การจัดทา Explicit Knowledge จากงานประจา
ชื่อเรื่อง

การเปลี่ยนวิธีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการที่ผ่านการอนุมัติเป็นการอบรมแบบ
ออนไลน์
ชื่อผู้เสนอ นางสาวกาญจนา สุกปลั่ง
ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ
สังกัด/ฝ่าย โครงสร้างพื้นฐานระบบ
๑. ภาระงานที่รับผิดชอบ
การจัดการอบรม/อัพเดทการให้บริการใหม่ให้กับผู้ดูแลระบบของหาวิทยาลัย เป็นหน้าที่ของฝ่าย
โครงสร้างพื้นฐานระบบ โดยให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานระบบ ประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๔ ทั้งนี้ได้ถูกมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการดาเนินการจัดอบรมให้เป็นไปตามแผน ได้แก่ เดือนธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ และเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงมีหน้าที่รับผิดชอบกระบวนการต่าง ๆ สาหรับการจัดการอบรมให้
เป็นไปอย่างครบถ้วน โดยเริ่มตั้งแต่การพิจารณาหัวข้อการจัดอบรม จัดทาโครงการ การขออนุมัติโครงการ การ
จัดหาวิทยากร สถานที่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง การเชิญผู้เข้าร่วมอบรม อาหารกลางวันและอาหารว่างระหว่างการ
อบรมแก่วิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม การประชาสัมพันธ์ก่อนและหลังการอบรม การประเมินผลการอบรม การยืม
เงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการอบรม (ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร) การทาบันทึกปิดโครงการอบรม และ
การส่งคืนใบยืมเงิน เพื่อให้การดาเนินการจัดอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตามแผนปฏิบัติงานฝ่าย
โครงสร้างพื้นฐานระบบ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๒. การเรียนรู้ ความคาดหวัง ของ “ลูกค้า/ผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่นาเสนอ”
ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานระบบสามารถดาเนินการจัดการอบรม/อัพเดทการให้บริการใหม่ให้กับผู้ดูแลระบบ
ของหาวิทยาลัย เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานระบบ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
หัวหน้าฝ่าย สามารถนาผลการดาเนินงานแจ้งในที่ประชุมฝ่าย โดยดาเนินการจัดอบรมแล้วเสร็จและ
เป็นไปตามตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนวิธีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการที่ผ่านการอนุมัติ
เป็นการอบรมแบบออนไลน์
๓.๒ เพื่อให้ความรู้กับบุคลากรที่ทาหน้าทีจ่ ัดโครงการอบรมต่าง ๆ นาไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้

๔. บทสรุปองค์ความรู้
ในการจัดการอบรม/อัพเดทการให้บริการใหม่ให้กับผู้ดูแลระบบของหาวิทยาลัย ผู้รับผิดชอบในการ
ดาเนินการจัดอบรมจะมีงานที่ต้องดาเนินการหลัก ๆ ได้แก่ การพิจารณาหัวข้อการจัดอบรม จัดทาโครงการ การ
ขออนุมัติโครงการ การจัดหาวิทยากร สถานที่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง การเชิญผู้เข้าร่วมอบรม อาหารกลางวันและ
อาหารว่างระหว่างการอบรมแก่วิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม การประชาสัมพันธ์ก่อนและหลังการอบรม การ
ประเมินผลการอบรม การยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการอบรม (ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร) การทา
บันทึกปิดโครงการอบรม และการส่งคืนใบยืมเงิน
ขั้นตอนวิธีการจัดอบรมได้มีการจัดทาไว้แล้วในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แต่ทั้งนี้ขั้นตอนที่จะกล่าวถึง คือการ
เปลี่ยนวิธีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการที่ผ่านการอนุมัติเป็นการอบรมแบบออนไลน์ การจัดการ
อบรมได้ดาเนินการขออนุมัติตามขั้นตอนเป็นที่เรียบร้อย แต่เนื่องจากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินอันเนื่องจากการแพร่
ระบาดโควิด-19 ในช่วงดังกล่าว จาเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนการอบรมจากเดิมจัดอบรมในห้องปฏิบัติการ อาคาร
สานักคอมพิวเตอร์ เป็นรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้เพื่อให้การดาเนินการจัดอบรมในวันและเวลาเดิม จึงจาเป็นต้อง
ดาเนินการขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อชออนุมัติปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดอบรมโครงการที่ได้รับอนุมัติเป็นรูปแบบออนไลน์
ดังนี้

- หลังจากจัดทาโครงการอบรม และได้ขออนุมัติโครงการเป็นที่เรียบร้อย ตามตัวอย่าง

-

เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในที่นี้เกิดจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ในช่วงดังกล่าว จาเป็นต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนการอบรมจากเดิมจัดอบรมในห้องปฏิบัติการ อาคารสานักคอมพิวเตอร์ เป็นรูปแบบออนไลน์ ให้จัดทา
บันทึกข้อความชออนุมัติปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดอบรมโครงการที่ได้รับอนุมัติเป็นรูปแบบออนไลน์ ตามตัวอย่าง

หลังจากได้รับอนุมัติ สามารถดาเนินการตามขั้นตอนวิธีการจัดอบรมที่ได้มีการจัดทาไว้แล้วใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แต่เปลี่ยนการจัดอบรมเป็นรูปแบบออนไลน์แทนการอบรมในห้องปฏิบัติการ อาคารสานัก
คอมพิวเตอร์ ตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนการจัดโครงการอบรมแบบมีงบประมาณค่าใช้จ่ายและปรับเปลี่ยนโครงการหลังได้รับอนุมัติ
นางสาวกาญจนา สุกปลั่ง
ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานระบบ
ลาดับ
รายการ
ผู้เกี่ยวข้อง
๑ จัดทาร่างโครงการอบรม
หัวหน้าโครงการ
๒ กาหนดวัน เวลา หัวข้อการจัดอบรม วิทยากร
หัวหน้าโครงการ
๓ ตรวจสอบห้องอบรม / ห้องอาหาร
หัวหน้าโครงการ / งานบริการวิชาการ
๔ ตรวจสอบหมวดเงินค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม
หัวหน้าโครงการ / งานการเงิน และ
งานแผนงาน
๕ จัดทารายละเอียดโครงการฉบับสมบูรณ์ เสนอที่ปรึกษาโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ / หัวหน้าโครงการ
ตรวจสอบ ปรับแก้ไข
๖ จัดทาบันทึกขออนุมัติโครงการ พร้อมแนบโครงการ
หัวหน้าโครงการ / งานสารบรรณ
(เอกสารแนบ ๑) และ (เอกสารแนบ ๒)
๗ จัดทาหนังสือเชิญวิทยากร พร้อมแนบกาหนดการอบรม
หัวหน้าโครงการ / งานสารบรรณ
(เอกสารแนบ ๓)
๘ ยื่นเอกสารแบบฟอร์มขอใช้ห้องอบรม และห้องอาหาร (เอกสาร
หัวหน้าโครงการ / ฝ่ายบริการวิชาการ
แนบ ๔)
๙ จัดทาเอกสารยืมเงินสาหรับโครงการ (เอกสารแนบ ๕) พร้อมบันทึก หัวหน้าโครงการ / งานการเงิน
อนุมัติโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามข้อ ๖
๑๐ จัดทาหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมอบรมจากส่วนงานภายใน พร้อมแนบ
หัวหน้าโครงการ / งานสารบรรณ
กาหนดการอบรม (เอกสารแนบ ๖)
๑๑ บันทึกขอเปลี่ยนแปลงโครงการเป็นออนไลน์ (เอกสารแนบ ๗)
หัวหน้าโครงการ
๑๒ สร้างแบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์
ทีมงาน
๑๓ จัดทาเอกสารรายชื่อคณะกรรมการโครงการ (เอกสารแนบ ๘)
หัวหน้าโครงการ
๑๕ ออกแบบการประเมินความพึงพอใจการเข้าร่วมอบรม
หัวหน้าโครงการ / ทีมงาน
๑๖ จัดทาแบบประเมินความพึงพอใจออนไลน์
ทีมงาน

ลาดับ
รายการ
๑๗ กาหนดทีมงานผู้ประสานงานและจัดเตรียมอาหารว่าง อาหาร
กลางวัน วิทยากร
๑๘ ประสานงานเอกสารอบรมจากวิทยากร และอุปกรณ์สาหรับการ
อบรม
๑๙ กาหนดทีมงาน บันทึกภาพ
วันจัดอบรม
๒๐ จัดเตรียมเอกสารค่าตอบแทนวิทยากร (ใบสาคัญรับเงิน)
(เอกสารแนบ ๙)
๒๑ จ่ายค่าตอบแทนวิทยากร (วิทยากรลงลายมือชื่อในใบสาคัญรับเงิน
(เอกสารแนบ ๙) และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของวิทยากร
พร้อมลายเซ็นสาเนาถูกต้องของวิทยากร เพื่อการเบิกจ่ายตาม
ระเบียบ
๒๒ บันทึกภาพตลอดการอบรม
๒๓ จัดเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวัน ในห้องอาหาร
๒๔ แจ้งให้ประเมินความพึงพอใจการเข้าร่วมอบรมก่อนปิดการอบรม
หลังเสร็จสิ้นการอบรม
๒๕ จัดทาบันทึกเบิกเงินโครงการ (เอกสารแนบ ๑๐) พร้อมแนบเอกสาร
ดังนี้
๑. ใบสาคัญรับเงิน ค่าตอบแทนวิทยากร และสาเนาบัตรประชาชน
วิทยากร
๒. ใบเสร็จที่มีลายเซ็นผู้ขาย ค่าอาหารกลางวัน / ค่าอาหารว่าง
หรือใบสาคัญรับเงิน (กรณีไม่มีใบเสร็จจากผู้ขาย)
๓. บันทึกอนุมัติจัดโครงการ (ฉบับจริง) ตามข้อ ๖ และเอกสาร
เปลี่ยนแปลงโครงการ ตามข้อ ๑๑
๔. เอกสารรายละเอียดโครงการ ตามข้อ ๖
๕. หนังสือเชิญวิทยากร ตามข้อ ๗
๒๖ ส่งคืนใบยืมเงิน ตามข้อ ๙ พร้อมเอกสาร
๑. บันทึกอนุมัติจัดโครงการ ตามข้อ ๖ และเอกสารเปลี่ยนแปลง
โครงการ ตามข้อ ๑๑

ผู้เกี่ยวข้อง
ทีมงาน
ทีมงาน
ทีมงาน
หัวหน้าโครงการ
หัวหน้าโครงการ

ทีมงาน
ทีมงาน
ทีมงาน
หัวหน้าโครงการ / งานการเงิน

หัวหน้าโครงการ / งานการเงิน

ลาดับ
๓๒
๓๓

รายการ
๒. เอกสารรายละเอียดโครงการ ตามข้อ ๖
สรุปผลประเมินความพึงพอใจจากแบบสอบถามผู้เข้าอบรม
รายงานผลการดาเนินการในที่ประชุมฝ่าย

ผู้เกี่ยวข้อง
หัวหน้าโครงการ / ทีมงาน
หัวหน้าโครงการ

หมายเหตุ : เอกสารตามแนบ Allfile-project.pdf
๕. ประโยชน์ที่ได้รับ
๕.๑ บุคลากรได้รับความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนวิธีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการที่ผ่าน
การอนุมัติเป็นการอบรมแบบออนไลน์
๕.๒ บุคลากรสามารถนาเทคนิควิธีการไปประยุกต์ใช้กับการจัดการอบรมต่าง ๆ ได้ โดยเฉพาะกรณี
เปลี่ยนรูปแบบการจัดอบรม

