรฝึกอบรม จะต้องด ำเนินกำรกิจกรรมต่ำงๆ 
อย่ำงไร เมื่อไร โดยระบุระยะเวลำเริ่มต้นและเสร็จสิ้นของแต่ละกิจกรรม ซึ่งต้องอำศัยปัจจัยหลำยๆ 
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อย่ำงประกอบกันที่จะต้องด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบทุกขั้นตอน ดังนั้นจึงสำมำรถจ ำแนกขั้นตอน    
ในกำรด ำเนินกำรฝึกอบรมเป็น 3 ขั้นตอน คือ  
  ขัน้ตอนที่ 1 ขั้นตอนก่อนกำรฝึกอบรม  

1. กระบวนกำรจัดฝึกอบรม 
2. กำรเตรียมกำรฝึกอบรม 
3. กำรสร้ำงกิจกรรม 
4. กำรขออนุมัติจัดโครงกำร 
5. กำรประชำสัมพันธ์ 
6. กำรขออนุมัติงบประมำณ 
7. กำรขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ำย 

  ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนในระหว่ำงด ำเนินกำรฝึกอบรม  
1. กำรจัดกำรฝึกอบรม 

  ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนหลังเสร็จสิ้นกำรฝึกอบรม 
1. กำรขออนุมัติเบิกจ่ำย 
2. กำรติดตำมประเมินผลกำรฝึกอบรม 
3. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนธุรกำรงำนบริกำรวิชำกำร 
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.  ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน :  กำรเตรียมกำรฝึกอบรม 

2.1 แผนผังวิธีปฏิบัติงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมิที่ 5  ขั้นตอนกำรเตรียมกำรฝึกอบรม 

วัสดุอุปกรณ์ สร้างหลักสูตร 
ตามข้อก าหนดการจ้าง 

รับสมัครเข้ารับการอบรม อาหาร/อาหารว่าง เอกสาร ห้องประชุม ประชาสัมพนัธ์   

ปฏิบัติตามระเบียบพัสด ุ โทรศัพท์ประสานงาน 
สถานที่/อาหาร/อาหารว่าง 

ห้องพัก 

ชี้แจงกระบวนการสมัครทาง 
เวปไซส์ของส านกังานผู้ว่าจ้าง 

การเตรียมการฝึกอบรม 

ประสานงาน 
วิทยากร 

ประสานงานกลุม่เป้าหมาย 
โดยตรง 

- โทรศัพท์ 
- เพจปชส.ผ่านโซเชียล- 
ไลน์เฟสบุ๊ค 

 

การก าหนดโครงการ
ฝึกอบรม 

โทรศัพท์ประสานงาน 
สถานที่/ส่งรายละเอียดการจัด

ห้องประชุม 
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 2.2 รำยละเอียดวิธีปฏิบัติงำน 
  นักวิชำกำรศึกษำด ำเนินกำรเตรียมกำรฝึกอบรม  โดยมีล ำดับกำรเตรียมกำรจัดฝึกอบรม 
ดังนี้ 
   นักวิชำกำรศึกษำด ำเนินกำรจัดเตรียมโครงกำรฝึกอบรมตำมข้อก ำหนดกำรจ้ำง  และ 
ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์โครงกำรฝึกอบรม (ตำมรำยละเอียดวิธีปฏิบัติงำน) หรือส่งรำยละเอียด
โครงกำรถึงเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนผู้ว่ำจ้ำงด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนเว็บไซต ์
 2.3 รับสมัครเข้ำรับกำรอบรม 
  1. รับสมัครกลุ่มเป้ำหมำย และผู้สนใจอ ำนวยควำมสะดวกในกำรลงทะเบียนออนไลน์ใน
ระบบของผู้ว่ำจ้ำงและประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบหน่วยงำนว่ำจ้ำงในกำรอนุมัติผู้มีคุณสมบัติ
ครบตำมเกณฑ์ 
  2. ตรวจสอบจ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรม 
  3. เมื่อผู้ เข้ำอบรมครบตำมจ ำนวน หรือตำมเกณฑ์กำรรับสมัครที่ได้ประชุมหำรือกับ
คณะกรรมกำรแล้ว ประสำนงำนเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนว่ำจ้ำงเพ่ือปิดระบบกำรรับสมัคร 
             4. ประสำนงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์ประสำนงำนผู้ได้รับอนุมัติกำรเข้ำร่วมอบรม
เพ่ือยืนยันกำรเข้ำร่วมอีกครั้ง 
 2.4 วัสดุอุปกรณ์ 
  นักวิชำกำรศึกษำ  ด ำเนินกำรตำม วิธีปฏิบัติงำน กำรจัดหำพัสดุ และประสำนงำนทุกส่วน 
ด ำเนินกำร 
 2.5 อำหำรและอำหำรว่ำง 
  นักวิชำกำรศึกษำ ประสำน โทรศัพท์สั่งอำหำร/อำหำรว่ำง หลังจำกที่ทรำบจ ำนวนผู้เข้ำรับ
กำรอบรมแน่นอนแล้วตำมแบบบันทึกแจ้งร้ำนอำหำรของร้ำนอำหำร  ฝ่ำยขำยโรงแรม 
 2.6 กำรจัดเตรียมเอกสำร 
  1. นักวิชำกำรศึกษำ ท ำหนังสือขอควำมอนุเครำะห์เอกสำรประกอบกำรอบรมจำกวิทยำกร 
หรือผู้เชี่ยวชำญ ถ้ำเป็นกำรรวบรวมจำกบทควำม หนังสือ วำรสำรหรือสื่ออ่ืนๆ ให้ท ำหนังสือขออนุญำต
ตีพิมพ์ 
  2. เสนอหัวหน้ำงำนฯ เพ่ือลงนำมผ่ำน 
  3. เสนอผู้อ ำนวยกำรฯ เพ่ือโปรดลงนำม 
  4. ส่งวิทยำกรหรือหน่วยงำนเป้ำหมำย 
  5. รวบรวมเอกสำรและกำรอนุญำต 
  6. น ำเสนอหัวหน้ำงำนฯ เพ่ือพิจำรณำ 
  7. ด ำเนินกำรจัดพิมพ์ 
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 2.7 ห้องประชุม นักวิชำกำรศึกษำด ำเนินกำร ดังนี้ 
  1. ถ้ำเป็นห้องประชุมส ำนักฯ (ให้ด ำเนินกำรตำมระเบียบกำรใช้ห้อง) 
  2. ถ้ำเป็นห้องประชุมของหน่วยงำนอื่น   ให้นักวิชำกำรศึกษำท ำหนังสือขอใช้ห้องประชุม 
  3. ถ้ำเป็นห้องประชุมโรงแรม ให้โรงแรมส่งข้อเสนอ และดูควำมเหมำะสมตำมจุดคุ้มทุนของ
รำคำและโครงสร้ำงห้องประชุมต่อจ ำนวนและรูปแบบกำรอบรม 
 2.8 เอกสำรแนบ 
  1. ตัวอย่ำงแผ่นพับประชำสัมพันธ์ 
  2. ตัวอย่ำงหนังสือขอควำมอนุเครำะห์ ประชำสัมพันธ์ 
  3. ตัวอย่ำงวัสดุประกอบกำรอบรม 
             4. ตัวอย่ำงใบสมัครและเอกสำรประกอบกำรสมัคร 
  5. ตัวอย่ำงระบบลงทะเบียนออนไลน์ 
  6. ตัวอย่ำงรูปแบบกำรจัดห้องประชุม  
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1. ตัวอย่ำงแผ่นพับประชำสัมพันธ์ 
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2. ตัวอย่ำงหนังสือขอควำมอนุเครำะห์ ประชำสัมพันธ์ 
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3. ตัวอย่ำงแบบเสื้อ หมวก และกระเป๋ำ 
 
 

เสื้อ หมวก กระเป๋ำ 
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4. ตัวอย่ำงใบสมัครและเอกสำรประกอบกำรสมัคร 
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5. ตัวอย่ำงระบบลงทะเบียนออนไลน์ 
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โต๊ะ-เก้าอี ้
ส าหรับผู้
เข้าอบรม 

รวม .....   
ทีน่ั่ง 

6. ตัวอย่ำงรูปแบบกำรจัดห้องประชุม  
 

ผังห้องประชุมหลักสูตร………………………………………….. 
วันท่ี ……………………………………………… 
จัดแบบ Class Room เก้ำอี้ใส่ Skirt ทุกตัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

  
หมำยเหตุ : ผังในกำรจัดห้องประชุมอำจจะมีกำรปรับเปลี่ยนตำมสถำนกำรณ์เพ่ือควำมเหมำะสม 

บนเวที                                                                                    

โพเดียมพิธีกร 

โต๊ะประธาน 
ชุดรับแขก
ส าหรับ
ประธาน 

และแขกผู้มี
เกียรต ิ

โต๊ะ-เก้าอ้ี 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ 

 
 

โต๊ะ
ลงทะเบียน 
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9. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน :  กำรจัดกำรฝึกอบรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ 6  ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนจัดฝึกอบรม 

 

ลงทะเบียนและรับเอกสาร 

ต้อนรับวิทยากร 

ตรวจสอบประวัติวิทยากร 

วิทยากรกรอกแบบฟอร์ม
ประวัติวิทยากร ช้ีแจงหลักสูตร และแนะน าสถานที่ 

แนะน าประวตัิวิทยากรและเชิญ 

วิทยากรกระบวนการและดูแลทั่วไปภายในห้องประชุม 

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและประสานงาน
เจ้าหน้าท่ีจัดท าท าเนียบผูเ้ข้ารับการอบรม 

ตรวจสอบใบลงทะเบียน 

กรอกใบลงทะเบียน 

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและประสานงาน
เจ้าหน้าท่ีจัดท าจดัท าท าเนียบวฒุบิัตร 

มอบวุฒิบัตรและปิดการอบรม 

การจัดการฝึกอบรม 
 

รายงานผลการอบรม 
 

ขั้นตอนที่ 2 : ขั้นตอนกิจกรรมระหว่างจัดฝึกอบรม 
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9.1  รำยละเอียดวิธีปฏิบัติงำน 
นักวิชำกำรศึกษำด ำเนินกำรจัดกำรฝึกอบรม โดยมีล ำดับกำรเตรียมกำรจัดฝึกอบรม ดังนี้ 
1. นักวิชำกำรศึกษำ ด ำเนินกำรเป็นวิทยำกรกระบวนกำร อ ำนวยควำมสะดวก ให้ข้อมูล

รำยละเอียด ให้บริกำรดูแลผู้เข้ำร่วมอบรมตำมกระบวนกำรกิจกรรมกำรอบรมตลอดโครงกำร 
2. นักวิชำกำรศึกษำ ต้อนรับวิทยำกรและตรวจสอบประวัติวิทยำกร ถ้ำยังไม่มีให้น ำ

แบบฟอร์มประวัติวิทยำกร (ตำมเอกสำรแนบ ประวัติวิทยำกร) ให้วิทยำกรกรอกให้เรียบร้อย 
3. ผู้บริหำร หัวหน้ำงำนบริกำรวิชำกำร หรือนักวิชำกำรศึกษำ แนะน ำหลักสูตรฝึกอบรม

และสถำนที่ฝึกอบรม 
4. แนะน ำประวัติวิทยำกรและเรียนเชิญวิทยำกรบรรยำยตำมหัวข้อ 
5. ดูแลควำมสะดวกให้กับวิทยำกรและผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมทั่วไปในห้องฝึกอบรม 
6. ตรวจสอบควำมถูกต้องและประสำนงำนเจ้ำหน้ำที่จัดท ำท ำเนียบผู้เข้ำรับกำรอบรม 
    และจัดพิมพ์วุฒิบัตร 
7. เรียนเชิญผู้บริหำร มอบวุฒิบัตรและปิดกำรอบรม 
8. เมื่อด ำเนินกำรฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว และได้รับแจ้งรำยงำนกำรประเมินกำรฝึกอบรม 

ด ำเนินกำรกรอกแบบรำยงำนผลกำรอบรมพร้อมแนบรำยงำนผลกำรอบรมเสนอหัวหน้ำงำนฯและ
ผู้อ ำนวยกำรฯ ตำมล ำดับเพื่อได้ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

 
9.2 เอกสำรแนบ 

1. แบบฟอร์มประวัติวิทยำกร 
2. แบบสอบถำมควำมคิดเห็นและควำมพึงพอใจ 
3. แบบท ำเนียบรุ่น  
4. แบบวุฒิบัตร 
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1. แบบฟอร์มประวัติวิทยำกร 
 
 
 
 
ชื่อ ……………………………………………………………………………………….. 
ต ำแหน่งปัจจุบัน …………………………………………………...……………….. 

ประวัติกำรศึกษำ 
 ……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 

  

ประวัติกำรท ำงำน 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 

  

งำนพิเศษ/กำรบรรยำย/กิจกรรมสังคม 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 

ควำมถนัดและควำมเชี่ยวชำญ 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 

สถำนที่ติดต่อ 
 มือถือ……………………………………………….…………………………….……………… 
 LINE…………………………………FACE BOOK…………………………………..……. 
 E-MAIL………………………………………………………………………………………….. 

 

ประวตัวิทิยากร 
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2. ตัวอย่ำงแบบประเมินควำมพึงพอใจผู้เข้ำร่วม 
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บทที่ 4 
เทคนิคกำรจัดฝึกอบรม 

 
 เทคนิคกำรจัดฝึกอบรม เป็นวิธีกำรต่ำงๆ ที่ทำงผู้จัดอบรมน ำมำใช้ถ่ำยทอดควำมรู้ ทักษะ และ
ทัศนคติระหว่ำงวิทยำกรและผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรอบรม ได้เกิดกำรเรียนรู้มีควำม
เข้ำใจตำมวัตถุประสงค์ของกำรฝึกอบรม กำรเลือกใช้เทคนิคกำรฝึกอบรมที่เหมำะสมมีส่วนส ำคัญที่จะ
ช่วยอ ำนวยให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมรำบรื่น ส ำเร็จลุล่วงตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร ซึ่งใน
แต่ละองค์กรที่ท ำหน้ำที่จัดกำรฝึกอบรม อำจจะมีเทคนิค ในกำรบริหำรจัดกำรที่แตกต่ำงกัน ในที่นี้ผู้
ศึกษำจะขอน ำเสนอเทคนิคกำรจัดฝึกอบรม ซึ่งส ำนักบริกำรวิชำกำรน ำเทคนิคกำรบริหำรแบบมีส่วน
ร่วม (Participation Management) มำใช้ในกำรบริหำรโครงกำรฝึกอบรม ซึ่งกำรมีส่วนร่วมถือเป็น
สิ่งส ำคัญต่อควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินโครงกำรเป็นอย่ำงมำก  
 ควำมหมำยของกำรมีส่วนร่วม 
 สมยศนำวีกำร (2545) กล่ำวว่ำ กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม หมำยถึง กระบวนกำรของกำรให้
ผู้ใต้บังคับบัญชำมีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนกำรตัดสินใจเน้นกำรมีส่วนเกี่ยวข้องอย่ำงแข็งขันของ
บุคคล ใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์และควำมเชี่ยวชำญของพวกเขำในกำรแก้ปัญหำของกำรบริหำรที่ส ำคัญ
ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐำนของแนวควำมคิดของกำรแบ่งอ ำนำจหน้ำที่ที่ถือว่ำผู้บริหำรแบ่งอ ำนำจหน้ำที่กำร
บริหำรให้เข้ำกับผู้ใต้บังคับบัญชำและต้องกำรให้ผู้ใต้บังคับบัญชำมีส่วนเกี่ยวข้องอย่ำงแท้จริงใน
กระบวนกำรตัดสินใจที่ส ำคัญขององค์กำร ไม่ใช่เพียงแต่สัมผัสปัญหำหรือแสดงควำมห่วงใย 
 วันชัยโกลละสุต (2549) กล่ำวว่ำกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมหมำยถึงกำรที่บุคคลในองค์กรหรือ
ต่ำงองค์กรได้ร่วมกันเพ่ือจัดกำรงำนให้บรรลุเป้ำหมำยที่ต้องกำรร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ส ำเร็จ ทั้งนี้กำรมีส่วนร่วมนั้นๆ จะอยู่ในขั้นตอนใดๆ ก็ตำมโดยขึ้นอยู่กับควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ ์ข้อจ ำกัดขององค์กรในแต่ละกระบวนกำรของกำรด ำเนินกำรบริหำรเป็นเกณฑ์ 
 ทองใบ สุดชำรี (2543) กล่ำวว่ำ กำรมีส่วนร่วมเป็นวิธีกำรที่ผู้น ำสำมำรถน ำมำปรับใช้ในกำรจูง
ใจและสร้ำงขวัญก ำลังใจให้แก่บุคลำกร เป็นกลยุทธ์ที่จะช่วยให้มีแรงจูงใจในกำรท ำงำนมำกขึ้น                 
มีลักษณะเป็นกระบวนกำรที่จะท ำให้พนักงำนมีสิทธิในกำรตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับงำนของตน 
บุคลำกรที่มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจอำจมีควำมผูกพันในกำรท ำงำนยิ่งกว่ำกำรเข้ำมีส่วนร่วมในกำร
ตัดสินใจเท่ำนั้น ยิ่งไปกว่ำนั้นกำรเข้ำไปมีส่วนร่วมจะท ำให้บุคลำกรเกิดทัศนะต่อกำรบริหำรงำนของ
องค์กรดีขึ้น ส่งผลให้บุคคลเกิดควำมพอใจในกำรท ำงำนและมีแรงใจที่จะมุ่งสู่ควำมส ำเร็จในชีวิตกำร
ท ำงำน ตลอดจนท ำให้เขำได้รับกำรยอมรับ มีควำมรับผิดชอบ และเกิดควำมนับถือตนเองมำกขึ้น 
นอกจำกนี้ยังพบว่ำ กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกร ส่งผลให้เขำมีควำมชัดเจนในควำมคำดหวังมำกยิ่งขึ้น 
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กล่ำวคือ กำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจจะท ำให้บุคลำกรเกิดควำมเข้ำใจในงำนและกำรบริหำรงำนของ
องค์กรได้ดียิ่งข้ึน ทั้งยังเชื่อมโยงไปสู่ควำมเข้ำใจในกำรท ำงำนกับระบบรำงวัลได้ดีขึ้น 
 ดังนั้น จึงสรุปควำมหมำยของกำรมีส่วนร่วม คือ กำรเข้ำไปมีส่วนร่วมท ำกิจกรรมใดกิจกรรม
หนึ่งแบบทำงตรงหรือทำงอ้อม และยังเป็นวิธีกำรที่ผู้น ำสำมำรถน ำมำปรับใช้ในกำรจูงใจและสร้ำง
ขวัญก ำลังใจให้แก่บุคลำกร เป็นกลยุทธ์ที่จะช่วยให้มีแรงจูงใจในกำรท ำงำนมำกขึ้น กำรเข้ำไปมีส่วน
ร่วมยังท ำให้บุคลำกรเกิดทัศนะต่อกำรบริหำรงำนขององค์กรดีขึ้น ส่งผลให้บุคคลเกิดควำมพอใจใน
กำรท ำงำน เกิดควำมผูกพันต่อหน่วยงำนและภำรกิจที่ตนเองมีส่วนร่วม มีแรงจูงใจที่จะมุ่งสู่
ควำมส ำเร็จในกำรท ำงำน 
 
4.1 กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม 

 

แผนภูมิที่ 7 กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม 
 
 ในที่นี้ผู้ เขียนจะขอน ำเสนอเทคนิคกำรจัดฝึกอบรม กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม โดยใช้
กรณีศึกษำ: โครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำรในจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ ด ำเนินกำรโดย ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น  ซึ่งเป็นโครงกำรที่ 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น โดยส ำนักบริกำรวิชำกำร ร่วมกับ สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.) โดยมีรำยละเอียดโครงกำรดังนี้  
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 4.1.1 คิดริเริ่ม 
  เมื่อได้รับกำรประสำนงำนจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.) ให้
ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น เข้ำร่วมประชุมเพ่ือรับทรำบรำยละเอียดโครงกำรและ
หลักสูตรกำรอบรมพร้อมเงื่อนไข และจัดท ำข้อเสนอโครงกำรให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำร
พลเรือน (ก.พ.) พิจำรณำ ส ำนักบริกำรวิชำกำร ได้มีกำรประชุมปรึกษำหำรือในกลุ่มผู้บริหำร หัวหน้ำ
งำนฯ และนักวิชำกำรศึกษำผู้ เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนวทำงใน กำรจัดท ำ
รำยละเอียดโครงกำร กิจกรรม รวมถึงกำรพิจำรณำวิทยำกรที่จะมำให้องค์ควำมรู้และสถำนที่ศึกษำดู
งำนที่ตรงตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร 

 

ขอบข่ำยโครงกำร  (Term of Reference : TOR) 
โครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพชีวิต 

ของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
------------------------ 

1. แนวคิด และควำมจ ำเป็น ในกำรพัฒนำและด ำเนินโครงกำรสปชต.ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 1.1 ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2550 เป็นต้นมำ ส ำนักงำน ก.พ. ในฐำนะองค์กรกลำงภำครัฐที่
รับผิดชอบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของรำชกำรพลเรือน ได้รับมอบหมำยจำกรัฐบำล และ
คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน ให้จัดท ำโครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพชีวิตของ
ข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ เพ่ือช่วยเหลือฟ้ืนฟูขวัญ ก ำลังใจ และคุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำรใน
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยให้ข้ำรำชกำรในพ้ืนที่ดังกล่ำวได้เข้ำร่วมกิจกรรมเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตและ
พัฒนำศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน ได้มีโอกำสพักและผ่อนคลำยจำกกำรปฏิบัติงำนภำยใต้สภำวะที่
อันตรำยและเสี่ยงภัยในพ้ืนที่ที่ปฏิบัติงำนเป็นกำรชั่วครำว รวมทั้งเป็นกำรส่งเสริมควำมสมำนฉันท์และ
ควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงข้ำรำชกำรด้วยกันในกำรแก้ปัญหำจังหวัดชำยแดนใต้  

1.2 รัฐบำลได้ให้ควำมส ำคัญในกำรแก้ไขปัญหำในเรื่องนี้เป็นกรณีเร่งด่วนจะเห็นได้จำก
กำรสอดประสำนกันของแต่ละนโยบำย ได้แก่ ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2569)ด้ำน
ควำมม่ันคงข้อ 3 ป้องกันและแก้ไขควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนใต้ เน้นเสริมสร้ำงกระบวนกำรสันติ
สุขและแนวทำงสันติวิธีขจัดควำมขัดแย้ง ลดควำมรุนแรง ตำมแนวทำง “เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ”
นโยบำยควำมม่ันคงแห่งชำติ พ.ศ. 2558 - 2564วัตถุประสงค์ : ข้อ 3 เพ่ือเสริมสร้ำงและสนับสนุน
กำรสร้ำงควำมปรองดอง ควำมเป็นธรรมและควำมสมำนฉันท์ในชำติ เพื่อลดกำรเผชิญหน้ำและกำรใช้
ควำมรุนแรงทุกรูปแบบ และข้อ 4 เพ่ือให้จังหวัดชำยแดนใต้มีควำมปลอดภัย ปรำศจำกเงื่อนไขของ
กำรใช้ควำมรุนแรงและ นโยบำยกำรบริหำรและกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนใต้ พ.ศ. 2560 – 2562
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือให้จังหวัดชำยแดนภำคใต้มีควำมปลอดภัย สงบสันติ มีควำมไว้เนื้อเชื่อใจต่อ
กัน ปรำศจำกเงื่อนไขที่ เอ้ือต่อกำรใช้ควำมรุนแรงจำกทุกฝ่ำย ส ำหรับวัตถุประสงค์ในข้อที่  1            
มีนโยบำย 6 ข้อ และภำรกิจของส ำนักงำน ก.พ. ซึ่งเป็นหน่วยงำนรับผิดชอบรอง รับผิดชอบใน
นโยบำยข้อ 3เสริมสร้ำงควำมไว้เนื้อเชื่อใจและควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐกับประชำชน โดยให้
ควำมส ำคัญกับกำรคัดเลือกและพัฒนำเจ้ำหน้ำที่รัฐทุกฝ่ำยให้มีจิตส ำนึก ทัศนคติ บุคลิกภำพ 
พฤติกรรมในเชิงสันติ เคำรพสิทธิมนุษยชน เข้ำไปปฏิบัติหน้ำที่ ในจังหวัดชำยแดนใต้ มีกลไกร่วม
ระหว่ำงภำครัฐและภำคประชำชนในกำรติดตำมตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่รัฐ ให้อยู่ใน
กรอบของกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด รวมทั้งสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ พัฒนำทักษะกำรเผชิญหน้ำกับ
ควำมขัดแย้ง   และทักษะวัฒนธรรมให้กับเจ้ำหน้ำที่รัฐอย่ำงสม่ ำเสมอ 

ในปีงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2562 นี้ ส ำนักงำน ก.พ. ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ
เพ่ือกำรด ำเนินโครงกำรดังกล่ำว จึงมีควำมประสงค์และจ ำเป็นที่ต้องกำรจะพัฒนำและปรับปรุง
โครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดย
มุ่งเน้นกำรพัฒนำ ปรับปรุงเนื้อหำวิชำที่เป็นสำระส ำคัญ จ ำเป็น ทันสมัย เป็นประโยชน์ และสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศไทยสู่ 4.0 รวมถึงกำรปรับปรุงกระบวนกำรเรียนรู้ที่เหมำะสม เพ่ือช่วย
ฟ้ืนฟูขวัญ ก ำลังใจ พัฒนำคุณภำพชีวิต พร้อมทั้งพัฒนำศักยภำพและเพ่ิมประสิทธิภำพที่เหมำะสม
และจ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนให้กับข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ที่ได้เข้ำร่วมในโครงกำร เพ่ือ
เสริมสร้ำงและสนับสนุนกำรสร้ำงสันติสุขให้เกิดในพ้ืนที่ ร่วมผลักดันกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำไปสู่
ประเทศไทย 4.0 อันจะส่งผลให้เกิดกำรพัฒนำเศรษฐกิจในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ และพัฒนำ
คุณภำพชีวิตที่ดีให้กับประชำชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้อีกด้วย ซึ่งกำรพัฒนำและปรับปรุงโครงกำร 
สปชต. นั้น จะด ำเนินกำรโดยกำรจ้ำงที่ปรึกษำในกำรพัฒนำและด ำเนินโครงกำรเสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
ควำมจ ำเป็น 

ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2550 รัฐบำล และ ก.พ. ได้มอบหมำยให้ ส ำนักงำน ก.พ. จัดท ำ
โครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ เพ่ือ
ช่วยเหลือฟ้ืนฟูขวัญ ก ำลังใจ และพัฒนำคุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ พร้อมทั้ง
กำรพัฒนำศักยภำพที่เหมำะสมและจ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน โดยให้ข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้
ได้เข้ำร่วมในโครงกำรดังกล่ำว  และสืบเนื่องจำกนโยบำยต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นมำใหม่นั้น ในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 ส ำนักงำน ก.พ. จึงมีควำมจ ำเป็นและประสงค์ท่ีจะพัฒนำและปรับปรุงโครงกำรเสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนใต้ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำ 
ปรับปรุง เนื้อหำวิชำที่เป็นสำระส ำคัญ จ ำเป็น ทันสมัย และเป็นประโยชน์ รวมถึงกระบวนกำรเรียนรู้
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ที่เหมำะสม ส ำหรับกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนและส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดี
ให้กบัข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

มหำวิทยำลัยขอนแก่นในบทบำทของกำรเป็นที่ปรึกษำ ได้น ำแนวคิด เหตุผล และควำม
จ ำเป็น ดังกล่ำวของส ำนักงำน ก.พ. มำใช้เป็นทิศทำงในกำรสร้ำง แนวคิด “กำรเสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้” โดยมี
รำยละเอียด ดังต่อไปนี้ 
2. แนวคิด : กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำรในจังหวัด  

ชำยแดนภำคใต้ 
1. กรอบกำรศึกษำ 
1.1 ในกำรแก้ปัญหำจังหวัดชำยแดนใต้ 

รัฐบำลได้ให้ควำมส ำคัญในกำรแก้ไขปัญหำในเรื่องนี้เป็นอย่ำงยิ่ง จะเห็นได้จำกกำร
สอดประสำนกันของแต่ละนโยบำย ได้แก่ 

1.1.1 ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2579)ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคงข้อ 
3 ป้องกันและแก้ไขควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนใต้ เน้นเสริมสร้ำงกระบวนกำรสันติสุขและแนวทำง
สันติวิธี ขจัดควำมขัดแย้ง ลดควำมรุนแรง ตำมแนวทำง “เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ” 

1.1.2 นโยบำยควำมม่ันคงแห่งชำติ พ.ศ. 2558 - 2564 วัตถุประสงค์ : 
ข้อ 3 เพ่ือเสริมสร้ำงและสนับสนุนกำรสร้ำงควำมปรองดอง ควำมเป็นธรรม และควำมสมำนฉันท์ใน
ชำติ เพ่ือลดกำรเผชิญหน้ำ และกำรใช้ควำมรุนแรงทุกรูปแบบ และข้อ 4 เพ่ือให้จังหวัดชำยแดนใต้มี
ควำมปลอดภัย ปรำศจำกเงื่อนไขของกำรใช้ควำมรุนแรง 

ส่วนที่ 1 นโยบำยเสริมสร้ำงควำมม่ันคงท่ีเป็นแก่นหลักของชำติ 
นโยบำยที่ 3 ป้องกันและแก้ไขกำรก่อควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

3.1 เสริมสร้ำงสภำวะแวดล้อมที่สันติสุข ในกำรน ำยุทธศำสตร์พระรำชทำน เข้ำใจ เข้ำถึง
พัฒนำ และปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งยึดมั่นแนวทำงสันติวิธีเป็นบรรทัดฐำนกำรจัดกำร
ควำมขัดแย้งควำมรุนแรงและกำรสร้ำงควำมรักควำมสำมัคคีควำมสงบสุขและควำมสมำนฉันท์ของ
ประชำชนและลดกำรใช้ควำมรุนแรงในพ้ืนที่ 

3.2 ฟ้ืนฟูควำมเชื่อมั่นและลดควำมหวำดระแวงระหว่ำงประชำชนกับรัฐ โดยยึดถือควำม
เป็นธรรม และกระบวนกำรยุติธรรมตำมหลักนิติธรรม รวมถึงกำรเคำรพหลักสิทธิมนุษยชนและกำร
พัฒนำกลไกคุ้มครองสิทธิเสรีภำพของประชำชน 

3.3 เสริมสร้ำงสันติสุขและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนโดยใช้กระบวนกำรมีส่วนร่วมของทุกภำค
ส่วนเป็นพลังในกำรเข้ำถึงประชำชน โดยเฉพำะกำรสร้ำงกำรยอมรับของสังคมโดยรวมและส่งเสริมให้
คนและสังคมจังหวัดชำยแดนภำคใต้เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง และเร่งรัดกำรพัฒนำคุณภำพ
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ชีวิตและควำมเป็นอยู่ของประชำชนที่สอดคล้องกับศักยภำพ ควำมต้องกำร และลักษณะพิเศษเฉพำะ
ของแต่ละพ้ืนที ่

3.4 ส่งเสริมควำมต่อเนื่องของกระบวนกำรพูดคุยเพ่ือสันติสุข เพ่ือแสวงหำทำงออกจำก 
ควำมขัดแย้งและควำมรุนแรง โดยเฉพำะกำรพูดคุยเพ่ือสันติสุขกับผู้ที่เห็นต่ำงจำกรัฐทั้งในพ้ืนที่และ  
ในต่ำงประเทศ ในกำรเสริมสร้ำงสภำวะแวดล้อมที่เหมำะสม ปลอดภัย รองรับกำรพูดคุยเพ่ือสันติสุข 
และมีหลักประกันของควำมต่อเนื่องและควำมเชื่อมั่นของทุ กกลุ่มในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กระบวนกำรพูดคุย 

3.5 สร้ำงควำมเข้ำใจต่อสถำนกำรณ์ควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้น ต่อสังคมทั้งภำยในประเทศ 
และภำยนอกประเทศ เพ่ือลดเงื่อนไขของกำรน ำไปแสวงประโยชน์ และเกื้อกูลต่อกำรแก้ไขปัญหำของ
ไทย 

3.6 จัดให้มีกลไกและโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรของภำครัฐที่มีเอกภำพ ท ำงำนร่วมกัน 
อย่ำงบูรณำกำร เพ่ือแก้ไขปัญหำตำมนโยบำยกำรบริหำรและกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ และ
เตรียมพร้อมพ้ืนที่ในกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 

1.1.3 นโยบำยกำรบริหำรและกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนใต้ พ.ศ. 2561-2562 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือให้จังหวัดชำยแดนภำคใต้มีควำมปลอดภัย สงบสันติ มีควำมไว้เนื้อเชื่อใจต่อ
กัน ปรำศจำกเงื่อนไขที่เอ้ือต่อกำรใช้ควำมรุนแรงจำกทุกฝ่ำย  
(โดยมีนโยบำย 6ข้อ ส ำหรับวัตถุประสงค์ในข้อที่ 1 และภำรกิจของส ำนักงำน ก.พ.(ซึ่งเป็นหน่วยงำน
รับผิดชอบรอง) อยู่ในนโยบำยข้อ 3) 

นโยบำยข้อ 3 เสริมสร้ำงควำมไว้เนื้อเชื่อใจและควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐกับ
ประชำชน  

โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรคัดเลือกและพัฒนำเจ้ำหน้ำที่รัฐทุกฝ่ำยให้มีจิตส ำนึก 
ทัศนคติ บุคลิกภำพ พฤติกรรมในเชิงสันติ เคำรพสิทธิมนุษยชน เข้ำไปปฏิบัติหน้ำที่ในจังหวัดชำยแดน
ใต้ มีกลไกร่วมระหว่ำงภำครัฐและภำคประชำชนในกำรติดตำม ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที่รัฐ ให้อยู่ในกรอบของกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด รวมทั้ง สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ พัฒนำทักษะ
กำรเผชิญหน้ำกับควำมขัดแย้ง และทักษะวัฒนธรรมให้กับเจ้ำหน้ำที่รัฐอย่ำงสม่ ำเสมอ 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
1) มีหลักเกณฑ์มำตรฐำนในกำรคัดสรรเจ้ำหน้ำที่ที่มีควำมเหมำะสม 
2) ฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่รัฐให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในพ้ืนที่ทุกมิติ 
3) มีกลไกร่วมระหว่ำงภำครัฐและภำคประชำชน ในกำรตรวจสอบกำรด ำเนินกำร

ของรัฐ 
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1.2 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์และกำรพัฒนำข้ำรำชกำรและบุคลำกร
ภำครัฐเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ 4.0 

ยุทธศำสตร์ในแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ได้กล่ำวถึงทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหำใน
ด้ำนคุณภำพคนในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทำงกำรศึกษำของเด็กวัยเรียนค่อนข้ำงต่ ำ กำรพัฒนำ
ควำมรู้และทักษะของแรงงำนไม่ตรงกับตลำดงำน ในขณะที่คนไทยจ ำนวนไม่น้อยยังไม่สำมำรถคัด
กรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่ำงเหมำะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่ำนิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมใน
กำรด ำเนินชีวิต กำรพัฒนำในระยะต่อไปจึงต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรวำงรำกฐำนกำรพัฒนำคนให้มี
ควำมสมบูรณ์ เพ่ือให้คนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตำมบรรทัดฐำนที่ดีของสังคม ได้รับกำรศึกษำท่ีมี
คุณภำพสูงตำมมำตรฐำนสำกล และสำมำรถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง มีสุขภำวะที่ดีขึ้น คนทุก
ช่วงวัยมีทักษะ ควำมรู้ และควำมสำมำรถเพ่ิมขึ้นรวมทั้งสถำบันทำงสังคมมีควำมเข้มแข็งและมีส่วน
ร่วมในกำรพัฒนำประเทศเพ่ิมขึ้นเพ่ือวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ระเบียบวินัย ค่ำนิยมที่ดี มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัว
อบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12ได้มีกำรประเมินสภำพแวดล้อมกำรพัฒนำ
ประเทศที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำประเทศคือกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐที่ยังอ่อนแอ ภำครัฐมีขนำดใหญ่
และรำยจ่ำยประจ ำเพ่ิมสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐมีประสิทธิภำพต่ ำ ขำดระบบ
กำรท ำงำนที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่ำยแบบบูรณำกำรกับหน่วยงำนหรือภำคส่วนอ่ืนๆ กำรให้บริกำร
ประชำชนยังต้องปรับปรุงให้ได้มำตรฐำนสำกล ขณะที่กำรทุจริตและประพฤติมิชอบได้ขยำยไปในวง
กว้ำงทั้งในภำครัฐ เอกชนและองค์กรเอกชน เพ่ือสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศไทยให้สู่
ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยังยืน ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ก.พ. ในกำรประชุมครั้ งที่ 1/2560 
เมื่อวันที่ 16 มกรำคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบกรอบแนวคิดกำรพัฒนำข้ำรำชกำรเพ่ือสนับสนุนกำร
พัฒนำไปสู่ประเทศไทย 4.0 ด้วยกำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐของไทยให้มีควำมรอบรู้ มีกำรตัดสินใจ
แก้ปัญหำอย่ำงมีเหตุผล มีควำมพอประมำณเท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง และมีคุณธรรม  

กำรพัฒนำที่เชื่อมโยงทิศทำงและแนวทำงกำรพัฒนำประเทศมำสู่กำรพัฒนำระดับบุคคล 
และกำรพัฒนำเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ โดยกำรน ำ “จุดเน้นกำรพัฒนำ
ภำครัฐ”  ที่ ก.พ.ก ำหนด มำเป็น”คุณลักษณะของข้ำรำชกำรส ำหรับกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
ประเทศ” เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเพ่ือพัฒนำข้ำรำชกำรตำมแนวคิดดังกล่ำวมีควำมชัดเจนและเป็น
รูปธรรม ก.พ. ได้พิจำรณำก ำหนด “จุดเน้นกำรพัฒนำภำครัฐ” ที่จะใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรและบุคลำกรภำครัฐ (Learning and Development) เป็นกลไกขับเคลื่อนกำรพัฒนำใน
ระยะ 4 - 5 ปี ข้ำงหน้ำ (พ.ศ. 2560 - 2564) จ ำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ 
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1. กำรปรับเปลี่ยนภำครัฐเป็นรัฐบำลดิจิทัล (Digital Government Transformation) 
2. กำรส่งเสริมกำรท ำงำนที่สอดคล้อง เชื่อมโยง เป็นบูรณำกำร และกำรสร้ำงจิตส ำนึก

ควำมรับผิดชอบ (Creating Alignment and Accountability) 
3. กำรส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและกำรคิดสร้ำงสรรค์ (Driving Innovation) 
4. กำรสร้ำงพันธมิตรและส่งเสริมกำรท ำงำนแบบประชำรัฐ (Creating Partnership 

and Relationship) 
1.3  กำรสร้ำงควำมสุขในองค์กรส่งผลต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ 

  (เรียบเรียงจำกวิทยำนิพนธ์ของ สิรินทร แซ่ฉั่วเรื่อง ควำมสุขในกำรท ำงำนของบุคลำกร
เชิงสร้ำงสรรค์ : กรณีศึกษำอุตสำหกรรมเชิงสร้ำงสรรค์กลุ่มสื่อและกลุ่มงำนสร้ำงสรรค์เพ่ือกำรใช้งำน , 
คณะพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์2553) 

ควำมสุขนั้นมีควำมส ำคัญต่อสภำพจิตใจ และร่ำงกำยของคนเรำได้ เมื่อเกิดควำมสุข
พลังงำนในร่ำงกำยจะเพ่ิมขึ้นกว่ำเดิม กำรสั่งกำรของสมองไปยังระบบประสำทจะดี เกิดประสิทธิภำพ
ในกำรท ำงำน รวมถึงจิตอำสำที่จะช่วยเหลือสังคมและองค์กรก็จะตำมมำ (ชนิกำ ตู้จินดำ, 2552)  

ผลวิจัยเรื่องกำรเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข : สำรเคมีในสมองกับควำมสุขและกำรเรียนรู้ 
ของ ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์ และคณะ (2554: 14-17) ได้น ำเสนอองค์ควำมรู้เกี่ยวกับภำวะทำงจิตใจต่ำงๆ 
ที่มีผลต่อกำรเรียนรู้ของมนุษย์ ตั้งแต่อำรมณ์ ควำมรู้สึก ควำมสุข ควำมเศร้ำควำมเหนื่อยล้ำ 
ควำมเครียด ควำมจ ำและกำรเรียนรู้ ซึ่งกำรมีควำมสุขท ำให้ร่ำงกำยผลิตสำรเอนดอร์ฟิน ช่วยในเรื่อง
กำรตื่นตัว ลดควำมเครียด เพ่ิมควำมมีชีวิตชีวำและควำมสุข นึกคิดในเชิงบวก และเป็นกำรสนับสนุน
กระบวนกำรเรียนรู้กำรสร้ำงสุขภำวะที่ดีในองค์กำรหรือกำรเป็นองค์กำรแห่งควำมสุขนั้นไม่เพียงแต่
สร้ำงควำมพึงพอใจในกำรท ำงำน ลดอัตรำกำรขำดงำน และกำรลำออกแล้ว  

จำกผลกำรศึกษำของ Gray (2007: 41) พบว่ำ กำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรท ำงำนให้เต็ม
ไปด้วยควำมสุขนั้น เป็นปัจจัยที่ส ำคัญต่อควำมส ำเร็จของผลกำรปฏิบัติงำน เพรำะเมื่อพนักงำนเกิด
ควำมรู้สึกสบำยใจ ก็จะสำมำรถสร้ำงผลงำนได้อย่ำงเต็มศักยภำพ ดังนั้น ควำมสุขกับผลประกอบกำร
ขององค์กำรจึงเป็นสิ่งที่ไล่กวดตำมกันกระแสแนวคิดทำงวิชำกำรก็ได้ให้ควำมส ำคัญกับประเด็นของ
ควำมสุขในกำรท ำงำน เพ่ือเสริมสร้ำงให้บุคลำกรในองค์กำรมีควำมพึงพอใจ กำรมีสุขภำพกำยและใจ
ที่ดี น ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 

Grant, Christianson and Price (2007: 52-53) ได้รวบรวมผลวิจัยที่เกี่ยวกับแนวกำร
ปฏิบัติของผู้จัดกำรเพ่ือเสริมสร้ำงกำรสร้ำงควำมสุขในกำรท ำงำน สรุปเป็น 3มิติคือ 1) กำรมี
สุขภำพจิตที่ดีและมีควำมสุข (Happiness: Psychological Well-Being) 2) กำรมีสุขภำพกำย
แข็งแรง (Health: Physical Well-Being) 3) กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดี (Relationships: Social 
Well-Being) ซึ่งจ ำเป็นจะต้องให้ควำมส ำคัญทั้ง 3มิติ ไม่มุ่งเน้นพัฒนำด้ำนใดด้ำนหนึ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของโครงกำร สปชต. 
ส ำนักงำน ก.พ. ในฐำนะองค์กรกลำงภำครัฐที่รับผิดชอบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ

รำชกำรพลเรือน ได้รับมอบหมำยจำกรัฐบำล และ ก.พ. ให้จัดท ำโครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและ
พัฒนำคุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยให้ข้ำรำชกำรในพ้ืนที่ดังกล่ำว ได้เข้ำร่วม
กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนและพัฒนำคุณภำพชีวิต โดยได้มีโอกำสพักและ
ผ่อนคลำยจำกกำรปฏิบัติงำนภำยใต้สภำวะที่อันตรำยและเสี่ยงภัยในพ้ืนที่ที่ปฏิบัติงำนเป็นกำรชั่วครำว
เพ่ือช่วยเหลือฟ้ืนฟูขวัญ ก ำลังใจ และคุณภำพชีวิต รวมทั้งเป็นกำรส่งเสริมควำมสมำนฉันท์และ
ควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ด้วยกัน เป็นกำรเสริมสร้ำงเครือข่ำยที่
แข็งแกร่งในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือควำมสุขของประชำชนและเพ่ือพัฒนำประเทศต่อไปและจำกแนวคิด
และควำมจ ำเป็นนั้น ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ส ำนักงำน ก.พ. มีควำมประสงค์ที่จะพัฒนำและ
ปรับปรุงโครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ โดยกำรพัฒนำ ปรับปรุง เนื้อหำวิชำที่เป็นสำระส ำคัญ จ ำเป็น ทันสมัย และเป็นประโยชน์ 
รวมถึงกระบวนกำรเรียนรู้ที่เหมำะสม ส ำหรับกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนและส่งเสริมกำร
พัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดีให้กับข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงกำรฯ 
ดังนี้  

ด ำเนินกำรพัฒนำ ปรับปรุง สำระส ำคัญต่ำงๆ พร้อมทั้งปรับปรุงกำรด ำเนินโครงกำรฯ เพ่ือ 
 2.1พัฒนำข้ำรำชกำรกลุ่มเป้ำหมำย คือ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ และข้ำรำชกำรต ำรวจ ซึ่งปฏิบัติงำนในพ้ืนที่เป้ำหมำย ให้สนับสนุนกำรด ำเนินบทบำทกำร
เป็นผู้น ำ (Leadership Role)และบทบำทในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำไปสู่ประเทศไทย 4.0 
 2.2 พัฒนำทักษะกำรคิด และทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำนในอนำคตโดย
ค ำนึงถึงประโยชน์ของชำติและประชำชนมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน 
 2.3 สร้ำงพันธมิตรและส่งเสริมกำรท ำงำนที่สอดคล้อง เชื่อมโยง บูรณำกำร (Creating 
Partnership and Relationship) และกำรสร้ำงจิตส ำนึกควำมรับผิดชอบ (Creating Alignment 
and Accountability) 
 2.4 รับทรำบแนวคิดของข้ำรำชกำรกลุ่มเป้ำหมำยในกำรแก้ปัญหำเพ่ือกำรพัฒนำ
ประเทศ และข้อเสนอแนะต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนและกำรด ำรงชีวิตในพ้ืนที่ที่ปฏิบัติงำน 
 2.5 สร้ำงขวัญและให้ก ำลังใจแก่ข้ำรำชกำรกลุ่มเป้ำหมำย โดยเสริมสร้ำงควำมรู้และฝึก
กำรดูแลคุณภำพชีวิตของตนเองได้ทั้งทำงด้ำน ร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ และควำมคิด เข้ำใจถึงแนว
ทำงกำรจัดกำรกับควำมเครียดจำกกำรท ำงำน ได้พักและผ่อนคลำยจำกสภำพกำรท ำงำนที่กดดันและ
สภำพแวดล้อมที่เสี่ยงอันตรำยจำกกำรท ำงำนในพ้ืนที่เป็นกำรชั่วครำว  
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3.  ผลสัมฤทธิ์ของงำนจ้ำงท่ีปรึกษำ (RESULTS) 
          มหำวิทยำลัยขอนแก่นในบทบำทที่ปรึกษำในกำรพัฒนำและด ำเนินโครงกำรฯ จึงได้น ำ
แนวคิดของส ำนักงำน ก.พ. และยุทธศำสตร์ส ำคัญๆ ของประเทศภำยใต้กำรน ำของนำยกรัฐมนตรี           
ที่เน้นในเรื่องกำรพัฒนำประเทศไปสู่ 4.0 หรือ สู่ “ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ด้วยกำรสร้ำง 
“ควำมเข้มแข็งจำกภำยใน” โดยกำรขับเคลื่อนตำมแนวคิด “ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง”ผ่ำนกลไก 
“ประชำรัฐ” ตลอดจนกำรน ำนโยบำยกำรบริหำรและกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้มำประยุกต์ 
ผนวกกับผลกำรประเมินของโครงกำร สปชต. ในปีที่ผ่ำนมำใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำและด ำเนิน
โครงกำร สปชต. เพ่ือปรับปรุงเนื้อหำวิชำที่เป็นสำระส ำคัญ จ ำเป็น ทันสมัย และเป็นประโยชน์ 
รวมถึงกระบวนกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำย คือ ข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติงำนในพ้ืนที่ที่มีควำม
เสี่ยงภัย และ/หรือ ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ที่เกิด
ควำมหวำดกลัว เกิดควำมเครียด กับกำรเผชิญกับสภำวะ บีบคั้น ทั้งด้ำนกำรท ำงำนและกำรด ำเนิน
ชีวิต  อันเป็นผลต่อขวัญ ก ำลังใจ ประสิทธิภำพในกำรท ำงำน และคุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำรที่
ปฏิบัติงำนในพ้ืนที่ และเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำร สปชต. ดังกล่ำวข้ำงต้น ตลอดจนได้ 
ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ตำมท่ี ส ำนักงำน ก.พ. ต้องกำรดังนี้ 

3.1 ผลผลิต ( OUTPUT )  
3.1.1 หลักสูตรส ำหรับโครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพชีวิตของ

ข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562และข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำ
หลักสูตรฯ ในปีต่อๆ ไป 

 3.1.2 กำรจัดด ำเนินกำรโครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพชีวิต 
ของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำนวน 4 รุ่น รวมจ ำนวน 
ไม่น้อยกว่ำ 400 คน (โดยใช้หลักสูตรที่ได้พัฒนำแล้ว) พร้อมทั้งจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรและ
กำรประเมินผลโครงกำรฯ 

 3.1.3 สรุปผลแนวคิดของข้ำรำชกำรผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำและกำรแก้ปัญหำในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

3.2 ผลลัพธ์ ( OUTCOME )   
 3.2.1 ข้ำรำชกำรกลุ่มเป้ำหมำยในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ได้เพ่ิมพูนควำมรู้ที่จ ำเป็น 

และเป็นประโยชน์ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนในอนำคต โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของชำติและประชำชน
มำกกว่ำประโยชน์ ส่วนตน 

 3.2.2 ข้ำรำชกำรกลุ่มเป้ำหมำยในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ได้เสริมสร้ำงควำมรู้และฝึก
ปฏิบัติในกำรดูแลตนเองทำงด้ำน ร่ำงกำย อำรมณ์จิตใจ และควำมคิด รวมถึงแนวทำงกำรจัดกำรกับ
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ควำมเครียดจำกกำรท ำงำน ได้พักและผ่อนคลำยจำกสภำพกำรท ำงำนทีก่ดดันและสภำพแวดล้อมที่เสี่ยง
อันตรำยจำกกำรท ำงำนในพ้ืนที่เป็นกำรชั่วครำว เพ่ือกำรด ำรงชีวิตประจ ำวันอย่ำงมีควำมสุข 

 3.2.3ข้ำรำชกำรกลุ่มเป้ำหมำยในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ได้พัฒนำทักษะกำรคิด และ
ทักษะที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนเพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำไปสู่ประเทศไทย 4.0 

 3.2.4 ข้ำรำชกำรกลุ่มเป้ำหมำยในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ได้เรียนรู้และเข้ำใจเกี่ยวกับ
กำรท ำงำนเพ่ือสร้ำงพันธมิตรและส่งเสริมกำรท ำงำนที่สอดคล้อง เชื่อมโยง เป็นบูรณำกำร (Creating 
Partnership and Relationship) และรวมถึงกำรปลูกฝังทัศนคติที่ดีงำม กำรสร้ำงจิตส ำนึกควำม
รับผิดชอบ (Creating Alignment and Accountability) 

3. กรอบกำรพัฒนำหลักสูตร เพื่อ“เสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพชีว ิต 
ของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562” 

3.1 กรอบแนวคิดในกำรพัฒนำและด ำเนินโครงกำร สปชต. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“70 พลังความดีที่พ่อให้” 
เสริมสร้างประสิทธิภาพ 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

กระบวนการด าเนินการ 
 - กระบวนการกลุ่ม 
 - กระบวนการศึกษาดูงาน 
 - การเรียนรู้และลงมื อ
ปฏิบัติจริง 
 

 
การแสดงความคิดเห็น 
   - กระบวนการ

แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะ 

 

สรุปวิเคราะห์ 
ผลการประเมิน 

 

                        แนวคิด 
1. หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

2. แนวพระราชด ารหิลักเศรษฐกิจพอเพียง 
3. การพัฒนาทักษะ Team Building เพื่อการปฏิบตัิงาน
แบบบูรณาการ 

     3.1 Group Dynamic Suggestion 
     3.2 Group Dynamic Influence 

3.3 Group Dynamic Inspiration 
4. หน้าต่างโจฮาร ี( Johari Window) 
5. ข้าราชการไทยกับการขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 

 
ประเมินผล 

การด าเนินงาน 
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4. แผนกำรด ำเนินงำนกำรจำ้งที่ปรึกษำในกำรพัฒนำและด ำเนินโครงกำรฯ (ในภำพรวม) 
 

ตำรำงที่ 1 แผนด ำเนินกำรในกำรพัฒนำและด ำเนินโครงกำร สปชต. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ขั้นตอน/กิจกรรมด ำเนินกำร 

ระยะเวลำ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค. 

1. วำงแผน เตรียมควำมพร้อม 
ติดต่อประสำนงำน จัดจ้ำง 

         

2. ศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูล          
3. พัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำร
เรียนรู้ พร้อมทั้งปรับปรุง 

         

4. ประสำนงำนกับผู้เกี่ยวข้อง          
5. ด ำเนินกำรจัดโครงกำร สปชต.          

6. ประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำรฯ          
7. ก ำกับ ดูแล และแก้ปัญหำ          

8. รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร          
 

 
 2. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนในโครงกำรเพ่ือร่วมอ ำนวยกำรและปฏิบัติงำนตำม
บทบำทหน้ำที่กำรด ำเนินงำนและลักษณะงำนที่เกี่ยวข้องโดยเป็นกำรปฏิบัติงำนแบบมีส่วนร่วม และ
เพ่ือตอบสนองนโยบำยของหน่วยงำน ซึ่งบุคลำกรต้องสำมำรถปฏิบัติงำนได้มำกกว่ำ 1 หน้ำที่ 
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 4.1.3 ตัดสินใจ 
  มีกำรร่วมรับรู้ รับทรำบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและตัดสินใจ
ร่วมกันใน กำรด ำเนินงำน ในรูปแบบของกำรประชุม หรือกำรปรึกษำหำรือ อย่ำงเป็นทำงกำร และไม่
เป็นทำงกำร เพ่ือเป็นกำรตัดสินใจวำงแผนกำรปฏิบัติ งำนซึ่ งเชื่อมโยงในแต่ละหน้ำที่ ของ
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
 4.1.4 ด ำเนินกำร 
  มีกำรด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรขั้นตอนกำรจัดฝึกอบรมตำมแผนกำรด ำเนินงำนและ
ก ำหนดกำรอบรมซึ่งกำรด ำเนินงำนแต่ละขั้นตอน ขั้นต้นหำกมีปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนจะมี
กำรประสำนงำนตำมล ำดับผู้บังคับบัญชำ โดยที่ในแต่ละวันของกำรด ำเนินงำนจะมีกำรประชุมสรุป
ปัญหำและอุปสรรคกำรด ำเนินงำน โดยใช้กระบวนกำร แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงกำรถอดบทเรียนในกำร
ขณะปฏิบัติงำน (KM in real time) เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนในครั้งต่อไป 
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ร่ำงก ำหนดกำรโครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพชีวิต 
ของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

โดย ส ำนักงำน ก.พ. ร่วมด ำเนินกำรกับสถำบันกำรศึกษำของรัฐในจังหวัดขอนแก่น 

 รุ่นที่ 1 วันที่ 19– 25 มกรำคม 2562   
 รุ่นที่ 2 วันที่ 9 – 15กุมภำพันธ์2562   
 รุ่นที่ 3 วันที่ 16 – 22กุมภำพันธ์2562   

 รุ่นที่ 4 วันที่ 9 – 15มีนำคม 2562 
****************************** 

วันที่ 1 (วันเสำร์) หำดใหญ่ – สุวรรณภูมิ – ศึกษำวิถีชีวิตและเศรษฐกิจภำคกลำง  

เวลำ กิจกรรม 
08.00 – 09.30 น. ข้ำรำชกำรพร้อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติหำดใหญ่ 

10.25 – 11.50 น. เดินทำงจำกท่ำอำกำศยำนนำนำชำติหำดใหญ่ – ท่ำอำกำศยำน
สุวรรณภูม ิ

12.30 – 13.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 

14.00 – 16.00 น. กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน (จ ำนวน 2 ชั่วโมง) 
บรรยำย “สิทธิประโยชน์ของข้ำรำชกำร เพ่ือสร้ำงขวัญก ำลังใจใน
กำรปฏิบัติงำน” วิทยำกรจำกกรมบัญชีกลำง 
โดย ส ำนักงำน ก.พ. 

18.00 – 21.00 น. กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ครั้งที่ 1 
กิจกรรมศึกษำวิถีชีวิตและเศรษฐกิจ สำยน้ ำเจ้ำพระยำ 
โดย วิทยำกรจำกมหำวิทยำลัยขอนแก่น 

รับประทำนอำหำรเย็น 
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วันที่ 2 (วันอำทิตย์) สุวรรณภูมิ – ขอนแก่น – พิธีเปิด – กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติงำน  

 

เวลำ กิจกรรม 

05.00 – 07.00 น. ออกเดินทำงจำกท่ีพัก  
CHECK IN ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 

รับประทำนอำหำรเช้ำ 

07.00 – 08.00 น. เดินทำงจำกท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ – ท่ำอำกำศยำนขอนแก่น 
และเดินทำงไปโรงแรมวีวิช อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

09.00 – 11.00 น. กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน (จ ำนวน 2 ชัว่โมง) 
กิจกรรมวิเครำะห์ทัศนคติและสร้ำงควำมสัมพันธ์ 
โดย วิทยำกรจำกมหำวิทยำลัยขอนแก่น 

11.00 – 12.00 น. กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน (จ ำนวน 1 ชั่วโมง) 
กำรท ำงำนเป็นทีม และกำรท ำงำนในภำวะบีบคั้น  
โดย วิทยำกรจำกมหำวิทยำลัยขอนแก่น 

12.00 – 13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
และ ลงทะเบียนรับเอกสำร /กระเป๋ำเอกสำร /เสื้ออัตลักษณ์อีสำน 

13.00 – 14.00 น. พิธีเปิด โครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพชีวิต 
ของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
โดย ผู้บริหำรส ำนักงำน ก.พ. และ ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยขอนแก่น 

14.00 – 16.00 น. กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน (จ ำนวน 2 ชั่วโมง) 
กำรสร้ำงทัศนคติเชิงบวกในกำรปฏิบัติงำน และสรุปกำรเรียนรู้ 
กำรท ำงำนเป็นทีม 
โดย วิทยำกรจำกมหำวิทยำลัยขอนแก่น 

16.00 – 18.00 น. กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน (จ ำนวน 2 ชั่วโมง) 
กิจกรรมแสดงควำมคิดเห็น  
โดย ส ำนักงำน ก.พ. 

18.00 – 19.00 น. รับประทำนอำหำรเย็น 

 
 



75 

 

วันที่ 3 (วันจันทร์)  ศึกษำวิถีชีวิต สภำพเศรษฐกิจ สังคมล้ำนช้ำง – กำรสร้ำงทัศนคติที่ดีและจิต
บริกำร  - ขอนแก่น – สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว – อุดรธำนี 
 

เวลำ กิจกรรม 
05.00 – 06.00 น. รับประทำนอำหำรเช้ำ 

06.00 – 09.00 น. เดินทำงจำกจังหวัดขอนแก่น - สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชน
ลำว 

09.00 – 12.00 น. กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ครั้งที่ 2 
ศึกษำดูงำน วิถีชีวิต สภำพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมล้ำนช้ำง 
และกำรพัฒนำเศรษฐกิจกำรค้ำอำเซียน 
ณ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว  

12.00 – 13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 – 15.00 น. กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ครั้งที่ 2(ต่อ) 

ศึกษำดูงำน วิถีชีวิต สภำพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมล้ำนช้ำง 
และกำรพัฒนำเศรษฐกิจกำรค้ำอำเซียน 
ณ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 

16.00 – 17.00 น. กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ครั้งที่ 3 
ศึกษำดูงำน กำรพัฒนำหัตถกรรมพ้ืนบ้ำนสู่วิสำหกิจชุมชน และ
ศูนย์กลำงสินค้ำหัตถกรรมผ้ำพื้นเมืองของภำคอีสำน 
ณ วิสำหกิจชุมชนบ้ำนนำข่ำ อ.เมือง จังหวัดอุดรธำนี 

17.00 – 18.30 น. เดินทำงกลับขอนแก่นโดยสวัสดิภำพ 
18.30 – 20.00 น. รับประทำนอำหำรเย็น 
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วันที่ 4 (วันอังคำร)  ตำมรอยพ่อพอเพียง สู่กำรพัฒนำเกษตรกรรมและกำรท่องเที่ยวยุค 4.0 
                            – หล่มสัก – เขำค้อ เพชรบูรณ์ 
 

เวลำ กิจกรรม 
06.00 – 08.00 น. รับประทำนอำหำรเช้ำ 

08.00 – 11.00 น. เดินทำงจำกจังหวัดขอนแก่น – อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 
11.00 – 12.00 น. กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน (จ ำนวน 1 ชั่วโมง) 

กำรประยุกต์แนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงในกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ 
ในกำรปฏิบัติงำนสู่ชีวิตข้ำรำชกำร ในยุค Thailand 4.0 
ณ อ.หล่มสักจ.เพชรบูรณ์ 
  เดินทำงไป อ.เขำค้อ จ.เพชรบูรณ์ 

12.00 – 13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
14.00 – 16.00 น. กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน (จ ำนวน 2 ชั่วโมง) 

กำรเรียนรู้กำรพัฒนำท้องถิ่นด้วยกำรท่องเที่ยว  
ณ อ.เขำค้อ จ.เพชรบูรณ์ 
เดินทำงเข้ำที่พัก ชมวิวธรรมชำติ 360 องศำ อ.เขำค้อ จ.เพชรบูรณ์ 

18.00 – 20.00 น. กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ครั้งที่ 4 
กิจกรรมข้ำรำชกำรประสำนใจสัมพันธ์สร้ำงสรรค์คุณภำพชีวิต  
ณ อ.เขำค้อ จ.เพชรบูรณ์ 

รับประทำนอำหำรเย็น 
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วันที่ 5  (วันพุธ) จิตแจ่มใส กำยเบิกบำน – อ.เขำค้อ จ.เพชรบูรณ์ – อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
 

เวลำ กิจกรรม 

07.00 – 09.00 น. รับประทำนอำหำรเช้ำ 

09.00 – 12.00 น. กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน (จ ำนวน 3 ชั่วโมง) 
Smart Tourism 4.0 กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ  
ณ อ.เขำค้อ จ.เพชรบูรณ์ 

12.00 – 13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 – 17.00 น. เดินทำงกลับขอนแก่นโดยสวัสดิภำพ 

17.00 – 18.00 น. รับประทำนอำหำรเย็น 

18.00 – 19.00 น. กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ครั้งที่ 5 
ศึกษำดูงำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ ผูกพันวิถีคนเมือง 
ณ ตลำดต้นตำล (Ton Tann Night Market) จ.ขอนแก่น 
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วันที่ 6 (วันพฤหัสบดี)  สร้ำงพลังกำยย่ิงใหญ่ พลังใจเข้มแข็ง KKU Campus Tours 
  – KKCITY Tours -  คณะแพทยศำสตร์ - คณะเทคนิคกำรแพทย์   
   มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 

เวลำ กิจกรรม 

07.00 – 08.30 น. รับประทำนอำหำรเช้ำ 

08.30 น. เดินทำงสู่ ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

09.00 – 11.00 น. กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ครั้งที่ 6 
จิตสบำย กำยเป็นสุข 
ณ ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

12.00 – 13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 

13.00 – 17.00 น. กิจกรรมฐำนสุขภำพ (หมุนเวียน)  
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ครั้งที่ 7 
นวดประคบสมุนไพร วิถีภูมิปัญญำไทย เสริมแรงใจ และ สร้ำงแรงกำย 
ณ อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น  

  กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ครั้งที่ 8 
  สุขภำพดีวิถีไทยด้วยกำยภำพบ ำบัด  
  ณ คณะเทคนิคกำรแพทย์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
  กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ครั้งที่ 9 
  กิจกรรมตรวจร่ำงกำยพ้ืนฐำนและทดสอบสมรรถภำพทำงร่ำงกำย 

ณ คณะเทคนิคกำรแพทย์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

18.00 – 21.00 น. กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ครั้งที่ 10 
กิจกรรมถักทอเครือข่ำยสร้ำงสำยใยควำมผูกพัน 

รับประทำนอำหำรเย็น 
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วันที่ 7 (วันศุกร์) ขอนแก่น – สุวรรณภูมิ - หำดใหญ่  
 

เวลำ กิจกรรม 

06.00 – 07.30 น. ออกเดินทำงจำกโรงแรมที่พัก 
CHECK IN ณ ท่ำอำกำศยำนขอนแก่น 

08.30 – 09.15 น. เดินทำง ท่ำอำกำศยำนขอนแก่น – ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 
12.00 – 13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน (กระติ๊บข้ำวเหนียวเกี่ยวใจ) 

14.00 – 15.00 น. เดินทำง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ – ท่ำอำกำศยำนหำดใหญ่ 

 
หมำยเหตุ :  

1. กิจกรรมสำมำรถปรับเปลี่ยนเวลำได้ตำมควำมเหมำะสม 

2. พักรับประทำนอำหำรว่ำง (เช้ำ) เวลำ 10.30 - 10.45 น. (บ่ำย) เวลำ 14.30 - 14.45 น.หรือ
ปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม 

3.  สิ่งที่ควรเตรียมมำด้วย เช่น ยำประจ ำตัว แว่นตำกันแดด ร่ม 

4.  สัมภำระท่ีจะน ำมำรวมกัน ไม่ควรเกิน 20 กิโลกรัม 

5.  ควรศึกษำวิธีกำรเดินทำงของสำยกำรบิน 

6.  กำรแต่งกำยชุดสุภำพตลอดกำรเข้ำร่วมโครงกำรฯโดยส ำนักงำน ก.พ. และมหำวิทยำลัย 
 ที่ร่วมด ำเนินกำรจัดเตรียมเสื้ออัตลักษณ์อีสำน 1 ตัวและหมวก 1 ใบ ให้กับผู้เข้ำร่วม
โครงกำรฯ 
 4.1.5 แบ่งปันผลประโยชน์ 
  มีกำรสร้ำงขวัญก ำลังใจ ค ำชมเชย ในรูปแบบของค่ำตอบแทนปฏิบัติงำน ของขวัญ ของ
รำงวัลจำกผู้เข้ำรับกำรอบรมที่ประทับใจทีมงำนผู้จัดกำรอบรม มีกำรสร้ำงมิตรภำพสำนสัมพันธ์อันดี 
ระหว่ำงผู้เข้ำรับกำรอบรม ทีมงำนผู้จัดกำรอบรมของส ำนักบริกำรวิชำกำรและส ำนักงำนข้ำรำชกำร
พลเรือน (ก.พ.)  
 4.1.6 ติดตำมประเมินผล 
  มีกำรติดตำมประเมินผลของโครงกำรและกำรประเมินสรุปผลกำรปฏิบัติงำนใน
ภำพรวมของทีมงำนหลังจำกท่ีมีกำรประชุมสรุปปัญหำในแต่ละวัน เพ่ือรับทรำบปัญหำ อุปสรรค และ
หำทำงแก้ไขรวมถึงน ำผลกำรติดตำมและประเมินผลจัดท ำเป็นรำยงำนเสนอต่อส ำนักงำนข้ำรำชกำร
พลเรือนเพื่อเป็นแนวทำงและพัฒนำปรับปรุงกำรด ำเนินกำรจัดกำรในครั้งต่อไป 
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4.2 ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
 ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น ได้ด ำเนินกำรโครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพ
และพัฒนำคุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ในปีงบประมำณ 2562 รวมทั้งหมด
จ ำนวน 4รุ่น มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวน 400 คน เป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ข้ำรำชกำรครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ข้ำรำชกำรต ำรวจ ข้ำรำชกำรวิชำชีพสำธำรณสุข 
 ลักษณะของโครงกำรเป็นกำรฝึกอบรมที่มีควำมเป็นเอกลักษณ์เฉพำะที่เน้นให้ข้ำรำชกำรใน
พ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดยะลำ ปัตตำนี นรำธิวำสและ 4 อ ำเภอในจังหวัด
สงขลำ ได้แก่ อ ำเภอ จะนะ อ ำเภอนำทวี อ ำเภอเทพำ และอ ำเภอสะบ้ำย้อย ได้เข้ำร่วมโครงกำรโดย
จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร และพัฒนำคุณภำพชีวิตข้ำรำชกำรให้
สอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำนในสภำวกำรณ์ควำมไม่สงบ ที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน รวมทั้งควำมหวำดกลัวควำมเครียดอันเนื่องมำจำกสภำวะบีบคั้น โครงกำรนี้จึงเป็นโครงกำร
เพ่ือบ ำรุงขวัญ ก ำลังใจ และเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำรเป็นกรณีพิเศษ 
 กำรฝึกอบรมให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรข้ำงต้น ส ำนักบริกำรวิชำกำรได้
ด ำเนินกำรภำยใต้วัตถุประสงค์ของกำรฝึกอบรมที่ยึดหลักกำรมีส่วนร่วม ทั้งศำสตร์และศิลป์ที่อ ำนวย
ให้เกิดกำรเรียนรู้ด้ำนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบองค์รวมตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร ส ำนักบริกำร
วิชำกำร ได้เตรียมควำมพร้อมปัจจัยต่ำงๆ ได้แก่ วิทยำกร เนื้อหำ ควำมรู้ ประสบกำรณ์ สื่อกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บรรยำกำศ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เช่น อำหำร ที่พัก กำรบริกำร ยำนพำหนะ 
ตลอดจนกำรมีจิตบริกำร เพ่ือให้กำรฝึกอบรมสำมำรถด ำเนินกำรได้ ภำยใต้กระบวนกำรในกำร
ฝึกอบรมที่มุ่งเน้นกระบวนกำรกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมเพ่ือควำมผูกพันและแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ 
กิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพ และกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมรู้และทักษะในกำรปฏิบัติงำน โดยใช้สถำนที่
และแหล่งเรียนรู้ ณ กรุงเทพมหำนคร จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุดรธำนี จังหวัด
หนองคำย และสำธำรณะประชำธิปไตยประชำชนลำว ทั้งที่ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนศำสนำและ
วัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ธรรมชำติ เช่น กิจกรรมศึกษำวิถีชีวิตและเศรษฐกิจ ล่องเรือศึกษำวิถีชีวิต
ริมน้ ำเจ้ำพระยำ,สหกรณ์ผลิตผักน้ ำดุกใต้ อ.หล่มสักจ.เพชรบูรณ์, Smart Tourism 4.0 กำรพัฒนำ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ณ อ.เขำค้อ จ.เพชรบูรณ์ ศึกษำดูงำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ ผูกพันวิถีคนเมือง  
ณ ตลำดต้นตำล (Ton Tann Night Market) จ.ขอนแก่นเป็นต้น กำรด ำเนินกำรและจัดกำรฝึกอบรม
โครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนจึงเป็นกำรด ำเนินกำร
ภำยใต้แนวคิดกำรจัดกำรควำมรู้ในสถำนกำรณ์จริง เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้รับควำมรู้และ
ประสบกำรณ์เพ่ือน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนและ ในชีวิตประจ ำวันได้ กำรด ำเนินงำนโครงกำรฝึกอบรม



81 

 

ครั้งนี้ เป็นไปตำมแนวคิดของกำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำน ที่เก่ียวข้อง นับตั้งแต่กำรเตรียมกำรบริหำร
จัดกำรโครงกำร กำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมของกระบวนกำรฝึกอบรมและประเมินผล เป็นต้น 
 จำกกำรประเมินผลหลังโครงกำรฝึกอบรม ผู้เข้ำร่วมโครงกำรทุกรุ่นมีควำมพึงพอใจต่อ
โครงกำรอยู่ในระดับมำกท่ีสุด ซึ่งเป็นควำมประทับใจในกำรได้รับกำรต้อนรับ กำรอ ำนวยควำมสะดวก
และกำรดูแลเป็นอย่ำงดีจำกมหำวิทยำลัยขอนแก่น โอกำสที่ได้เข้ำมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งโครงกำร
เสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้เป็นโครงกำร
ที่เป็นประโยชน์ สร้ำงขวัญและก ำลังใจให้กับข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้  
 
 ผลกำรประเมินในภำพรวม โครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพชีวิตของ
ข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ในปีงบประมำณ 2562 จ ำนวน 4 รุ่นแยกออกเป็นด้ำนต่ำงๆ 
ดังนี้ 
 1. ด้ำนหลักสูตรและเนื้อหำวิชำ 

ตำรำงที่ 3 ระดับควำมพึงพอที่มีต่อโครงกำร/หลักสูตร เนื้อหำวิชำ วิทยำกร และกำรจัด
ด ำเนินกำรด้ำนหลักสูตรและเนื้อหำวิชำ  

ด้ำนที่ 1 กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนในปีงบประมำณ 2562 จ ำนวน 4 รุ่น
(โดยมีเนื้อหำกำรจัดอบรมจ ำนวน 17 ชั่วโมง) 
 
ล ำดับ ประเด็นควำมพึงพอใจ 

                                                  รุ่น 
ค่ำเฉลี่ย 

1. สิทธิประโยชน์ของข้ำรำชกำร เพื่อสร้ำงขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน 
 (จ ำนวน 2 ช่ัวโมง) 

91.45 

2. กิจกรรมวิเครำะห์ทัศนคติและสร้ำงควำม สัมพันธ์ (จ ำนวน 2 ช่ัวโมง) 92.20 
3. กำรท ำงำนเป็นทีมและกำรท ำงำนในภำวะบีบคั้น (จ ำนวน 1 ช่ัวโมง) 92.03 
4. กำรสร้ำงทัศนคติเชิงบวกในกำรปฏิบัติงำน และสรุปกำรเรียนรู้ 

กำรท ำงำนเป็นทีม (จ ำนวน 2 ช่ัวโมง) 
92.99 

5. กิจกรรมแสดงควำมคิด เห็นและแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์  
(จ ำนวน 2 ช่ัวโมง) 

93.15 

6. กำรเรียนรู้กำรพัฒนำท้องถิ่นด้วยกำรท่องเที่ยว(จ ำนวน 4 ช่ัวโมง) 92.17 
7. Smart Tourism 4.0 กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (จ ำนวน 3 ช่ัวโมง) 90.03 

8. กำรประยุกต์แนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงในกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ในกำร
ปฏิบัติงำนสู่ชีวิตข้ำรำชกำร ในยุค Thailand 4.0 (จ ำนวน 1 ช่ัวโมง) 

92.37 

 ค่ำเฉลี่ยรวม 91.43 
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 จำกตำรำงที่ 3 พบว่ำ ผู้เข้ำรับกำรอบรมโครงกำร สปชต. ในปีงบประมำณ 2562 จ ำนวน 4 รุ่น 
มีควำมพึงพอใจต่อโครงกำร/หลักสูตร เนื้อหำวิชำ ด้ำนที่ 1 กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 
อยู่ในระดับมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.43  โดยด้ำนที่มีควำมพึงใจมำกที่สุด ได้แก่ กิจกรรมแสดง
ควำมคิด เห็นและแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ คิดเป็นร้อยละ 93.15 และรองลงมำ ได้แก่ กำรสร้ำง
ทัศนคติเชิงบวกในกำรปฏิบัติงำน และสรุปกำรเรียนรู้ กำรท ำงำนเป็นทีม  คิดเป็นร้อยละ 92.99   
ตำรำงที่ 4 ระดับควำมพึงพอที่มีต่อโครงกำร/หลักสูตร เนื้อหำวิชำ วิทยำกร และกำรจัดด ำเนินกำร  
ด้ำนหลักสูตรและเนื้อหำวิชำ ด้ำนหลักสูตรและเนื้อหำวิชำ : ด้ำนที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต (โดยมี
เนื้อหำกำรจัดอบรมจ ำนวน 10 ครั้ง) 
ล ำดับ ประเด็นควำมพึงพอใจ                                                     

                                       รุ่น 
รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2  รุ่นที่ 3  รุ่นที่ 4 ค่ำเฉลี่ย 

1. กิจกรรมศึกษำวิถีชีวิตและเศรษฐกจิ
สำยน้ ำเจ้ำพระยำ 

89.00 91.67 94.50 95.39 92.64 

2. ศึกษำดูงำน วิถีชีวิต สภำพเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรมล้ำนช้ำงและกำร
พัฒนำเศรษฐกิจกำรค้ำอำเซียน 

90.33 90.33 93.75 96.92 92.75 

3. ศึกษำดูงำนกำรพัฒนำหัตถกรรม
พื้นบ้ำนสู่วิสำหกจิชุมชนและศูนยก์ลำงสิ
ค้ำหัตถกรรมผำ้พื้นเมืองของภำคอสีำน 

89.83 89.99 93.75 94.36 91.98 

4. กิจกรรมข้ำรำชกำรประสำนใจสัมพันธ์
สร้ำง สรรค์คณุภำพชีวิต 

91.67 92.67 95.00 95.90 93.81 

5. ศึกษำดูงำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ ผกูพัน
วิถีคนเมือง 

90.58 90.83 91.75 94.10 91.81 

6. จิตสบำย กำยเป็นสุข 
 

87.17 87.83 92.50 96.41 90.97 

7. กิจกรรมนวดประคบสมุนไพร วิถภีูมิ
ปัญญำไทย เสริมแรงใจ และสร้ำง
แรงกำย 

93.33 95.17 92.75 97.43 94.67 

8. กิจกรรมสุขภำพดีวิถีไทยด้วย
กำยภำพบ ำบัด 

92.49 92.33 94.00 97.17 93.99 

9. กิจกรรมตรวจร่ำงกำยพื้นฐำนและทดสอบ
สมรรถ-ภำพทำงร่ำงกำย 

92.00 91.67 93.00 94.86 92.88 

10. กิจกรรมถักทอเครือข่ำย สร้ำงสำยใย
ควำมผูกพัน 

91.67 91.33 92.50 95.90 92.85 

  90.81 91.38 92.63 95.84 92.66 
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จำกตำรำงที่ 4 พบว่ำ ผู้เข้ำรับกำรอบรมโครงกำร สปชต. ในปีงบประมำณ 2562 จ ำนวน 4 
รุ่น มีควำมพึงพอใจต่อโครงกำร/หลักสูตร เนื้อหำวิชำ  ด้ำนที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต อยู่ในระดับ
มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.66  โดยด้ำนที่มีควำมพึงใจมำกที่สุด ได้แก่ กิจกรรมนวดประคบสุมนไพร 
วิถีภูมิปัญญำไทย เสริมแรงใจ และสร้ำงแรงกำย คิดเป็นร้อยละ 94.67 และรองลงมำ ได้แก่ กิจกรรม
สุขภำพดีวิถีไทยด้วยกำยภำพบ ำบัด คิดเป็นร้อยละ 93.99  หัวข้อที่มีคะแนนน้อยที่สุด ได้แก่  กิจกรรม
จิตสบำย กำยเป็นสุขคิดเป็นร้อยละ 90.97  
  2. ระดับควำมพึงพอที่มีต่อกำรด ำเนินโครงกำรด้ำนวิทยำกร 
 
ตำรำงท่ี 5 แสดงจ ำนวนผู้เข้ำอบรมรุ่นต่ำง ๆ สัมพันธ์กับผลกำรประเมินด้ำนวิทยำกร 

ล ำดับ 
รำยกำรประเมิน 

ค่ำเฉลี่ย 
ค่ำเฉลี่ยรวม 

1 ควำมรอบรู้ในเนื้อหำวิชำ 92.79 
2 ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้ผู้ฟังเข้ำใจ 93.98 

3 กำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้เป็นที่น่ำสนใจ 94.32 
4 ควำมชัดเจนในกำรน ำเสนอเนื้อหำวิชำ 93.61 
5 เทคนิค/วิธีกำรที่ใช้น ำเสนอเนื้อหำวิชำ 92.00 

6 กำรเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำอบรมมีส่วนร่วมในกำรแสดง 

ควำมคิดเห็น และซักถำมปัญหำ 
91.50 

7 กำรตอบค ำถำม 90.33 
8 กำรใช้กิจกรรม/โสตทัศนูปกรณ์ช่วยในกำรสอน 91.22 

9 กำรรักษำเวลำ 91.73 

10 ควำมเหมำะสมของวิทยำกรโดยภำพรวม 94.63 

ค่ำเฉลี่ยรวม 92.61 

 
   จำกตำรำงที่ 5 ผลกำรด ำเนินกำรด้ำนวิทยำกร พบว่ำ ผู้เข้ำอบรมมีควำมพึงพอใจต่อ
หัวข้อด้ำนควำมเหมำะสมด้ำนวิทยำกรโดยภำพรวมภำพรวมมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ “มำกที่สุด” 
คิดเป็นร้อยละ 94.63 รองลงมำด้ำนกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้เป็นที่น่ำสนใจ และ ควำมสำมำรถในกำร
ถ่ำยทอดควำมรู้ให้ผู้ฟังเข้ำใจ คิดเป็นร้อยละ 94.32 และ 93.93 ตำมล ำดับ   
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  3. ระดับควำมพึงพอที่มีต่อกำรด ำเนินโครงกำรด้ำนกำรด ำเนินกำรฝึกอบรม 
 
ตำรำงท่ี 6 แสดงจ ำนวนผู้เข้ำอบรมรุ่นต่ำง ๆ สัมพันธ์กับผลกำรประเมินด้ำนกำรด ำเนินกำรฝึกอบรม 

ล ำดับ 
รำยกำรประเมิน 

รุ่น 
รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4 

ค่ำเฉลี่ย
รวม 

1 ควำมเหมำะสมของสถำนท่ีจัดฝึกอบรม 94.50 93.50 96.75 95.64 95.10 
2 ควำมเหมำะสมของสถำนท่ีพัก 

ของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
93.33 93.99 96.25 94.10 94.42 

3 เอกสำรประกอบ กำรฝึกอบรม 88.83 89.33 92.25 93.58 91.00 

4 อำหำร เครื่องดื่มและอำหำรว่ำง 91.49 86.99 93.50 95.39 91.84 
5 กำรให้บริกำรและกำรอ ำนวย 

ควำมสะดวกของเจ้ำหน้ำท่ีโครงกำร 
95.67 96.83 96.00 97.95 96.61 

6 กำรติดต่อประสำนงำนของผู้รับผิดชอบ 
โครงกำร 

95.17 95.67 95.50 98.72 96.27 

7 ควำมเหมำะสมของสถำนท่ีศึกษำดูงำน 93.83 93.50 95.00 97.95 95.07 
8 ระยะเวลำในกำรฝึกอบรมทั้งโครงกำร 93.67 93.01 95.00 96.41 94.52 

9 ควำมเหมำะสม/เพียงพอของอุปกรณ์ 
ต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรฝึกอบรม 

92.83 92.33 95.25 96.92 94.33 

ค่ำเฉลี่ยรวม 93.26 92.80 95.06 96.30 94.36 

    
  จำกตำรำงที่ 6 ผลกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรด ำเนินกำรฝึกอบรม พบว่ำ ผู้เข้ำอบรมมีควำม
พึงพอใจต่อหัวข้อด้ำนกำรให้บริกำร และกำรอ ำนวยควำมสะดวกของเจ้ำหน้ำที่โครงกำรภำพรวมมี
ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ “มำกที่สุด” คิดเป็นร้อยละ 96.61 รองลงมำด้ำนกำรติดต่อประสำนงำน
ของผู้รับผิดชอบโครงกำร ภำพรวมมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ “มำกที่สุด” คิดเป็นร้อยละ 96.27 
และด้ำนควำมเหมำะสมของสถำนที่จัดฝึกอบรม ภำพรวมมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ “มำกที่สุด” คิด
เป็นร้อยละ 95.10  
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  4. ผลประเมินควำมพึงพอใจต่อโครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ในภำพรวมปีงบประมำณ 2562 
 
ตำรำงท่ี 7 แสดงควำมพึงพอใจของผู้เข้ำอบรมต่อโครงกำร สปชต. สัมพันธ์กับปีงบประมำณ 

ล ำดับ 
รำยกำรประเมิน 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 

2562 
1 สรุปภำพรวมควำมพึงพอใจต่อโครงกำร “เสริมสร้ำงประ

สิทธิประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำร
ในชำยแดนภำคใต้” 

95.67 

ค่ำเฉลี่ยรวม 95.67 

 
   จำกตำรำงที่ 7 พบว่ำผู้เข้ำอบรมมีควำมพึงพอใจสรุปผลต่อโครงกำรเสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ในภำพรวมอยู่ในระดับ 
“มำกที่สุด” คิดเป็นร้อยละ 95.67  
  5. ผลประเมินควำมพึงพอใจที่ได้รับจำกกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำร
เสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ และ
ข้อคิดเห็นต่ำงๆ  
 
ตำรำงท่ี 8 แสดงผลสรุปกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพัฒนำ 
คุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ และข้อคิดเห็นต่ำงๆ  

ล ำดับ 
รำยกำรประเมิน 

รุ่น 
รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4 

ค่ำเฉลี่
ยรวม 

1. เพื่อพัฒนำข้ำรำชกำรกลุ่มเปำ้หมำย คือ 
ข้ำรำชกำรพลเรือน ข้ำรำชกำรครูและบุ
คลกรทำงกำรศึกษำ และข้ำรำชกำร
ต ำรวจ ซึ่งปฏบิัติงำนในพืน้ที่เปำ้หมำย 
ให้สนับสนุนกำรด ำเนินบทบำทกำรเป็น
ผู้น ำ (Leadership Role) และบทบำทใน
กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศไปสู่
ประเทศไทย 4.0 
 

90.17 91.00 92.50 94.61 92.07 
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ล ำดับ 
รำยกำรประเมิน 

รุ่น 
รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4 

ค่ำเฉลี่
ยรวม 

2. เพื่อพัฒนำทักษะกำรคิด และทกัษะที่
จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏบิัติงำนในอนำคต 
โดยค ำนงึถึงประโยชน์ของชำติและ
ประชำชนมำกกว่ำประโยชนส์่วนตน 

88.67 90.83 92.50 94.36 91.59 

3. เพื่อให้กลุ่มเป้ำหมำยไดส้ร้ำงพนัธมิตร
และสร้ำงเสริมกำรท ำงำนทีส่อดคล้อง 
เชื่อมโยง เป็นบูรณำกำร (Creating 
Partnership and Relationship) และ
กำรสร้ำงจิตส ำนึกควำมรับผิดชอบ
(Creating Alignment and 
Accountability) 

90.33 90.51 92.75 94.61 92.05 

4. เพื่อรับทรำบแนวคิดของข้ำรำชกำร
กลุ่มเป้ำหมำย ในกำรแก้ปัญหำเพื่อกำร
พัฒนำประเทศ และข้อเสนอแนะต่ำงๆ 
เก่ียวกับกำรปฏิบัติงำนและกำรด ำรงชีวิต
ในพื้นที่ทีป่ฏิบัตงิำน 

88.33 88.00 91.00 91.80 89.78 

5. เพื่อสร้ำงขวัญและให้ก ำลังใจแก่
ข้ำรำชกำรกลุ่มเปำ้หมำย โดยเสริมสร้ำง
ควำมรูแ้ละฝึกกำรดูแลคุณภำพชีวิตของ
ตนเองได้ทั้งทำงดำ้น รำ่งกำย อำรมณ์
จิตใจ และควำมคิด เข้ำใจถึงแนวทำงกำร
จัดกำรกับควำมเครียดจำกกำรท ำงำน ได้
พักและผ่อนคลำยจำกสภำพกำรท ำงำนที่
กดดันและสภำพแวดล้อมที่เสี่ยงอันตรำย
จำกกำรท ำงำนในพื้นที่เป็นกำรชั่วครำว 

92.83 93.50 95.50 96.15 94.50 

ค่ำเฉลี่ยรวม 90.06 90.77 92.85 94.31 92.00 

 
  จำกตำรำงที่ 8 ผลกำรสรุปกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพ
และพัฒนำคุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ และข้อคิดเห็นต่ำงๆ พบว่ำ ผู้เข้ำ
อบรมมีควำมพึงพอใจต่อหัวข้อเพ่ือสร้ำงขวัญและให้ก ำลังใจแก่ข้ำรำชกำรกลุ่มเป้ำหมำย โดย
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เสริมสร้ำงควำมรู้และฝึกกำรดูแลคุณภำพชีวิตของตนเองได้ทั้งทำงด้ำน ร่ำงกำย อำรมณ์จิตใจ และ
ควำมคิด เข้ำใจถึงแนวทำงกำรจัดกำรกับควำมเครียดจำกกำรท ำงำน ได้พักและผ่อนคลำยจำกสภำพ
กำรท ำงำนทีก่ดดันและสภำพแวดล้อมที่เสี่ยงอันตรำยจำกกำรท ำงำนในพ้ืนที่เป็นกำรชั่วครำวภำพรวม
มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ “มำกที่สุด” คิดเป็นร้อยละ 94.50รองลงมำด้ำนกำรให้กลุ่มเป้ำหมำยได้
สร้ำงพันธมิตรและสร้ำงเสริมกำรท ำงำนที่ สอดคล้อง เชื่อมโยง เป็นบูรณำกำร (Creating 
Partnership and Relationship) และกำรสร้ำงจิตส ำนึกควำมรับผิดชอบ(Creating Alignment 
and Accountability) และ ด้ำนกำรพัฒนำทักษะกำรคิด และทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน
ในอนำคต โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของชำติและประชำชนมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตนภำพรวมมีควำมพึง
พอใจอยู่ในระดับ “มำกที่สุด” คิดเป็นร้อยละ 92.05 และ 91.59 
  7. ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ สำมำรถจ ำแนกตำมหัวข้อได้ดังนี้ 
   1) ควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ท่ำนได้รับจำกกำรฝึกอบรม และสำมำรถน ำมำ
ประยุกต์ใช้ใน กำรท ำงำนได้ โดยหัวข้อที่มีผู้แสดงควำมคิดเห็นมำกท่ีสุด คือ กำรท ำงำนเป็นทีม รับฟัง
ควำมคิดเห็นของผู้อ่ืนรู้จักเคำรพกติกำเพ่ือพัฒนำตนเองและองค์กร (N = 92/30.67%) รองลงมำคือ 
กำรจัดกำรภำวะควำมตึงเครียด ในกำรท ำงำนและกำรปรับตัวให้มีควำมสุขกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน  
(N = 43/14.33%) และกำรน ำเอำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมำปรับใช้ในชีวิตประจ ำวันและกำรท ำงำน 
(N = 17/5.67%)  
   2) ควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ ได้รับจำกกำรฝึกอบรม และสำมำรถน ำมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวันได้ โดยหัวข้อที่มีผู้แสดงควำมคิดเห็นมำกที่สุด คือได้เห็นวิถี
ชุมชนควำมแตกต่ำงและกำรใช้ชีวิตให้มีควำมสุขบนพ้ืนฐำนเศรษฐกิจพอเพียง สำมำรถน ำมำปรับใช้
ในชีวิตประจ ำวันได้เป็นอย่ำงดี(N = 39/22.54%) รองลงมำคือ กำรดูแลและใส่ใจสุขภำพตัวเองและ
ครอบครัว (N = 26/15.03%) และกำรท ำงำนร่วมกันเป็นทีม (N = 20/11.56%)  
  สิ่งที่ประทับใจเป็นพิเศษ คือ กำรดูแลของทีมงำนและสะออนทุกท่ำนให้กำรต้อนรับ
อย่ำงอบอุ่น และเป็นกันเองมำก(N = 50/21.19%) วิทยำกรที่ให้กำรอบรมเหมำะสมมำกๆ เข้ำใจ
เนื้อหำได้ดีสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีระหว่ำงผู้ เข้ำร่วมอบรม (N = 45/19.07%) ได้รู้จักเพ่ือนต่ำง
หน่วยงำน ได้แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์และเป็น กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหน่วยงำนท ำให้ง่ำยต่อ
กำรติดต่อสื่อสำร (N = 38/16.10%)  
  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ คือ ระยะเวลำในกำรจัดน้อยเกินไป (N = 25/17.73%) อยำกจะให้มี
โครงกำรอย่ำงนี้ตลอดไป เพ่ือเป็นขวัญและก ำลังใจให้กับข้ำรำชกำรใน 3 จังหวัดชำยแดนใต้ (N = 
39/27.66%) ควรให้บุคลำกรที่อยู่ ใน 3 จังหวัดชำยแดนใต้  ได้ เข้ำร่วมโครงกำรทุกคน(N = 
15/10.64%)  
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ตำรำงท่ี 9 ตัวอย่ำงกำรสรุปปัญหำข้อมูล AARรุ่นที่ 1 /2562 
 

สรุปปัญหำ AAR หลังกำรอบรมโครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพชีวิต 
ของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ รุ่นที่ 1 ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

ระหว่ำงวันที่ 19 – 25 มกรำคม 2562 

วันที่/เดือน/ป ี ประเด็นปัญหำ แนวทำงกำรพัฒนำ 

วันเสำร์ 
ที่ 19 ม.ค. 2562 

หำดใหญ่ 
1.ที่พักส ำนักงำนก.พ.ไม่สะอำด เปลี่ยนสถำนท่ีพักใหม่ 

2.ท่ำเรือปิดรับเสด็จ 
แก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำต้องเร่งเวลำ 
ในกำรล่องเรือ 

วันอำทิตย ์
ที่ 20 ม.ค. 2562 

1.เจ้ำหน้ำที่ที่รับหน้ำที่เข้ำไปรับผู้เข้ำอบรมด้ำนใน
ห้องผู้โดยสำรขำเข้ำต้องมีหนังสือระบุตัวบุคคล 

ประสำนงำนก่อนทุกรุ่น 

2.เก็บกระเป๋ำผู้เข้ำอบรมช้ำ 
ขอให้สะออนทุกคนตระหนักว่ำต้องช่วยกัน             
ทั้ง 2 บัส 

3.มีเสียงคลื่นแทรกไมค์ลอยภำยในบัส 
ปรึกษำเจ้ำของบัสเพื่อแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ
โดยกำรเปลี่ยนไมค์ลอยภำยในบัสและกำรเกิด
ปัญหำในครั้งต่อไป 

4.กำรสื่อสำรวิทยุสื่อสำรระหว่ำงสะออนกับขบวน
รถไม่ตรงกัน 

ตรวจสอบคลื่นวิทยุให้เป็นคลื่นเดียวกันท้ังขบวน 

5. ที มสะออนมี จ ำนวนน้อย กำรประจ ำจุดที่
เหมำะสมอำจท ำได้ ไม่ เพียงพอ เช่น จุดขึ้นลง
โรงแรมเจริญธำนี มีหลำยช่องทำงขึ้นลงท ำให้ผู้เข้ำ
อบรมสับสน  

ขอให้สะออนทุกคนตระหนักว่ำต้องช่วยกัน             
ทั้งทีม 

ทบทวนกระบวนกำรในวันถัดไป 
- เวลำ 05.30 น. สะออนพร้อมกันที่หน้ำล็อบบี้โรงแรม 
- เวลำ 06.00 น. เดินทำงออกจำกโรงแรมวีวิช ไปยัง สปป.ลำว 
- นัดหมำยสะออนประจ ำแต่ละจุด ดังนี้ 
 สะออนหมี ประจ ำหน้ำล็อบบี้ 
 สะออนกร เป็นฝ่ำยตำมเร่งรัดผู้เข้ำอบรมให้ขึ้นรถให้ตรงเวลำ 
 สะออนแต่ละกลุ่มยืนถือป้ำย เพื่อรวบรวมสมำชิกกลุ่มให้ครบก่อนข้ึนรถบัส 
 สะออนปลำย ประสำนงำนรถน ำขบวน (TPD) 
- แยกรถบัสเป็น 3 กลุ่ม  
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วันที่/เดือน/ป ี ประเด็นปัญหำ แนวทำงกำรพัฒนำ 

 บัสที่ 1 (โขง/ชี/มูล/ตำปี) 

 บัสที่ 2 (สำยบุร/ีปิง/วัง/ยม) 

 บัสที่ 3 (น่ำน/เจ้ำพระยำ/น้ ำพอง/บำงประกง) 
โดยแยกบัสที่ทำนอำหำรไทย-พุทธ และไทย-มุสลิมที่ ประตูชัย สปป.ลำว  

ผู้ที่เข้ำรับประทำนอำหำรมูลสลิมนั่งบัส 1 

วันจันทร์ 
ที่ 21 ม.ค. 2562 

ที่ขอนแก่น (โรงแรมวีวิช) 

1. อำหำรที่โรงแรมไม่หลำกหลำย แจ้งฝ่ำยที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรแก้ไข 

2. มีกำรสับเปลี่ยนที่น่ังโดยไม่ได้แจ้งสะออน 
แก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำโดยนับทวนจ ำนวนทั้ง 2 
บัสให้ครบตำมจ ำนวนผู้เข้ำอบรม  

เดินทำงไปสปป.ลำว 

3.คนขับบัสคุยวิทยุสื่อสำรกันมำกเกินไป เปลี่ยนคลื่นวิทยุมำใช้เฉพำะสะออน 

4.เส้นทำงเดินทำงอุดรธำนี – หนองคำย ระยะ
ทำงไกล + รถติด 

หำเส้นทำงใหม่ท่ีกระชับ 

5.ใบผ่ำนด่ำนสปป.ลำวไม่ตรงกับเพศ 
บริษัททัวร์ขอรำยช่ือตำมกำรขึ้นบัสเพื่ อให้
สะดวกต่อกำรแจกใบผ่ำนด่ำน 

6.ผู้ เข้ำอบรมใช้เวลำแต่สถำนที่กำรกิจกรรมเกิน
ก ำหนด 

MC บัสเน้นย้ ำและบริหำรจัดกำรเวลำให้ชัดเจน 

7.ผู้เข้ำอบรมอิสลำมมำช้ำไม่มีเวลำซื้อ ดิวตี้ฟรี ให้สะออนประจ ำบัส อิสลำมเร่งผู้เข้ำอบรม 

ทบทวนกระบวนกำรในวันถัดไป 
- เวลำ 06.30 น. สะออนพร้อมกันที่หน้ำล็อบบี้โรงแรม 
- เวลำ 07.00 น. เดินทำงออกจำกโรงแรมวีวิช ไปยัง อ.เขำค้อ จ.เพชรบูรณ์ 
- นัดหมำยสะออนประจ ำแต่ละจุด ดังนี้ 
 สะออนหมี ประจ ำหน้ำล็อบบ้ี 
 สะออนกร เป็นฝ่ำยตำมเร่งรัดผู้เข้ำอบรมให้ขึ้นรถให้ตรงเวลำ 
 สะออนแต่ละกลุ่มยืนถือป้ำย เพื่อรวบรวมสมำชิกกลุ่มให้ครบก่อนข้ึนรถตู้ 
 สะออนปลำย ประสำนงำนรถน ำขบวน (TPD) 
- แยกรถตู้เป็น 2 กลุ่ม  
ส่งผู้เข้ำอบรมไทยพุทธ (77 คน) ณ ครัวเขำค้อ (รถตู้ 8 คัน) 
ส่งผู้เข้ำอบรมที่ไทยมุสลิม (43 คน) ณ นมัสเต (รถตู้ 5 คัน ) 
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วันที่/เดือน/ป ี ประเด็นปัญหำ แนวทำงกำรพัฒนำ 

วันอังคำร 
ที่ 22 ม.ค. 2561 

1.ช่ือสะออนเจมส์ สะออนเฟมชื่อคล้ำยกันท ำให้ช่วง
สื่อสำรทำงวิทยุสื่อสำรเกิดควำมสับสน 

ตั้งช่ือให้ง่ำยต่อกำรจดจ ำสะออนเจมส์เป็น 
สะออนเจมส์บอน 

ทบทวนกระบวนกำรในวันถัดไป 
นัดสะออนพร้อมปฎิบัติงำน 07.00 น. 
แจกอำหำรว่ำงแก่ผู้เข้ำอบรม พร้อมกับคูปองอำหำรว่ำง 
ไทยพุทธแวะตลำดม้งก่อน 30 นำที เพื่อรอไทยมุสลิมละมำด 
แยกรถตู้เป็น 2 กลุ่ม  
ส่งผู้เข้ำอบรมไทยพุทธ (77 คน) ณ ครัวเขำค้อ (รถตู้ 8 คัน) 
ส่งผู้เข้ำอบรมที่ไทยมุสลิม (43 คน) ณ นมัสเต (รถตู้ 5 คัน ) 

วันพุธ  
ที่ 23 ม.ค. 2562 

1.สหกรณ์ผลิตผักบ้ำนน้ ำดุกใต้ อำกำศร้อน แจ้งให้มีกำรน ำพัดลมเพิ่ม 

ทบทวนกระบวนกำรในวันถัดไป 
นัดสะออนพร้อมปฎิบัติงำน 08.00 น. 
ช่วงบ่ำย แบ่งผู้เข้ำอบรมเป็น 2 กลุ่ม เพื่อเวียนฐำนสุขภำพ  
1. โขง/ชี/มูล/ตำปี/สำยบุรี/ปิง ฐำนนวด 13.00 – 15.00 น.ฐำนตรวจสุขภำพ 15.00 – 17.00 น. 
2.วัง/ยม/น่ำน/เจ้ำพระยำ/น้ ำพอง/บำงประกง ฐำนตรวจสุขภำพ 13.00 – 15.00 น.  
 ฐำนนวด 15.00 – 17.00 น.  

วันพฤหัสบดี  
ที่ 24 ม.ค. 2562 

1.ของฝำกผู้เข้ำร่วมกำรอบรมมีขนำดใหญ่เกินไป 
สะออนให้ข้อมูลในกำรจัดส่งพัสดุ และสำมำรถ
สำมำรถส่งผ่ำนไปรษณีย์ 

ทบทวนกระบวนกำรในวันถัดไป 
- เวลำ 05.00 – 06.00 น. ผู้เข้ำอบรมน ำสัมภำระที่จะโหลดมำฝำกท่ีหน้ำ Lobby 
- นัดสะออนพร้อมปฎิบัติงำน 05.00 น. 
- เวลำ 06.30 น. ออกเดินทำงจำกโรงแรมไปยังสนำมบินขอนแก่น 
- เวลำ 07.00 น. สะออนตั้งแถวเพื่อส่งผู้เข้ำอบรม 
- สะออนบอกรำยละเอียดไฟล์กำรบิน กำรขนถ่ำยสัมภำระ  
- กำรเตรียมบัตรประชำชน แบตส ำรองให้อยู่กับตัวเอง 
- พูดถึงควำมรู้สึกตลอดระยะเวลำกำรอบรม 

วันศุกร์ 
ที่ 25 ม.ค. 2562 

1.รถตู้มำไม่ครบจ ำนวน 
แจ้งฝ่ำยพัสดุ 
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 4.2.3  กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ในขณะปฏิบัติงำนโครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพชีวิตของ
ข้ำรำชกำรชำยแดนภำคใต้ ทำงส ำนักบริกำรวิชำกำร สร้ำงควำมสัมพันธ์กับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือตอบสนองควำมคำดหวังและสร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้รับบริกำรและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและก่อให้เกิดควำมผูกพัน เช่น  
  1. ในแต่ละรุ่นได้มีกำรเลือกตัวแทนเป็นประธำนรุ่น เพ่ือเป็นผู้ติดต่อประสำนงำน  
  2. จัดท ำท ำเนียบรุ่นเพ่ือสร้ำงเครือข่ำยและเป็นข้อมูลในกำรติดต่อประสำนงำน 
  3. กำรอ ำนวยควำมสะดวกตำมสำมำรถจัดให้ได้และตำมค ำขอขณะรับบริกำร 
  4. กำรใช้สื่อ Social Network เช่น face book fan page, Line Groupจัดตั้งกลุ่ม ใน
แต่ละรุ่นขึ้นมำเพ่ือสะดวกในกำรติดต่อ 
 4.2.4 กำรใช้หลักกำรท ำงำนร่วมกัน 
  หลักท ำด้วยธรรมในกำรท ำงำนร่วมกันต้องมีวัฒนธรรมแห่งควำมเมตตำในกำรท ำงำน 
รู้จักแบ่งปัน กำรท ำงำนอย่ำงมีควำมสุขและส ำเร็จด้วยหลักอิทธิบำท 4 โดยเริ่มจำก แนวคิดกำร
ท ำงำนเพ่ืองำน สร้ำงวัฒนธรรมกำรท ำงำนใหม่ กำรอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข ก่อนคิด พูด ต้องรู้จัก
เอำใจเขำมำใส่ใจเรำ รู้จักสังเกตควำมต้องกำรของผู้อ่ืน กำรให้กำรรู้จักแบ่งปันเพ่ือลดอัตตำตัวเรำของ
เรำรู้จักให้เกียรติซึ่งกันและกันตำมล ำดับขั้นในบทบำทหน้ำที่ของตัวเอง หัวหน้ำต้องหมั่นเอำใจใส่กำร
ท ำงำน ปัญหำ ควำมต้องกำรควำมช่วยเหลือ สนับสนุนของลูกน้องเพ่ือก ำกับติดตำมและเรียนรู้ควำม
เข้ำใจซึ่งกันและกัน ส่วนลูกน้องต้องหมั่นศึกษำควำมรู้สึกของกำรเป็นหัวหน้ำ และเพ่ือนร่วมงำนเพ่ือ
เรียนรู้และเชื่อโยงสู่กำรท ำงำนร่วมกัน เรื่องเหล่ำนี้จะเป็นพ้ืนฐำนและแรงสนับสนุนในกำรท ำงำน
ร่วมกัน เมื่อทุกคนในองค์กรได้เรียนรู้และเข้ำใจควำมรู้สึกของกันได้ดี มีจิตบริกำรที่ดี มีแรงขับ
เคลื่อนที่ดี กำรสนับสนุนที่ดีงำนบริกำรสู่ภำยนอกก็จะดีกำรให้เป็นกำรสื่อสำรที่ดีที่สุด กำรพูดคุยด้วย
จิตเมตตำ วำจำมิตรภำพ จะส่งผลให้เกิดกำรท ำงำนเป็นทีมสู่เป้ำหมำยร่วมกันทุกคนมีส่วนเติมเต็มให้
กันจิตเบิกบำนงำนส ำเร็จภำยใต้ แรงขับเคลื่อนจำกทีมที่แข็งแกร่ง 
 4.2.5 วิเครำะห์ปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนและแนวทำงกำรแก้ไข  
  งำนบริกำรวิชำกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร วิเครำะห์ปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนและ 
แนวทำงกำรแก้ไขโดยยึดเป้ำประสงค์และควำมถูกต้องในกำรปฏิบัติงำนกำรวิเครำะห์ปัญหำอุปสรรค
ในกำรปฏิบัติงำนแต่ละครั้งโดยใช้สุนทรียะสนทนำ (Dialogue) ทีมงำนที่มีมำตรฐำนกำรท ำงำน
เดียวกันใช้ในกำรสะท้อนกำรท ำงำน กำรท ำสุนทรียะสนทนำจะช่วยให้เกิดกำรเคำรพควำมแตกต่ำง
และยอมรับควำมคิดต่ำงทุกคนร่วมเรียนรู้ เปิดประเด็นปัญหำ เปิดใจ สังเกตด้วยใจเมตตำได้แนวคิด
สรุปเป็นแนวทำงปฏิบัติเพ่ือน ำไปทดลองใช้ในกำรท ำงำนหำกสำมำรถแก้ปัญหำได้ ก็ก ำหนดเป็นข้อ
ปฏิบัติในกำรท ำงำนทุกกระบวนกำร ตั้งแต่เริ่มต้น BAR (Before Action Review) ระหว่ำงกำร
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ท ำงำน หลังจำกงำนเสร็จสิ้นAAR (After Action Review) ท ำให้กำรท ำงำนเป็นไปตำมแผนที่วำงไว้ 
และได้ย้อนกลับไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค้นหำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้นไว้แล้ว หำกเกิด
ปัญหำใหม่ๆ สำมำรถปรับให้เป็นกำรพัฒนำกำรท ำงำนได้อีกและไม่ลืมที่จะมองหำโอกำสใหม่ๆ ที่
สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับตนเอง และขยำยผลไปยังคนรอบข้ำงกับทีมและกระบวนงำน 
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บทที่ 5 
ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 
5.1 ปัญหำและอุปสรรคในกำรจัดฝึกอบรม 
 ปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้กำรจัดฝึกอบรมโครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพชีวิต
ของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ประสบควำมส ำเร็จประกอบด้วย 
ผู้บริหำร กำรบริหำรจัดกำรโครงกำร ขั้นตอนและกระบวนกำรด ำเนินงำนจัดฝึกอบรม บุคลำกรที่มี
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และประสบกำรณ์ มีควำมรอบรู้ ติดตำมข้อมูลข่ำวสำรกำรเปลี่ยนแปลง
ต่ำงๆ ทันต่อเหตุกำรณ์ มีจิตบริกำร มีควำมอดทน ซึ่งงำนจัดฝึกอบรมเป็นงำนที่ต้องประสำนงำน และ
เรียนรู้ร่วมกับคน อย่ำงไรก็ตำมยังคงมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภำพแวดล้อมขององค์กรที่เป็นปัญหำและ
อุปสรรคในกำรด ำเนินกำรจัดฝึกอบรม ดังนี้ 
 5.1.1 ปัจจัยภำยนอก 
  1. ด้ำนคู่แข่งขันที่มีภำรกิจคล้ำยคลึงกัน มีผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกล
ยุทธ์ทำงกำรแข่งขันกำรให้บริกำร เพรำะผู้รับบริกำรจะมีทำงเลือกที่หลำกหลำย 
  2. ด้ำนเทคโนโลยีกำรเจริญก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีมีผลกระทบต่อกำรบริกำร
วิชำกำรจัดฝึกอบรม เพรำะผู้รับบริกำรมีทำงเลือกที่จะบริโภคสื่อและเทคโนโลยีที่หลำกหลำยและมี
หลำยช่องทำง ทั้งกำรใช้ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ และกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมสัมพันธ์  
  3. ด้ำนสภำวะเศรษฐกิจ มีผลกระทบต่อกำรบริกำรกำรจัดฝึกอบรมในสภำวะที่
เศรษฐกิจถดถอย องค์กรมีกำรปรับลดงบประมำณกำรพัฒนำบุคลำกร ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงกับ
กำรบริหำรจัดกำรฝึกอบรมที่ลูกค้ำผู้ใช้บริกำรวิชำกำรจะมีจ ำนวนลดลง  
  4. ด้ำนกำรเมือง กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยทั้งภำครัฐและมหำวิทยำลัยมีผลกระทบ
ต่อกำรด ำเนินงำนของส ำนักบริกำรวิชำกำร ซึ่งจะต้องให้กำรบริกำรวิชำกำรที่สอดคล้องกับนโยบำย
และเป้ำหมำยของมหำวิทยำลัย จังหวัด และประเทศ 
  5. ด้ำนสังคม กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนสังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อมใน
สังคมมีผลกระทบต่อกำรจัดท ำหลักสูตรหรือกิจกรรมที่ส ำนักบริกำรวิชำกำร จะต้องรู้เท่ำทัน เพ่ือจะ
สำมำรถให้บริกำรวิชำกำรได้ตำมควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร และกลยุทธ์ในกำรบริกำรวิชำกำร 
 5.1.2 ปัจจัยภำยใน 
  1. ด้ำนบุคลำกรอัตรำกำรเข้ำออกและย้ำยงำนของบุคลำกร เพ่ือไปท ำงำนในองค์กร
ที่มีควำมมั่นคงและให้ผลตอบแทนสูงกว่ำ ส่งผลกระทบให้กำรท ำงำนไม่มีควำมต่อเนื่อง ซึ่งในกำรจัด
อบรมจ ำเป็นต้องจัดให้มีนักวิชำกำรศึกษำผู้รับผิดชอบโครงกำรปฏิบัติงำนที่เพียงพอกับกลุ่มเป้ำหมำย
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ในอัตรำส่วนของกำรดูแลและอ ำนวยควำมสะดวกที่มีควำมเหมำะสม เป็นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถใน
กำรสื่อสำรมีจิตบริกำรรวมทั้งควำมรับผิดชอบ หำกจ ำนวนของนักวิชำกำรศึกษำผู้รับผิดชอบโครงกำร
ไม่เพียงพออำจจะท ำให้กำรจัดฝึกอบรมไม่มีประสิทธิภำพได้ 
  2. ด้ำนวิทยำกรเป็นองค์ประกอบที่ส ำคัญ อีกอย่ำงหนึ่ งต่อควำมส ำเร็จของ 
กำรฝึกอบรม เพรำะวิทยำกรจะเป็นผู้น ำเสนอเนื้อหำสำระ ถ่ำยทอดควำมรู้และประสบกำรณ์ รวมถึง
กำรกระตุ้นให้ผู้เข้ำรับ กำรฝึกอบรมเกิดกำรเรียนรู้ในหลักสูตรฝึกอบรมนั้น ถ้ำวิทยำกรไม่ท ำหน้ำที่
และบทบำทอย่ำงเหมำะสม เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้เกิดกำรเรียนรู้ตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้
ในหลักสูตรฝึกอบรมนั้นแล้ว  ก็จะกลำยเป็นอุปสรรคขัดขวำงควำมส ำเร็จของโครงกำรฝึกอบรม 
  3. ด้ำนกำรประสำนงำนกับฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง ในกำรจัดฝึกอบรมในแต่ละครั้งนอกจำก
จะต้องใช้ทรัพยำกรและอำศัยปัจจัยต่ำงๆ หลำยอย่ำงแล้วยังต้องอำศัยควำมร่วมมือของฝ่ำยต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่ำจะเป็นฝ่ำยที่รับผิดชอบโครงกำรฝึกอบรม งำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร  
ฝ่ำยกำรเงิน ฝ่ำยพัสดุ งำนแผนยุทธศำสตร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ ฝ่ำยสำรสนเทศ ฝ่ำยติดตำมและ
ประเมินผล ซึ่งถ้ำปรำศจำกควำมร่วมมือของฝ่ำยต่ำงๆ ดังกล่ำวมำแล้ว กำรฝึกอบรมนั้นก็ยำกที่จะ
ด ำเนินกำรไปได้อย่ำงรำบรื่นด้วยดี ดังนั้น กำรมีส่วนร่วม กำรท ำงำน เป็นทีม กำรสร้ำงเครือข่ำย            
กำรท ำงำน กำรติดต่อสื่อสำรและกำรประสำนงำน  จึงเป็นปัญหำและอุปสรรคที่ จะมีผลต่อ
ควำมส ำเร็จของโครงกำรอบรมได้ 
  
5.2 แนวทำงกำรแก้ไข และข้อเสนอแนะ 
 ในปัจจุบันหน่วยงำนที่ให้บริกำรวิชำกำร ไม่ว่ำจะเป็นภำครัฐหรือเอกชน ต่ำงมีกลยุทธ์
เพ่ือที่จะเข้ำถึงผู้รับบริกำร และสนองตอบต่อควำมต้องกำรให้มำกที่สุด ซึ่งกำรรู้จักตัวเองขององค์กร
ว่ำมีจุดแข็งจุดอ่อนอย่ำงไร และใช้จุดแข็งขององค์กรมำวิเครำะห์และพิจำรณำถึงควำมเหมำะสม
ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนด้ำนใดได้ดีที่สุด ทั้งในปัจจุบันและอนำคต ดังนั้นกำรสร้ำงกลยุทธ์  
ที่ส ำคัญ คือกำรปรับตัวให้รู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ สร้ำงควำมแตกต่ำงในกำรให้บริกำร  
และสร้ำงคุณภำพ มำตรฐำนกำรบริกำร กำรเตือนควำมจ ำเพ่ือสร้ำงควำมผูกพันกับผู้รับบริกำร   
ให้จงรักภักดีต่อองค์กร และกลับมำรับบริกำรซ้ ำ 
 นอกจำกนี้  สิ่ งส ำคัญ เหนือ อ่ืนใดผู้บริหำรองค์กรต้องเข้ำใจและมีควำมรู้ เท่ำทันต่อ  
กำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ แล้วจึงน ำมำก ำหนดเป็นเป้ำหมำย เลือกวิธีกำรที่จะน ำมำเป็นแนวทำง  
ในกำรด ำเนินกำรซึ่งต้องอำศัย  กำรวำงแผน และกำรน ำแผนไปปฏิบัติตำมแผนที่ต้องอำศัยควำม
เข้ำใจและกำรมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร ตำมด้วยกำรติดตำมประเมินผล เพ่ือน ำมำพัฒนำ
ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้มีคุณภำพและประสิทธิภำพให้ดีเพ่ิมข้ึน 
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