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ความเป็นมาของการถอดบทเรียน และวัตถุประสงค์ของการถอดบทเรียน 
  การถอดบทเรียน เป็นการทบทวน และสรุปประสบการณ์การท างานที่ผ่านมา เพ่ือให้เห็นถึง
รายละเอียดของเหตุผล และปัจจัยทั้งภายใน ภายนอกที่ท าให้เกิดผลอย่างที่เป็นอยู่ ทั้งผลที่ส าเร็จและผลที่
ล้มเหลว อาจกล่าวได้ว่า การถอดบทเรียนเป็นไปเพ่ือค้นหาความรู้จากการปฏิบัติงานโดยใช้วิธีการสกัดความรู้
และประสบการณ์ที่ฝังลึกจากกลุ่มเป้าหมายที่ได้ร่วมกันปฏิบัติงาน พร้อมทั้งจดบันทึกรายละเอียดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน และความรู้ใหม่ๆที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานทั้งท่ีส าเร็จหรือล้มเหลวเพ่ือเป็น
แนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย และน าความรู้ที่ได้นั้นไปถ่ายทอดเพ่ือเผยแพร่และ
เรียนรู้ต่อไปได ้

การด าเนินงานบริการวิชาการ เป็นงานที่ฝ่ายบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้
ด าเนินงานมาเป็นระยะเวลานานอย่างต่อเนื่อง โดยมีหน่วยงานด้านการศึกษาและหน่วยงานอ่ืนๆได้เข้ามามี
ส่วนเกี่ยวข้องมากมายทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชนท้องถิ่น  ดังนั้นเพ่ือให้ได้ทราบว่า การด าเนินที่
ผ่านมาได้ผลอย่างไร  เรียนรู้อะไรกันไปบ้าง ได้สร้างความรู้อะไรขึ้นมาบ้าง รวมทั้งได้ใช้ความรู้ใดในการ
ด าเนินงานไปบ้าง เพ่ือจะได้เกิดการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ในการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น อันจะน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการท างานร่วมกันต่อไปในอนาคต จึงได้เกิดการถอดบทเรียนการ
ด าเนินงานครั้งนี้ขึ้น  

 
วัตถุประสงค์ของการถอดบทเรียน  
1. เพ่ือท าให้เกิดความรู้ที่เป็นบทเรียน น าไปปรับปรุงการปฏิบัติงานในโครงการต่อไปให้ดีขึ้น  
2. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานในทุกส่วนที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน  
3. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้ท าความเข้าใจและตระหนักในการท างานของภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
 
ประเด็นการถอดบทเรียน 9 ประเด็น คือ 
 1. ทบทวนวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในองค์กรของเรา ว่าเป็นอย่างไร ท าได้แค่ไหน  

เปรียบเทียบวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การด าเนินงาน 
วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่เกิด เหตุผล 

1. เสริมสร้างความรู้ในศาสตร์
ต่างๆ ของคณะให้กับชุมชนและ
สังคม 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ คะแนนในการประเมินผล  อยู่
ใ น เก ณ ฑ์ แ ล ะ มี ค่ า เฉ ลี่ ย
มากกว่า 3.51 จากรายงานผล
การด าเนินโครงการ 

2. เพื่อให้ชุมชนและสังคมมี
ความพึงพอใจต่อการจัด
โครงการ/กิจกรรม 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ คะแนนในการประเมินผล อยู่
ในเกณฑ์และมีค่าเฉลี่ย
มากกว่า 3.51 จากรายงานผล
การด าเนินโครงการ 



วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่เกิด เหตุผล 
3. เพื่อให้อาจารย์น างาน
บริการวิชาการไปบูรณาการ
กับการเรียนการสอนและการ
วิจัย 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ - 

4. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้
แสดงความรู้ความสามารถ
ด้านสังคมศาสตร์ 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ คะแนนในการประเมินผล อยู่
ในเกณฑ์และมีค่าเฉลี่ย
มากกว่า 3.51 จากรายงานผล
การด าเนินโครงการ 

5. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายมีความสนใจต่อ
สถานการณ์ปัจจุบันและ
แสวงหาความรู้ทางด้าน
สังคมศาสตร์เพิ่มเติม 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ คะแนนในการประเมินผล อยู่
ในเกณฑ์และมีค่าเฉลี่ย
มากกว่า 3.51 จากรายงานผล
การด าเนินโครงการ 

6. เพื่อจัดกิจกรรมบริการ
วิชาการแก่ชุมชนและสังคม
การเสริมสร้างศักยภาพทาง
วิชาการของเยาวชน 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ คะแนนในการประเมินผล อยู่
ในเกณฑ์และมีค่าเฉลี่ย
มากกว่า 3.51 จากรายงานผล
การด าเนินโครงการ 

 
 2. ทบทวน แผนงานและกระบวนการ ที่ด าเนินงานของเรา ว่าเป็นอย่างไร กระบวนการตรงไหนที่
ไม่เป็นไปตามแผน หรือตามที่คาดหวังบ้าง เพราะอะไร 
 

แผนงาน กระบวนการ/กิจกรรม กระบวนการ/กิจกรรมที่คิดว่า
ไม่เป็นไปตามแผน/ตามที่

คาดหวังไว้ 
1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
ตอบปัญหาวิชาการทาง
สังคมศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 150 คน 

- ประชาสัมพันธ์เข้าร่วม
โครงการโดยชื่อสื่อ เพจ-เฟซบุ๊ค
และส่งจดหมายเชิญไปตาม
สถานศึกษา 
- สรุปจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
- จัดท าใบรายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการ 

- จ านวนคนเข้าร่วมโครงการ
น้อยกว่าจ านวนแผน 



2. ช่วงไตรมาสที่จัดโครงการ 
ตามแผน คือ ไตรมาสที่ 2  

- ขออนุมัติโครงการ  
- จัดท าค าสั่งด าเนินงาน 
- จัดท าเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุที่ต้องใช้ในโครงการ 
- ประชุมเตรียมความพร้อมใน
การจัดโครงการ 
- ด าเนินการจัดโครงการ 

- ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 
ไม่สอดคล้องกันระหว่างสถาน
บันการศึกษาที่ร่วมโครงการ กับ 
มหาวิทยาลัย  

3. การประสานกับหน่วยงาน - ส่งหนังสือขออนุญาตส ารวจ
ความต้องการบริการวิชาการ 
- ส ารวจความต้องการบริการ
วิชาการ และก าหนดวัน
ให้บริการวิชาการร่วมกับ
หน่วยงานที่รับบริการวิชาการ 
- ขออนุญาตใช้สถานที่ในการ
บริการวิชาการ 

- การประสานงานกับหน่วยงาน
ผู้รับบริการวิชาการ ไม่เป็นไป
ตามทีก่ าหนดไว้ 

4. การจัดท าและประสานงาน
ด้านเอกสาร ภายใน และ
ภายนอก 

- จัดท าเอกสารขออนุมัติ
โครงการและจัดท าเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ 
- ขออนุมัติค่าวัสดุเพ่ือ
ด าเนินงานโครงการ 
- เอกสารการลงทะเบียน 
- เอกสารให้ความรู้ที่ใช้ในการ
จัดโครงการ 

- เอกสารในการด าเนินโครงการ
ต้องเปลี่ยนแปลง เนื่องมาจาก
การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาใน
การจัดโครงการ 

 

3. สิ่งท่ีคิดว่าเราท าได้ดี เป็นที่เชิดหน้าชูตา มีอะไรบ้าง และเพราะเหตุใดท าให้ท าได้ดี 
 

สิ่งท่ีท าได้ดี คือ ปัจจัยท่ีท าให้ท าได้ดี คือ 
1. การเตรียมความพร้อม โครงการ ตอบปัญหา
วิชาการทางสังคมศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 

- มีการเตรียมความพร้อมและการวางแผนในการ
จัดโครงการ มีการซักซ้อมด าเนินรายการ 

2. ความรู้ของวิทยากรที่ให้การอบรมในทุก
ศาสตร์ที่ให้การอบรม “โครงการบริการวิชาการ
ด้านภาษา ศิลปกรรมและสังคมศาสตร์แก่
บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ” 

- ด าเนินกิจกรรมได้น่าสนใจ 



 4. ท าอย่างไร จึงจะท าให้ดียิ่งข้ึนไปอีก ต้องการเครื่องมือ และกลไก การหนุนช่วยอะไรบ้าง และ
อย่างไร 
 

จะท าให้ดียิ่งข้ึน ต้องท า ดังนี้ เครื่องมือและกลไก ที่ต้องการ เพื่อนหนุนช่วย
ให้ท างานได้ดียิ่งข้ึน คือ 

1. สื่อประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง - มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี มาดูแล
ด้านการประชาสัมพันธ์ เช่นการใช้เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต ในการประชาสัมพันธ์ 
- มีการประชาสัมพันธ์ที่สามารถตอบกลับ  
ได้รวดเร็ว เช่น ใบสมัครออนไลน์ 

2. กระตุ้นการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย - มีการบริหารจัดการที่ชัดเจน 
3. การจัดสรรงบประมาณ - ขอการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน

ภายนอก 
 
 
 5. ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัดที่พบมีอะไรบ้าง ท้ังภายในและภายนอกและสิ่งท่ีควรหลีกเลี่ยงมีอะไร 
สิ่งเหล่านั้นท าให้เป็นข้อจ ากัด ท าให้งานติดขัดตรงไหน เพราะอะไร 
 

ปัญหา อุปสรรค เป็นข้อจ ากัดตรงไหน/ส่งผล
ยังไงบ้าง 

สิ่งท่ีควรหลีกเลี่ยง  

ภายใน 
- การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง 
- การก าหนดเขตการให้บริการ
วิชาการเฉพาะเขต 

 
- ขาดบุลากรดูแลงาน
ประชาสัมพันธ์ 
- การก าหนดเขตบริการวิชาการ 
ท าให้ โรงเรียน หรือผู้ที่สนใจ
บางกลุ่มไม่สามารถร่วม
โครงการได้ 

 
 
- ไมค่วรก าหนดเขตบริการ
วิชาการ เฉพาะเขตการ
ให้บริการ เขตการให้บริการควร
รวมไปถึงชุมชนและสังคม 

 

 

 

  



ปัญหา อุปสรรค เป็นข้อจ ากัดตรงไหน/ส่งผล
ยังไงบ้าง 

สิ่งท่ีควรหลีกเลี่ยง  

ภายนอก 
- การเปิดเทอมของสถานศึกษา 
ไม่สอดคล้องกับการเปิดภาค
เรียนของมหาวิทยาลัย 
- เกณฑ์ประกันคุณภาพมีการ
เปลี่ยนแปลงท าให้กระทบต่อ
การบริการวิชาการระดับคณะ 
 

 
- ไม่สามารถด าเนินงานให้
เป็นไปตามแผนการปฏิบัติ 
งานได้ 
- การเขียนแผนบริการวิชาการ 
ในปีงบประมาณก่อนหน้านี้ อิง
เกณฑ์เก่า และทางสาขาวิชา
เขียนแผนบริการวิชาการ โดย
ไม่ได้เสนอต่อฝ่ายบริการ
วิชาการ ท าให้ฝ่ายบริการ
วิชาการไม่ได้รับทราบใน
แผนการบริการวิชาการในบาง
โครงการ 

 
-  ไม่ควรจัดในภาคเรียนที่ 2 
หรือ ไตรมมาสที่ 2 และ 3 
เพราะเป็นช่วงปิดภาคเรียนของ
ของสถานศึกษาระดับมัธยมที่
รับบริการ ทั้งนี้ไตรมาสที่ 1
เหมาะสมในการจัดกิจกรรมมาก
ที่สุด 
- ไม่ควรให้แยกศาสตร์ ควร
เขียนแผนแบบรวมศาสตร์ 
- การไม่ใช้กระบวนการในการ
จัดกิจกรรม (ไม่ครบตาม
กระบวนการ) 

 

6. ข้อเสนอแนะ ท่ีควรต้องจัดการ ทั้งในด้านการเปลี่ยนแปลง /ปรับปรุง 
 

สิ่งท่ีคิดว่าต้องเปลี่ยนแปลง สิ่งท่ีคิดว่าต้องปรับปรุง เหตุผล เพราะอะไร 
1. ขอบเขตการบริการวิชาการ 
ควรใส่ใจสังคมด้วย ซึ่งควร
ให้บริการวิชาการนอกเขตด้วย 

1. ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์
ให้มีหลายๆ ช่องทาง 

- เพื่อประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน 

2. ควรบริหารจัดการด้าน
หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่
ละฝ่ายงานให้ชัดเจนในการ
ด าเนินงาน  

 - เพื่อความเข้าใจในหน้าที่
รับผิดชอบของแต่ละฝ่าย 

 2. เพิ่มเติมงบประมาณ โดยหา
ผู้สนับสนุนจากองค์กรหรือ
หน่วยงานภายนอก 

- ลดข้อจ ากัดด้านงบประมาณ
ที่อาจจะไม่พอใช้ รวมทั้งการ
ได้รับการสนับสนุนด้าน
บุคลากรจากหน่วยงาน
ภายนอก 

 



7. สิ่งท่ีคิดว่าควรจะต้องท า /จ าเป็นต้องท า /อยากจะท า เพื่อท าให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น คือ 
อะไรบ้าง 
 

สิ่งท่ีควรจะต้องท า สิ่งท่ีจ าเป็นจะต้องท า สิ่งท่ีอยากจะท า 
1. ซึ่งควรให้มีการจัดประชุม
ตรียมความพร้อม และสรุปผล
ด าเนินการ 
2. ส ารวจความต้องการของ
ชุมชนก่อนจัดท าแผนบริการ
วิชาการประจ าปีงบประมาณ 
และสอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพ 

1. บูรณาการกับการเรียนการ
สอน ในหัวข้อบรรยาย (ตาม 
มคอ.3) และงานวิจัย 

รวมศาสตร์ ทุกศาสตร์ และ
โครงการบริการวิชาการ ของ
ทุกสาขาวิชา ร่วมกันจัดท า
แผนและร่วมกันจัดโครงการ
โดยมีฝ่ายงานบริการวิชาการ
ของคณะร่วมด้วย 

  

 
 8. ความพึงพอใจต่อการท างาน เป็นอย่างไร  
 

    พอใจ ในเรื่อง  
1. การให้ความร่วมมือของผู้เข้าร่วม และบุคลากรของหน่วยงานหรือองค์กร 
2. สามารถด าเนินการตามแผนที่ได้วางไว้ 
3. ผลตอบรับของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

              ไม่พอใจ ในเรื่อง  
1. ความไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรบางฝ่าย 
2. การสื่อสารระหว่างฝ่ายและภายในฝ่ายงาน 
3. ความเข้าใจในงานบริการวิชาการท่ีไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 
 9. ข้อพิจารณา ต่อบทเรียนในการด าเนินงานของเราที่คิดว่าสามารถน าไปใช้ได้ คืออะไรบ้าง 
(เรียงล าดับ) 

 1) กระบวนการด าเนินงานบริการวิชาการการที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ 
 2) การประชุมเตรียมความพร้อมและการสรุปผลการด าเนินงานบริการวิชาการ 

 


