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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 าไปปรับปรุงการปฏิบัติงานในโครงการต่อไป 
   ให้ดีขึ้น  
2. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานในทุกส่วนที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน  
3. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้ท าความเข้าใจและตระหนักในการท างานของภาคส่วนอื่นๆที่ 
   เกี่ยวข้อง 
ประเด็นการถอดบทเรียน 9 ประเด็น คือ 
 1. ทบทวนวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในองค์กรของเรา ว่าเป็นอย่างไร ท าได้แค่ไหน  

เปรียบเทียบวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การด าเนินงาน 
วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่เกิด เหตุผล 

เพ่ือให้เด็กหญิงที่ก าลังศึกษาอยู่
ในระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 
ในโรงเรียนชุมชนเมืองได้รับการ
เสริมสร้างความรู้และการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาวะ
ทางเพศและมีทักษะการเป็น
อาสาสมัครให้ค าปรึกษากับ
เพ่ือนนักเรียนหญิงในโรงเรียน
เพ่ือป้องกันการตตั้งครรภ์และ
การติดโรคทางเพศสัมพันธ์ ใน
วัยเรียน 

นักเรียนหญิงได้รับความรู้เรื่อง
สิทธิของตนเอง รู้วิธีเอาตัวรอด
ในสถานการณ์ท่ีท าให้เกิดภัย
ร้ายแก่ตนเอง 

คะแนนในการประเมินอยู่ ใน
เกณฑ์ด ี
 



 2. ทบทวน แผนงานและกระบวนการ ที่ด าเนินงานของเรา ว่าเป็นอย่างไร กระบวนการตรงไหนที่
ไม่เป็นไปตามแผน หรือตามที่คาดหวังบ้าง เพราะอะไร 
 

แผนงาน กระบวนการ/กิจกรรม กระบวนการ/กิจกรรมที่คิดว่า
ไม่เป็นไปตามแผน/ตามที่

คาดหวังไว้ 
ประชุมวางแผนรูปแบบการจัด
กิจกรรม ประชุมแบ่งหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดท าแบบเสนอโครงการ 
 

กระบวนการเป็นไปตามแผน
ตามท่ีคาดหวังไว้ 

ด าเนินการเตรียมการจัด
กิจกรรมและจัดกิจกรรม 
จัดเตรียมเอกสาร 

1. จัดตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
2. ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 
1 เพ่ือเตรียมงาน 
3. จัดท าก าหนดการและ
รายละเอียด 

กระบวนการเป็นไปตามแผน
ตามท่ีคาดหวังไว้ 
 

ประชุมสรุปผลการจัดกิจกรรม
และรูปแบบรายงานผลการ
ด าเนินกิจกรรม ประชุมรายงาน
ผลการจัดกิจกรรมวิเคราะห์
ปัญหาอุปสรรค ค าแนะน าใน
การจัดกิจกรรม จัดท ารูปเล่ม
รายงาน 

1. ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่  
2 เพื่อเตรียมงาน 
2. ประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
3. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
4. ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 
3 เพื่อเตรียมงาน 
5. ตรวจสอบผู้เข้าร่วมโครงการ 
6. ประเมิลผลการจัดกิจกรรม 

กระบวนการเป็นไปตามแผน
ตามท่ีคาดหวังไว้ 

รายงานการจัดกิจกรรมและ
ทบทวนการด าเนินงาน เพื่อ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้ง
ต่อไป เสนอรายงานผลการ
ด าเนินกิจกรรมให้แก่ประธาน
สาขาวิชา คณบดีและ
มหาวิทยาลัย น าผล การ
รายงานข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้ง
ต่อไป 
 

1. ประชุมคณะกรรมการ  
2 เพ่ือสรุปผลประเมินการจัด
กิจกรรม  
3. วิเคราะห์หาข้อบกพร่องใน
การจัดกิจกรรม 
4. ท ารูปเล่มรายงานสรุป
โครงการ 
 

กระบวนการเป็นไปตามแผน
ตามท่ีคาดหวังไว้ 

 
  



 3. สิ่งท่ีคิดว่าเราท าได้ดี เป็นที่เชิดหน้าชูตา มีอะไรบ้าง และเพราะเหตุใดท าให้ท าได้ดี 
 

สิ่งท่ีท าได้ดี คือ ปัจจัยท่ีท าให้ท าได้ดี คือ 
1. การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

หน่วยงานที่ร่วมกิจกรรมให้ความร่วมมือ 
เป็นอย่างดี 

2. การประชาสัมพันธ์โครงการ 
 

มีการประชาสัมพันธ์หลายช่องทอง 
 

3. ทีมวิทยากรบรรยายเนื้อหาชัดเจน มีการเตรียมความพร้อมที่ดี 
 
 4. ท าอย่างไร จึงจะท าให้ดียิ่งข้ึนไปอีก ต้องการเครื่องมือ และกลไก การหนุนช่วยอะไรบ้าง และ
อย่างไร 

จะท าให้ดียิ่งข้ึน ต้องท า ดังนี้ เครื่องมือและกลไก ที่ต้องการ เพื่อนหนุนช่วย
ให้ท างานได้ดียิ่งข้ึน คือ 

1. การนัดหมายก าหนดการ 1. เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ด้านก าหนดการ 
 

2. การประสานงานในแต่ละฝ่าย 
 
 

2. ประชุมวางแผนการประสานงานให้ชัดเจนมาก
ขึ้น 

3. การจัดหาวัสดุ 3.เพิ่มหัวข้อการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
เรื่องการวางแผนการใช้วัสดุในการจัดกิจกรรม 

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

ปัญหา อุปสรรค เป็นข้อจ ากัดตรงไหน/ส่งผล
ยังไงบ้าง 

สิ่งท่ีควรหลีกเลี่ยง  

การขออนุมัติใช้ยานพาหนะใน
การเดินทาง 

 

หน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับจัดหา
ยานพาหนะไม่สามารถจัดหา
ยานพาหนะเพ่ือใช้ในวันจัด
กิจกรรมได้ 

การใช้ยานพาหนะที่ได้ไม่ได้ขอ
อนุมัติงบประมาณ ค่าเช่า
ยานพาหนะ  
 

การนัดหมายวันจัดกิจกรรมกับ
คณะกรรมการด าเนินงานฝ่าย
ต่าง ๆ ให้พร้อมในวันเดียวกัน
เป็นไปได้อยาก  
 

คณะกรรมการติดภารกิจ 
เนื่องจากมีภาระงานสอน และ
งานอ่ืน ๆ 

การไม่มีชุดคณะกรรมการ
ส ารองใน ฝ่ายต่างๆ 

 

  



 6. ความพึงพอใจต่อการท างาน เป็นอย่างไร  
 

พอใจ ในเรื่อง  
1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
2. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของหน่วยงานและผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ไม่พอใจ ในเรื่อง  
           ก าหนดการคลาดเคลื่อน  
 
 7. ข้อพิจารณาต่อบทเรียนในการด าเนินงานของเราที่คิดว่าสามารถน าไปใช้ได้ คืออะไรบ้าง 
(เรียงล าดับ) 

 1) การประชุมวางแผนด้านการประสานงานกันของผู้รับผิดชอบโครงการ 
 2) การวางก าหนดการให้เกิดความพร้อมของทุกฝ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการถอดบทเรียน 
 

การด าเนินงานด้านการบริการวชิาการ  
 

กิจกรรม Human Plus สรรค์สร้างชุมชนพหลโยธนิ 32 
EP.4 ฟุตบอล 

วันที่ 3 และวันที่ 10 มีนาคม 2562  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

ประจ าปี 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานบริการวิชาการ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
 



 
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 าไปปรับปรุงการปฏิบัติงานในโครงการต่อไป 
   ให้ดีขึ้น  
2. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานในทุกส่วนที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน  
3. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้ท าความเข้าใจและตระหนักในการท างานของภาคส่วนอื่นๆที่ 
   เกี่ยวข้อง 
ประเด็นการถอดบทเรียน 9 ประเด็น คือ 
 1. ทบทวนวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในองค์กรของเรา ว่าเป็นอย่างไร ท าได้แค่ไหน  

เปรียบเทียบวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การด าเนินงาน 
วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่เกิด เหตุผล 

เพ่ือให้เยาวชนตระหนักถึงการ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วย
การเล่นกีฬา อีกทั้งเป็นการสาน
สัมพันธ์ระหว่างคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กับชุมชน 

เยาวชนมีทักษะการท างานเป็น
ทีม มีความอดทน ยอมรับกฏ
กติกา และเสริมสร้างความมี
น้ าใจนักกีฬา 

คะแนนในการประเมินอยู่ ใน
ระดับมาก 
 

 
 
 
 
 



 
 2. ทบทวน แผนงานและกระบวนการ ที่ด าเนินงานของเรา ว่าเป็นอย่างไร กระบวนการตรงไหนที่
ไม่เป็นไปตามแผน หรือตามที่คาดหวังบ้าง เพราะอะไร 
 

แผนงาน กระบวนการ/กิจกรรม กระบวนการ/กิจกรรมที่คิดว่า
ไม่เป็นไปตามแผน/ตามที่

คาดหวังไว้ 
ประชุมวางแผนรูปแบบการจัด
กิจกรรม ประชุมแบ่งหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดท าแบบเสนอโครงการ 
 

กระบวนการเป็นไปตามแผน
ตามท่ีคาดหวังไว้ 

ด าเนินการเตรียมการจัด
กิจกรรมและจัดกิจกรรม 
จัดเตรียมเอกสาร 

1. จัดตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
2. ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 
1 เพื่อเตรียมงาน 
3. จัดท าก าหนดการและ
รายละเอียด 

กระบวนการเป็นไปตามแผน
ตามท่ีคาดหวังไว้ 
 

ประชุมสรุปผลการจัดกิจกรรม
และรูปแบบรายงานผลการ
ด าเนินกิจกรรม ประชุมรายงาน
ผลการจัดกิจกรรมวิเคราะห์
ปัญหาอุปสรรค ค าแนะน าใน
การจัดกิจกรรม จัดท ารูปเล่ม
รายงาน 

1. ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่  
2 เพื่อเตรียมงาน 
2. ประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
3. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
4. ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 
3 เพื่อเตรียมงาน 
5. ตรวจสอบผู้เข้าร่วมโครงการ 
6. ประเมิลผลการจัดกิจกรรม 

กระบวนการเป็นไปตามแผน
ตามท่ีคาดหวังไว้ 

รายงานการจัดกิจกรรมและ
ทบทวนการด าเนินงาน เพื่อ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้ง
ต่อไป เสนอรายงานผลการ
ด าเนินกิจกรรมให้แก่ประธาน
สาขาวิชา คณบดีและ
มหาวิทยาลัย น าผล การ
รายงานข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้ง
ต่อไป 
 

1. ประชุมคณะกรรมการ  
2 เพื่อสรุปผลประเมินการจัด
กิจกรรม  
3. วิเคราะห์หาข้อบกพร่องใน
การจัดกิจกรรม 
4. ท ารูปเล่มรายงานสรุป
โครงการ 
 

กระบวนการเป็นไปตามแผน
ตามท่ีคาดหวังไว้ 

 



  
 3. สิ่งท่ีคิดว่าเราท าได้ดี เป็นที่เชิดหน้าชูตา มีอะไรบ้าง และเพราะเหตุใดท าให้ท าได้ดี 
 

สิ่งท่ีท าได้ดี คือ ปัจจัยท่ีท าให้ท าได้ดี คือ 
1. การมีส่วนร่วมของชุมชน 
 

มีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน โดยมีกิจกรรม
ต่อเนื่อง 

2. การประชาสัมพันธ์โครงการ 
 

มีการประชาสัมพันธ์หลายช่องทอง 
 

3. ทีมวิทยากรบรรยายเนื้อหาชัดเจน วิทยากรตรงกับเนื้อหาสาระทีอบรมและมีความ
เชี่ยวชาญ 

 
 4. ท าอย่างไร จึงจะท าให้ดียิ่งข้ึนไปอีก ต้องการเครื่องมือ และกลไก การหนุนช่วยอะไรบ้าง และ
อย่างไร 

จะท าให้ดียิ่งข้ึน ต้องท า ดังนี้ เครื่องมือและกลไก ที่ต้องการ เพื่อนหนุนช่วย
ให้ท างานได้ดียิ่งข้ึน คือ 

1. ความร่วมมือกับชุมชน 1. มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน เพ่ือสร้าง
สัมพันธ์ 
 

2. ความรู้ และทักษะ ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ 
 

2. เพ่ิมระยะเวลาในการอบรม 
 

 3.  วัสดุ อุปกรณ์ท่ีพร้อมในการจัดกิจกรรม 3.ขอความสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 5. ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัดที่พบมีอะไรบ้าง ท้ังภายในและภายนอกและสิ่งท่ีควรหลีกเลี่ยงมีอะไร 
สิ่งเหล่านั้นท าให้เป็นข้อจ ากัด ท าให้งานติดขัดตรงไหน เพราะอะไร 
 

ปัญหา อุปสรรค เป็นข้อจ ากัดตรงไหน/ส่งผล
ยังไงบ้าง 

สิ่งท่ีควรหลีกเลี่ยง  

สภาพอากาศ ในการจัด
กิจกรรม 

 

ไม่สามารถก าหนดได้ การไม่มีสถานที่รองรับกับสภาพ
อากาศท่ีเปลี่ยนแปลง 

เครื่องแต่งกายของผู้เข้ารับการ
อบรม 

ไม่มีความพร้อมด้านเครื่องแต่ง
กาย 

แจ้งผู้เข้าร่วมอบรมเรื่องของการ
แต่งกาย 

  
 6. ความพึงพอใจต่อการท างาน เป็นอย่างไร  
 

พอใจ ในเรื่อง  
1. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมและโครงการ 



2. กิจกรรมมีความสนุกและสร้างสรรค์ 
 
ไม่พอใจ ในเรื่อง  

    สภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวยต่อการจัดกิจกรรม   
 
 7. ข้อพิจารณาต่อบทเรียนในการด าเนินงานของเราที่คิดว่าสามารถน าไปใช้ได้ คืออะไรบ้าง 
(เรียงล าดับ) 

 1) การประชุมวางแผนด้านการประสานงานกันของผู้รับผิดชอบโครงการ 
 2) การวางก าหนดการให้เกิดความพร้อมของทุกฝ่าย 
 3) ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการถอดบทเรียน 
กิจกรรมอบรมดนตรีส าหรับเยาวชนชุมชนหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

จันทรเกษม ณ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เขตจตุจัก กรุงเทพฯ 

ระหว่างวันที่ 19 - 22 มีนาคม 2562 

การด าเนินงานด้านการบริการวชิาการ  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
ประจ าปี 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานบริการวิชาการ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 



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  ดังนั้นเพ่ือให้ ได้ทราบว่า การด าเนินที่
ผ่านมาได้ผลอย่างไร  เรียนรู้อะไรกันไปบ้าง ได้สร้างความรู้อะไรขึ้นมาบ้าง รวมทั้งได้ใช้ความรู้ใดในการ
ด าเนินงานไปบ้าง เพ่ือจะได้เกิดการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ในการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น อันจะน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการท างานร่วมกันต่อไปในอนาคต จึงได้เกิดการถอดบทเรียนการ
ด าเนินงานครั้งนี้ขึ้น  
วัตถุประสงค์ของการถอดบทเรียน  
1. เพ่ือท าให้เกิดความรู้ที่เป็นบทเรียน น าไปปรับปรุงการปฏิบัติงานในโครงการต่อไป 
   ให้ดีขึ้น  
2. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานในทุกส่วนที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน  
3. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้ท าความเข้าใจและตระหนักในการท างานของภาคส่วนอื่นๆที่ 
   เกี่ยวข้อง 
ประเด็นการถอดบทเรียน 9 ประเด็น คือ 
 1. ทบทวนวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในองค์กรของเรา ว่าเป็นอย่างไร ท าได้แค่ไหน  

เปรียบเทียบวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การด าเนินงาน 
วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่เกิด เหตุผล 

วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์  เ พ่ื อ พั ฒ น า
ศักยภาพของเยาวชนในชุมชน 
ด้านอารมณ์ ความสามารถ ทั้ง
ยังสร้างพ้ืนฐานอาชีพด้านดนตรี
ให้กับเยาวชนที่สนใจประกอบ
อาชีพในแวดวงดนตรี 
 

เยาวชนมีความรู้เรื่องดนตรี  
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  

มีการทดสอบก่อน-หลัง การรับ
การอบรม  
 

 
 2. ทบทวน แผนงานและกระบวนการ ที่ด าเนินงานของเรา ว่าเป็นอย่างไร กระบวนการตรงไหนที่
ไม่เป็นไปตามแผน หรือตามที่คาดหวังบ้าง เพราะอะไร 
 
 



แผนงาน กระบวนการ/กิจกรรม กระบวนการ/กิจกรรมที่คิดว่า
ไม่เป็นไปตามแผน/ตามที่

คาดหวังไว้ 
1.  จ านวนเยาวชนที่เข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 15 คน 
 

-ประชาสัมพันธ์ ผ่านผู้น าชุมชน 
และผู้ปกครองของเยาวชนที่
สนใจเข้าร่ว 
-สรุปจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
-จัดท าใบรายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 
 
 
 

2.  ช่วงไตรมาสที่จัดโครงการ
ตามแผน คือ ไตรมาสที่ 2    

-ขออนุมัติโครงการจัดท าค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
-จัดท าเอกสารจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ 
-ด าเนินการจัดโตรงการ 
 
 
 
 
 

- ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
ไ ม่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั น ร ะ ห ว่ า ง
สถาบันการศึกษาที่จะเข้าร่วม
โครงการและมหาวิทยาลัย 
 

 
แผนงาน กระบวนการ/กิจกรรม กระบวนการ/กิจกรรมที่คิดว่า

ไม่เป็นไปตามแผน/ตามที่
คาดหวังไว้ 

3. การประสานงานกับ
หน่วยงาน/วิทยากร 

-ส่งหนังสือเชิญวิทยากร 
 

 

4. จัดท าและประสานงานด้าน
เอกสาร ภายใน-ภายนอก 

- จัดท าเอกสารเสนอขออนุมัติ
โครงการ 
- ขออนุมัติค่าวัสดุเพ่ือ
ด าเนินงานโครงการ 
- จัดท าเอกสารให้ความรู้ที่ใช้ใน
การจัดโครงการ 
 
 

เอกสารในการด าเนินโครงการ
ต้องเปลี่ยนแปลงระยะเวลาใน
การจัดโครงการ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



3. สิ่งท่ีคิดว่าเราท าได้ดี เป็นที่เชิดหน้าชูตา มีอะไรบ้าง และเพราะเหตุใดท าให้ท าได้ดี 
 

สิ่งท่ีท าได้ดี คือ ปัจจัยท่ีท าให้ท าได้ดี คือ 
1 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการเกินเป้าหมาย

ที่ตั้งไว้ 
 
 

- วิทยากรถ่ายทอดความรู้ได้น่าสนใจ 

สิ่งท่ีท าได้ดี คือ ปัจจัยท่ีท าให้ท าได้ดี คือ 
2. ความรู้ของวิทยากรที่ให้การอบรมในโครงการ 
“ต้นกล้าดนตรี”  
 

- การด าเนินกิจกรรมที่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
 

 
 4. ท าอย่างไร จึงจะท าให้ดียิ่งข้ึนไปอีก ต้องการเครื่องมือ และกลไก การหนุนช่วยอะไรบ้าง และ
อย่างไร 

จะท าให้ดียิ่งข้ึน ต้องท า ดังนี้ เครื่องมือและกลไก ที่ต้องการ เพื่อนหนุนช่วย
ให้ท างานได้ดียิ่งข้ึน คือ 

1. การแบ่งหน้าที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ พร้อม
ผู้รับผิดชอบ 

การประชุมแบ่งงาน แบ่งหน้าที่ให้ชัดเจน 
 
 
 
 
 

2. การประชาสัมพันธ์โครงการ 
 

เน้นการประชาสัมพันธ์ ออนไลน์ มากข้ึน โดย
การแต่งตั้งบุคคลจากฝ่ายเทคโนโลยีให้รับผิดชอบ 

3. การจัดสรรงบประมาณ 
 

ขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 

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

ปัญหา อุปสรรค เป็นข้อจ ากัดตรงไหน/ส่งผล
ยังไงบ้าง 

สิ่งท่ีควรหลีกเลี่ยง  

ภายใน 
ก าหนดภาระหน้าที่ของแต่ละ
ฝ่ายงานให้ชัดเจน 

มีคณะกรรมการในการด าเนิน
โครงการน้อย 

- 
 

-ภายนอก 
ก าหนดการจัดกิจกรรมที่
จ าต้องจัดในช่วงปิดภาคเรียน
ของเยาวชนที่เข้าอบรม ซึ่งไม่
สอดคล้อง กับแผนงบประมาณ 

ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมไม่
สอดคล้องกับการเปิดภาค
การศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่
จะต้องให้นักศึกษาไปร่วม
กิจกรรมเพ่ือบูรณาการกับ 
การเรียนการสอน 

การจัดกิจกรรมในช่วงเปิดภาค
เรียนของเยาวชน 
 



 6. ข้อเสนอแนะ ท่ีควรต้องจัดการ ทั้งในด้านการเปลี่ยนแปลง /ปรับปรุง 
 

สิ่งท่ีคิดว่าต้องเปลี่ยนแปลง สิ่งท่ีคิดว่าต้องปรับปรุง เหตุผล เพราะอะไร 
1. จัดการบริหารงานแต่ละฝ่าย
ให้ชัดเจนในการด าเนินงาน 
 
 
 

การแบ่งหน้าที่ควรให้ชัดเจน 
ตามฝ่าย/แผนกที่วางไว้ 

- เพ่ือประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน 

2. การเพ่ิมช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์ 
 
 
 
 

ประชาสัมพันธ์ในสือออนไลน์ 
ให้มากขึ้น 

เพ่ือการรับรู้ข่าวสารที่ทั่วถึง 

 

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

สิ่งท่ีควรจะต้องท า สิ่งท่ีจ าเป็นจะต้องท า สิ่งท่ีอยากจะท า 
ควรมีการประชุมติดตามความ
คืบหน้าของงาน เป็นระยะๆ 
ก่อนจัดกิจกรรม 

การแบ่งหน้าที่ /งานอย่าง
ชัดเจน และเป็นระบบ 

ควรมีการบูรณาการในศาสตร์
วิชาอ่ืนๆ มาเพิ่มเติม  

 
 8. ความพึงพอใจต่อการท างาน เป็นอย่างไร  
 

    พอใจ ในเรื่อง  
3. ผลตอบรับของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
4. วิทยากรที่มาให้ความรู้ 
5. ความพร้อมในการจัดกิจกรรม 

              ไม่พอใจ ในเรื่อง  
การสื่อสารระหว่างฝ่ายและภายในฝ่ายงาน 

 9. ข้อพิจารณา ต่อบทเรียนในการด าเนินงานของเราที่คิดว่าสามารถน าไปใช้ได้ คืออะไรบ้าง 
(เรียงล าดับ) 

 -  การมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ 
 - การประชุมเตรียมความพร้อม  
 - รูปแบบและกระบวนการในการด าเนินการจัดกิจกรรม 
 - การประเมินโครงการ 



รายงานการถอดบทเรียน 
ต้นกล้าดนตรีจันทรเกษม ณ สาขาวิชาดนตรีสากล อาคารมานิจชุมสาย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 28-29 มีนาคม 2562 

การด าเนินงานด้านการบริการวชิาการ  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
ประจ าปี 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานบริการวิชาการ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
 



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 าไปปรับปรุงการปฏิบัติงานในโครงการต่อไป 
   ให้ดีขึ้น  
2. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานในทุกส่วนที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน  
3. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้ท าความเข้าใจและตระหนักในการท างานของภาคส่วนอื่นๆที่ 
   เกี่ยวข้อง 
ประเด็นการถอดบทเรียน 9 ประเด็น คือ 
 1. ทบทวนวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในองค์กรของเรา ว่าเป็นอย่างไร ท าได้แค่ไหน  

เปรียบเทียบวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การด าเนินงาน 
วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่เกิด เหตุผล 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เข้าร่วมการอบรมให้ได้รับ
ความรู้ ฝึกเทคนิคและทักษะใน
การใช้เครื่องดนตรี ชนิดต่างๆ 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ ผู้ เข้ าอบรมมีความรู้ เ พ่ิมขึ้ น  
ร้อยละ 85 
 

2. เพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยในด้านการ
ให้บริการวิชาการท่ีสอดคล้อง
กับสังคม 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ โครงการที่จัดได้สรุปจากการ
ส ารวจความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย ตรงกับการ 
บริการวิชาการท่ีทางคณะจัดให้ 
 

 
 
 
 



วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่เกิด เหตุผล 
3. เพ่ือเป็นการฝึกทักษะของ
นักศึกษาในการถ่ายทอด
วิทยาการต่างๆ จากใน
ห้องเรียนไปสู่ผู้อบรมใน
โครงการ 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ - 

 
 2. ทบทวน แผนงานและกระบวนการ ที่ด าเนินงานของเรา ว่าเป็นอย่างไร กระบวนการตรงไหนที่
ไม่เป็นไปตามแผน หรือตามที่คาดหวังบ้าง เพราะอะไร 
 

แผนงาน กระบวนการ/กิจกรรม กระบวนการ/กิจกรรมที่คิดว่า
ไม่เป็นไปตามแผน/ตามที่

คาดหวังไว้ 
1.  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ต้นกล้าดนตรี จ านวน 80 คน 
 

-ประชาสัมพันธ์ โดยใช้สื่อ
ออนไลน์ Facebook ส่ง
จดหมายเชิญ ไปตาม
สถานศึกษา พร้อมทั้งส ารวจ
ความต้องการในการบริการ
วิชาการด้านดนตรี 
-สรุปจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
-จัดท าใบรายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 
 
 
 

2.  ช่วงไตรมาสที่จัดโครงการ
ตามแผน คือ ไตรมาสที่ 2    

-ขออนุมัติโครงการจัดท าค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
-จัดท าเอกสารจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ 
-ด าเนินการจัดโตรงการ 
 
 
 
 
 

- ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
ไ ม่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั น ร ะ ห ว่ า ง
สถาบันการศึกษาที่จะเข้าร่วม
โครงการและมหาวิทยาลัย 
 

 

 

 



แผนงาน กระบวนการ/กิจกรรม กระบวนการ/กิจกรรมที่คิดว่า
ไม่เป็นไปตามแผน/ตามที่

คาดหวังไว้ 
3. การประสานงานกับ
หน่วยงาน/วิทยากร 

-ส่งหนังสือเชิญวิทยากร 
 

 

4. จัดท าและประสานงานด้าน
เอกสาร ภายใน-ภายนอก 

- จัดท าเอกสารเสนอขออนุมัติ
โครงการ 
- ขออนุมัติค่าวัสดุเพ่ือ
ด าเนินงานโครงการ 
- จัดท าเอกสารให้ความรู้ที่ใช้ใน
การจัดโครงการ 
 
 

เอกสารในการด าเนินโครงการ
ต้องเปลี่ยนแปลงระยะเวลาใน
การจัดโครงการ 
 
 
 
 
 
 

3. สิ่งท่ีคิดว่าเราท าได้ดี เป็นที่เชิดหน้าชูตา มีอะไรบ้าง และเพราะเหตุใดท าให้ท าได้ดี 
 

สิ่งท่ีท าได้ดี คือ ปัจจัยท่ีท าให้ท าได้ดี คือ 
2 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการเกินเป้าหมาย

ที่ตั้งไว้ 
 
 

- วิทยากรถ่ายทอดความรู้ได้น่าสนใจ 

สิ่งท่ีท าได้ดี คือ ปัจจัยท่ีท าให้ท าได้ดี คือ 
2. ความรู้ของวิทยากรที่ให้การอบรมในโครงการ 
“ต้นกล้าดนตรี”  
 

- การด าเนินกิจกรรมที่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
 

 
 4. ท าอย่างไร จึงจะท าให้ดียิ่งข้ึนไปอีก ต้องการเครื่องมือ และกลไก การหนุนช่วยอะไรบ้าง และ
อย่างไร 
 

จะท าให้ดียิ่งข้ึน ต้องท า ดังนี้ เครื่องมือและกลไก ที่ต้องการ เพื่อนหนุนช่วย
ให้ท างานได้ดียิ่งข้ึน คือ 

1. การแบ่งหน้าที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ พร้อม
ผู้รับผิดชอบ 

การประชุมแบ่งงาน แบ่งหน้าที่ให้ชัดเจน 
 
 
 
 
 

2. การประชาสัมพันธ์โครงการ 
 

เน้นการประชาสัมพันธ์ ออนไลน์ มากข้ึน โดย
การแต่งตั้งบุคคลจากฝ่ายเทคโนโลยีให้รับผิดชอบ 

3. การจัดสรรงบประมาณ 
 

ขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 



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

ปัญหา อุปสรรค เป็นข้อจ ากัดตรงไหน/ส่งผล
ยังไงบ้าง 

สิ่งท่ีควรหลีกเลี่ยง  

ภายใน 
- การประสานงานของแต่ละ
ฝ่ายไม่ชัดเจน 

 ท าให้การด าเนินงานไม่ราบรื่น
ท าให้การจัดกิจกรรมล่าช้ากว่า
เวลาที่ก าหนด 

ไม่ควรท างานแบบแยกกันท า  
 
 
 
 

 
ปัญหา อุปสรรค เป็นข้อจ ากัดตรงไหน/ส่งผล

ยังไงบ้าง 
สิ่งท่ีควรหลีกเลี่ยง  

ภายนอก 
- วิทยาการไม่สามารถมาตรง
ตามเวลาได้ตามก าหนดการ 

 ท าให้ตารางงานล่าช้า, ผู้เข้า
อบรมต้องรอนานอาจเกิดความ
เบื่อหน่าย 

ไม่ควรจัดกิจกรรมในช่วงล่าเช้า
จนเกินไป 
 
 

 6. ข้อเสนอแนะ ท่ีควรต้องจัดการ ทั้งในด้านการเปลี่ยนแปลง /ปรับปรุง 
 

สิ่งท่ีคิดว่าต้องเปลี่ยนแปลง สิ่งท่ีคิดว่าต้องปรับปรุง เหตุผล เพราะอะไร 
1. จัดการบริหารงานแต่ละฝ่าย
ให้ชัดเจนในการด าเนินงาน 
 
 
 

การแบ่งหน้าที่ควรให้ชัดเจน 
ตามฝ่าย/แผนกที่วางไว้ 

- เพ่ือประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน 

2. ความหลากหลาย ของ
วิทยากรในแต่ละครั้งที่จัด
กิจกรรม 
 
 
 
 

เปลี่ยนวิทยากรพิเศษในด้าน
ต่างๆ ในแต่ละปีที่จัดกิจกรรม 

เพ่ือความน่าสนใจของกิจกรรม 

 

 

 



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

สิ่งท่ีควรจะต้องท า สิ่งท่ีจ าเป็นจะต้องท า สิ่งท่ีอยากจะท า 
1. ควรมีการประชุม

ติดตามความคืบหน้า
ของงาน เป็นระยะๆ 
ก่อนจัดกิจกรรม 

การแบ่งหน้าที่ /งานอย่าง
ชัดเจน และเป็นระบบ 

อยากให้โครงการต่อเนื่องโดยมี
ระยะเวลาในการจัดมากข้ึน 
อาจจะจัดเป็นลักษณะเข้าค่าย 

สิ่งท่ีควรจะต้องท า สิ่งท่ีจ าเป็นจะต้องท า สิ่งท่ีอยากจะท า 
2. เตรียมพร้อมกับ

วิทยากรถึงเรื่องที่จะ
พูดคุยให้ชัดเจนตรง
ประเด็น  

- - 

 
 8. ความพึงพอใจต่อการท างาน เป็นอย่างไร  
 

    พอใจ ในเรื่อง  
6. ผลตอบรับของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
7. วิทยากรที่มาให้ความรู้ 
8. ความพร้อมในการจัดกิจกรรม 

              ไม่พอใจ ในเรื่อง  
การสื่อสารระหว่างฝ่ายและภายในฝ่ายงาน 

 9. ข้อพิจารณา ต่อบทเรียนในการด าเนินงานของเราที่คิดว่าสามารถน าไปใช้ได้ คืออะไรบ้าง 
(เรียงล าดับ) 

 - ส ารวจความสนใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 - การประสารงานด้านสถานที่ในการจัดกิจกรรม 
 - ก าหนดการในการจัดกิจกรรม 
  - การประชุมเตรียมความพร้อม  
 - รูปแบบและกระบวนการในการด าเนินการจัดกิจกรรม 
 - การประเมินโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการถอดบทเรียน 
กิจกรรม “สร้างจิตส านึกรักชุมชน” วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2562 

การด าเนินงานด้านการบริการวชิาการ  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
ประจ าปี 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
งานบริการวิชาการ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 



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 าไปปรับปรุงการปฏิบัติงานในโครงการต่อไป 
   ให้ดีขึ้น  
2. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานในทุกส่วนที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน  
3. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้ท าความเข้าใจและตระหนักในการท างานของภาคส่วนอื่นๆที่ 
   เกี่ยวข้อง 
ประเด็นการถอดบทเรียน 9 ประเด็น คือ 
 1. ทบทวนวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในองค์กรของเรา ว่าเป็นอย่างไร ท าได้แค่ไหน  

เปรียบเทียบวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การด าเนินงาน 
วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่เกิด เหตุผล 

เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับชุมชน มีความตระหนัก
ในการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน 
มีส่วนร่วมในการดูแลชุมชน 
และอยากเปลี่ยนแปลงชุมชนให้
เป็นไปตามจินตนาการของ
ตนเอง 

เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ชุมชน มีความต้องการสร้าง
ชุมชนของตนเองให้น่าอยู่ 
ตลอดจนมีความต้องการพัฒนา
ชุมชนในมิติต่างๆ เช่น ลดการ
ทะเลาะวิวาทของเยาวชน, 
สร้างให้ชุมชนน่าอยู่ 

คะแนนในการประเมินผลการ
จัดกิจกรรมอยู่ อยู่ในระดับร้อย
ละ 80 
 
 
 

 
 
 
 



 2. ทบทวน แผนงานและกระบวนการ ที่ด าเนินงานของเรา ว่าเป็นอย่างไร กระบวนการตรงไหนที่
ไม่เป็นไปตามแผน หรือตามที่คาดหวังบ้าง เพราะอะไร 
 

แผนงาน กระบวนการ/กิจกรรม กระบวนการ/กิจกรรมที่คิดว่า
ไม่เป็นไปตามแผน/ตามที่

คาดหวังไว้ 
1.ส ารวจปัญหา และความ
ต้องการในการพัฒนาเยาวชน  
ในชุมชน รอบมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษม 
 

1 .  ก า ร ป ร ะ ชุ ม ร ะ ห ว่ า ง
คณะกรรมการด าเนินงานกับ
องค์กรสาธารณประโยชน์  

ความคิดในการต้องการพัฒนา
ชุมชนไม่ครอบคลุม ในทุกมิติ 
โดยเฉพาะมิติของครอบครัว ไม่
ถูกเห็นความส าคัญ ในมุมมอง
ของเยาวชนที่เข้าอบรม 
 

 (WE ARE HAPPY)เพ่ือวางแผน
ส า ร ว จ ปั ญ ห า  แ ล ะ ค ว า ม
ต้องการพัฒนาศักยภาพของ
เย าวชน และวา งแผนการ
ด าเนินการจัดกิจกรรม ให้กับ
ชุมชนเป้าหมาย 
 2. ลงพ้ืนที่ส ารวจปัญหา และ
ประเด็นการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชน 
3.  ประชาสัมพันธ์ โครงการ 
ในชุมชนรอบมหาวิทยาลั ย 
ราชภัฏจันทรเกษม 
 

 
- 

2.ช่วงไตรมาส 2  3.ขออนุมัติโครงการและขอ
อนุญาตจัดกิจกรรม 
4.จัดท าเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุที่ต้องใช้ในโครงการ 
5.ประชุมเตรียมความพร้อมใน
การจัดโครงการ 
6.เตรียมอุปกรณ์การด าเนิน
โครงการ 
 
 
 
 

 
- 



แผนงาน กระบวนการ/กิจกรรม กระบวนการ/กิจกรรมที่คิดว่า
ไม่เป็นไปตามแผน/ตามที่

คาดหวังไว้ 
3.ไตรมาส 3 ด าเนินการจัด
โครงการ 

ด าเนินการจัดกิจกรรมตาม
กระบวนการที่ได้วางแผนไว้  
 
 
 

การติดต่อสื่อสารกลุ่มเป้าหมาย
ต้องด าเนินการผ่านประธาน
ชุมชน ท าให้การประสานงาน
ล่ า ช้ า ค ว ร แ ก้ ไ ข ใ ห้ มี ก า ร
ประสานงานโดยตรง  หรือมี
ตัวแทนเยาวชนที่เป็นตัวแทนใน
การติดต่อประสานงานได้ 
 

4. -การจัดท าเอกสาร รายงาน
ผลการจัดกิจกรรม 
   -การจัดเอกสาร เบิกจ่าย
งบประมาณโครงการ 

1. จัดท าเอกสารขออนุมัติเบิก
ค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอยของโครงการ 
2. จัดท าเอกสารรายงานผลการ
จัดกิจกรรม  

 

 

3. สิ่งท่ีคิดว่าเราท าได้ดี เป็นที่เชิดหน้าชูตา มีอะไรบ้าง และเพราะเหตุใดท าให้ท าได้ดี 
 

สิ่งท่ีท าได้ดี คือ ปัจจัยท่ีท าให้ท าได้ดี คือ 
1. การประชาสัมพันธ์ที่สามารถให้เข้าร่วม
โครงการบรรลุเป้าหมาย 
 
 

การแบ่งทีมประชาสัมพันธ์ เป็นหลายทีม และมี
องค์กรสาธารณะประโยชน์ที่เกี่ยวข้องมามี 
ส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ 

2. การบริหารจัดการเวลาในการจัดกิจกรรมที่
ครอบคลุมเนื้อหาการฝึกอบรม 
 
 
 
 

มีการประชุมวางแผนทุกระยะของการจัด
กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 



 4. ท าอย่างไร จึงจะท าให้ดียิ่งข้ึนไปอีก ต้องการเครื่องมือ และกลไก การหนุนช่วยอะไรบ้าง และ
อย่างไร 
 

จะท าให้ดียิ่งข้ึน ต้องท า ดังนี้ เครื่องมือและกลไก ที่ต้องการ เพื่อนหนุนช่วย
ให้ท างานได้ดียิ่งข้ึน คือ 

1.ควรมีภาคส่วนเที่สามารถมาสนับสนุนให้
กิจกรรมขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ได้แก่หน่วยงานด้านพัฒนาสังคมของภาครัฐ 
 

การประชาสัมพันธ์ หรือเชิญชวนให้หน่วยงาน
ภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม 
 

2. การบริหารจัดการด้านงบประมาณในการ
จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรม ให้มี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

ประชุมรายละเอียดรูปแบบกิจกรรม และเนื้อหา
ตามก าหนดการว่าจ าเป็นต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ 
อะไรบ้างอย่างละเอียด เพ่ือการบริหารจัดการค่า
วัสดุ ให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ 

3.การวางแผนการส ารวจปัญหา และการพัฒนา
ศักยภาพตามความต้องการของชุมชน ควรมีชุด
คณะกรรมการเพ่ิมข้ึน  
 
 

มีแผนงานที่ชัดเจนในการลงพ้ืนที่เพ่ือส ารวจ
ปัญหา และความต้องการของชุมชน 

      
  5. ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัดที่พบมีอะไรบ้าง ท้ังภายในและภายนอกและสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงมีอะไร สิ่ง
เหล่านั้นท าให้เป็นข้อจ ากัด ท าให้งานติดขัดตรงไหน เพราะอะไร 
 

ปัญหา อุปสรรค เป็นข้อจ ากัดตรงไหน/ส่งผล
ยังไงบ้าง 

สิ่งท่ีควรหลีกเลี่ยง  

ภายใน 
การรับ-ส่งผู้เข้าร่วมอบรมจาก
ชุมชนมายังสถานที่จัดกิจกรรม 

ขาดบุคลากรดูแลงานด้านการ
รับ-ส่ง โดยเฉพาะ 

การมอบหมายงานที่ไม่ชัดเจน 
และการไม่กระจายงาน ใน
หน้าที่ต่าง ๆ 

ภายนอก 
การด าเนินงานร่วมกับวิทยากร
ภายนอกที่มามีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 
 

การประชุมวางแผนงานที่ไม่
ต่อเนื่อง 

การก าหนดวัน เวลา ในขั้นตอน
วางแผนกรรมวิทยากรภายนอก
ไม่ชัดเจน และไม่ต่อเนื่อง 

 



6. ข้อเสนอแนะ ท่ีควรต้องจัดการ ทั้งในด้านการเปลี่ยนแปลง /ปรับปรุง 
 

สิ่งท่ีคิดว่าต้องเปลี่ยนแปลง สิ่งท่ีคิดว่าต้องปรับปรุง เหตุผล เพราะอะไร 
สถานที่ในการจัดกิจกรรม ควร
อยู่บริเวณชุมชน เพ่ือการ
บริหารจัดการกิจกรรมที่ง่ายขึ้น 
 

สถานที่จัดกิจกรรมไกลจาก
ชุมชน ท าให้กิจกรรมภาคปฏิบัติ 
เรื่องการเรียนรู้ชุมชนท าได้ยาก 

การจัดกิจกรรม เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง การด าเนินกิจกรรม
เป็นไปตามเวลาในก าหนดการ 
เกิดประสิทธิภาพด้านการ
บริหารจัดการเวลา 

 

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

สิ่งท่ีควรจะต้องท า สิ่งท่ีจ าเป็นจะต้องท า สิ่งท่ีอยากจะท า 
   มีการประชุมสร้างความ
เข้าใจในวัตถุประสงค์ของ
โครงการกับผู้เข้าร่วมอบรม 

การติดตามโครงการ เป็นระยะ ควรมีองค์กรภาครัฐเกี่ยวข้องมา
มีส่วนร่วมในกิจกรรม 

  
 
 
 
8. ความพึงพอใจต่อการท างาน เป็นอย่างไร  
 

พอใจ ในเรื่อง  
               ความร่วมมือระหว่างผู้ด าเนินการจัดอบรมกับผู้เข้าอบรม 

 
          ไม่พอใจ ในเรื่อง  
         การบริหารจัดการเวลาในการติดตามหลังจัดกิจกรรม ทางผู้เข้าอบรมไม่สะดวกในการติดตาม
ผลการอบรม 
 9. ข้อพิจารณาต่อบทเรียนในการด าเนินงานของเราที่คิดว่าสามารถน าไปใช้ได้ คืออะไรบ้าง 
(เรียงล าดับ) 

 ติดตามผลการด าเนินโครงการต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง มีการประชุมวางแผนในขั้นตอน
ต่างๆ เป็นระยะ 

 
 


