
  

เลขท่ี....................... 

แบบรายงานการเขาอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน 

    รายบุคคล    กลุมบุคคล 

 

ชื่อ  -  สกุล  : นางสาวอิสยาห พันศิริพัฒน      ตําแหนง  :  บรรณารักษ 

งาน : ฝายบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

ชื่อ  -  สกุล  : นางจรัสโฉม ศิริรัตน               ตําแหนง  :  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

งาน : สํานักงานผูอํานวยการ 

ชื่อ  -  สกุล  : นางสาวชัชชภา ประทุมศรีขจร   ตําแหนง  :  บรรณารักษ 

งาน : หองสมุดองครักษ 

ชื่อ  -  สกุล  : นางสาวยุภาภรณ ไชยสงค        ตําแหนง  :  บรรณารักษ 

งาน : หองสมุดองครักษ 

ชื่อหลักสูตร : โครงการจัดการองคความรูดานการบริการวิชาการแกสังคม (KM)  

                 กิจกรรมท่ี 1 : พัฒนาศักยภาพหัวหนาโครงการและผูประสานงานโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการฝก   

                 Facilitator สําหรับโครงการบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งท่ี 2    

วันเดือนป : วันท่ี 6-8 กุมภาพันธ 2560 

สถานท่ีจัด : ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุร ี

หนวยงานผูจัด : สวนกิจการเพ่ือสังคม 

คาใชจาย                   ไมมี     มี  จํานวน .....บาท                          

เบิกจายจากงบประมาณ  แผนดิน  เงินรายได งบอ่ืนๆ (ระบุ)............................ 

ใบเกียรติบัตร/วุฒิบัตร  ไดรับ     ไมไดรับ  เนื่องจาก...........................................................................                         

ไมมี 

 

สรุปสาระสําคัญ 

      สวนกิจการเพ่ือสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กําหนดจัดโครงการจัดการองคความรูดานการบริการ

วิชาการแกสังคม (KM) กิจกรรมท่ี 1 : พัฒนาศักยภาพหัวหนาโครงการและผูประสานงานโครงการ : อบรมเชิง

ปฏิบัติการฝก Facilitator สําหรับโครงการบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใหมีทักษะในการบริการวิชาการแกชุมชน

และสังคมอยางมีประสิทธิภาพตอบสนองความตองการพ้ืนฐานท่ีแทจริงของชุมชน สามารถสรุปการเขารวมอบรมใน

ครั้งนี้ไดดังนี้ 

 

Facilitator (คุณอํานวย) : คือ เปนผูทําหนาท่ีเชื่อมโยงคน เปนหัวหนาโครงการ หรือผูประสานงาน อํานวยความ

สะดวกในโครงการ 

 

 



 

คุณสมบัติท่ีดีของวิทยากรกระบวนการ 

1. เปนผูฟงท่ีใสใจ และ เขาใจ 

2. มีความสามารถท่ีจะรักษา “ความเปนปรนัย” และ “เปนกลาง” 

3. สนใจ “อยางแทจริง” ตอประเด็น 

4. มีเจตคติ “ทุกอยาง เราจะทําใหดข้ึีนได” 

5. สามารถทําให กลุม “รวมมือ” “มีสวนรวม” “ไวตอบรรยากาศของกลุม” “ปกปอง รักษาความลับ ใหความสําคัญ         

ตอความคิดของบุคคล” 

ทักษะของ Facilitator 

1. ทักษะการกลาวนําทาง และสรุปผลงาน 

2. ทักษะการสื่อสาร โดยเฉพาะ การสังเกตทุกคนในกลุมและการแกไขสถานการณใหทัน แสดงความใสใจ ฟงอยางตั้งใจ    

และตั้งคําถาม 

3. ทักษะการสรางพลังรวมของกลุม 

4. ทักษะการจัดการความขัดแยง 

ทักษะของพ้ืนฐานของ Facilitator 

1. ทักษะการสื่อสาร พูด ถายทอด 

2. ทักษะการฟง การจับประเด็น 

3. ทักษะการใชคําถาม (ควรปอนคําถามแบบเปดและปดใหเปน) 

4. ทักษะการสังเกต 

5. ทักษะการสรุปความ 

6. ทักษะดานการบันทึกเช่ือมโยงคน 

หนาท่ีหลักของ Facilitator 

1. งานเกี่ยวกับการเกร่ินนํา (Introductory tasks) ไดแก 

1.1 ตอนรับและขอบคุณผูเขารวม 

1.2 แนะนําทีมงาน เชน ผูจดบันทึก ผูชวย ผูสังเกต 

1.3 แนะนําวัตถุประสงคของการสนทนา 

1.4 ระบุเหตุผลของการนําขอมลูไปใช 

1.5 การตั้งกฎพ้ืนฐานกอนเริม่การสนทนา 

2. งานเกี่ยวกับจรรยาบรรณ (Ethical tasks) ไดแก 

2.1 ยืนยันการยินยอมของผูเขารวมสนทนา 

2.2 ใหความมั่นใจเรื่องการรักษาความลับ สรุปเรื่องราวและการเก็บขอมลูท่ีเปนความลับ 

2.3 ขอคํายินยอมเรื่องการจดบันทึก และการอัดเสียงระหวางการสนทนา 

3. งานเกี่ยวกับการทํางานรวมกับกลุม 

3.1 พัฒนาความสัมพันธท่ีดีกับผูเขารวม เชน แนะนําอยางเปนกันเอง รปูแบบไมเปนทางการ 

3.2 สรางบรรยากาศแบบผอนคลาย (Comfortable) และตามใจผูเขารวม (Permission) 

3.3 ใชภาษาทาทางในเชิงบวก การยิ้ม การสบตา 

3.4 การพูดนํ้าเสียงสภุาพ มีอารมณขันตามสมควร 

 

 



 

4. งานเกี่ยวกับอํานวยความสะดวกในการสนทนา (Facilitating discussion tasks) 

4.1 บริหารจัดการพลวัตกลุม เชน ผูเขารวมท่ีเงียบ ผูเขารวมท่ีครอบงํากลุม 

4.2 กระตุนใหเกิดการสนทนาระหวางผูเขารวมดวยกัน 

4.3 คนหามุมมองและประสบการณท่ีหลากหลาย 

4.4 ใชคําถามซักไซเพ่ือคนหาคําตอบในเชิงลึกและมรีายละเอียด 

4.5 ใชภาษาทาทางแบบเปดเพ่ือกระตุนการสนทนา 

4.6 เช้ือเชิญประเด็นใหมๆ  หรือความคิดเห็นใหมๆ 

4.7 ใชเทคนิคท่ีหลากหลายเพ่ือมุงเนนหรือเปดการสนทนา 

4.8 คอยสังเกตเวลาและจังหวะของการสนทนาท่ีกําลังดําเนินไป 

อางอิงจาก ชาย โพธิสิตา.  (2547).  เทคนิคการเปนผูดําเนินการสนทนา (Facilitator) ในการจัดสนทนากลุม.  ศาสตรและศิลปแหงการวิจัยเชิงคุณภาพ. นครปฐม: โครงการเผยแพรขาวสารและการศึกษาดาน

ประชากร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. 

 

วันท่ี 6 กุมภาพันธ 2560 

กิจกรรมสรางสัมพันธ โดย ทีมวิทยากรสวนกิจการเพ่ือสังคม 

  
 

แรงบันดาลใจ คือ สิ่งท่ีทําใหเกิดแรงบันดาลใจ สิ่งท่ีพบเจอ แรงบันดาลใจท่ีอยากเปนแรงบันดาลใจ แบงเปน 3 ระยะ 

- ระยะตน คือ สิ่งท่ีไปพบเจอ อยากไดแรงบันดาลใจ 

- ระยะกลาง คือเมื่อทําไปสักระยะหน่ึง ตองการเพ่ิมเตมิบางสื่งบางอยาง 

- ระยะปลาย คือ คิด ทําอยางไรใหสิ่งท่ีเราทําอยูมีคณุคา และสามารถเปนแรงบันดาลใจใหกับผูอ่ืนไดอีกดวย 

กิจกรรมกระรอกยายโพรง (ทําความรูจักกัน) 

ขอคิด จากการทํากิจกรรมการเปน Facilitator ควรมีความคลองตัว หยืดหยุนปรับเปลี่ยนได เพราะทุกอยางท่ี

วางแผนไวอาจมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

อภิปรายในหัวขอแนวปฏิบัติท่ีดีสําหรับการเปน Facilitator โดย ผศ.ดร.นริสรา พ่ึงโพธิ์สภ (อ.ตา), อ.ดร.ฐาศุกร จัน

ประเสริฐ (อ.เอ), อ.อมราพร สุรการ (อ.โส) 

 
ทักษะท่ีจําเปนสําหรับ Facilitator  

1. Listening ฟงอยางตั้งใจ 

2. Voicing 

3. Respecting 

4. Suspending 

*ทักษะการ Asking, Questioning (ถามใหไดในสิ่งท่ีตองการ) 

**Facilitator คือ หัวหนาโครงการ หรือผูประสานโครงการ มีหนาท่ีในการพูดคุยเปนกลุมโดยทําใหเกิด Group 

Dynamic (พูดคุยกับคนท้ังกลุม, คิดตาม)  

 

อภิปรายในหัวขอการสรางแรงบันดาลใจในการทํางานชุมชน โดย นายชิษนุวัฒน มณีศรีขํา และนางทองคํา เจือไทย 

 
   รับฟงประสบการณการณตรงจากคนในชุมชน จ.สมุทรสงคราม ในการเรื่องของการทําวิจัยในชุมชน การ

ประสานงานระหวางคนภายในชุมชน 

**Facilitator เปนเหมือน “โซขอกลาง” คอยเชื่อมประสานทํางานรวมกันระหวางความรูความเชี่ยวชาญท่ีเรามี กับ 

ชาวบานหรือชุมชน 

 

 

 

 



 

วันท่ี 7 กุมภาพันธ 2560 

อภิปรายในหัวขอการฝกทักษะการฟงอยางตั้งใจ และทักษะการถาม โดยแบงกลุมปฏิบัติการฝกทักษะการฟงอยาง

ตั้งใจ และทักษะการถาม 

กลุมท่ี 1 ผศ.ดร.นริสรา พ่ึงโพธิ์สภ (อ.ตา) 

ฝกทักษะ Note taking + Listening  

**ไดเรียนรูทักษะท่ีจําเปนในการจดบันทึกเรื่องราวท่ีรับฟง 

 

 
 

ตัวอยางการบันทึกเรื่องราว 

  
 

  
 



 

  
 

กลุมท่ี 2 อ.ดร.ฐาศุกร จันประเสริฐ (อ.เอ) 

ฝกทักษะ Deep listening + Story telling 

**ไดฝกการฟงอยางตั้งใจ สามารถวิเคราะห แยกแยะ และสรุปเรื่องราวท่ีรับฟงได (Facilitator ในฐานะผูฟง และ 

Facilitator ในฐานะผูเลาเรื่อง) 

 

 
 

 

กลุมท่ี 3 อ.อมราพร สุรการ (อ.โส) 

ฝกทักษะ Listening + Asking 

**ไดฝกทักษะในการฟง โดยเปนการฟงท่ีปราศจากอคติ และฝกทักษะการซักถามท่ีกอใหเกิดประโยชนและไดในสิ่งท่ี

เราตองการ 

 



 

อภิปรายในหัวขอการสวมบทบาทสมมุติการเปน Facilitator 

 

การวางแผนพัฒนาชุมชนโดยใชเครื่องมือแผนท่ีผลลัพธ 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

แบงกลุมปฏิบัติการฝกปฏิบัติสวมบทบาทสมมุติการเปน Facilitator  

โดย อ.อมราพร สุรการ (อ.โส), ผศ.ดร.นริสรา พ่ึงโพธิ์สภ (อ.ตา), อ.ดร.ฐาศุกร จันประเสริฐ (อ.เอ) 

       เปนกิจกรรมท่ีใหผูเขารวมทุกทานไดสวมบทบาทการเปน Facilitator และ Note taker และแลกเปลี่ยนแสดง

ความคิดเห็นในการทําหนาท่ี Facilitator และ Note taker ของแตละคนวามีขอดี และขอควรปรับปรุงอยางไรบาง 

  
 

  
 

ผลสะทอนของการสวมบทบาท Facilitator และ Note taker จากเหตุการณสมมุติของกิจกรรมกลุม 

 
 



 

วันท่ี 8 กุมภาพันธ 2560 

กิจกรรม Walk Rally 

ฐานท่ี 1 อักษรไทย อะไรเอย 

 
 

ฐานท่ี 2 ท่ีไหนก็ไปถึง 

 
 

ฐานท่ี 3 อวัจนภาษาทาดวล 

 
 

**ไดฝกทักษะการสื่อสาร การแบงหนาท่ีระหวางกัน การสรุปประเด็น 

Keyword = CHANGE คือ เปาหมายสุดทาย เราจะทําอะไรบางสิ่งบางอยางเพ่ือพัฒนาตนเองและชุมชน 



 

อภิปรายในหัวขอการฝกทักษะการคิดทบทวน โดย 

กลุมท่ี 1 อ.อมราพร สุรการ (อ.โส) 

กลุมท่ี 2 ผศ.ดร.นริสรา พ่ึงโพธิ์สภ (อ.ตา), อ.ดร.ฐาศุกร จันประเสริฐ (อ.เอ) 

 
 

  
 

สรุป  

         ทุกคนสามารถท่ีจะทําหนาท่ี Facilitator ได หากมีการฝกฝนพัฒนาตนพรอมกับในการลงพ้ืนท่ีปฏิบัติจริง ใน

การทําบริการวิชาการแกชุมชนคือการใชความรูความเชี่ยวชาญท่ีเรามี ทําประโยชนใหแกชาวบาน ชุมชน และสังคม

โดยเปนการชวยเหลืออยางยั่งยืน ลดการพ่ึงผิงจากภายนอก สามารถชวยเหลือตัวเองไดในวันท่ีเรา(มศว)ออกมาจาก

ชุมชน  เม่ือทุกพ้ืนท่ีไดรับการพัฒนา ตัวเราก็จะไดรับการพัฒนาดวยเชนเดียวกัน ทักษะของการเปน  Facilitator 

นอกจากใชในการลงพ้ืนท่ีในการทําบริการวิชาการแกชุมชนแลว ยังสามารถนํามาปรับใชกับการทํางานภายใน

หนวยงานของตนเองไดอีกดวย 

ประโยชนท่ีไดรับ 

1. ไดรับความรู ทักษะ และฝกปฏิบัติการเปน Facilitator 

2. ไดรับแนวคิด แรงบันดาลใจในการทํางานบริการวิชาการแกชุมชน 

3. ไดฝกการรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน การทํางานรวมกัน และความกลาแสดงออก 

4. ไดรูจักบุคคลอ่ืนๆจากหนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัย 

5. ไดเปดประสบการณใหมๆ ในการเรียนรูท่ีจะเปนประโยชนตอไปในการทํางาน 

 



 

หัวขอการปรับปรุง / พัฒนา รายงานผลการปรับปรุง / พัฒนา ภายในวันท่ี 

 

 

 

 

ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

........................................................................................................................................................................................ 

 

                 ผูรายงาน....................................................... 

(นางสาวอิสยาห พันศิริพัฒน)                                                                                               

                 ผูรายงาน....................................................... 

(นางจรัสโฉม ศิริรัตน) 

ผูรายงาน....................................................... 

(นางสาวชัชชภา ประทุมศรีขจร) 

ผูรายงาน....................................................... 

(นางสาวยุภาภรณ ไชยสงค)                                                                                                                                                                                             

                                                                                                  วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2560 

ความคิดเห็นของหัวหนาหนวยงาน 

........................................................................................................................................................................................ 

ลงชื่อ........................................ 

(.........................................) 

วันท่ี................/.........................../........... 

ความคิดเห็นของผูบริหารท่ีกํากับดูแลหนวยงาน 

........................................................................................................................................................................................ 

ลงชื่อ........................................ 

(.........................................) 

วันท่ี................/.........................../........... 

หมายเหตุ  :  1. จัดทํารายงานฯ หลังจากเขาอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน ภายใน 15 วัน เสนอหัวหนาหนวยงาน 

                2. หัวหนาหนวยงานเสนอความเห็น  ภายใน 3 วัน เสนอผูบริหารท่ีกํากับดูแล 

                3. แจงผูรายงานทราบ  และจัดเก็บเขาแฟม  รายงานการเขาอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน 

                4. หัวหนาหนวยงานติดตามผลการปรับปรุงพัฒนา   

 


