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บทคัดย่อ  

  การพัฒนาของเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด (Digital Transformation) ก่อให้เกิดเทคโนโลยีที่

เปลี่ยนแปลงโลก (Disruptive Technology) ประกอบกับการใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal) ทําให้ห้องสมุด

ต้องปรับตัวในการให้บริการสารสนเทศที่หลากหลายขึ้น สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงพัฒนาโปรแกรม

การเรียนรู้ (KKUL Learning Program) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการเรียนรู้สําหรับทุกคนในการพัฒนาทักษะ

วิชาการ (Academic skills) ทักษะชีวิต (Life skill) และทักษะทางวิชาชีพ (Occupational skill) ด้วยโครงการนํา

ร่อง (Pilot Project) ในหลักสูตร Financial Learning Programs : the series ในรูปแบบออนไลนใ์นระบบ Zoom 

Meeting กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษา อาจารย ์บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น จํานวน 250 

คน ดําเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2564 จํานวน 1 หลักสูตร 5 หัวข้อ มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม 

จํานวน 1,365 คน เข้ารับชมย้อนหลังผ่านทาง Website 975 ครั้ง Youtube 226 ครั้ง และ Facebook 34,266 

ครั้ง มคีวามพึงพอใจโดยเฉลี่ยร้อยละ 85.91 ซึ่งผลการดําเนินงานถือเป็นความสําเร็จอย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่กําหนดไว ้

 

คําสําคัญ: โปรแกรมการเรียนรู,้ การเรียนรู้ตลอดชีวิต, การรู้สารสนเทศ, วิถีชีวิตใหม่ 

 

ABSTRACT 

  Rapid technological advancement or so-called “digital transformation” currently 

leads to “disruptive technology” or the new technology that will ultimately change the way of life. 

This unavoidable disruption together with the “new normal” way of living, due to covid-19 

pandemic, resulted in challenges all libraries are now facing. In response to these challenges, Khon 



 

 

 

Kaen University Library (KKUL) has developed the so-called “KKUL Learning program” which is a 

new learning tool that will meet the needs of all groups of library’s users. KKUL learning program 

was initiated to provide knowledge/information that helps strengthening 3 sets of skills that are 

most needed including academic skill, life skill, and occupational skill. We started our program with 

a pilot project entitled “Financial learning programs: the series” using online platform via zoom 

meeting. This project consisted of 5 episodes of learning activities, all related to financial issues, 

conducted between 1 July 2021-31 August 2021. Target group was initially set to include the total 

of 250 participants from KKU students and staff members as well as general public. After the project 

was launched, however, there was great amount of demand to join the learning activities. In total, 

there were 1,365 people registered for the online zoom meeting. There were 975 learning sessions 

on the website and 226 learned through Youtube, while 34,266 viewed and reached via Facebook. 

The participants’ satisfaction for the project was 85.91%. This pilot project, therefore, was well 

received and reached huge wider group of learners than initially planned. 
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บทนํา 

  จากแผนยุทธศาสตร์การบริหาร สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2564-2568 ที่มุ่งสู่

การเป็น “ศูนย์กลางของการเรียนรู ้สําหรับทุกคน (Learning Center for All)” เพื ่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ของ

มหาวิทยาลัย ขอนแก่นในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนําระดับโลก (A World-Leading Research and 

Development University) ปัจจัยที่สําคัญประการหนึ่งที่จะทําให้เกิดผลสําเร็จนั่นคือ การเป็นมหาวิทยาลัยแห่ง

การเรียนรู้ ด้วยการสร้างกําลังคนขั้นสูงตามความต้องการของประเทศ ผ่านการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนทัศน์ใหม่ 

ด้วยการพัฒนาหลักสูตรใหม่ (New Curriculum) อันจะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Education) 

และสามารถสร้างอาชีพใหม่ตามความต้องการของสังคม (สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2564ก) ประกอบ

กับแนวคิดการให้บริการของห้องสมุดยุคใหม่ (Modern library) ในประเด็นการบริการวิชาการ (Academic 

service) ที่สนับสนุนการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended learning) ให้ตรงกับความต้องการของประชากรทุกกลุ่ม 

ทุกวัย โดยมุ่งเน้นที่การมีส่วนร่วม (Involvement) ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายอันจะเป็นแนวทางในการ

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) ซึ่งเป็นก้าวสําคัญที่นําไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning 

society) จากความสําคัญดังกล่าว การให้บริการสารสนเทศและส่งเสริมการเรียนรู ้ของสํานักหอสมุดจึงต้อง

ดําเนินการผ่านช่องทางและรูปแบบที่หลากหลาย ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู ้แบบโปรแกรม (Learning 

program) เพื่อสนับสนุนให้ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการบริการที่ตรงกับความสนใจของตน โดยมุ่งเน้นใน

การพัฒนาทักษะด้านวิชาการ (Academic skill) ทักษะที่จําเป็นสําหรับการประกอบวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 

(Occupational skills) ตลอดจนการพัฒนาทักษะชีวิต (Life skill) ซึ่งเป็นทักษะที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตในสภาวะ

แวดล้อมทางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนสูง (สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2564ข) 



 

 

 

 นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2564 ยังเกิดการการแพร่ระบาดของไวรัสโรค COVID-19 อย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่

กระทบต่อสังคม เศรษฐกิจของประเทศไทยเท่านั้น ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์หรือสถานที่ถ่ายทอดความรู้ต่างก็ได้รับ

ผลกระทบเช่นกัน จึงได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและตอบรับวิถี

ชีวิตใหม่ (New Normal) ที่ทําให้เกิด Social Distancing ส่งผลให้รูปแบบการเรียนรู้เปลี ่ยนมาอยู ่ในรูปแบบ

ออนไลน์เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นการรวมตัวกันถูกยกเลิกไป นับว่าเป็นความท้าทาย 

โอกาส และการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว (อัคริมา สุ่มมาตย์, นิติยา ศรีวรเดช

ไพศาล,  และประภาพร มณฑาทิพย์, 2563) ซึ่งสอดคล้องกับ เสาวณี จันทะพงษ์ (2563) ที่เห็นว่าโควิด-19 เป็น

ตัวเร่งทําให้การเรียนรู้ระบบออนไลน์มีความพร้อม เพราะสถาบันและโรงเรียนส่วนใหญ่ต้องปดิให้บริการในห้องเรียน

ทําให้ผู้คนต้องหันมาเรียนออนไลน ์ส่งผลใหห้ลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์เติบโตมาก และคาดว่าจะยังเติบโตต่อไป  

 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เล็งเห็นความสําคัญและการเปลี ่ยนแปลงดังกล่าว จึงพัฒนา

โปรแกรมการเรียนรู้ (KKUL Learning Programs) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทุกด้านตลอดช่วงชีวิตของคนทุกวัยโดย

เน้นกระบวนทัศน์ใหม่ จนกระทั่งสามารถพัฒนาทักษะและนําองค์ความรู้เหล่านั้นไปสร้างความสําเร็จในการศึกษา

สร้างอาชีพใหม ่สร้างรายได้ ส่งผลให้มีตนเองและคนรอบข้างมีคุณภาพชีวิตที่ดอีย่างยั่งยืน 

 

วัตถุประสงค์  

 1. เพื่อพัฒนารูปแบบโปรแกรมการเรียนรู้ (Learning program) สําหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร

ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นตลอดจนบุคคลทั่วไป  

 2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมทักษะด้านวิชาการ ทักษะด้านชีวิต และทักษะที่จําเป็นสําหรับการประกอบ

อาชีพในทศวรรษที่ 21 

 

ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ 

  Plan, Do, Check, Act หรือที่เรียกว่า PDCA Cycle เป็นเครื่องมือที่สํานักหอสมุดนํามาใช้ใน

การดําเนินงานพัฒนารูปแบบโปรแกรมการเรียนรู้ 

( KKUL Learning Programs)  เ น ื ่ อ ง จ า ก ก า ร

ดําเนินงานด้านโปรแกรมการเรียนรู้มีกระบวนการ

ดําเนินงานไม่แตกต่างจากการดําเนินงานด้านอื่นๆ 

ของหน่วยงาน ซึ่งจําเป็นต้องมีการดําเนินงานอย่าง

เป็นระบบและมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

โดยเริ่มจากการวางแผนอย่างเหมาะสม จากนั้นจึง

ดําเนินการตามแผน ซึ่งควรมีการเฝ้าติดตามการ

ดําเนินงานเป็นระยะ รวมถึงมีการตรวจสอบผลการ

ดําเนินงาน และสรุปบทเรียนที่ได้หลังจบโครงการ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการดําเนินงาน

ได้อย่างต่อเนื่อง 

 

ภาพที่ 1. กระบวนการการพัฒนา 

KKUL Learning Programs 

 



 

 

 

1. Plan วางแผนก่อนดําเนินงาน 

โปรแกรมการเรียนรู้ (Learning program) เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สํานักหอสมุดใช้เพื่อให้บรรลุพันธ

กิจในประเด็นการเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Center for lifelong learning) ของประชากรทุกกลุ่ม 

ทุกวัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความร่วมมือผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ที่นําไปสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

(Learning society) โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะ 3 ด้าน วิชาการ (Academic skill) ทักษะที่จําเป็นสําหรับการ

ประกอบวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 (Occupational skills) ตลอดจนการพัฒนาทักษะชีวิต (Life skill) ซึ่งเป็นทักษะที่

จําเป็นต่อการดํารงชีวิตในสภาวะแวดล้อมทางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนสูง (สํานักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2564ข) การพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู ้ เป็นงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหาร

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2564 – 2568 จึงเป็นภารกิจใหม่ยังไม่เคยมีมาก่อน ดังนั้นเพื่อให้มี

ผู ้รับผิดชอบการดําเนินงานด้านการพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ (Learning program) สํานักหอสมุด จึงแต่งตั้ง

คณะกรรมการพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ (Learning Programs Team : LP Team) ซึ่งเป็น Cross-Functional 

Team ประกอบไปด้วยผู้บริหารและบุคลากรหลากหลายตําแหน่ง โดยมีหน้าที่จัดทําแผนการดําเนินงานการพัฒนา

โปรแกรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของสํานักหอสมุดทั้งระยะสั้น

และระยะยาว ผ่านการประชุมระดมสมองร่วมกับผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ ผู้ช่วยผู้อํานวยการ และหัวหน้างาน

ทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อวางแผนการดําเนินงาน กําหนดขอบเขต วิธีการ และกําหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายเป็นไปในทิศทาง

ที่ผู้บริหารกําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ ใช้แผนภูมิความรับผิดชอบเชิงเส้น (Linear Responsibility Chart : LRC) 

เป็นเครื่องมือในการวางแผนกิจกรรม การกําหนดระยะเวลาดําเนินการ และมอบหมายความรับผิดชอบกิจกรรม

ต่างๆ ของ LP Team ให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและทักษะของแต่ละบุคคล 

2. Do ลงมือปฏิบัติตามแผน 

ปีงบประมาณ 2564 สํานักหอสมุดได้เริ่มต้นพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ในด้านการวางแผนการเงิน

ในหลักสูตร “การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการวางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด (Financial Learning Programs : 

the series)” แยกออกเป็นหลักสูตรย่อย 5 หัวข้อ โดยจัดทุกวันพฤหัสบดี เวลา 14:00-15:30 น. ระหว่างวันที่ 22 

กรกฎาคม – 19 สิงหาคม 2564 กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบุคคลทั่วไป 

ตัวชี้วัดเป็นจํานวนผู้เข้าร่วมอบรมหัวข้อละ 50 คน โดยวางแผนการจัดอบรมในรูปแบบ Online แทนรูปแบบเดิมที่

เป็นลักษณะ Onsite เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ยังมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 นอกจากนี้

การอบรมในรูปแบบออนไลน์ยังช่วยลดต้นทุนการจัดงาน ลดเวลาการดําเนินการ เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ด้วย

โสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ทําให้สามารถบันทึกภาพและเสียงขณะจัดอบรมได้โดยง่ายและ

สามารถกลับมาเรียนรู้ย้อนหลังไดอ้ย่างไม่จํากัดเวลาและสถานที ่

 



 

 

 

     
 

ภาพที่ 2. สื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม Financial Learning Programs : the series 

 

ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทําให้เกิดวิถีชีวิตใหม่ New Normal ที่

ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อลดการติดเชื้อ การจัดโปรแกรมการเรียนรู้ Financial Learning Programs : the 

series จึงใช้วิธีการลงทะเบียนด้วยระบบ Training Registration ทําให้สามารถลงทะเบียนได้อย่างสะดวกและ

รวดเร็ว ใช้ Zoom Meetings ในการจัดอบรมออนไลน์ เนื่องจากเป็นระบบที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีให้บริการ 

สามารถรองรับผู ้เข้าร่วมอบรมได้สูงสุด 300 คน และสามารถใช้งานต่อเนื ่องได้ถึง 10 ชั ่วโมง ดําเนินการ

ประชาสัมพันธ์โดยใช้เครื ่องมือสื่อสารต่างๆ ของสํานักหอสมุด ทั้ง Social Media เว็บไซต์ จอประชาสัมพันธ์

อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจน KKU Mail เป็นระยะเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด โดยในช่วง 1 เดือนก่อนการ

จัดอบรม ได้เริ ่มประชาสัมพันธ์ในภาพรวม หลังจากนั้น 1 สัปดาห์ก่อนการจัดอบรมในแต่ละหัวข้อ จึงได้เริ่ม

ประชาสัมพันธ์แต่ละหัวข้อตามลําดับ เพื่อสร้างการรับรู้ กระตุ้นให้เกิดความสนใจ และตัดสินใจลงทะเบียนเข้าร่วม

การอบรม  

 

 
 

ภาพที่ 3. การประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook ของเครือข่ายของห้องสมุด 

 

3.  Check ตรวจสอบผลการดําเนินงาน 

สําหรับการติดตามและประเมินผล ได้มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

กิจกรรม เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย หากไม่เป็นไปตามเป้าหมายจะมีการปรับ

แผนปฏิบัติการ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ต่าง ๆ และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  



 

 

 

ในระยะแรกได้กําหนดกลุ่มเป้าหมายไว้หัวข้อละ 50 คน แต่หลังจากได้ประชาสัมพันธ์ไปตามช่องทาง

ต่างๆ ของสํานักหอสมุด เช่น Facebook, Line Official, Website, KKU POP Mail และ เครือข่ายต่างๆ เช่น KKU 

Group มอดินแดงแห่งความหลัง สโมสรนักศึกษา เป็นต้น ประกอบกับ Financial Learning Programs : the 

series เป็นโปรแกรมการเรียนรู้ด้านการวางแผนการเงินในช่วงวัยต่างๆ เป็นทักษะชีวิต (Life skill) ที่จําเป็นต่อการ

ดํารงชีวิตในสภาวะแวดล้อมทางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนสูง ทําให้จํานวนผู้ลงทะเบียนเต็ม

อย่างรวดเร็ว จากการติดตามผลการลงทะเบียนเป็นรายวันทําให้สามารถขยายจํานวนผู้ลงทะเบียนได้อย่างรวดเร็ว

และทันต่อความต้องการ โดยขยายครั้งละ 50 คน ตามหลักการตลาดที่กระตุ้นให้ผู้สนใจตัดสินใจลงทะเบียนอย่าง

รวดเร็วเมื ่อจํานวนผู้ลงทะเบียนใกล้เต็ม จนกระทั่งครบ 300 คน ซึ่งเกินกว่าค่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ ผลการ

ดําเนินงาน พบว่า มีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 1,365 คน รายละเอียดตามตารางที่ 1 และ 2 

 

ตารางที่ 1  จํานวนผู้ลงทะเบียนแยกตามหัวข้อและสถานภาพของผู้เข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู ้Financial 

Learning Programs : the series 

 

หัวข้อ 
สถานภาพ 

จํานวน(คน)

(ร้อยละ) 
KKU 

Non-KKU 
G U A T S 

EP1: การวางแผนการเงินสําหรับนักศึกษาและ

บัณฑิตใหม่ 

1 258 6 4 21 11 301 

(22.05%) 

EP2: การวางแผนการเงินสําหรับบุคลากรด้าน

การแพทย ์

0 137 3 20 37 11 208 

(15.24%) 

EP3: การวางแผนการเงินเมื่อเริ่มชีวิตคู ่ 1 242 3 12 32 11 301 

(22.05%) 

EP4: การวางแผนการเงินสําหรับการเลี้ยงดูลูก 3 169 0 23 45 14 254 

(18.61%) 

EP5: การวางแผนการเงินแบบเกษียณสุข 2 177 0 38 66 18 301 

(22.05%) 

รวม 7 980 12 96 201 65 
1,365 

(100%) 

G = นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา U = นักศึกษาระดับปริญญาตร ีKKU-A = ศิษย์เก่าและอดีตบุคลากร KKU-T = บุคลากรสายวิชาการ 

KKU-S = บุคลากรสายสนับสนุน Non-KKU = บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.  Act การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

ในการดําเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ ได้มีการรายงานผลการดําเนินงานต่อผู้บริหารที่กํากับดูแลงาน

พัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ตลอดเวลา ผ่านทางกลุ่มไลน์ “LP พาเพลิน” ในแต่ละครั้งหลังการจัดกิจกรรมได้ประชุม

เพื่อสรุปทบทวน ปัญหา และอุปสรรคที่พบ ตลอดจนนําข้อมูลจากการประเมินความพึงพอใจด้วย Google Form 

ในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งมาพิจารณา เพื่อนําข้อมูลไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้น เช่น ใน EP 

แรก การส่ง Link หอ้ง Zoom Meeting ให้ผู้ลงทะเบียนผ่านทาง Email ด้วยวิธีระบุ Email ของทกุคนพร้อมกนั ซึ่ง

วิธีนี้อาจเป็นการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลได้ จึงได้เปลี่ยนวิธีการดังกล่าว เป็นการส่ง Link ห้อง Zoom Meeting 

ด้วยวิธี Email Merge เพื่อป้องกัน

การเผยแพร่ข ้อม ูลส ่วนบ ุคคล 

(Personal Data Protection Act 

: PDPA ) และได้น ํามาปร ับปรุง

วิธีการจัดส่ง E-certificate ด้วย 

 

ภาพที่ 4. กระบวนการปรับปรุงการพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องดัดแปลงจาก 

https://www.thinkaboutwealth.com/pdca/ 

จากการจัดโปรแกรมการเรียนรู้ในหลักสูตร Financial Learning Programs : the series จํานวน 5 

หัวข้อ มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการเรียนรู้ จํานวน 1,365 คน ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ที่ 250 คน ถือได้ว่า

ประสบความสําเร็จเป็นอย่างยิ่ง จากการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานพบว่าปัจจัยที่ทําให้การจัดโปรแกรมการเรียนรู้

ประสบสําเร็จ มีดังนี้ 

1.  ความเชี่ยวชาญของวิทยากร เกิดจากการร่วมมือกับศูนย์เรียนรู้การลงทุน (SET Investment 

Center Khon Kaen) คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทําให้ได้

วิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวในด้านการวางแผนการเงินโดยเฉพาะ พร้อมเครื่องมือต่าง ๆ ในการฝึกปฏิบัติจริง 

2.  การเลือกใช้ Facebook, Line ของสํานักหอสมุด และเครือข่ายต่างๆ เป็นสื่อหลักในการ

ประชาสัมพันธ์ เช่น KKU Group, มอดินแดงแห่งความหลัง สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เครือข่ายความ

ร่วมมือห้องสมุดภูมิภาค อุณทยานวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่สะดวก รวดเร็ว และตรง

กับพฤติกรรมการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายที่สุด โดยเลือกช่วงเวลาการเผยแพร่ที่เหมาะสม เช่น ประชาสัมพันธ์ใน

ภาพรวมประมาณ 3 สัปดาห์ก่อนเริ่มกิจกรรม จากนั้นได้ประชาสัมพันธ์ในแต่ละหัวข้ออีกครั้งก่อนเริ่มกิจกรรม  

1 สัปดาห์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ ตัดสินใจลงทะเบียน และบอกต่อให้คนที่รู้จัก ทําให้จํานวนผู้ลงทะเบียนมีจํานวน 

เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จึงได้ขยายจาก 50 คน เป็น 300 คน ตามจํานวนที่รับได้สูงสุดในระบบ Zoom Meeting 

3.  สามารถเข้าไปเรียนรู้ย้อนหลังได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ 1) เว็บไซต ์Learning Program 

https://library.kku.ac.th/lp.php 2) Facebook Khon Kaen University Library และ 3) You tube Chanel 

KKU Library โดยมีการจัดเก็บและรายงานจํานวนผู้เข้าไปเรียนรูเ้พื่อนําไปประเมินผลตามตัวชี้วัดและเป้าหมายที่

กําหนดไว้ ตามตารางที่ 2 

 

 



 

 

 

ตารางที่ 2  จํานวนผู้เข้าเรียนรู้ย้อนหลังในโปรแกรมการเรียนรู้ Financial Learning Programs : the series 

จําแนกตามช่องทางการเผยแพร่  

หัวข้อ Website Youtube 
Facebook รวม(ครั้ง) 

(ร้อยละ) รับชม (View) เข้าถึง (Reach) 

EP1: การวางแผนการเงินสําหรับ

นักศึกษาและบัณฑิตใหม่ 

514 53  4,000  12,000 16,567 

(46.71%) 

EP2: การวางแผนการเงินสําหรับ

บุคลากรด้านการแพทย ์

84 27  1,400  4,000 5,511 

(15.54%) 

EP3: การวางแผนการเงินเมื่อเริ่มชีวิต

คู ่

143 32  1,400  4,200 5,775 

(16.28%) 

EP4: การวางแผนการเงินสําหรับการ

เลี้ยงดูลูก 

123 41  903  2,700 3,767 

(10.62%) 

EP5: การวางแผนการเงินแบบเกษียณ

สุข 

111 73  963  2,700 3,847 

(10.85%) 

รวม 975 226  8,666  25,600 35,467 

(100%) 

ข้อมูล ณ 10 กันยายน 2564 

 

4.  ขยายช่องทางในการถ่ายทอดผ่าน Facebook Live เนื่องจากจํานวนผู้เข้าร่วมอบรมใน

ระบบ Zoom Meetings สามารถรับได้ไม่เกินครั้งละ 300 คน จึงต้องมีการถ่ายทอดสดเพื่อเพิ่มจํานวนผู้เข้าร่วม

กิจกรรม โดยได้นําระบบ Open Broadcaster Software หรือ OBS ใช้ในการช่วยสตรีม (Live Stream) ร่วมกับ

ระบบ Zoom Meetings ผ่านทางเพจ  Khon Kaen University Library 

5.  การให้หน่วยกิจกรรมและเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรม เนื่องด้วยการระบาดของไวรัสโควิด 

19 ทําให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อสะสมหน่วยกิจกรรมเป็นไปได้ยาก โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 

ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือนักศึกษา จึงได้ให้หน่วยกิจกรรมหัวข้อละ .66 หน่วย โดยนักศึกษาจะต้องลงทะเบียน 

เข้าร่วมอบรมตามเวลาที่กําหนด และประเมินผลการจัดอบรมออนไลน์ ในส่วนเกียรติบัตรซึ่งเป็นการบ่งบอกถึง

ผลสัมฤทธิ์ในการเข้าร่วมอบรม ได้จัดทําในรูปแบบ E-Certificate และส่งให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนที่ได้สรุปสิ่งที่ได้

จากการเรียนรู้ในแต่ละหัวข้อผ่านทางแบบประเมินออนไลน ์

 จากผลการประเมินผู ้เข้าร่วมอบรมในระบบ Zoom Meeting จํานวน 1,098 คน มีผู ้ตอบ

ประเมิน 655 คน คิดเป็นร้อยละ 59.65 มีความพึงพอใจในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 85.91 ซึ่งเกินกว่าค่าเป้าหมายที่

กําหนดไว้ที่ร้อยละ 85 ผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นการจัดโปรแกรมการเรียนรู้ที่ดีมีประโยชน์ต่อทักษะการใช้

ชีวิต ควรจัดโปรแกรมการเรียนรู้ในลักษณะนี้อีกต่อไป และหัวข้อที่เสนอแนะให้จัดครั้งต่อไปส่วนใหญ่เกี่ยวกับการ

วางแผนการเงิน การลงทุน และการออมเงิน ในส่วนข้อเสนอแนะที่เป็นสาระสําคัญเพื่อการปรับปรุงและพัฒนายัง

พบว่ามีปัญหาในเชิงเทคนิค โดยเฉพาะเรื่องเสียง และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ไม่เสถียร ทําให้การถ่ายทอดสด

ไม่สะดวก ราบรื่นเท่าที่ควร และเมื่อเดือนกันยายน 2564 LP Team ได้เข้าร่วมนําเสนอผลการดําเนินงาน ปัญหา 

อุปสรรค ข้อเสนอแนะ กลยุทธ์เพื่อความสําเร็จ และแผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2565 ต่อบุคลากร 



 

 

 

หัวหน้างาน และผู้บริหารระดับสูง ในการสัมมนาบุคลากรเพื่อทบทวนผลการดําเนินงานและวางกลยุทธ์กิจกรรมตาม 

OKR และ KRL ประจําป ี2564 

 สํานักหอสมุด โดย LP Team จะได้น ําผลการประเมินและหัวข ้อที ่ เสนอแนะต่างๆ ไป

ประกอบการพัฒนา ออกแบบ และวางแผนการจัดหลักสูตรโปรแกรมการเรียนรู้ โดยได้รับความร่วมมือจาก

หน่วยงานและคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้การลงทุน คณะบริหารธุรกิจและการบัญช ี

คณะเศรษฐศาสตร ์และคณะสหวิทยากร สําหรับในปีงบประมาณ 2565 มีจํานวนทั้งสิ้น 8 หลักสูตร ดังนี้ 

1. การอภิปรายเรื่องการวางแผนภาษีเพื่อส่งต่อมรดกและความมั่งคั่ง 

2. การอภิปรายเรื่องการลงทุนสําหรับนักลงทุนมือใหม่ 

3. การบรรยายเรื่องการลงทุนในกองทุนรวม : How to? 

4. การบรรยายเรื่องลงทุนในหุ้นอย่างไรให้ประสบความสําเร็จ 

5. การอภิปรายเรื่องการเปิดพอร์ตการลงทุนแบบมอือาชีพ  

6. การบรรยายเรื่องรวยง่ายๆ แบบไม่ปวดหัวกับอสังหาริมทรัพย ์

7. การอภิปรายเรื่องลงทุนในตลาดการเงินดิจิทัลอย่างไรไม่ให้เป็นแมงเม่า 

8. การบรรยายเรื่องฝ่าวิกฤตพิชิตหนี้ 

 

 

ผลการดําเนินการ อภิปรายผล  

  การจัดโปรแกรมการเรียนรู้ระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2564 จํานวน 1 หลักสูตร 5 หัวข้อ 

งบประมาณทั้งสิ้น 8,100 บาท มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม จํานวน 1,365 คน ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ถึง

วันที่ 10 กันยายน 2564 มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมในระบบ Zoom จํานวน 1,098 คน เข้ารับชมย้อนหลังผ่าน

ทาง Website 975 ครั้ง Youtube 226 ครั้ง และ Facebook 8,666 ผู้รับชม (View) 25,600 การเข้าถึง (Reach) 

ความพึงพอใจในภาพรวมเฉลี่ยร้อยละ 85.91 ซึ่งผลการดําเนินงาน ถือเป็นความสําเร็จอย่างยิ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยปัจจัยที่ทําให้ประสบผลสําเร็จนอกเหนือจากความเชี่ยวชาญของวิทยากร 

กลยุทธการกระตุ้นให้เกิดความสนใจ ตั้งใจเรียนรู้ด้วยการให้หน่วยกิจกรรม เกียรติบัตร และการสุ่มแจกของที่ระลึก

สําหรับผู ้มีส่วนร่วมขณะจัดกิจกรรม ตลอดจนช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่โปรแกรมการเรียนรู ้ที่

หลากหลาย อีกปัจจัยหนึ่งอาจจะเป็นเพราะหลกัสตูรทีก่าํหนดเปน็ประเดน็ (Issue) ที่อยู่ในความสนใจ สอดคล้องกับ

สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน (2552) และ พวงผกา ย้อยสวัสดิ์ (2560) กล่าวไว้ว่าปัจจุบันการวางแผนทางการเงิน

ทวีความสําคัญเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้รับความสนใจจากคนทั่วไปอย่างแพร่หลาย เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดช่วง

ชีวิต (a Life-Long Activity) ที่ทําให้ผู้เรียนสามารถวางแผนและจัดระเบียบการเงินของบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่งผลให้เกิดความมั่นคงในชีวิต สามารถตอบสนองความต้องการและเป้าหมายเฉพาะของบุคคลได้ (Special Needs 

Planning) 



 

 

 

 หลังจากเสร็จสิ ้นการดําเนินงาน LP 

Team ได้ร ่วมกันถอดบทเรียนการดําเนินการ

พัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ จากโครงการนําร่อง 

(Pilot Project) ในหลักสูตร Financial Learning 

Programs : the series มีกระบวนการดําเนินงาน

โดยใช้วงจรการควบคุมคุณภาพ (PDCA Cycle) 

มาใช้เป็นเครื่องมือในการดําเนินงานเพื่อควบคุม

งานให้การดําเนินงานโปรแกรมการเรียนรู้มีการ

พ ัฒนาและปร ับปร ุงค ุณภาพอย ่างต ่อเน ื ่อง 

(Continuous Improvement) โดยมีรายละเอียด

ตามตารางที่ 4  

 

ตารางที่ 4  ขั้นตอนการดําเนินงานโปรแกรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  

ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
รายละเอียด  

1.  วางแผนการ

ดําเนินงาน 

(Plan) 

1.  กําหนดหลักสูตรโปรแกรมการเรียนรู้ โดยนําวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และความต้องการ

ของผู้รับบริการทุกกลุ่มจากแบบสํารวจความพึงพอใจของสํานักหอสมุด โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องและมีความเชี่ยวชาญในหลักสูตรนั้นๆ เพื่อให้หลักสูตรมีเนือ้หาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ พัฒนาทักษะทั้ง 3 ด้าน  

2.  กําหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน งบประมาณ จัดทําคําขอ

งบประมาณ แล้วนําเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติก่อนดําเนินการต่อไป 

2.  ลงมือปฏิบัติ

ตามแผน  

(Do) 

1.  เปิดระบบลงทะเบียนในระบบ Training Registration ที่เว็บไซต์ https://libtraining.kku.ac.th/ เพื่อรับสมัคร

ผู้เข้าร่วมอบรม โดยกําหนดวันปิดรับสมัครก่อนการอบรม 1 วัน  

2.  ออกแบบสื่อประชาสัมพันธท์ั้งภาพนิ่งและ VDC Clip และเผยแพร่ไปตามช่องทางต่างๆ ทั้งของสํานักหอสมุดและ

เครือข่าย เช่น เว็บไซต์ Facebook Line Youtube และ KKU Pop Mail เพื่อกระตุ้นให้เกิดการรับรูเ้ป็นระยะ ๆ  

3.  สร้างห้องประชุมจากระบบ Zoom Meeting และแจ้ง Link ห้อง Zoom Meeting ผ่านทางจดหมายเวียน 

(Mail Merge) เฉพาะผู้ลงทะเบียนเท่านั้น 

4.  ประสานงานกับวิทยากร เพื่อจะได้เตรียมเนื้อหาและวิธีการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

5.  จัดทําสารสนเทศที่สําคัญเพื่อให้ ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับทราบข้อตกลงและแนวปฏิบัติขณะเข้าร่วมอบรม เช่น 

เปลี่ยนชื่อในห้อง Zoom เพื่อประโยชน์ในการรับหน่วยกิจกรรมและเกียรติบัตร 

6.  จัดเตรียมของที่ระลึกที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของสํานักหอสมุด เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่าง

วิทยากรและผูเ้ข้าร่วมอบรม 

7.  เตรียมสถานที่และอุปกรณ์สําหรับการถ่ายทอดสด เช่น กล้อง คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง ไมค์โครโฟน ฉาก Blue 

Screen ไฟ Spot Light เป็นต้น 

8.  ดําเนินการอบรมในรูปแบบออนไลน์ด้วยระบบ Zoom Meeting ถ่ายทอดสดบน Facebook และเผยแพร่

โปรแกรมการเรียนรูย้้อนหลังตาม 3 ช่องทาง ได้แก ่Website, Facebook, Youtube ของสํานักหอสมุด 

9.  ประเมินผลการจัดอบรมผ่านทาง Google Form  

10.  ส่งรายชื่อผู้เข้าเรียนในห้อง Zoom Meeting ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกหน่วยกิจกรรมในฐานข้อมูลทะเบียน

กิจกรรมนักศึกษา 

ภาพที่ 5. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจโปรแกรมการเรียนรู ้

Financial Learning Programs : the series  

 



 

 

 

ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
รายละเอียด  

11.  จัดทําและส่ง E-Certificate เป็นรายบุคคลผ่านทางจดหมายเวียน (Email Merge) สําหรับผู้เรียนที่ลงทะเบียน 

เข้าเรียนในห้อง Zoom Meeting และประเมินผลการจัดอบรม 

3.  ตรวจสอบผล

การดําเนินงาน 

(Check)  

1.  ติดตามจํานวนผู้ลงทะเบียนทุกวัน เพื่อจะได้ขยายจํานวนผู้ลงทะเบียนให้ทันต่อความต้องการ โดยมีการ

เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

2.  หัวหน้าทีม LP ติดตามงานที่มอบหมายให้แต่ละคนในทีมผ่านทางกลุ่มไลน์ “LP พาเพลิน” หากพบปัญหาและ

อุปสรรคใดๆ จะได้รีบดําเนินแก้ไขอย่างทันท่วงท ี

3.  ระหว่างดําเนินการอบรม ผู้ที่เป็น Host ในระบบ Zoom Meeting จะสื่อสารกับผู้เรียนตลอดเพื่ออํานวยความ

สะดวกและป้องกันปัญหาเชิงเทคนิคที่อาจจะทําให้การเรียนรู้ไม่ราบรื่น 

4.  รายงานผลการดําเนินงานต่อทีมบริหาร (S Team) ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และกลยุทธ์เพื่อความสําเร็จ ต่อ

ผู้บริหารรายเดือน รายไตรมาส และรายป ี

4.  การปรับปรุง

อย่างต่อเนื่อง 

(Act) 

1.  ทบทวนการดําเนินงานที่ผ่านมา เพื่อหาปัญหาอุปสรรคที่พบ ร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้ปัญหา

เกิดขึ้นซํ้า โดยดําเนินการหลังการจัดกิจกรรมทุกครั้ง 

2.  รวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้เรียนรู้จากทุกช่องทาง เช่น การประเมินความพึงพอใจ Comment บน Facebook 

ห้อง Chat ในระบบ Zoom Meeting นํามาสรุป วิเคราะห์และสังเคราะหเ์พื่อนําข้อมูลไปปรับปรุง พัฒนา และ

วางแผนการดําเนินงานพัฒนาโปรแกรมการเรียนรูใ้นครั้งต่อไปอย่างต่อเนื่อง  

 

สรุปผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน ์ 

  โปรแกรมการเรียนรู้ (KKUL Learning Programs) โดยในปีงบประมาณ 2564 ได้จัดหลักสูตร 

Financial Learning Programs : the series เป็นโครงการนําร่อง (Pilot Project) เพื่อค้นหาการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

(Best Practice) ในการพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู ้ซึ่งปรากฏตามตารางที่ 4 

  ในการจัดโปรแกรมการเรียนรู้ในครั้งแรกกับหลักสูตร Financial Learning Programs : the 

series นี้ มีจํานวนผู้เรียนรู้ (Learner) ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่จัดในหัวข้อแรก ถึง วันที่  10 

กันยายน 2564  มีจํานวนผู้เข้าเรียนรู้ทั้งหมด 36,565 ครั้ง ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 16,110 บาท แยกเป็นค่าวิทยากร 

8,100 บาท ค่าของที่ระลึก 8,010 บาท คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ .44 บาท เนื่องจากการจัดโปแกรมการเรียนรู้

ในรูปแบบออนไลน์ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเข้าร่วมงานมากขึ้น เพราะไม่มีข้อจํากัดเรื่องสถานที่และเวลา 

ผู้เรียนสามารถศึกษาย้อนเมื่อไหร่ก็ได้ที่ต้องการ ถ้ามองได้ด้านการบริหารจัดการเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากที่สุด 

เพราะใช้ทรัพยากรทุกอย่างเพียงครั้งเดียว แต่สามารถให้บริการอย่างไม่จํากัดจํานวนครั้ง  

 สําหรับข้อเสนอแนะและการนําไปใช้ประโยชน์ แยกเป็น 4 ประเด็น ดังนี้ 

 1.  ผู้เรียน (Learner)  ไดร้ับความรู้ที่พฒันาทกัษะดา้นวชิาการ ทกัษะดา้นชวีติ และทกัษะทีจ่าํเปน็

สําหรับการประกอบอาชีพในทศวรรษที่ 21 แบบ Anywhere Anytime สามารถกลับมาเรียนซํ้า เรียนชดเชยได้ 

เพราะทุกโปรแกรมการเรียนรู้ได้ถูกบนัทกึไว้ระหว่างเรียน เรียนแล้วไม่เข้าใจสามารถเข้าไปเรียนรู้ย้อนหลังได้อย่างไม่

จํากัด เพราะห้องสมุดได้เผยแพร่โปรแกรมการเรียนรู้หลากหลายช่องทาง แต่อย่างไรก็ตามผู้เรียนยังต้องพัฒนา

ทักษะด้านดิจิทัล เพื่อให้สามารถเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 2.  ผู้ปฏิบัติงาน (Workforce) ถือเป็นความท้าทายของผู้ปฏิบัติงานในการ Reskill สร้างทักษะ

ใหม่ที่จําเป็นในการทํางาน เช่น ทักษะการถ่ายทอดสด (Live Streaming) ทักษะการใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชัน

ในการเรียนการสอนออนไลน์ ทักษะการเป็นผู้ดําเนินรายการ เป็นต้น ซึ่งเป็นทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของ



 

 

 

องค์กรและสถานการณ์ปัจจุบันที่เน้นเรื่อง New Normal แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องมีการ Upskill เพื่อยกระดับทักษะ

เดิมให้ดีขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตและก้าวหน้าในอาชีพ (Career path) การ Reskill ของผู้ปฏิบัติงานนอกจากจะ

เกิดองค์ความรู้ใหม่สําหรับปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนเองและยังได้นํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับหน่วยงานอื่น ๆ 

ยังส่งผลโดยตรงกับผู้ปฏิบัติงานเป็นทักษะที่ติดตัวไปสามารถนําไปประกอบอาชีพเสริมได้นอกเหนือเวลางาน สําหรับ

ผู้ปฏิบัติงาน นอกเหนือจากเรื่องทักษะแล้ว ยังมีอุปสรรคอีกมากหลายประเด็นในการทํางาน เช่น เพื่อนร่วมงานที่

แตกต่างกัน ทั้งเพศและวัย ความคิดและความสามารถ เทคโนโลยีที่กําลังจะมาแย่งงาน การปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบ

การทํางานใหม่ ๆ ทั้งหมดคืออุปสรรคและและสภาวการณ์ที่เกิดขึ้น ท้าทายให้ “คนทํางาน” ทุกคนก้าวผ่านไปให้ได ้

 3.  ห้องสมุดในฐานะเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้สําหรับทุกคน (Learning Center for All) 

ได้มกีารพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ ที่ตอบสนองทักษะวิชาการ (Academic skills) เพื่อสนับสนุน

กระบวนการ re-skill, up-skill, new-skill New -skill และ multi-skill การพัฒนาทักษะชีวิต (Life skill) นําไปสู่

การมีคุณภาพชีวิตที ่ดี และทักษะทางวิชาชีพ (Occupational skill) ที่มีประโยชน์ในการประกอบอาชีพและ

ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ห้องสมุดควรร่วมมือกับคณะวิชา วิทยาลัย 

และหน่วยงานเฉพาะทาง เพื ่อจะได้มีผู ้เชี ่ยวชาญในด้านต่างๆ มาช่วยพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู ้ (Learning 

program) อย่างต่อเนื่องและพัฒนาหลักสูตรโปรแกรมการเรียนรู้ให้มีจํานวนเพิ่มขึ้น  

4.  ด้านกระบวนการ ถึงแม้ผลการดําเนินงานจะบรรลุผลสําเร็จเมือ่เทียบกับเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

ยังต้องมีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ไปอย่างต่อเนื่อง LP Team จึงร่วมมือกับฝ่าย

เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม เพื่อร่วมกันออกแบบและพัฒนา Platform ที่รองรับตั้งแต่การลงทะเบียน การสื่อสาร

ระหว่างผู้จัด ผู้สอน และผูเ้รียน ช่องทางในการเผยแพร ่ การทําแบบทดสอบ การมอบป้ายสัญลักษณ์ความสําเร็จ 

(Badge) ให้กับผู้เรียนเพื่อการันตีความสามารถ การมอบ E Certifications เมื่อเรียนสําเร็จในแต่ละหลักสูตร เป็นต้น 
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