การจัดทา Explicit Knowledge จากงานประจา
ชื่อเรื่อง การจัดอบรมออนไลน์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีของนิสิต และบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อผูเ้ สนอ นางสาวพนิดา มากสมบัติ
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
สังกัด/ฝ่าย บริการวิชาการ สานักคอมพิวเตอร์
๑. ภาระงานที่รับผิดชอบ
ฝ่ายบริการวิชาการมีภาระหน้าที่หนึ่งที่ต้องรับผิดชอบ คือ การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีของ
นิสิต และบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา โดยกระบวนการทางานจะเริ่มตั้งแต่จัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ ด้าน
อุปกรณ์ในการอบรม การสรรหาวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร การอนุมัติโครงการ ขั้นตอนดาเนินการจัดโครงการ
จนกระทั้งเสร็จสิ้นโครงการ ซึ่งกิจกรรมทุกอย่างที่ดาเนินการอยู่นั้นจะเป็นการดาเนินการจัดโครงการในสภาวะ
ปกติ แต่เนื่องจากปัจจุบัน เกิดสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด ๑๙ ขึ้น จึงทาให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ของการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีของนิสิต และบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นรูปแบบออนไลน์ โดย
ใช้ เ ครื่ อ งมื อ ต่ า ง ๆ เช่ น Microsoft Teams และ Google Hangout Meet ซึ่ ง ขั้ น ตอนทุ ก ขั้ น ตอนที่ มี ก าร
ปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องประสานงาน และจัดทาเป็น Check list สาหรับการจัดอบรมออนไลน์
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดปัญหาหรือความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อไม่ให้
ส่งผลกระทบต่อการจัดอบรมออนไลน์
๒. การเรียนรู้ ความคาดหวัง ของ "ลูกค้า/ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่นาเสนอ"
ในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีของนิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา จนกระทั่งถึง
ขั้นตอนการปิดโครงการ (ในรูปแบบออนไลน์) จะมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตามขั้นตอน ดังนี้
๒.๑ บุคลากรในฝ่าย ผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่แทนในการดาเนินการจัดโครงการอบรม
ออนไลน์จนถึงขั้นตอนการปิดโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบและประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่
เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ และสามารดาเนินการได้อย่างถูกต้อง รวมถึงขั้นตอนในการดาเนินการจัดอบรม
ออนไลน์
- วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร ต้องการให้จัดเตรียมกิจกรรมสาหรับผู้เข้าอบรม ให้พร้อมก่อนการจัดอบรม
ออนไลน์จะเกิดขึ้น รวมถึงการตรวจสอบกิจกรรมหลังจากอบรมเสร็จสิ้นต้องมีความถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลถึงการให้
วุฒิบัตรแก่ผู้เข้าอบรม
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค ต้องการให้อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมมีความพร้อม สัญญาณอินเทอร์เน็ตมีความเร็ว
เพียงพอและเสถียรเหมาะสมกับการใช้ในการอบรมออนไลน์
๒.๒ เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่พัสดุ ต้องการให้เอกสารการอนุมัติโครงการ เอกสารการปิดโครงการ
มีความถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบและประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ไม่มีข้อผิดพลาด และทันตามกาหนดเวลา
ของมหาวิทยาลัย
๒.๓ หัวหน้าฝ่าย และผู้บริหาร ต้องการให้การดาเนินการจัดโครงการอบรมออนไลน์ไม่เกิดปัญหาระหว่าง
อบรม หรือหากเกิดปัญหาต้องแก้ไขได้ทันเวลา จากการเตรียมแผนสารองไว้ก่อน
๑

๓. วัตถุประสงค์ (ให้บอกวัตถุประสงค์ขององค์ความรู้ที่นาเสนอ)
๓.๑. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการดาเนินการจัดโครงการอบรมออนไลน์ตั้งแต่เริ่มดาเนินโครงการ อนุมัติ
โครงการ จนกระทั้งโครงการเสร็จสิ้น
๓.๒. เพื่อให้ความรู้กับบุคลากรในฝ่ายให้สามารถปฏิบัติหน้าที่แทนในการดาเนินการจัดโครงการ รวมทั้งนาไป
ประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้
๔. บทสรุปองค์ความรู้ (สรุปเนื้อหาองค์ความรู้ที่สาคัญ และจาเป็น บอกแนวทางการดาเนินการ วิธีการ หรือ
วิธีการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุองค์ความรู้ที่ต้องการ)
ในการจั ดโครงการอบรมออนไลน์ นั้น ผู้จัดโครงการจาเป็นต้องรู้ รายละเอียด ขั้นตอน วิธีการดาเนิน
โครงการเหมือนกับการดาเนินการจัดโครงการในห้องอบรมตามปกติ นอกจากนั้นยังต้องมีความรู้และการเตรียม
ความพร้ อ มในส่ ว นของการอบรมออนไลน์ อี ก ด้ ว ย เช่ น เครื่ อ งมื อ หรื อ โปรแกรมที่ จ ะใช้ ใ นการ อบรม การ
ประสานงานกับ ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจั ดเตรียมข้อมูล ที่จาเป็นส าหรับการอบรม เพื่อให้ การดาเนินการจัด
โครงการอบรมออนไลน์ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย หรือหากเกิดปัญหา จะเกิดน้อยที่สุด และสามารถแก้ไข
ปัญหาได้ทันเวลา โดยวิธีการดาเนินการจัดโครงการอบรมออนไลน์มีรายละเอียด ขั้นตอน และวิธีการดาเนิน
โครงการ ดังนี้
๑. การเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ ได้ปรึกษากับงานการเงินและได้แนวทางคือ ในการเขียน
โครงการจะต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นการจัดอบรมออนไลน์ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบในเรื่องของการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในโครงการ โดยมีตัวอย่างดังภาพด้านล่างนี้

๒. ประสานงานกับหัวหน้าฝ่ายและวิทยากรเพื่อกาหนดรูปแบบการอบรมและเครื่องมือในการอบรมโดย
เลือกใช้เครื่องมือระหว่าง Microsoft Teams (ผู้เข้าอบรมสูงสุด ๓๐๐ คน) หรือ Google Hangout Meet (ผู้เข้า
อบรมสูงสุด ๑๐๐ คน)
๓. เจ้าหน้าที่จัดโครงการดาเนินการจัดอบรมตามแผน คือ ส่งข้อมูลทาประชาสัมพันธ์โครงการ สร้าง
หลักสูตรในระบบ Training เพื่อรับสมัครผู้เข้าอบรม จัดทาโครงการ เสนออนุมัติโครงการ ตรวจสอบข้อมูลผู้เข้า
อบรมเพื่อเตรียมการยืนยันการเข้าร่วมอบรม
๔. ประสานงานจัดหาวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร โดยเจ้าหน้าที่จัดโครงการจะต้องจัดเตรียมลิงก์
และคิวอาร์โค้ด การประเมินโครงการหลังอบรมเสร็จสิ้นให้กับวิทยากร เพื่อให้วิทยากรแจ้งผู้เข้าอบรมหลังอบรม
เสร็จสิ้น
๕. ประสานงานกับผู้รับผิดชอบสร้างห้องเรียนออนไลน์ โดยจัดส่งข้อมูลให้ดังนี้
๒

•
•
•
•

ชื่อโครงการ/หลักสูตร
วัน เวลา สถานที่ในการจัดโครงการ
รายชื่อวิทยากร ผู้ช่วยวิทยากร และทีมผู้จัดโครงการ
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
โดยเมื่อสร้างห้องเรียนออนไลน์แล้วผู้รับผิดชอบในการสร้างห้องเรียนออนไลน์จะต้องส่ง Link
ของห้องเรียนกลับมาให้ เพื่อนาไปส่งต่อให้ผู้เข้าอบรมต่อไป
๖. เตรียมข้อความสาหรับส่งอีเมลยืนยันการเข้าร่วมอบรมออนไลน์โดยต้องบอกวิธีการติดตั้งโปรแกรมที่
ใช้เป็นเครื่องมือในการอบรมออนไลน์ เตรียมข้อความสาหรับส่งอีเมลแจ้งลิงก์ห้องอบรมออนไลน์ โดยมีตัวอย่าง
อีเมลที่ส่งให้ผู้เข้าอบรมดังนี้

๓

๔

๕

๗. ผู้จัดโครงการต้องดาเนินการจัดทา Checklist สาหรับการอบรมออนไลน์ เพื่อใช้ในการประชุม BAR
รายละเอียดตามข้อมูลด้านล่าง
ก่อนการจัดโครงการ
ลาดับ
ภาระหน้าที่
๑. ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางหนังสือเวียนไปทุกส่วน
งาน
๒. ประชาสัมพันธ์โครงการผ่าน Facebook
๓. สร้างและเปิดหลักสูตรอบรมบนเว็บไซต์ Training
(หากเป็นโครงการความร่วมมือ ต้องให้นิสิตลงทะเบียน
ก่อนเริ่มอบรม เพื่อออกวุฒิบัตร)
๔. จัดทาโครงการและอนุมัติโครงการ
๕. หนังสือเชิญวิทยากร
๖. จัดเตรียมเอกสารคู่มือการติดตั้งและคู่มือการใช้งาน
โปรแกรม Microsoft Teams

ระยะเวลา
๓๐ วัน

ผู้รับผิดชอบ
อมรรัตน์, พนิดา

๓๐ วัน
๓๐ วัน

พนิดา, นุจรี
พนิดา

๗ วัน
๕ วัน
๗ วัน

อมรรัตน์, พนิดา
พนิดา
อมรรัตน์

๖

ลาดับ
ภาระหน้าที่
๗. เตรียมข้อความในการส่งอีเมล เพื่อแจ้ง Link การอบรม
ออนไลน์
๘. จัดเตรียมสร้างห้องอบรมออนไลน์และลิงก์การอบรม

ระยะเวลา
๗ วัน

ผู้รับผิดชอบ
อมรรัตน์, พนิดา

๗ วัน

ศุภกร

นารายชื่อผู้อบรมและทีมงานเข้า Teams ของการ
อบรม (พนิดาส่งข้อมูลรายชื่อให้คุณศุภกร)
๑๐. ส่งอีเมลเพื่อแจ้ง Link การอบรมออนไลน์
๑๑. ทดสอบอบรมออนไลน์ (เช้าวันอบรม ๘.๓๐ น.)

๗ วัน

ศุภกร

๓ วัน
๑ วัน

๑๒. บันทึกวิดีโอการอบรม
๑๓. จัดทากิจกรรมของผู้เข้าอบรมเพื่อตรวจสอบการเข้า
เรียนและการมีส่วนร่วม
- ลงทะเบียนในระบบ Training
- Log ของ Teams
- ผู้ช่วยวิทยากรคอยดูการทากิจกรรมระหว่าง
อบรมโดยตลอด, ส่งไฟล์
๑๔. จัดทาแบบประเมิน
(ส่ง link และ QR Code ให้วิทยากร)
๑๕. จัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่
- ห้องอบรม (ระบุห้องที่จะใช้อบรม)
๑๖. เอกสารสาหรับการอบรม (วิทยากร เตรียมไฟล์ไว้ให้ผู้
เข้าอบรมดาวน์โหลด)
๑๗. สร้างไฟล์ต้นฉบับวุฒิบัตร
๑๘. คาถาม คาตอบเพื่อเตรียมไว้ตอบในการอบรม

๑ วัน
๗ วัน

พนิดา
วิทยากร, ผู้ช่วยวิทยากร
,ศุภกร
วิทยากร, ผู้ช่วยวิทยากร
วิทยากร

๒ วัน

พนิดา

๑ วัน

พีระวิทย์, ศุภกร

๑ วัน

วิทยากร, ผู้ช่วยวิทยากร,
พีระวิทย์
อมรรัตน์
วิทยากร, ผู้ช่วยวิทยากร

๙.

๑ วัน
๑ วัน

๗

ระหว่างการจัดโครงการ
ลาดับ
กิจกรรม
๑. แจ้งขอตกลงการเข้าร่วมอบรม รวมถึงเกณฑ์การได้รับวุฒิบัตร
๒. ถ่ายรูประหว่างจัดโครงการ
๓. นารูปเก็บในคลังรูปภาพ
๔. เตรียมเนื้อหาข่าว และคัดรูปสาหรับทาข่าว
๕. ดูแลตอบคาถามผู้เข้าร่วมอบรมและสรุปคาถามให้วิทยากร
๖. ตอบคาถามและให้คาปรึกษาขั้นตอนในการเข้าอบรม เมื่อมี
ผู้สอบถามทางโทรศัพท์เกี่ยวกับการเข้าอบรม
๗. ดูแลการกดรับและปิดไมล์ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าห้องเรียนออนไลน์
ในส่วนของโปรแกรม Microsoft Teams (เริ่มเวลา ๘.๓๐ น.)
๘. Export Log ของการอบรมออนไลน์ (๑๑.๓๐ น.)
Export Log ของการอบรมออนไลน์ (๑๕.๓๐ น.)
หลังการจัดโครงการ
ลาดับ
กิจกรรม
๑. ตรวจสอบกับทีมวิทยากรในการเพื่อปิดห้องอบรม
ออนไลน์
๒. ตรวจสอบความเรียบร้อย ขยะ ไฟฟ้า ห้องจัดอบรม
และปิดห้องอบรม
๓. ตรวจสอบกิจกรรมของผู้เข้าอบรมหลังอบรมเสร็จ
(เพื่อนาข้อมูลไปดาเนินการสร้างวุฒิบัตร)
๔. วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิ
ได้รับวุฒิบัตร (ส่งข้อมูลให้พนิดา)
๕. จัดทาข่าวการอบรมพร้อมส่งข้อมูลเพื่อลงเว็บไซต์
สานักคอมพิวเตอ์ และโพส Facebook สานัก
คอมพิวเตอร์
๖. สรุปผลการประเมินโครงการ
๗. ตรวจสอบข้อมูลผู้ได้รับวุฒิบัตร และสร้างวุฒิบัตรใน
ระบบ Training
๘. ส่งอีเมลแจ้งข้อมูลวุฒิบัตรให้ผู้เข้าร่วมอบรม
๙. สรุปค่าใช้จ่าย พร้อมสรุปปิดโครงการ
๑๐. ประชุมสรุปการจัดงาน (AAR)

ผู้รับผิดชอบ
วิทยากร
ยุวธิดา, ต่อพงษ์
ต่อพงษ์
สุรีรัตน์
ผู้ช่วยวิทยากร
อมรรัตน์, พนิดา
ผู้ช่วยวิทยากร
ศุภกร

ระยะเวลา
๑ ชม.

ผู้รับผิดชอบ
ศุภกร

หลักจาก
อบรม
๓ วัน

พีระวิทย์, ศุภกร
วิทยากร, ผู้ช่วยวิทยากร

๓ วัน

วิทยากร

๑ วัน

สุรีรัตน์, นุจรี

๓ วัน
๗ วัน

พนิดา
พนิดา

๗ วัน
ตาม KPI
ตาม KPI

พนิดา
พนิดา
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

๘

๘. ก่อนการดาเนินการจัดโครงการอบรมออนไลน์ทุกโครงการ ผู้จัดโครงการจะต้องจัดทาวาระการ
ประชุม BAR เชิญประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ ดังนี้
• เจ้าหน้าที่ดูแลห้องหรือเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา ดูแลความพร้อมของอุปกรณ์เบื้องต้น เช่น ความ
สว่างของแสงไฟภายในห้อง เครื่องปรับอากาศภายในห้อง ที่จะให้วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร นั่ง
ประจาสาหรับการจัดอบรมออนไลน์ ถ่ายภาพระหว่างที่วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรดาเนินการ
สอนออนไลน์ภายในห้อง
• เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ดูแลคัดเลือกรูปภาพ เขียนข่าว เพื่อประชาสัมพันธ์หลังการจัดอบรม
เสร็จสิ้น
• เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค ดูแลความเร็วและความเสถียรของอินเทอร์เน็ต ดูแลความพร้อมของ
ห้องเรียนออนไลน์ เช่น การสร้างห้องเรียนออนไลน์ การนาเข้ารายชื่อของผู้เข้าอบรมสู่ห้องเรียน
ออนไลน์ (ซึ่งหากไม่ได้นาเข้ารายชื่อไว้ผู้เข้าอบรมอาจจะใช้งานบางฟีเจอร์ของห้องเรียนออนไลน์
ไม่ได้) Export เวลาเข้า – ออกของผู้เข้าอบรม
• วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร เตรียมเอกสารสาหรับการอบรม จัดทากิจกรรมไว้สาหรับให้ผู้เข้า
อบรมร่วมทากิจกรรม ตรวจสอบกิจกรรมที่ผู้เข้าอบรมร่วมทากิจกรรม ซึ่งกิจกรรมส่วนนี้จะ
ค่อนข้างต้องใช้ความระเอียดรอบคอบ เพราะจะมีผลต่อการออกวุฒิบัตรโดยสานักคอมพิวเตอร์
หากมีการตรวจกิจกรรมผิดพลาด และมีผู้เข้าอบรมโต้แย้งเข้ามาวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร
จะต้องดาเนินการตรวจสอบใหม่อีกครั้งทันที หลังจากมีการสรุปข้อมูลการทากิจกรรมแล้วเสร็จ
ให้นาส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่จัดโครงการ
• เจ้าหน้าที่จัดโครงการต้องดูแล ตรวจสอบทุกขั้นตอน ที่ทุกฝ่ายร่วมกันดาเนินการก่อนที่โครงการ
อบรมออนไลน์จะถูกจัดขึ้น
๙. เมื่อโครงการได้ถูกดาเนินการจัดเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่จัดโครงการควรดาเนินการปิดโครงการทันที เพื่อ
ไม่ให้ลืมจนเกิดการปิดโครงการล่าช้า ดาเนินการสรุปผลการประเมินโครงการ และประสานงานผู้เกี่ยวข้องเชิญ
ประชุม AAR ให้เร็วที่สุด เพื่อที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้ไม่ลืมข้อมูลหรือปัญหาที่เกิดขึ้น และจะได้สรุปแนวทางแก้ไข
ไว้ใช้กับการอบรมในครั้งถัดไป ตรวจสอบข้อมูลสรุปการทากิจกรรมของผู้เข้าอบรมที่ได้รับจากวิทยากรและผู้ช่วย
วิทยากร เพื่อดาเนินการสร้างวุฒิบัตรในระบบ Training ให้เร็วที่สุด หลังจากนั้นจะต้องส่งอีเมลแจ้งผู้เข้าอบรมทุก
ท่านให้ตรวจสอบวุฒิบัตรของตนเองผ่านระบบ
การดาเนินโครงการอบรมออนไลน์ในทุกครั้ง หากเจ้าหน้าที่จัดโครงการหรือผู้ที่มาปฏิบัติงานแทน
ดาเนินงานตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ก็จะช่วยให้การดาเนินการจัดโครงอบรมออนไลน์ดาเนินการไปได้ปกติ หรือ
หากเกิดปัญหาก็จะเกิดน้อยที่สุด และจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา ตลอดจนการปิดโครงการจนแล้วเสร็จได้
ทันเวลา และไม่ผิดพลาด
๕. ประโยชน์ที่ได้รับ (บอกประโยชน์ที่จะได้รับจากองค์ความรู้ที่นาเสนอทั้งภายในและภายนอกส่วนงาน)
๕.๑. บุคลากรในฝ่ายได้รับความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการดาเนินการจัดโครงการอบรมออนไลน์ตั้งแต่เริ่มดาเนิน
โครงการ อนุมัติโครงการ จนกระทั้งโครงการเสร็จสิ้น
๕.๒. บุคลากรในฝ่ายสามารถนาเทคนิควิธีการไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้
๙

