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              โดย  งานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล  

                                                                      เทคโนธานี 
 



        ครัง้ที่  7  กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
 

หัวข้อ  “บอกเล่าเรื่องราว ... ความสําเร็จ”   

โดย  นายไพรัตน์  ฤทธ์ิประเสริฐ  หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ   ผู้เล่าเรื่อง 

ในวันท่ี 28 กันยายน 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 202 เทคโนธานี 
 

ระยะนี้คงจะเป็นช่วงปลายฝน ... ต้นหนาว ซ่ึงตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาครึ้มฟ้าครึ้มฝน  

มาโดยตลอด  แต่สําหรับวันนี้อากาศท้องฟ้าแจ่มใสเป็นพิเศษ  คงจะฤกษ์ยามดีในการทํา

กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในเทคโนธานี  สําหรับครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของการจัดกิจกรรม

แลกเปลียนเรียนรู้ในปีงบประมาณนี้ (ปีงบประมาณ 2554)ด้วย  แต่ทีมงาน KM ยังคงมีกําลังใจ

ที่ดีอยู่อย่างมากมายไม่ว่าจะมีผู้ให้การสนับสนุนเส้ือทีมถึง 2 ตัวด้วยกัน  (เส้ือขาวปกแดง สวย

น่ารัก สมวัย) ซ่ึงบ่งบอกถึงความรักความปรารถนาดี นอกจากนั้น ยังมีผู้ใจดีที่มาร่วมแบ่งปัน

อาหารว่างอย่างผลไม้ส้มโอ  รสหวานช่ืนใจกําลังดี  (จากโครงการหน่วยบริการห้องปฏิบัติการ) 

ผสมผสานกับขนมคุ๊กก้ีที่แสนอร่อยลํ้าของทางเราเป็นผู้จัดเตรียมเพียงพอ ไม่มากไม่น้อย  

สําหรับผู้มาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งน้ีเหมือนช่างรู้ใจไปหมดแทบทุกอย่าง  ... อาหารว่างท่ีเตรียม

มาหมดไปในช่ัวพริบตาไปพร้อม ๆ กับแบบสอบถามท่ีแจกทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรม ... อย่าง

น้ีซิ  ถึงจะสนุกไปกับการทํางานเพียงแค่เห็นภาพความกระตือรือร้น  ... เสียงหัวเราะ  ภาพ

กระเซ้าเย้าแหย่อย่างสนุกสนานของผู้ร่วมกิจกรรม  แถมยังมีการแบ่งปันระหว่างกันอีก  ไม่ใช่

แค่การแบ่งปันความรู้เท่านั้นน่ะ  แต่เรายังสามารถแบ่งปันอย่างอื่นได้อีกด้วย โอ้โห .. เหนือการ

คาดหมายมาก ๆ  ต้องบอกว่าเริ่มทําได้ไม่ถึงปี (นับจากมิถุนายน 2554 ... เพียง 4 เดือน 4 

ครั้งเท่านั้นเอง) เริ่มเห็นผลในทิศทางดีข้ึนมากทีเดียว ขอบคุณมากๆ ... กับทุกกําลังใจที่มีต่อกัน

เสมอมาเข้าสู่เนื้อหาบทเรียน ... “บอกเล่าเรื่องราว  ความสําเร็จ”  โดยนายไพรัตน์  ฤทธิ์

ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราว  ความรู้ ... 

หลังจากที่ทางท่านผู้อํานวยการได้มาถึงที่ประชุมแล้วท่านได้เริ่มกล่าวเปิดนําโดยส่ง

มอบหน้าที่ต่อให้งานติดตามตรวจสอบและประเมินผล  ซ่ึงใช้นามสมมติว่า พ่ี OJ เป็น

ผู้ดําเนินการ (หรือทําหน้าที่เป็นคุณอํานวย) วันนี้ พ่ี OJ ได้กล่าวทักทายแล้วเกริ่นนําสรุปเนื้อหา

บทเรียนความรู้เชิงเทคนิคของ 3 ครั้งที่ผ่านมาโดยย่อ  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพร้อม  

ต่อเนื่องของเนื้อหา  จะได้ง่ายต่อการทําความเข้าใจและการเรียนรู้ในครั้งนี้ด้วย   

ในครั้งนี้ทางทีมงาน KM ได้คัดสรรหาภาพสวย ๆ เป็นภาพเส้นทางถนนเข้าไปสู่ภูเขาปก

คลุมด้วยหิมะบนนั้นปักด้วยธงเทคโนธานี  ภายใต้ธงเทคโนธานี มีคําว่า “เทคนิคการ
ประสานงาน”  เพื่อให้ทุกคนเกิดการเรียนรู้  ส่ือจินตภาพ นั่นหมายความว่าบนเส้นทางอันยาว



ไกลกว่าจะถึงจุดเป้าหมายได้  ต้องเกิดจากความร่วมมือ  ร่วมใจของทุกคน  ไม่ใช่แค่

ทีมงาน KM เท่านั้น   เป็นการตอกยํ้าถึงเป้าหมายความสําเร็จของการจัดการความรู้ในครั้งน้ี

ด้วย  พ่ี OJ ได้เชื่อมโยงถึงแนวทางการจัดการความรู้  ตั้งแต่การประชาสัมพันธ์ออกไป 

นับตั้งแต่การเปิดคําถามกับน้อง ๆ ถึงความพร้อมที่จะเปิดรับการเรียนรู้ ส่ิงใหม่ ๆ  กับ

เหตุการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นั้น   

และได้นําเข้าสู่บทเรียน “บอกเล่าเรื่องราว  ความสําเร็จ”  นับตั้งแต่การตั้งจุดประสงค์

เป้าหมายของ 2 โครงการที่อยู่ในการกํากับดูแลภายในฝ่าย  ไม่ว่าจะเป็นโครงการบริการ

วิชาการแก่ชุมชนและโครงการพัฒนานักซอฟต์แวร์  เพ่ือให้เช่ือมโยงไปสู่ผลงานที่ประสบ

ความสําเร็จ  จากการที่มีเทคนิคที่ดีช่วยการทํางานเป็นอย่างดี  จนเกิดรางวัลประกันคุณภาพ

การทํางานด้านการอบรมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ (GIMP)  ดีเด่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือซ่ึง

ได้รับรางวัลจากกระทรวง ICT    

ซ่ึงทางคุณไพรัตน์ได้เล่าว่า  การดําเนินงานทุกอย่างได้ตั้งต้นอยู่บนพ้ืนฐานความเข้าใจ

ในส่ิงที่เราได้รับมอบหมายงานก่อนจากนั้นกําหนดเป้าหมายโจทย์ต้องการของลูกค้าคืออะไร

โดยมีการนําลูกค้า (หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) เข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นทุก

ข้ันตอน   กระบวนการจัดการฝึกอบรม โดยใช้หลักการที่ว่า  “ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วม
ประโยชน์”       และยังต้องเสริมด้วยแรงจูงใจที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการตั้งรางวัล  ช่ือเสียง หรือ

คุณค่าที่จะได้รับ นอกจากนี้ได้ขยายความถึง กระบวนการจัดการฝึกอบรมว่า คํานึงถึง

ทรัพยากร  รูปแบบการอบรม  ตลอดจนวิทยากรซ่ึงได้ใช้หลักการมีส่วนร่วมที่ดีเข้ามา  

นับตั้งแต่การนําคุณครูอาจารย์มาฝึกอบรมให้เกิดความรู้ทักษะงานทางโปรแกรมซอฟต์แวร์  

เพ่ือให้คุณครูได้เรียนรู้ซึมซับกระบวนการเทคโนโลยีที่ดีก่อน  และจะเป็นการง่ายที่จะนําไป

ถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กนักเรียนอีกช้ันหนึ่งซ่ึงก็มีความใกล้ชิดคุ้นเคยมากกว่า   

และนี่เองเป็น “เทคนิค”  อย่างง่ายที่ได้ผลเกินคุ้ม  ส่วนแนวทางการทําให้เกิดผล

งานที่ประสบผลสําเร็จจนกระทั่งได้รับรางวัลกลับมา  คุณไพรัตน์เล่าว่าเกิดจาก ... 

1. หน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณให้   

2. การสนับสนุนจากผู้บริหารเทคโนธานี   

3. กระบวนการข้ันตอนฝึกอบรมได้รับแนวความคิดจากระบบบริหารคุณภาพ  ISO   

4. ความร่วมมือของทีมงานในฝ่ายบริการวิชาการ   

5. ได้ทีมวิทยากรที่ มี คุณภาพ  เป็นการนําบุคลากรที่ มีความรู้ความสามารถ

หลากหลายจากหน่วยงานต่าง  ๆ  ภายในและนอกมหาวิทยาลัย   เ ช่น  สํานัก วิชา

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์  หน่วยงาน MIS  ศูนย์นวัตกรรมฯ  หรือแม้กระทั่งการใช้

หลักการความมีส่วนร่วมจากคุณครูอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง    

 



 

นอกจากนั้น  คุณไพรัตน์ยังได้ให้แง่คิดเกี่ยวกับกระบวนการระบบบริหารคุณภาพ ISO 

ที่มีส่วนสําคัญช่วยให้การทํางานภายในฝ่ายบริการวิชาการได้เป็นอย่างดี  ตั้งแต่ข้ันตอนการ

วางแผนงาน  กระบวนการทํางานที่ไม่ซับซ้อน  มีแบบฟอร์มเข้ามาช่วยให้ง่ายข้ึนจนถึงข้ันตอน

สุดท้ายของการประเมินผล  และมองว่าการทํางานที่ไม่มีเอกสารรองรับการทํางานนั้นจะทําให้

ไม่เป็นข้ันตอนไม่สามารถตรวจสอบภายหลังได้  ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีและคิดว่าเป็นข้อดีของการมี

ระบบ ISO มาใช้ในการทํางาน 

ในระหว่างนั้นได้มีผู้อํานวยการเทคโนธานี ท่านได้ร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็นไม่ว่าจะ

เป็นแนวทางกระบวนการทํางานที่มีคุณภาพที่ดีแล้วต้องไม่ลืมว่าการประเมินผลโครงการ 

ตลอดจน การสอบถามความต้องการของผู้รับบริการต่าง ๆ  ก็มีส่วนสําคัญที่จะช่วยให้งานมี

คุณภาพดีข้ึน 

นอกจากนั้น  ยังมีผู้ร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็น  เกี่ยวกับในระยะเวลาข้างหน้า

อันใกล้นี้  ทางฝ่ายบริการวิชาการจะมีทิศทางการพัฒนางานการอบรมทางด้านโปรแกรม

ซอฟต์แวร์ เช่น Open source ให้กับภาคอุตสาหกรรม  ซ่ึงเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ทําให้

สูญเสียดุลการค้าระหว่างประเทศ  ขณะน้ีมีหลายหน่วยงานได้นําโปรแกรมมาใช้แล้ว  รวมถึง

นโยบายรัฐบาลต้องการนําเทคโนโลยีมาให้กลุ่มสถานศึกษาได้ศึกษา  เรียนรู้ตั้งแต่ประถมหนึ่ง  

ซ่ึงเป็นวิธีการหนึ่งที่ทําให้เด็กนักเรียนมีความทันสมัย  เรียนรู้กับส่ือเทคโนโลยีได้ง่ายและ

รวดเร็วข้ึนตอบรับกับการเปิดประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนมากยิ่งข้ึนหากสามารถนํามาใช้

กับระบบ e-Learning ก็เป็นการพัฒนาระบบงานด้านการอบรมโปรแกรมซอฟต์แวร์ได้อีกทาง

หนึ่งด้วย 

พ่ี OJ ได้เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความรู้ (KM)  โดยการ

ป้อนคําถามถึงความคิดเห็นที่มีต่อการดําเนินการของระบบการจัดการความรู้ (KM) โดยจะนํา

ความคิดเห็นที่เกิดข้ึนเหล่านี้นํามาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการให้ดีข้ึน  ซ่ึงน้อง ๆ ในที่ประชุม

ก็ได้แสดงความคิดเห็น  โดยสรุปดังนี้ 

1. ต้องให้ทุกคนเกิดความเข้าใจ  และยอมรับจากการทํากิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้

ก่อน   

2. ต้องทําให้เกิดการมีส่วนร่วม  โดยไม่คิดว่าเป็นภาระหน้าที่หรือถูกบังคับให้มาร่วม

แลกเปล่ียนความรู้   

จะทําให้ทุกคนต้องการท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมและรู้สึกดีให้ความร่วมมือกับการจัด

กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

 

 



 

พ่ี OJ มองว่ากิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้เป็นกิจกรรมของพวกเราทุกคน  และ

แน่นอนต้องไม่ใช่เป็นของคนใดคนหนึ่ง (หรือ เป็นของพ่ี OJ คนเดียว) ซ่ึงทางท่านผู้อํานวยการ

เทคโนธานีได้วางนโยบายไว้อย่างลึกซ้ึง อาศัยช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสม ซ่ึงจะสังเกตเห็นได้

อย่างง่าย ๆ ก็คือกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชาสัมพันธ์
เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มบุคลากรให้เกิดการซึมซับ เรียนรู้และเข้าใจแบบค่อยเป็นค่อยไป  และ

ที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ การนําเข้าสู่ที่ประชุมบุคลากร  นั่นหมายถึง  ให้ทุกคนมีโอกาสแสดง

ความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง  รวมทั้งการผูกโยงให้เป็นเรื่องของบุคลากร ชาวเทคโนธานี  เป็น

การให้พวกเราทุกคนได้เกิดการเรียนรู้ทางอ้อมแล้วล่ะ ...   เพียงแต่เป็นช่วงแรก ๆ ในระยะ

เริ่มต้นเท่านั้นที่มีเพียงบางคนรู้สึกอึดอัดไม่ชินกับกิจกรรมน้ี  และจะถือโอกาสนําความคิดเห็น

เหล่านี้มาปรับปรุงกระบวนการทํางานในโอกาสต่อไป 

  และที่สุดของกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้คงจะได้ให้พวกเราชาวเทคโนธานีได้เกิดการ

เรียนรู้ทําความเข้าใจ เทคนิคการประสานงาน อย่างค่อยเป็นค่อยไป พร้อมท้ังได้กล่าวขอบคุณ

ทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 

 

 

               พ่ี OJ      

3  ตุลาคม  2554 
 

 

 

 

 


