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ค าน า 

 

การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศกึษาสถาบันพึงก าหนด

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบและมีการจัดโครงสร้างสถาบันเพื่อเป็นกลไก

ในการขับเคลื่อนระบบดังกล่าวการให้บริการทางวิชาการต้องมีความเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอน

และการวิจัยและสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย

อย่างเป็นรูปธรรม   

ด้วยเหตุนี้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงได้จัดท าคู่มือการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อ

เป็นแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
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มาตรฐานการให้บรกิารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

บริการทางวิชาการ หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการทางวิชาการเพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน 

โดยเป็นกิจกรรมหรือโครงการที่ช่วยพัฒนาหรอืช่วยเหลอืสังคมและชุมชน ในรูปแบบของกิจกรรมหรือโครงการตา่ง 

ๆ เพื่อพัฒนาหรือช่วยเหลือสังคมและชุมชน ทั้งด้านเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการสัมมนา/

ประชุมทางวิชาการ โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่ท้องถิ่น เป็นต้น  การให้บริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ เป็นที่พึ่ง 

เป็นแหล่งอ้างองิและเสนอแนวทางที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมความมั่นคงและเข้มแข็งของสังคมและชุมชน 

  

                                                       ปรัชญา 

“วิชาการเป็นเลิศ     เทิดคุณธรรม     น าชุมชนเข้มแข็ง” 

 

วิสัยทัศน์ 

 “เป็นผู้น าแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการที่บูรณาการองค์ความรู้และภูมิปัญญา  ด้านภาษา 

ศิลปวัฒนธรรม การบริหารรัฐและชุมชนเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีขีดความสามารถทางการแข่งขันระดับ

นานาชาติ ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน” 

  

พันธกิจ 

 1. จัดการศึกษาให้มคีุณภาพ โดยมีการประกันคุณภาพการศกึษา (Quality Assurance) ทุกระดับ 

2. ส่งเสริมและพัฒนาการศกึษาด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีคุณภาพ 

    และสนองความต้องการของสังคม 

3. พัฒนาแผนงานต่าง ๆ ตามภารกิจของคณะเพื่อน าไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

4. ส่งเสริมความร่วมมือในระดับสถาบัน และระดับชาติ ที่มผีลตอ่การพัฒนาคณะ 

5. สนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ พัฒนาวชิาชีพคณะ สถาบัน และท้องถิ่น 

6. สนับสนุนการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 

7. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในคณะ ให้มคีวามรูด้ี มีคุณธรรม ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  

    และมีจิตส านึกในการที่ชว่ยเหลอืสังคม 

8. ส่งเสริม พัฒนา ท านุบ ารุง และเผยแพร่ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และภูมปิัญญาไทย เพื่อธ ารงไว้ซึ่งความ 

    เป็นเอกลักษณ์ของชาติ 
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9. ส่งเสริมความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการบริหารงาน ตลอดจนการมีสว่นร่วมในการบริหารงาน  

   และการแก้ไขปัญหาในทุกหนว่ยงานของคณะ 

10. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับทุกหน่วยงานในคณะมสี่วนรว่มในการปฏิบัติงาน และการบริหารงานต่างๆ  

    ตามภารกิจของคณะและสถาบัน 

11. ส่งเสริมงานกิจการนักศึกษา เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

12. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมอืในการเรียนรูใ้นทุกระดับการศกึษาของคณะ 

    และสถาบัน 

 

การวเิคราะห์สถานการณ์ภายในและภายนอกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จุดอ่อน จุดแข็ง ภัยคุกคาม โอกาส 

จ านวนนักศกึษาบาง

สาขาวิชามีจ านวนมาก

เกินไป 

มีระบบการสรรหาบุคลากร

สายวิชาการที่ได้มาตรฐาน 

มีคูแ่ขง่ในการจัด

การศกึษากับ

สถาบันอุดมศกึษาอื่นๆ 

มากทั้งของภาครัฐและ

เอกชน 

เป็นมหาวิทยาลัยปิดที่มีคา่

เล่าเรียนต่ า 

ขาดความหลากหลายใน

การใชเ้ทคนิคการสอน 

มีการแสดงผลงานของ

นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

บุคคลทั่วไปมอง

ภาพลักษณ์ของบัณฑติ

ราชภัฏวา่ด้อยกว่า

มหาวิทยาลัยของรัฐ

และเอกชนอื่นๆ 

ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

ในอดีต 

ระบบการรับนักศกึษาที่

รับนักศกึษามีพื้นฐานการ

เรียนหลากหลาย 

ท าให้คุณภาพนักศึกษามี

หลายระดับ  

มีกิจกรรมการเรียนการสอน

ที่สง่เสริมการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษา 

 

สถาบันคู่แขง่มคีวาม

พร้อมในการจัดการ

เรียนการสอนมากกว่า 

 

มหาวิทยาลัยมีสถานที่

ตั้งอยู่ใกล้สถาน

ประกอบการธุรกิจ  การ

เดินทางสะดวก  ท าให้

มหาวิทยาลัยสามารถเปิด

หลักสูตรได้หลากหลาย

และสอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาดแรงงาน 
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สัดส่วนอาจารย์บาง

สาขาวิชามีน้อยไม่

เหมาะสมกับจ านวน

นักศึกษา 

มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ

เพิ่มทักษะ  ความรู้และ

ประสบการณใ์ห้กับนักศึกษา

อย่างหลากหลาย 

 

ความตอ้งการของ

ตลาดแรงงานในบาง

สาขาวิชาลดน้อยลง 

 

มีการตรวจสอบจากระบบ

ประกันคุณภาพภายใน  

 

 

โครงการหรอืกิจกรรมที่

เกี่ยวกับการพัฒนา

นักศึกษายังไม่เพียงพอ 

 

มีการจัดท าแผนการเรียนการ

สอนตลอดหลักสูตรและ

จัดการเรยีนการสอนอย่าง

เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ   

 

 การเปิดหลักสูตรที่

หลากหลาย  สอดคล้อง

กับความตอ้งการของ

ตลาดแรงงานท าให้

นักศึกษาต้องการศกึษา

ต่อในมหาวิทยาลัยมากขึ้น

ทุกป ี

อาจารย์มภีาระงานสอน

ต่อสัปดาหม์ากเกินไป  จงึ

ไม่มเีวลาพอที่จะท างาน

วิจัย 

มีแหล่งการเรียนรู้ที่ทันสมัย

และมีคุณภาพ 

 มีความเป็นนิติบุคคล มีกฏ

รอบรับและน่าเชื่อถือ 

อาจารย์มตี าแหน่ง

วิชาการนอ้ย 

คณาจารย์ให้ความรว่มมอืใน

การบริหารจัดการ 

  

ภาควิชายังไม่มีการ

บริหารงานที่ชัดเจนดังนั้น

ด้านการบริหารจัดการ

และงบประมาณ จึงตอ้ง

อยู่ภายใต้ความรับผดิชอบ

ของคณะเป็นส่วนใหญ่ 

อาจารย์มคีวามเอาใจใส่

นักศึกษาอย่างใกล้ชิด 

  

อาคารสถานที่  หอ้งเรียน

มีสภาพทรุดโทรม   

 

มีการประชุมและท าความ

เข้าใจในเรื่องการบริหาร

จัดการอย่างต่อเนื่อง 

  

สภาพแวดล้อมภายนอก ได้รับงบประมาณสนับสนุน   
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ไม่เอือ้ต่อบรรยากาศใน

การจัดการเรียนการสอน 

จากคณะอย่างเป็นระบบ 

หลักสูตรต้องมีการ

ปรับปรุง 

มีการประกันคุณภาพ

การศกึษาของภาควิชาอย่าง

เป็นระบบ 

  

อาจารย์มใีนภาควิชา

มนุษยศาสตร์มีศักยภาพ

จ ากัด 

นักศึกษามีประสบการณ์ใน

การใชชี้วิต 

  

 มีการให้บริการวิชาการแก่

สังคม 

  

 

 

ค านยิาม 

บริการทางวชิาการ หมายถึง กิจกรรมหรอืโครงการทางวิชาการเพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน 

โดยเป็นกิจกรรมหรือโครงการที่ช่วยพัฒนาหรอืช่วยเหลอืสังคมและชุมชน ในรูปแบบของกิจกรรมหรือโครงการตา่ง 

ๆ เพื่อพัฒนาหรือช่วยเหลือสังคมและชุมชนอันก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการแก่สังคม โดยอาศัยความรู้และ

ความสามารถทางวิชาการตลอดจน การสร้างหรือเสริมประสบการณ์ในการประยุกต์วิชาการให้เหมาะสมกับ

สังคมไทยและการเรียนการสอน 

ศูนย์บริการ หมายถึง ศูนย์บริการวชิาการและวิชาชีพแก่สังคมและชุมชน 

คณะ หมายถึง คณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

คณะกรรมการบริหาร หมายถึง คณะกรรมการบริหาร คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 

ผู้ว่าจ้าง หมายถึง ผูท้ี่ขอรับการบริการวิชาการจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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การติดตามและประเมินผล 

 คณะรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2556 ได้ก าหนดตัวชี้วัดใหม่ ด้านการ

บริการวิชาการแก่สังคม ดังตอ่ไปนี้ 

 

 -  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

 -  กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

 

โครงการบริการวิชาการ คณะได้ด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตัวชีว้ัด โดยมีแผนการตดิตามและ

ประเมินผลการด าเนินการ ดังนี้ 

 
 

การก ากับติดตาม (MONITORING) 

M 1 = การก ากับติดตามสิ่งป้อนเข้า หรอืทรัพยากรโครงการ (INPUT MONITORING) 

M 2 = การก ากับติดตามกระบวนการด าเนินงานของโครงการ (PROCESS MONITORING) 

M 3 = การก ากับติดตามผลผลติของโครงการ (OUTPUT MONITORING)  
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หมายเหตุ:  1. การก ากับติดตามหรอืการควบคุมติดตามและก ากับ 

2. การตรวจตราดูว่า - มีหรอืไม่มี ได้หรอืไม่ได้ ท าหรอืไม่ท า เกิดหรือไมเ่กิดจ านวนเท่าไร  

    โดยดูในแงป่ริมาณ 

 

 
การประเมินผล (EVALUATION) 

E 1 = การประเมนิผลก่อนเริ่มโครงการ (FEASIBILITY STUDY/NEEDS ASSESSMENT 

SITUATIONAL ANALYSIS) 

E 2 = การประเมินผลสิ่งป้อนเข้า (INPUT EVALUATION) 

E 3 = การประเมินผลกระบวนการด าเนินงานของโครงการ (PROCESS EVALUATION) 

E 4 = การประเมินผลผลผลิตของโครงการ (OUTPUT EVALUATION) 

E 5 = การประเมินผลผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME EVALUATION) 

E 6 = การประเมนิผลผลกระทบของโครงการ (IMPACT/RESULT EVALUATION) 
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ปัจจัยน าเข้า (input) 

- ผูป้ระสานงานด้านธุรการ การเงนิและวัสดุส านักงาน 

- ผูป้ระสานงานพืน้ที่ เพื่อจัดหาความจ าเป็น ประสานงานบริการทางวิชาการในพื้นที่ 

   และประเมินผล 

- ยานพาหนะและอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์การเผยแพร่ 

- นักวิชาการ อาจารย  ์ ผูเ้ชี่ยวชาญ บุคลากรด้านบริการวิชาการหลายสาขา 

- งบประมาณสนับสนุนการด าเนนิงาน 

 

กระบวนการด าเนินงาน (process) 

- การจัดหาความจ าเป็นในพืน้ที่และชุมชนเป้าหมาย 

- วิเคราะหพ์ืน้ที่และชุมชน เพื่อล าดับความส าคัญของปัญหาและโอกาส 

- จัดท าแผนขบวนการหรอืกลยุทธ์ในการด าเนินงานตาม Business Process หรอื Value Chain ที่

เกี่ยวข้อง 

- จัดท าโครงการ/กิจกรรมลงไปในพืน้ที่เพื่อแก้ไขปัญหา หรอืพัฒนาโอกาสที่มอี ยู่ 

- ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 

- ประเมินผลกระทบที่มตี่อสังคม/เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 

ด้านผลลัพธ์ (output) 

- โครงการหรอืกิจกรรม ที่จะต้องด าเนินการในพื้นที่เป้าหมาย ตรงตามความต้องการของ 

                              ชุมชน/หนว่ยงาน/องค์กร 

ด้านผลลัพธ์(outcome) 

- ผูร้ับบริการสามารถน าเอาความรู้หรอืผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัยจากคณะฯ 

  ไปใช้ในการประกอบอาชีพ และสุขภาพในชุมชนได้ 

ด้านผลกระทบ (impact) 

- แก้ไขปัญหาเรง่ดว่นของชุมชน และพืน้ที่ได้เป้าหมายได้ 

- พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในพืน้ที่เป้าหมาย 

- สังคมและชุมชนมสีุขภาวะสมบูรณ์ สามารถด ารงชีพได้อย่างมปีกติสุขในภาวะที่มีการแพร่

ระบาด และ/หรอื ปัญหาสุขอนามัย 

- สามารถวัดผลกระทบ (impact) ของโครงการหรือกิจกรรมได้ 



 

คู่มือบริการทางวิชาการแกสั่งคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8 

  

 

 

ระเบียบและหลักเกณฑ์การให้บรกิารวิชาการแก่สังคม 

การพิจารณาเกณฑ์ในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมนั้น พิจารณาจากความส าเร็จแต่ละ

โครงการใน 3 มิติ ได้แก่ 

1. ความรูค้วามเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย 

2. ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย 

3. การน าความรูไ้ปใช้ของกลุ่มเป้าหมาย 

 

แบ่งกลุ่มเป้าหมาย ออกเป็นดังนี้  ครู / อาจารย์ / นักวิชาการ / นิสตินักศึกษา ชาวบ้าน / ชุมชนและสังคม 

แตล่ะกลุ่มเป้าหมายก็มีเกณฑ์ระดับร้อยละ ดังตารางต่อไปนี้ 

 

มิติการประเมิน กลุ่มเป้าหมาย 

ครู / อาจารย์ / นักวิชาการ / 

นิสิตนักศึกษา 

ชาวบ้าน / ชุมชน/สังคม  

1.ความรูค้วามเข้าใจของ

กลุ่มเป้าหมาย 

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ไม่น้อยกว่า รอ้ยละ 75 

2. ความพึงพอใจของ

กลุ่มเป้าหมาย 

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 

3.การน าความรู้ไปใช้ของ

กลุ่มเป้าหมาย 

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 65 

 

ดัชนีชี้วัด (KPI) 

โครงการบริการวิชาการสู่สังคม ปีงบประมาณ 2556 ได้ก าหนดตัวชีว้ัดใช้ดังตอ่ไปนี้ 

- ดัชนชีีว้ัดด้านปริมาณ 

- ดัชนีช้ีวัดด้านคุณภาพ 

 

วิธีการประเมินการด าเนินงานของโครงการ 

1 การประเมินผลตามรายกิจกรรม (การประเมนิตนเอง) โดยใช้แบบสอบถาม/สัมภาษณ์/สังเกตุ 
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2 การประเมนิผลจากผู้มีสว่นได้เสีย หรอืผูร้ับบริการและผูใ้ห้บริการ (ประเมินแบบมีส่วนร่วม) โดยการ 

   สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structure interview) 

3 รายงานผลการปฏิบัติงานของโครงการในแตล่ะพืน้ที่ที่ด าเนินการ 

4 การตดิตามประเมินผลกระทบภายหลังการใหบ้ริการวิชาการ อย่างนอ้ย 6 เดือน 

 

ประเภทของการให้บรกิารวิชาการ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 

1.การวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ 

2.การฝึกอบรม สัมมนา อภิปราย บรรยาย 

3.การให้ค าปรึกษาทางวิชาการและเทคนิควิชาชีพ งานแปล รวบรวมข้อมูลและงานบริการวิชาการอื่น 

4.เพิ่มอุปกรณ์เพื่อประกอบการแสดง 

5.ใช้บริการหอ้งบันทึกเสียง 

เกณฑ์การให้บรกิารทางวิชาการ 

1. งานที่ใชค้วามรู้ความสามารถทางวิชาการที่คณะรับผิดชอบโดยตรงหรือร่วมรับผิดชอบ 

2.งานที่ส่งเสริมและไม่เป็นอุปสรรคต่องานประจ า 

3.งานที่ได้รับค่าบริการเพียงพอกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือไม่ได้รับค่าบริการเลย 

 

การจัดท าข้อเสนอโครงการ ควรมหีัวข้อดังต่อไปนี้ 

1 ความเป็นมา หลักการและเหตุผล 

2 วัตถุประสงค์ และขอบเขตของโครงการ 

3 ระยะเวลาของโครงการ 

4 วิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน 

5 คณะผูด้ าเนินการ 

6 งบประมาณ 

ในกรณีที่เป็นโครงการวิจัยบริการวิชาการกรณีอื่นตามความเหมาะสมให้มหีัวข้อต่อไปนีเ้พิ่มเติม 

7 วิธีการจา่ยงวดเงินจากผูใ้หทุ้น 

8 วิธีเสนอรายงาน (ระบุเวลาที่จะเสนอรายงานความก้าวหน้าและรายงานฉบับสมบูรณ์)  ในกรณีที่เป็น 

   โครงการประเภทอบรม-สัมมนา ให้มหีัวข้อตอ่ไปนีเ้พิ่มดว้ย 

9 สถานที่จัดอบรมสัมมนา 
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10 จ านวนและคุณสมบัตของผู้เข้าอบรม 

11 หลักสูตรและหัวข้อการอบรม 

12 วิทยากร 

13 การประเมินผล 

14 ค่าลงทะเบียน 

15 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

16 โครงการที่มกีารออกวุฒิบัตร หรอืหนังสือส าคัญ ให้ระบุไว้ในโครงการตาม “เกณฑก์ารออกใบรับรอง 

    และการลงนาม” แนบท้าย 

 

การยื่นข้อเสนอโครงการและการขออนุมัติโครงการ 

1 การวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ 

ไม่ต้องยื่นขอ้เสนอโครงการ โดย คณะ / ศูนย์ / ส านัก หรอื ภาควิชาสามารถด าเนินการไปได้โดย

ไม่ต้องจัดท าโครงการเสนอตาม 2 และ 3 โดยคิดค่าบริการตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ ในกรณีที่การทดสอบ

นั้น ๆ ยังมิได้มกีารก าหนดราคาโดยประกาศมหาวิทยาลัยฯ ให้ประเมินและน าเสนอพร้อมกับการแจง้ผลการ

ทดสอบแก่ผู้รับบริการ 

2 การฝึกอบรม สัมมนา อภิปราย บรรยาย 

ไม่ต้องยื่นข้อเสนอโครงการ แต่หน่วยงานหรือหัวหน้าโครงการที่จัดอบรมสัมมนาจะต้องเสนอ

โครงการอบรมสัมมนาและการเงิน ก่อนก าหนดการเริ่มการอบรมสัมมนาเป็นเวลาอย่างน้อย  1 เดือน โดยเสนอ

หัวหน้าภาควิชาฯให้ความเห็นชอบทุกครั้ง และส่งผ่านศูนย์บริการ เพื่อน าเสนอกรรมการประจ าคณะฯ เห็นชอบ

โครงการฯ และน าเสนอที่ประชุมผู้บริหารเพื่ออนุมัติ 

3 การให้ค าปรึกษาทางวิชาการและเทคนิควิชาชีพ งานแปล รวบรวมข้อมูล และ งานบริการวิชาการอื่น ๆ 

3.1 ทางศูนย์บริการวิชาการได้รับจดหมายเชิญยื่นขอ้เสนอโครงการจากผู้ว่าจ้าง ศูนย์บริการ

วิชาการจะเวียนใหก้ับภาควิชาฯ หรอือาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับ TOR ของผู้ว่าจ้าง หรอืหัวหนา้โครงการได้รับการติดต่อ

ประสานงานกับผูว้่าจ้างโดยตรง 

3.2 หัวหน้าโครงการแจ้งความจ านงในการยื่นข้อเสนอโครงการต่อผู้ว่าจา้ง และส่งผ่านศูนย์บริการ

วิชาการเพื่อน าเสนอท่านอธิการบดีเห็นชอบในการยื่นข้อเสนอโครงการหรอืศูนย์บริการอ านวยความสะดวกในการ

จัดท าหนังสือมอบอ านาจ โดยอธิการบดีมอบอ านาจใหค้ณบดีเป็นผู้ลงนามในการยื่นข้อเสนอโครงการ และลงนาม

ในสัญญา กรณีที่ผู้วา่จา้งตอ้งการใหจุ้ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลยื่นข้อเสนอโครงการ 
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3.3 หัวหน้าโครงการจัดท าข้อเสนอโครงการ โดยส่งผ่านศูนย์บริการวิชาการ ซึ่งมีหน้าที่ในการ

อ านวยความสะดวกในการจัดส่งขอ้เสนอโครงการใหก้ับผูว้่าจา้ง 

3.4 ในกรณีโครงการที่คณบดี หรือ ผู้อ านวยการ มีความเห็นว่าสมควรกลั่นกรองโครงการก่อน

โดยให้มีการปรึกษาหารือกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ หรือคณบดี หรือผู้อ านวยการเชิญประชุม

กรรมการบริหารฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบข้อเสนอโครงการก่อนน าเสนออธิการบดีลงนามในการยื่นข้อเสนอ

โครงการ 

3.5 ในขั้นตอนการพจิารณาข้อเสนอโครงการ ให้ศูนย์บริการวิชาการมีหน้าที่ในการอ านวยความ

สะดวกกับหัวหน้าโครงการในการตดิต่อประสานงาน ต่อรองข้อเสนอ จนกระทั่งโครงการได้รับการอนุมัติจากผู้

ว่าจา้ง 

          3.6 ในกรณีส าหรับโครงการที่ต้องมีการท าสัญญา เมื่อโครงการได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าจ้างแล้ว 

ให้หัวหน้าโครงการจัดท าสัญญาส าหรับการให้บริการ โดยให้ศูนย์บริการวิชาการมีหน้าที่ในการอ านวยความ

สะดวกในการจัดท าสัญญาและขอค าปรึกษาจากนิติกร คณะกรรมการบริหาร หรอืหนว่ยงานที่ 

เกี่ยวข้องตามสมควร 

3.7 ในกรณีส าหรับโครงการที่ต้องมีการท าสัญญานั้น การท าสัญญาจะเป็นระหว่างผู้ว่าจ้าง กับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยอธิการบดีอาจมอบอ านาจให้คณบดีหรือ

ผูอ้ านวยการ เป็นผู้ลงนามในสัญญาก็ได้ โดยให้หัวหน้าโครงการน าสัญญาของโครงการเสนอคณบดี หรือ 

ผูอ้ านวยการ เพื่อลงนามในสัญญาตอ่ไป 

3.8 หัวหน้าโครงการได้รับการเซ็นสัญญาว่าจ้างกับผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว หัวหน้าโครงการจัดท า

รายละเอียดโครงการบริการวิชาการและการเงิน (ตามแบบฟอร์มแนบท้าย) โดยศูนย์บริการวิชาการมีหน้าที่ในการ

อ านวยความสะดวก และช่วยเหลือในการจัดท าโครงการบริการวิชาการและการเงิน ให้เป็นไปตามแนวการปฏิบัติ

ในการให้บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

3.9 หัวหน้าโครงการจัดท าบันทึกข้อความขออนุมัติโครงการบริการวิชาการและการเงินและ

ส่งผ่านศูนย์บริการวิชาการ ใหผู้้อ านวยการ แจง้สรุปโครงการพร้อมทั้งสรุปภาระงานของผู้ร่วมโครงการแต่ละท่าน

ให้กับคณะ / ศูนย์ / ส านัก และภาควิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทราบ 
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การเสนอของบประมาณ / การยืมเงนิ / การจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทน 

  ให้ด าเนินการเป็นไปตามระเบียบเกณฑก์ารเสนอของบประมาณการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

แหลง่ขอ้มูลหรอืวิธีการจัดเก็บข้อมูล 

1. แผนการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ ที่ระบุโครงการที่ต้องด าเนินการ

ครบถ้วน 

2. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่มีมติให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนการบริการวิชาการและ

วิชาชีพสู่สังคม ประจ าปีงบประมาณ 

3. หลักฐานการด าเนินงานตามแผน / โครงการ / กิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผน เช่น ภาพถ่าย เอกสารการ

อนุมัตโิครงการ เป็นต้น 

4. รายงานการประเมินผลโครงการหรือหลักฐานที่สรุปผลการด าเนินโครงการซึ่งแสดงที่มาของร้อยละ

ความรู้ความเข้าใจ ความพึงพอใจ และการน าความรู้ไปใช้ของกลุ่มเป้าหมาย ตามผลที่รายงานมาทุก

โครงการตามชุดโครงการนัน้ๆ 

5. หลักฐานเชิงประจักษ์ และ / หรือตัวอย่างหลักฐานที่ใช้จริงที่แสดงถึงการเก็บข้อมูลด้านความรู้ความ

เข้าใจ  ความพึงพอใจ  และการน าความรู้ ไปใช้ของกลุ่มเป้าหมาย  ตามผลที่รายงานมา เช่น 

แบบสอบถาม แบบทดสอบก่อน - หลัง เป็นต้น 

การด าเนินกิจกรรมโครงการ 

1. โครงการ/ กิจกรรม ต้องผา่นการเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัยและบรรจุอยู่ใน

แผนงานของมหาวิทยาลัย ฯ 

2. โครงการ / กิจกรรม ต้องเสนอผ่านหัวหน้างาน ถึงรองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริการวิชาการ /รอง

ผูอ้ านวยการกลุ่มงานบริการวิชาการ เห็นชอบโครงการและเสนอต่อ อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ 

3. ประชุมคณะกรรมการท าางานโครงการ / กิจกรรมเพื่อแบ่งหน้าที่ความรับผดิชอบ 

4. แตง่ตัง้คณะท างานเพื่อก าหนดบทบาทหน้าที่และเสนอผู้อธิการบดีเพื่อลงนาม 

5. จัดเตรียมโครงการด้านต่างๆ 

5.1 ประชาสัมพันธ์โครงการ 

5.2 ยืมเงนิส ารองจ่าย ตามระเบียบของทางราชการ 

5.3 จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ เพื่อใช้ในการอบรม 

5.4 ติดตอ่ประสานงานกับวิทยากร 

5.5 จัดเตรียมสถานที่ในการอบรม 

5.6 จัดเตรียมการประเมินผล 
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6. ก าหนดตารางกิจกรรม 

7. ด าเนนิการให้บริการวิชาการตามตารางที่ก าหนด 

8. สรุประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ดังนี้ 

– การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

– ค่าใช้จ่ายในโครงการ 

– ความพึ่งพอใจของผูร้ับบริการทั้ง 3 มิติ 

9. ส่งหลักฐานการยืมเงนิ และคา่ใช้จา่ยในโครงการกับเจา้หน้าที่การเงิน 

10. สรุปการเรียนรูแ้ละการน าไปพัฒนา 

11. จัดท าสรุปรายงานการด าเนินโครงการเสนอรองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริการวิชาการ การได้รับเชิญ

เป็นวิทยากรภายนอก เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์กรรมการวิชาและกรรมการวิชาชีพ มีขอปฏิบัติ ดังนี้ 

1. มีหนังสอืเชญิจากหน่วยงานภายนอกที่ตอ้งการขอความรว่มมอื 

2. ได้รับอนุญาตจากผู้อ านวยการส านัก หรอื หัวหน้าหน่วยงานที่สังกัด 

3. ถ้าเป็นหน่วยงานในจังหวัดกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล  อาจารย์มีสิทธิ์ ขอใช้ยานพาหนะของ 

มหาวิทยาลัยฯ (รับ-ส่ง) ได้ 

4. รายได้จากการเป็นวิทยากร ต้องหักเข้ามหาวิทยาลัย 30 % 

5. อาจารย์ทุกคนต้องมสี่วนร่วมในการบริการวิชาการใหค้รบตามภาระงานที่ก าหนด 

6. สนับสนุนที่พัก / หอ้งประชุมในการให้บริการวิชาการตามราคาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

เพื่อให้การด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรมด้านบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นไปอย่างเป็นระบบ มี

ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา หัวหน้าโครงการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้

ด าเนินการโครงการ ควรด าเนินการใน 2 กระบวนการ คือ  กระบวนการที่ 1 คือ ด าเนินโครงการตามกระบวนการ 

PDCA กระบวนการที่ 2 คือ ด าเนินการตามกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษา (SAR) โดยมีรายละเอียด

ดังนี้ 

การด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามกระบวนการ PDCA 

เพื่อให้การด าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ หัวหน้า

โครงการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการโครงการ ควรด าเนินการตามกระบวนการ PDCA โดยการเก็บ

รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ขั้นการเตรยีมการ(PLAN) 

 ในขั้นนี้ หัวหน้าโครงการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการโครงการ เก็บรวบรวมเอกสารต่างๆ 

ประกอบด้วย 1. โครงการที่ได้รับอนุมัติ  2. ก าหนดการโครงการ/กิจกรรม  3. ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการและการ

แบ่งงาน 

ขั้นที่ 2 ขั้นการด าเนินงาน (DO) 

 ในขั้นนี้ หัวหน้าโครงการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการโครงการ เก็บรวบรวมเอกสารต่างๆ 

ประกอบด้วย 1. ก าหนดการโครงการ/กิจกรรม(ที่จัดท าผา่นการอนุมัติแล้ว)  2. รายชื่อผูเ้ข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 

3. ค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการและการแบ่งงาน 4. ภาพถ่ายกิจกรรม(ตามล าดับขั้นตอนการด าเนินงาน)  

ขั้นที่ 3 ขั้นการตรวจสอบและประเมินผล (CHECK) 

 ในขั้นนี ้หัวหน้าโครงการหรือผูท้ี่ได้รับมอบหมายใหด้ าเนินการโครงการ เก็บรวบรวมเอกสารต่างๆ 

ประกอบด้วย 1. แบบประเมินครงการ/กิจกรรม  2. สรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม  
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ขั้นที่ 4 ขั้นการรายงานผลการด าเนินงาน ( ACT) 

 ในขั้นนี ้หัวหน้าโครงการหรือผูท้ี่ได้รับมอบหมายใหด้ าเนินการโครงการ เก็บรวบรวมเอกสารต่างๆ 

ประกอบด้วย 1. รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

ด าเนินการตามกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษา (SAR) 

เพื่อให้การด าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ หัวหน้า

โครงการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการโครงการ ควรด าเนินการตามกระบวนการ การประกันคุณภาพ

การศึกษา (SAR) โดยการเก็บรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับองค์ประกอบที่ 5 การบริการทาง

วิชาการแก่สังคม ใน 2 ตัวบ่งช้ี ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวชิาการแก่สังคม 

ในส่วนของตัวบ่งชีท้ี่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม หัวหน้าโครงการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ให้ด าเนินการโครงการ ต้องด าเนนิการตามเกณฑม์าตรฐานต่างๆ ดังนี้ 

1. ต้องมีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคมและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด โดยการเก็บ

รวบรวมและจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการทางวิชาการแก่สังคมระดับคณะ/

สาขาวิชา  2. แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคมของคณะ  3. แผนปฏิบัติการการบริการทาง

วิชาการแก่สังคมของคณะ/สาขาวิชา 4. คู่มอืการบริการทางวิชาการแก่สังคมของคณะ   

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน โดยการเก็บรวบรวมและจัดท า

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1. แนวทางการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน  2. ตาราง

การบูรณราการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน  3. ตารางสรุปการบูรณาการงานวิชาการแก่

สังคมกับการเรียนการสอน 

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับงานวิจัย โดยการเก็บรวบรวมและจัดท าเอกสารที่

เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1. แนวทางการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับงานวิจัย  2. ตารางการบูรณาการงาน

บริการทางวชิาการแก่สังคมกับงานวิจัย  3. ตารางสรุปการบูรณาการงานวิชาการแก่สังคมกับงานวิจัย 
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4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน

และการวิจัย โดยการเก็บรวบรวมและจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1. ตารางสรุปความส าเร็จของการบูรณาการ

งานบริการทางวชิาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย   

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน

และการวิจัย โดยการเก็บรวบรวมและจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1. รายงานการประชุมสาขาวิชาฯ ว่าด้วยวาระ

พิจารณาผลการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานวิชาการแก่สังคม  2. ผลประเมินโครงการ  3. เล่ม

วิจัยที่ต่อยอดจากการจัดโครงการ  4. มคอ.3 ของรายวิชาที่มีการบูรณาการ ปี 2555 และ 2556 5. โครงการวิจัย

ที่ตอ่ยอด ปี 2555 และ 2556 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ในส่วนของตัวบ่งชีท้ี่ 5.2 กระบวนการบริการทางวชิาการให้เกิดประโยชน์ตอ่สังคม หัวหน้าโครงการหรือผู้ที่ ได้รับ

มอบหมายใหด้ าเนนิการโครงการ ต้องด าเนนิการตามเกณฑม์าตรฐานต่างๆ ดังนี้ 

1. ต้องมีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ เพื่อ

ประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน โดยการเก็บรวบรวม

และจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการทางวิชาการแก่สังคมระดับคณะ/สาขาวิชา  

2. รายงานประชุมว่าด้วยวาระการเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ  3. แบบส ารวจความต้องการงานบริการทาง

วิชาการแก่สังคมระดับคณะ/ สาขาวิชา  4. สรุปผลการส ารวจความต้องการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมระดับ

คณะ/ สาขาวิชา 

2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือ

ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ  โดยการเก็บรวบรวมและจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1. บันทึก

ความรว่มมอืทางวิชาการระหว่างสาขาวิชากับชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย 

3. มีการประเมินประโยชน์หรอืผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  โดยการเก็บรวบรวมและ

จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1. แบบประเมินผลกระทบโครงการด้านบริการทางวิชาการแก่สังคม   2. รายงาน

ผลกระทบของการบริการทางวิชาการแก่สังคม   
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4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ โดย

การเก็บรวบรวมและจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1. รายงานการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการน าผลการ

ประเมินไปพัฒนาระบบและกลไกหรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 2. แผนปรับปรุงการบริการทางวิชาการ

แก่สังคมระดับคณะ/สาขาวิชา 

5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรูสู้่บุคลากรภายในสถาบันและ

เผยแพร่สู่สาธารณชน โดยการเก็บรวบรวมและจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1. เข้าร่วมกระบวนการถอดบทเรียน

2. ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศกึษา 
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ถอดบทเรียน...ไม่ยากอย่างท่ีคดิ 
ยุทธดนัย สีดาหล้า 

27 กุมภาพันธ ์2550 

แนวคดิและเป้าหมาย 

 การถอดบทเรียนหรอืการถอดความรู้  คือ การได้ความรู ้ความเข้าใจ ที่จะน ามาใช้ในการปรับปรุง 

การท างาน หรอืการสื่อสารกับคนอื่นๆ ที่สนใจ และท าใหส้ามารถท างานได้ดีขึน้ ท าได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น ได้ผลมากขึน้ 

และเหนื่อยน้อยลง  

 เป้าหมายของการถอดความรู ้ คือ การน าความรูแ้ละความเข้าใจในเรื่องต่างๆเพื่อให้กลุ่มคนหรอืองค์กร

ท าภาระกิจต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 

 

เทคนิคการถอดบทเรียน¹ 

 การเลือกใช้เทคนิคตา่งๆ นั้นจะต้องค านึงถึง “ช่วงเวลาที่เหมาะสม” ในการด าเนินการและ “วัตถุประสงค์” 

ในการถอดบทเรียน ว่าต้องการรู ้หรอืเข้าใจเรื่องใด และซับซ้อนเพียงใด 

 เทคนิคการถอดความรูท้ี่นยิมใชก้ันอยู่ในปัจจุบัน มี 4 วิธี คอื  

1) การทบทวนระหว่างการปฏิบัติ (After Action Review  technique : AAR)  

2) เทคนิคการทบทวนหลังการปฏิบัติ (Retrospective  technique)  

3) เทคนิคการประเมนิประสิทธิผลการท างาน (Performance  Measurement : PM)  

4) เทคนิคแผนที่ผลลัพธ์ (Outcome Mapping : OM)²  

(เทคนิคที่ 3 และ 4 ประยุกต์มาจาก ทฤษฏีการประเมินผลโครงการ) 

วิธีถอดบทเรียนอาจจัดเป็นรูปตารางไขว้ (cross tab) ตามช่วงเวลาและ วัตถุประสงค์ ได้ดังน้ี 

ช่วงเวลา/วัตถุประสงค์ ทั้งโครงการ กิจกรรม/เฉพาะเรื่อง 

ระหว่างด าเนินงาน Outcome mapping (OM) After Action Review technique (AAR) 

หลังด าเนินงานเสร็จสิน้ Performance Measurement (PM) Retrospective technique 
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1 

  เรียบเรียงจากการอ่านเอกสารและทดลองท า  

2 

  กนกภรณ์ ชูเชิด และสกรรจ์ พรหมศิริ. การถอดบทเรียน : วิธีวิทยาเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ส าหรับนัก

ปฏิบัติการภาคประชาสังคม.2548 

เทคนิคการถอดบทเรียนแต่ละวธิีมีแนวทางและจุดเด่นแตกต่างกัน ดังนี้ 

เทคนิค แนวทาง จุดเด่น 

 

การทบทวนระหว่างการ

ปฏิบัติ   

(After Action 

Review technique 

: AAR) 

* ผิดพลาดได้ แต่ต้องไม่ผดิพลาด

ซ้ า/ตีเหล็กตอนร้อน 

* ค าถาม 3 ชุด เพื่อข้อสรุปที่

สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 

* ชุดแรก เพื่อท าความเข้าใจ

เบือ้งตน้ 

ให้ตรงกัน 

* ชุดสอง เพื่อให้เห็นปรากฏการณท์ี่ 

เกิดขึ้น และสร้างความเข้าใจถึงที่มา

ของปรากฏการณ์ 

* ชุดสาม เพื่อการคิดค้นวธิีการที่ 

สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 

 

* ท าในระหว่างด าเนนิโครงการ 

* ง่าย เหมาะส าหรับการเริ่มตน้ 

สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในบุคคล/

องค์กร 

* ท าได้บ่อยๆ ใชเ้วลาไม่นาน 

* เลือกได้ ถอดเป็นประเด็นหรอื  

รายกิจกรรม 

 

เทคนิคแผนที่ผลลัพธ์ 

(Outcome mapping : OM) 

 

* ใชผ้ลประเมินเป็นเครื่องมือในการ

ก าหนดประเด็นการถอดบทเรียน 

* ม ี3 ขั้นตอนในการถอดบทเรียน 

* ขัน้แรก ทบทวนแผนงานโครงการ 

และเกณฑ์ชีว้ัดความก้าวหน้า

โครงการ ให้เห็นความคาดหวังและ 

 

* ถอดบทเรียนระหว่างด าเนินงาน 

* ให้น้ าหนักกับคุณภาพการท างาน

และการพัฒนาการของพฤติกรรม 

* ตอ้งใชก้ับงานใช้ระบบการตดิตาม

ประเมินผลตามหลักการของแผนที่

ผลลัพธ์เท่านั้น (การเปลี่ยนแปลง
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ความจริงที่เกิดขึ้นตรงกัน 

* ขัน้สอง วเิคราะหเ์งื่อนไข ปัจจัยที่ 

เกี่ยวข้อง (หนุน ขวาง ภายในและ

ภาย นอก) 

* ขัน้สาม ก าหนดแนวทางท าต่อไป 

ให้ดีขึ้น 

พฤติกรรม การปรับเปลี่ยน

ยุทธศาสตร ์การบริหารจัดการ

องค์กร) 

* ตอ้งเก็บข้อมูลตามตัวชีว้ัดต่อเนื่อง 

 

 

เทคนิคการทบทวนหลัง 

การปฏิบัติ 

(Retrospective 

technique) 

* 4 ค าถาม เพื่อการได้บทเรียน 

* หน่ึง เหตุที่ได้เข้ามาเกี่ยวข้อง 

แรงจูงใจที่เข้ามาท างาน 

* สอง โครงการเกิดขึน้เพราะอะไร 

ความส าเร็จที่คาดหวังคอือะไร 

และอะไรคือความจริงที่เกิดขึน้ 

* สาม อะไรคือสาเหตุที่ท าใหเ้กิด 

ความจริงเช่นนั้น 

* สี่ ได้เรยีนรู้อะไรจากสิ่งที่เกิดขึ้น 

และจะมีขอ้เสนอแนะอย่างไร 

* ท าหลังจบโครงการ ถอดบทเรียน

ตั้งแตก่ารเกิดขึ้นของโครงการ

กระบวนการ ด าเนินงานและผลลัพธ์ 

* เหมาะกับการถอดบทเรียน

โครงการที่ด าเนินเสร็จสิ้นและ

ต้องการท าในลักษณะเดียวกันอีก 

* ใชร้ะยะเวลานาน ขึน้อยู่กับความ

ซับซ้อนของโครงการ 

 

การประเมนิประสิทธิผล 

การท างาน (Performance 

Measurement : PM) 

* ตอ้งเห็นคุณค่า และเชื่อมั่นผลการ 

ประเมิน 

* ใชผ้ลลัพธ์/ผลส าเร็จเป็นจุดเริ่มตน้ 

* 3 ขั้นตอนในการถอดบทเรียน 

* หน่ึง ทบทวนแผนงาน ผลงาน 

และ 

ผลการประเมิน 

* สอง วิเคราะหเ์หตุปัจจัย 

ความส าเร็จและไม่ส าเร็จ 

* สี่ สังเคราะหข์้อเสนอแนะ 

* ถอดบทเรียนหลังเสร็จสิ้น

โครงการ 

* เหมาะกับงานที่มรีะบบการตดิตาม

ประเมินผล และมีการเก็บข้อมูลตาม

ตัวชี้วัดแลว้ 

* ตัวช้ีวัดความส าเร็จตอ้งมีความ

ชัดเจน 

* ถอดบทเรียนตามตัวชีว้ัด

ความส าเร็จของโครงการ 

* ใชเ้วลานาน ขึน้อยู่กับความ

ซับซ้อนของโครงการ 
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 นอกจากนีย้ังมีวิธีการอื่นๆ ที่ใชถ้อดบทเรียน เชน่ 

 Peer Assist : PA (การเรียนรูจ้ากเพื่อน) ซึ่งส่วนใหญ่จะท าหลังเริ่มด าเนินการระยะหนึ่ง โดยเชิญที่ปรึกษา 

หรอืภาคีเครือข่าย “ที่มกีารท างานคล้ายคลึงกัน” มาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

 Best Practice : BP (การเรียนรูจ้ากตัวอย่างที่ดี) ซึ่งต้องมีการก าหนดหลักเกณฑ์ของตัวอย่างที่ดีรว่มกัน 

และมีการบันทึกผล จากนั้นจงึเชิญผูท้ี่เห็นรว่มกันและท าตัวอย่างที่ดี มาเล่าสู่กันฟัง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

สิ่งที่ยากที่สุดในวิธีการนี้คอื การให้ค านิยาม “ตัวอย่างที่ดี” ว่าหมายถึงอะไร  

 

กระบวนการถอดบทเรียน 

 

 เมื่อพจิารณาโดยรวมแล้ว กระบวนการถอดบทเรียนในแตล่ะเทคนิคอาจแบ่งขัน้ตอนได้เป็น 6  ขั้นตอน ขั้น

ที่ 1 และ 2 อาจเรียกว่า  ขัน้เตรียมการ ส่วนตั้งแต่ขัน้ที่ 3 เป็นต้นไปคือ ขั้นด าเนินการถอดบทเรียน ดังนี้ 

 1. เตรียมความพร้อม 

  ม ี3 ส่วนที่ต้องด าเนินการก็คือ 

  o เตรียมกระบวนการ (ออกแบบ) เครื่องมือและอุปกรณ์ตา่งๆ 

  o เตรียมบรรยากาศให้สงบ และผ่อนคลาย ไม่มีสิ่งรบกวนการคิด 

  o เตรียมตัวผูเ้ข้าร่วมใหพ้ร้อมทั้งรา่งกายและจติใจ ไม่มีเรื่องกังวล อาจใช้การนั่งสมาธิหรอืการ 

  พูดคุยกันในเรื่องต่างๆ ก่อนเริ่มด าเนินกิจกรรม 

 2. เตรียมความเข้าใจ 

  คือการท าความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมาย กระบวนการ บทบาทของผู้เข้าร่วมก่อนที่จะเริ่ม 

 กระบวนการถอดบทเรียนในขั้นถัดไป 

 3. เตรียมความทรงจ า 

  เพื่อให้เห็นและเข้าใจที่มาที่ไปของการท างานรว่มกันและตรงกันทั้งแรงจูงใจที่มาท าโครงการ

 ร่วมกัน เป้าหมายที่ตอ้งการ กิจกรรมที่ท า ผลที่เกิดขึ้น ฯลฯ  ซึ่งจะเป็นข้อมูลพืน้ฐานในการวิเคราะห์

 ข้อมูล และสังเคราะหบ์ทเรียนในขั้นต่อๆไป  โดยเฉพาะการถอดบทเรียนทั้งโครงการหรอืหลัด าเนิน งาน

โครงการเสร็จสิ้นซึ่งมีขอ้เท็จจริงต่างๆค่อนข้างมาก ขั้นตอนนี้จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง  อาจใช้ เครื่องมือที่

เรียกว่า เส้นแบ่งเวลา เป็นเครื่องมอืช่วยทบทวนความทรงจ าได้ หากงานหรอืโครงการมี ความซับซ้อนมาก ก็

อาจจะจัดการพูดคุยขึน้ก่อนจะมีการถอดบทเรียนจรงิ เพื่อเตรียมตัวผูเ้ข้าร่วมถอด บทเรียนก่อนก็ได ้
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 4. วิเคราะหค์วามส าเร็จ 

  เป็นการวิเคราะหผ์ลงานที่เกิดขึน้จรงิ และเปรียบเทียบกับผลที่คาดหวังตามวัตถุประสงค์ หรอื

 ตามตัวชีว้ัดที่มอียู่ เพื่อแสดงให้เห็นวา่ สิ่งที่ได้มานั้นมีอะไรเกิดขึ้น มากกว่า น้อยกว่า หรือเท่ากับ  ที่

คาดหวังไว้หรอืไม่ สิ่งที่วิเคราะหไ์ด้ต้องเป็นข้อมูลตาม “สภาพการณ์ที่ปรากฏขึน้จริง” ไม่ใช่ความคิด  การ

คาดเดา หรอืความรูส้ึก  

 5. วิเคราะหป์ัจจัยที่เกี่ยวข้อง 

  เป็นขั้นของการวิเคราะหว์่า ผลงานที่เกิดขึ้นนัน้ ไม่ว่าจะได้มากกว่า นอ้ยกว่า หรอืเท่ากับที่

 คาดหวังไว้นัน้ เกิดขึน้ได้อย่างไร มีอะไรที่หนุน เสริม หรอืขัดขวางในขั้นนี้ ควรวิเคราะหใ์ห้เห็นทั้ง ปัจจัย

ภายในและภายนอกโครงการหรอืองค์กร ทั้งที่เกี่ยวกับการวางแผน กระบวนการท างาน กิจกรรม และเป้าหมาย 

ตลอดจนบริบทของพื้นที่หรือสังคม 

 6. สังเคราะหบ์ทเรียนและข้อเสนอแนะ 

  หลังจากที่ทราบเหตุผลแล้วว่า ผลที่เกิดขึน้นั้นเกิดขึน้ได้อย่างไร เพราะอะไร จงึพูดคุยสู่ขอ้ สรุปว่า 

ได้บทเรียนอะไรบ้าง ทั้งที่เกี่ยวกับการวางแผน กระบวนการท างาน กิจกรรมและเป้าหมาย  ตลอดจนบริบท

ของพื้นที่หรือสังคมที่ต้องให้ความส าคัญ และควรต้องทราบว่า ควรท าสิ่งใดต่อไป สิ่ง ใดไม่ควรท าต่อ สิ่งใดที่

จ าเป็นต้องท าแตต่้องปรับปรุงวธิีการด าเนินการ ใครบ้างต้องท าสิ่งใด และจะท า ได้อย่างไร 

 

หัวใจของการถอดบทเรียน 

 การถอดบทเรียนควรเป็นกระบวนการที่ผูเ้กี่ยวข้องได้ช่วยกันดึง ความรู้และประสบการณท์ี่แต่ละคนมี 

มากองรวมกัน ช่วยกันวิเคราะห์แยกแยะ และจับมารวมเป็นชุดความรูใ้นเรื่องต่างๆร่วมกัน 

 เทคนิคการถอดบทเรียนมีหลากหลาย แต่ทุกๆ เทคนิคต้องให้ความส าคัญ 4 ประการในการด าเนินการ 

หรอือาจเรียกว่า หัวใจ 4 หอ้งของการถอดบทเรียน ได้แก่ 

 

 หัวใจห้องที่หนึ่ง คือ “คน” ทีเ่ข้าร่วมซึ่งมีมุมมองแตกต่าง ได้แก่ 

  กลุ่มเป้าหมาย จะมีมุมมองของ “ผูร้ับ” ว่าสิ่งที่ได้รับเป็นที่พอใจหรือไม ่เพราะอะไร ได้อย่างที่

 ผูจ้ัดคาดหวังหรอืไม่ 

  ผูด้ าเนนิการ/ปฏิบัติ จะมีมุมมองของผูใ้ห้และผู้จัดการ มีข้อมูล ประสบการณ์ในการเตรียมการ 

 การประสานกับกลุ่มเป้าหมาย วิทยากร ผูบ้ริหาร และอื่นๆ รวมทั้งเงื่อนไข ข้อจ ากัดต่างๆ ในการท างาน 

  ผูบ้ริหาร จะให้มุมมองของผู้สนับสนุนได้ดีว่า จะสนับสนุนอะไรได้หรือไมไ่ด้เพราะข้อจ ากัด หรอื

เงื่อนไขอะไร 
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  ผูป้ระเมิน จะให้มุมมองจากปรากฏการณ์ที่พบเห็น และบทวิเคราะหบ์างอย่าง เพื่อแลกเปลี่ยน

 กับมุมมองอืน่ๆ 

 

 อย่างไรก็ตาม กลุ่มผูเ้ข้าร่วมอาจมีไมค่รบทุกกลุ่มก็ได้ แตค่วรตระหนักเสมอว่า ผูเ้ข้าร่วมที่แตกต่างกันย่อม

ให้มุมมองที่แตกต่างหลากหลาย  และการมคีนที่เกี่ยวข้องครบทุกฝ่ายย่อมสร้างความสมบูรณ์ของมุมมองและ

บทเรียนที่จะได้มากกว่ากลุ่มผู้เข้าร่วมที่ไม่ครบทุกกลุ่ม 

 

 หัวใจห้องที่สอง คือการสนทนา หรอืการพูดและฟัง เพราะการพูดคุยของคนจ านวนมากที่คิดเห็นแตกต่าง

กันอาจเกิดความขัดแย้งได้ แตถ่้าเรา ฟังอย่างตั้งใจ อย่างเอาใจใส่  ไม่รีบตอบโต้ คุยเพื่อเปิด 

มุมมองใหม่ๆ และไม่ด่วนตัดสินใจโดยใช้ฐานคิดของตนเองตัดสินความคิด มุมมองคนอื่น ความขัดแย้งก็จะ 

ไม่เกิดขึ้น 

 หัวใจห้องที่สาม คอื การตั้งค าถาม ที่ไม่จ าเป็นต้องมาก แต่ตอ้ง ส าคัญ เป็นประโยชน์ เพื่อให้ได้ในสิ่งที่ 

ต้องการหรอืข้อเท็จจริง และน าไปสู่ความรูแ้ละความเข้าใจใหมร่่วมกัน  ซึ่งควรให้น้ าหนักกับการทบทวนอดีต

(ความคาดหวัง แรงจูงใจ ผลที่เกิดขึน้จรงิ ฯ ) เพียง  ¼  ของเวลาที่มกี็พอ  ให้น้ าหนักกับการวิเคราะหว์่า ท าไมจึง

เกิดผลอย่างนั้น ¼   ของเวลา เช่นกัน   และควรใหน้้ าหนักครึ่งหนึ่งของเวลาที่มอียู่กับการตอบค าถามที่เกี่ยวกับ 

การสังเคราะหบ์ทเรียนและสิ่งที่ควรตอ่ไป 

 หัวใจห้องสุดท้าย คือ การสะท้อนกลับ (Reflect) ภายหลังการถอดบทเรียน ควรให้ทุกคนได้สะท้อน 

ความคิด ความรูส้ึก และความรูท้ี่แต่ละคนได้จากการถอดบทเรียน ไม่ว่าจะเป็นด้านดีหรอืด้านที่ต้องปรับปรุงก็ตาม

เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันให้มากขึ้น 

  

 ในการถอดบทเรียนนั้นสว่นใหญ่จะพบว่า ผู้เข้าร่วมมักจะให้น้ าหนักกับการทบทวนอดีต และวิเคราะห์ผล 

เยอะมาก จนไม่มีหรอืมีเวลาน้อยส าหรับการสังเคราะห์บทเรียน และสิ่งควรท าตอ่ไป 

 คนจ านวนไม่น้อย ไม่อดทนกับกระบวนการ และต้องการไปอย่างเร่งรีบ “เพราะไม่เคยชิน” หรอื“เพราะไม่

เชื่อมั่นว่ารู้แล้วจะท าอะไรได้” 

 มักพูดถึงคนอื่นๆ   ไม่พูดถึงตนเอง   เห็นคนอื่นแต่ ไม่เห็นตนเองว่ากระท าสิ่งใด ในกระบวนการท างาน 

และพูดบนฐานของ “ความรู้สกึ” มากกว่า “ข้อมูลหรอืข้อเท็จจริง” 

 ประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องที่ต้องระวัง เพราะท าให้ไม่ได้บทเรียนอย่างที่ตอ้งการและเกิดความขัดแย้งได้ 
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 ดังนัน้ คนทีจ่ะเป็นวิทยากรหรอืผูด้ าเนินการถอดบทเรียน ควรปฏิบัตริดังนี้ 

 • ต้องเป็นผู้ช่วยดึงข้อมูล ความรู้และประสบการณข์องทุกคนที่เข้าร่วมออกมา ไม่ท าตัวเป็นผู้ให้ค าตอบ 

 • ควรมีความรูเ้กี่ยวกับโครงการ กิจกรรมหรอืงานที่จะถอดบทเรียน 

 • ไม่ควรมีเพียงค าถามหลัก แตต่้องมคี าถามย่อยๆเพื่อน าไปสู่ค าตอบ 

 • เชื่อมโยงและสรุปประเด็นจากค าถามและค าตอบของทุกคนและระวังการพูดคุยนอกประเด็น 

 • สร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายแต่กระตุ้นใหทุ้กคนพูดคุยอย่างสนุกสนานและเท่าเทียมกัน 

 • มีทักษะการสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และสังเกตการณ์ 

ข้อสังเกตการใช้เทคนิคการสรุปบทเรียนแบบต่างๆ 

 

เทคนิค 

ประเด็น 

ถอดบทเรียนเฉพาะประเด็น ถอดบทเรียนท้ังโครงการ 

AAR OM Retrospective PM 

วัตถุประสงค์ เรียนรู้ระหว่างท างาน เพื่อ

ปรับปรุงการ 

ปฏิบัติงาน 

เรียนรู้หลังท าโครงการ เพื่อรวบรวมความรู้

จาก 

กระบวนการท างาน เพื่อพัฒนาการท างาน

โครงการ 

ต่อไป 

จุดเด่น ข้อมูลยังใหม ่ท าได้บ่อยๆ สะสม

บทเรียนไปเรื่อยๆ  สามารถท าเป็น

ชุดบทเรียนได้ ใช้เวลานอ้ยในแต่

ครั้ง 

ท าครั้งเดียว เป็นการวิเคราะหก์ระบวนการ

ท างาน 

ให้บทเรียนที่ละเอียดลึกซึง้  

จุดเน้น เน้นคุณภาพ

ของ 

กระบวนการ 

ผล และ

เงื่อนไข 

เฉพาะเรื่อง 

เน้นคุณภาพ 

กระบวนการ

ท างาน 

และการ

ปรับเปลี่ยน 

พฤติกรรม 

เน้นกระบวนการ 

และ 

เงื่อนไข 

เน้นประสทิธิผล 

เงื่อนไข ท าทันทีหรอื

หลัง จาก

ต้องมีระบบ

ติดตาม 

เหมาะกับการจะท า 

โครงการใหม่ใน 

ต้องมีระบบติดตาม 

ประเมินผลตาม
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ท างานเสร็จ

ไม่นาน  ตอ้ง

เน้นที ่

เป้าหมายใน

การพูดคุย 

ประเมินผลตาม 

หลักการของแผน

ที ่

ผลลัพธ์/ตัวชีว้ัด

และถอดบทเรียน

จากผลการ

ประเมิน (OM) 

ลักษณะเดียวกันใน 

อนาคต 

ตัวชี้วัด 

มีการประเมินผลเสร็จ

สมบูรณ์แล้ว 

และให้

ความส าคัญค่อ

คุณภาพข้อมูล    

(PM) 

ข้อสังเกต ต้องท าบ่อยมาก ใช้เวลามาก ท า

แล้วไม่น ามาใช้อาจท าให้เบื่อ ระวัง

การใชอ้ารมณ์ในการพูดคุย 

AAR จะเหมาะส าหรับการ

พยายามฝกึฝนการท างานบน

ฐานความรู้ หรอืการเป็นนักถอด

บทเรียน 

OM เหมาะกับองค์กรที่ต้องการ

สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ 

ข้อมูล อารมณ์ ความรู้สกึ อาจจะจางหายไป

ตามเวลา 

กระบวนการใชเ้วลานาน อาจเกิดความเบื่อ

หนา่ย และความเครียด 

ต้องการบรรยากาศที่สงบผ่อนคลายอย่าง

มาก 

ผูด้ าเนนิการตอ้งมทีักษะสูงในการตัง้ค าถาม 

และ 

จับประเด็น 

 

ตัวอย่างค าถามในการถอดบทเรยีน “โครงการ” 

 

 ค าถามต่อไปนี้ เป็นชุดค าถาม “เบือ้งตน้” เท่านั้น ซึ่งเป็นค าถามกลางๆ ที่ผูใ้ช้สามารถปรับใช้เพื่อเพิ่มความ

ลึกของเนือ้หาในการพูดคุยให้สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ สภาพการท างานหรือเป้าหมายของการถอด

บทเรียน 

ค าถามชุดที่ 1 เพื่อเตรยีมความทรงจ าและข้อมูล 

  เป็นชุดค าถามเพื่อทบทวนที่มาที่ไปของโครงการ และตัวผูป้ฏิบัตริ ตลอดจนสิ่งที่ได้ท าลงไป และ

ผลที่เกิดขึ้นในทุกๆ ดา้น เพื่อให้เห็นภาพที่เกิดขึน้ เป็นภาพเดียวร่วมกัน การให้ภาพต่างๆ ควรยกเหตุการณ์หรือ

สถานการณป์ระกอบเพื่อความชัดเจน 

 ตัวอย่างค าถามในชุดนี ้เช่น 

 1. ท าไมท่านถึงเข้ามามีสว่นร่วมในการด าเนินงานโครงการนี้ 
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 2. โครงการนีมุ้่งหวังจะท าให้เกิดอะไรขึ้นบ้าง (สภาพ” ความส าเร็จที่คาดหวัง) 

 3. โครงการนี ้มีโครงสร้างการท างาน บทบาทหน้าที่กันอย่างไร ใครรับผดิชอบอะไรบ้าง 

 4. โครงการนีไ้ด้ด าเนินกิจกรรมอะไรไปบ้าง และได้ผลอะไรบ้าง 

ค าถามชุดที่ 2 เพื่อค้นหาความส าเร็จที่เกิดขึ้น 

 เป็นชุดค าถามเพื่อการวเิคราะห์ แยกแยะใหเ้ห็นความส าเร็จที่เกิดขึ้นจริง ทั้งในด้านการบริหารจัดการ และ

ผลงาน 

 1. ความส าเร็จอะไรที่ได้ “ตาม” ความคาดหวัง และสภาพความส าเร็จที่ว่าเป็นอย่างไร 

 2. ความส าเร็จอะไรที่ได้ “มากกว่า” ความคาดหวัง และสภาพความส าเร็จที่ว่ามากกว่าเป็นอย่างไร 

 3. ความส าเร็จอะไรที่ได้ “น้อยกว่า” ความคาดหวัง และสภาพความส าเร็จที่ว่าน้อยกว่าเป็นอย่างไร 

ค าถามชุดที่ 3 ค้นหาปัจจัยที่สง่เสริม และเป็นอุปสรรคต่อความส าเร็จ 

 เป็นชุดค าถามเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุว่า “เหตุใด” ผลการด าเนินงานจึงได้มากกว่าหรอืน้อยกว่าที่คาดหวัง 

โดยใหว้ิเคราะหถ์ึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งโครงสร้างการท างาน กระบวนการท างาน กิจกรรม วิธีการท างาน ทีมงาน 

กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงปัจจัยแวดล้อมอื่นๆว่าอะไร เป็นเหตุให้ผลการด าเนินงานเป็นเชน่นั้น 

 ในชุดนี ้ตอ้งเน้นที่ค าถามว่า “ท าไม” ให้ลงลกึไปเรื่อยๆ และควรใหเ้วลากับค าถามชุดนีใ้ห้มาก 

ตัวอย่างค าถามในชุดนี ้เช่น 

 1. “อะไร” ที่ท าให้เราท างานได้ผล “ตาม” ความคาดหวัง “ท าไม” จงึเป็นอย่างนั้น 

 2. “อะไร” ที่ท าให้เราท างานได้ผล “มากกว่า” ความคาดหวัง “ท าไม” จงึเป็นอย่างนั้น 

 3. “อะไร” ที่ท าให้เราท างานได้ผล “น้อยกว่า” ความคาดหวัง “ท าไม” จงึเป็นอย่างนั้น 

ค าถามชุดที่ 4 เพื่อค้นหา “บทเรียน” จากการท างาน 

 เป็นชุดค าถามเพื่อสังเคราะหว์่า เราได้เรยีนรู้บทเรียนอะไรจากการท างานที่ได้ผลอย่างนัน้ และรู้วา่มี 

เงื่อนไขปัจจัยอะไรที่สง่ผลต่อความส าเร็จการท างาน เพื่อพัฒนากระบวนการ วธิีการท างาน รวมทั้งการบริหาร

จัดการโครงการให้ดีขึ้น 

 ตัวอย่างค าถามที่ใช้เพื่อพูดคุยในชุดนี้ เช่น 

 1. “อะไร” ที่คิดวา่ดี ท าแล้วได้ผล ควรท าต่อ ท าไม 

 2. “อะไร” ที่คิดวา่ยังสามารถท าได้ แตต่้อง “ปรับปรุง” จะปรับปรุงอย่างไร 

 3. “อะไร” ที่คิดวา่ท าแล้ว “ไม่ดี” ไม่ควรท าต่อ ท าไม 

 4. ท่านมขี้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานโครงการตอ่ไปอย่างไรบ้าง 

 ทั้งนี ้ค าตอบทีค่วรได้มา ควรเป็นบทเรียนและข้อเสนอที่ชัดเจน เป็นรูปธรรมให้เห็นแนวปฏิบัติที่น า 

ไปใช้ได้  ตอ้งไม่ใช่หลักการ หรอืค าตอบกว้างๆ 
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 เชน่ ไม่ควรตอบว่า เราต้องประสานงานให้ดีขึ้น แตใ่ห้ระบุเลยว่า เราจะต้องประสานงานยังไง เพื่อให้ 

ได้ผลงานที่ดี หรอื เราสามารถ “สื่อสาร” ข้อมูลได้ดี ช่วยงานได้มาก แตค่วรเป็นว่า การใช้ “วิทยุชุมชน”  

เล่าข้อมูลให้ชาวบ้านฟังทุกวัน ท าให้ชาวบ้านรับรู้ข้อมูลความเคลื่อนไหวโครงการและเขา้มาร่วม เป็นต้น 

 

ตัวอย่างค าถามในการถอดบทเรียนเฉพาะประเด็น “การเลือกภาคีรว่มด าเนินงาน” 

 ค าวา่ “ภาคี” ในที่นี้หมายถึงทุกคนที่มสี่วนเกี่ยวข้องและถูกอ้างถึงในโครงการ ทั้งคนที่ถูกระบุว่าเป็น 

กลุ่มเป้าหมาย และคนที่ถูกเรียกว่าภาคีรว่มงาน 

 ประเด็นปัญหาที่พบคือ การไม่ให้ความร่วมมอื ไม่มีเวลาให้ ไม่เขา้ร่วมกิจกรรม ดังนั้นเป้าหมายในการ

พูดคุยก็คือ ต้องท าให้เกิดความร่วมมอืและเข้าร่วมกิจกรรม 

 

 ชุดค าถามที่ 1   เพื่อท าความเข้าใจกับสิ่งที่มุ่งหวัง เข้าใจตนเอง และการเลือกภาคีที่เหมาะสมที่จะ 

ตอบสนองความมุง่หวังนัน้ๆ 

 1. สิ่งที่เรามุ่งหวังจะท าให้ "เกิดขึ้น" คืออะไร (ตอนที่ทบทวนกันกับโครงการ มุง่เน้นที่เป้าหมายโครงการ มี

ระยะเวลาก ากับชัดเจน) ระบุเป็นรูปธรรมได้หรอืไม่ 

 2. "ภาคีที่เราเลือก" มีคุณสมบัติอะไร ที่จะท าให้เกิด หรอืน าไปสู่สิ่งที่เรามุ่งหวัง 

 3. "ตัวเรา" มีคุณสมบัติที่เหมาะสมอย่างไรที่จะท างานกับภาคีที่เราเลือก ที่จะน าไปสู่เป้าหมายที่มุ่งหวัง 

 * ประสบการณท์ี่พบคือ เราอาจจะมีการวิเคราะห์คุณสมบัติภาคี แต่ไม่เคยวิเคราะหว์่าตนเองมคีุณสมบัติ

ที่เหมาะสมพอที่จะท างานกับภาคีนัน้หรอืไม่ 

ชุดค าถามที่ 2 เพื่อทบทวนสิ่งที่เกิดขึน้ในการท างานกับภาคีในชว่งที่ผ่านมา 

 1. "คาดหวัง" อะไรกับภาคีที่เลือกมารว่มงานบ้าง ระบุรูปธรรมพฤติกรรมของสิ่งที่เราคาดหวังให้ชัดเจน 

 2. "สิ่งที่ได้รับ" จากการท างานรว่มกับภาคีจริงๆ คอือะไร ระบุรูปธรรมของสิ่งที่เกิดขึน้ 

 3. "ความแตกต่าง" ของ "ความคาดหวัง" และ "สิ่งที่ได้รับจริง" คืออะไร ทั้งที่เป็นด้านดี (ได้มากกว่าที่คิดที่

หวัง) และไม่ดี (ได้นอ้ยกว่าที่คิดที่หวัง) 

ชุดค าถามที่ 3 เพือ่ทบทวนเงื่อนไขปัจจัยที่ท าให้เกิดสิ่งที่ดี และไม่ดี จากการท างานที่ผ่านมา และพัฒนาแนวทาง

ท างานต่อ (ถ้ายังตอ้งการท างานกับภาคีนั้นต่อ) 

 1. ท าไมถึงเกิดความแตกต่างเหล่านั้น (แยกเป็นทีละดา้น ดี – ไม่ดี) เขาเป็นอย่างไร เราท าอย่างไร 

 2. จะท าให้สิ่งดีๆ  ที่เกิดในครั้งนี้ คงอยู่ต่อไปได้ยังไง 

 3. จะท ายังไง ไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีขึ้นอกี 

ตัวอย่างค าถามเพื่อการถอดบทเรียน “กระบวนการท างานโครงการ” 



 

คู่มือบริการทางวิชาการแกสั่งคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 28 

  

 

 * ทบทวนเป้าหมาย และสถานการณ์จรงิที่เกิดขึ้น 

เพื่อสร้างความชัดเจน และความเข้าใจร่วมกันในกระบวนการท างาน จงึควรมีการตกลงใหเ้ข้าใจร่วมกัน ดังนี้   

 (1) กระบวนการท างานมกีี่ขั้นตอน อาจจะแยกเป็นประเด็นหลัก แลว้แยกเป็นขั้นตอนย่อยๆ ก็ได้  

 (2) ควรทบทวนความมุง่หวังถึงผลที่ตอ้งการในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน ระบุผลที่ต้องการใหเ้ป็นรูปธรรม 

 (3) ควรระบุรายละเอียดทั้งหมดของกระบวนการการท างาน เช่นเดียวกับข้อ (2) 

 1. กระบวนการท างานโครงการมขีั้นมตอนอย่างไร 

 2. มีเป้าหมายในเชงิกระบวนการท างานแต่ละขั้นอย่างไร 

 3. ผลที่ได้จากการลงมอืปฏิบัติในแตล่ะขัน้ตอนจริงๆ เป็นอย่างไร (เน้นให้เป็นพฤติกรรม) 

 4. มีอะไรบ้าง ที่ “แตกต่าง” ระหว่าง เป้าหมาย กับ ความจริงที่เกิด (ทั้งที่ได้มากกว่า และน้อยกว่า) (เน้น

พฤติกรรม) 

 หลังจากการพูดคุย อาจบันทึกลงในตาราง เช่น 

กระบวนการท างาน ความคาดหวัง ที่ได้รับจรงิ ความแตกต่าง 

     

    

     

    

* ทบทวนกระบวนการท างาน 

 5. อะไรที่ท ากี่ครั้งๆ ก็ได้ผลตามตอ้งการ เพราะอะไร  (เน้นพฤติกรรมว่าท าอย่างไรจงึได้ผลอย่างนัน้) 

 6. อะไรที่ท าแล้ว ได้ผลบ้าง ไม่ได้ผลบ้าง เพราะอะไร  (เน้นพฤติกรรมว่าท าอย่างไรจงึได้ผลอย่างนัน้) 

 7. อะไรที่ท ากี่ครั้งๆ ก็ไม่ได้ผลตามต้องการ เพราะอะไร (เน้นพฤติกรรมว่าท าอย่างไรจงึได้ผลอย่างนั้น) 

 

 อาจบันทึกลงตาราง  เช่น 

กระบวนการท างาน ได้ทุกครั้ง ได้บ้าง ไม่เคยได้เลย เพราะเราท าอย่างน้ี 
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* ขอ้เสนอต่อสิ่งที่ควรท าในกระบวนการท างาน 

 ในเชิงกระบวนการ สรุปใหเ้ห็นสิ่งที่ควรท า หรอืควรระวัง ในการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน ผลที่ได้น่าจะ

เป็นชุดความรูใ้นเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น การจัดค่าย การรณรงค ์การฝึกอบรม หรือการพัฒนาโครงการ สิ่งที่เน้นใน

จุดนี้ คือขอ้เสนอที่สามารถปฏิบัติได้จริง และมีความเฉพาะเจาะจง จากสิ่งที่ท าแล้วได้ผล และเพื่อแก้ไขสิ่งที่เคยท า

แล้วไม่ได้ผล 

 8. อะไร คือสิ่งที่ควรท าในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการท างาน  

 9. อะไร คือสิ่งที่ไม่ควรท าในแตล่ะขั้นตอนของกระบวนการท างาน  

 สรุปลงในตาราง  เชน่ 

กระบวนการท างาน ควรท าอะไร ไม่ควรท าอะไร หมายเหตุ (สิ่งท่ีควรใส่ใจ) 
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ภาคผนวก 
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แบบส ารวจความต้องการในการรับบริการวิชาการ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 
---------------------------------------------------- 

 

ค าชี้แจง แบบสอบถามนีจ้ัดท าขึ้นเพื่อส ารวจความต้องการในการรับบริการวิชาการ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

            มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในชอ่ง    ท่ีตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด 

 

ตอนที่  1 ข้อมูลท่ัวไป 

เพศ    ชาย       หญิง 

อายุ       ต่ ากว่า  15  ปี     16 – 25  ปี     26 – 35 ป ี

         36 – 45 ป ี     46 – 55 ป ี     มากกวา่ 55 ป ี

ระดับการศกึษา   ประถมศึกษา      มัธยมศกึษาตอนต้น , ปวช.  

  มัธยมศกึษาตอนปลาย, ปวช    อนุปริญญา, ปวท. 

       ปริญญาตรี      ปริญญาโท  

       ปริญญาเอก      อื่น ๆ  (ระบุ)............................ 

อาชีพ    นักเรียน/นักศกึษา     ข้าราชการ 

        พนักงานของรัฐ  รัฐวิสาหกจิ    ธุรกิจส่วนตัว 

        ลูกจ้าง      เกษตรกร 

         อื่น  ๆ  (ระบุ)............................................................. 

 

ตอนที่  2 ความตอ้งการในการให้บริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1.ท่านต้องการรับบริการด้านใดจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

    ด้านภาษา     ด้านสังคม 

    ภาษาอังกฤษ     กฎหมาย 

  ภาษาฝร่ังเศส     การบริการจัดการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ภาษาจีน     ระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร์ 

  ภาษาญี่ปุ่น     การพัฒนาการจัดตัง้กลุ่มชุมชน 

  ภาษาไทย     การใช้ระบบสารสนเทศในการสบืค้นขอ้มูล 

  อื่นๆ โปรดระบุ....................   อื่นๆ โปรดระบุ.................... 
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2. เวลาในการฝึกอบรมตลอดหลักสูตรท่ีสามารถเขา้อบรมได้ 

 1. 1 วัน / สัปดาห์  2. 2 - 3 วัน / สัปดาห์     3. 3 - 5 วัน / สัปดาห์  มากกวา่ 5 วัน  

3.  ท่านสะดวกที่จะเข้ารับการอบรมในชว่งเวลาใด 

 1. วันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.00 - 20.00 น.   2. วันจันทร์ – ศุกร์     เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 3. วันเสาร ์- อาทิตย ์ เวลา 08.00 - 16.00 น.   4. อื่นๆ ….……………………….……………………. 

 

4. ท่านสะดวกที่จะเข้ารับการอบรมในชว่งเดอืนใด (หากมีความประสงค์ระบุเดอืน โปรดระบุ) 

 มนีาคม      เมษายน   พฤษภาคม  

 

ตอนที่ 3 การส่งแบบส ารวจคนืและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

             เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกในการสง่แบบสอบถามคืนไปยังคณะมนุษยศาสตร์ ท่านสามารถด าเนินการได ้3 วธีิ 

ดังตอ่ไปนี ้

             1. ส่งแบบส ารวจคืนทางไปรษณีย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏจันทรเกษม 39/1 ถ.

รัชดาภิเษก        แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-9426900-99 ต่อ 3003 

             2. ส่งแบบส ารวจคืนทางโทรสาร 02-5123695  

             3. ส่งแบบส ารวจคืนทางอีเมล ์โดยแนบไฟล ์(File) แบบส ารวจส่งคนืท่ี wifrank2013@hotmail.com  

 

         ขอขอบพระคุณในความร่วมมอืมา ณ โอกาสนี ้

                      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

 

 

mailto:wifrank2013@hotmail.com
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บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม กับ______________________ 

 

  วันที ่_______________________ 

ด้วยสาขาวิชา(ระบุ ชื่อสาขา)                                      มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีพันธกิจหลักในการเรียนการสอนการวิจัย  การบริหารทางวิชาการแก่สังคมและ

การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

(ระบุชื่อหน่วยงาน)                              มีพันธกิจในการ_______________________ 

________________________________________________________________________________ 

ดั งนั้ น ส าข าวิ ช า (ร ะบุ ชื่ อ ส าข า )                                                       แ ล ะ 

(ระบุชื่อหน่วยงาน)                        จงึได้ตกลงจัดท าบันทึกข้อตกลง โดยมีสาระส าคัญดังตอ่ไปนี้ 

ข้อ ๑.สาขาวิชา(ระบุชื่อสาขา)           จะจัดใหบ้ริการทางวิทยาการและงานวิจัยในพื้นที่ของ(ระบุชื่อ

หนว่ยงาน)                                      .  

ข้อ ๒. (ระบุชื่อหน่วยงาน)                  จะร่วมมือและให้การสนับสนุนอ านวยความสะดวกแก่

สาขาวิชา(ระบุชื่อสาขา)                                     ในการจัดท าบริการทางวิชาการ และงานวิจัย 

ข้อ ๓. ข้อตกลงฉบับนี้มีอายุ ๓ ปี นับจากวันท าข้อตกลง แต่ทั้งนี้ทั้ง ๒ หน่วยงานอาจท าข้อตกลง

ไปอีกได้ 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนี้ ทั้ง ๒ ฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้ง ๒ ฝ่ายได้อ่าน

และเข้าใจในข้อความตลอดและจงึลงลายมือช่ือต่อหน้าพยานเป็นคนส าคัญ และเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ 

 

 



 

คู่มือบริการทางวิชาการแกสั่งคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 45 

  

 

สาขาวิชา(ระบุชื่อสาขา)              หนว่ยงาน(ระบุชื่อหนว่ยงาน)                             . 

ลงช่ือ______________________   ลงช่ือ_________________________ 

  (                                        )                 (                                              ) 

ต าแหน่ง_____________________  ต าแหน่ง ________________________ 

ลงช่ือ_______________________ พยาน  ลงช่ือ_______________________พยาน 
 

     (                                   )        (                                            ) 








