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โควิิดกัับการอบรมออนไลน์์ในแบบ

“ยุุคนิิวนอร์์มอล” (New Normal)
ในยุุคปััจจุุ บัั นทุุกคนก็็ทราบกัันดีีว่่าใน
สถานการณ์์ โ ลกเราตอนนี้้� มีีปั ั ญ หาที่่ �
สำำ�คัญ
ั หลัักๆ ที่่ทั่่� ว� โลกต้้องได้้รัับผลกระทบ
คืือ การแพร่่กระจายของเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า
ที่่รู้� จั�้ กั กัันในชื่่อ� ว่่า โควิิด-19 ทำำ�ให้้ประชาชน
ส่่วนใหญ่่ ไม่่สามารถทำำ�กิจวั
ิ ตั รประจำำ�วันั
เหมืือนแต่่ก่่อนเพราะคอยแต่่ต้้องป้้องกััน
ตััวเองจาก โควิิด-19 ทุุกวิิธีี ไม่่ว่่าจะเป็็น
การล้้างมืือด้้วยแอลกอฮอล์์เจล แมสที่่ต้้� อง
ใส่่ทุุกครั้้�งเหมืือนจะเป็็นปััจจััยที่่�สำำ�คััญใน
การดำำ�รงชีีวิิต
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หน่่วยงานที่่�มีีผลกระทบมีีจำำ�นวนมาก บางรายก็็ถึึงขั้้�นปิิดตััวลง เพราะ
สภาพปััจจุุบัันที่่�ได้้รัับผลกระทบ ซึ่่�งกองพััฒนาศัักยภาพนัักวิิทยาศาสตร์์
ห้้องปฏิิบััติิการ (พศ.) สัังกััดกรมวิิทยาศาสตร์์บริิการ ได้้รัับผลกระทบเช่่นกััน
เมื่่�อย้้อนกลัับไปก่่อนที่่�มีีโควิิด-19 กองพััฒนาศัักยภาพฯ ได้้ให้้บริิการจััดฝึึก
อบรมแก่่บุุคลากรทางห้้องปฏิิบััติิของหน่่วยงานต่่างๆ ทั้้�งภายนอก และภายใน
กรมวิิทยาศาสตร์์บริิการ เป็็นจำำ�นวนมาก เพราะจะเป็็นการจััดฝึกึ อบรมในสถานที่่�
(รููปแบบออฟไลน์์) ที่่�จะมีีการใช้้เครื่่�องมืือทางด้้านวิิทยาศาสตร์์ และสามารถ
สอบถามทางวิิทยากรที่่�มีีความรู้้�ความสามารถได้้แบบถึึงตััวบุุคคล แต่่พอมอง
กลัับมา การอบรมแบบเดิิมอาจจะมีีความเสี่่ย� งต่่อการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19
ทำำ�ให้้กองพััฒนาศัักยภาพฯ ได้้มีีการเลื่่อ� นฝึึกอบรมบางหลัักสููตร โดยส่่งผลกระทบ
กัับผู้้�รัับการฝึึกอบรมและหน่่วยงาน ดัังนั้้�นกองพััฒนาศัักยภาพฯ ได้้ตระหนัักถึึง
ความจำำ�เป็็นของการเว้้นระยะห่่างเพื่่�อความปลอดภััยต่่อสุุขภาพของทุุกฝ่่าย
โดยสััดส่่วนระหว่่างการจััดฝึกึ อบรมรููปแบบออฟไลน์์ สู่่ก� ารจััดฝึกึ อบรมออนไลน์์
นั้้�นเกืือบจะเป็็น 100% เลย เพื่่�อที่่ส� ามารถดำำ�เนิินการจััดฝึกึ อบรมให้้แก่่บุุคลากร

นางสาวจรวยพร แดงจิ๋๋�ว (นว.) กองพััฒนาศัักยภาพนัักวิิทยาศาสตร์์ห้้องปฏิิบััติิการ

ที่่�มา :

เฉลี่่�ยแล้้วต่ำำ��กว่่าเดิิม และมีีอััตราการว่่างงานที่่สู� ูงอย่่างต่่อเนื่่�อง
หลัังเกิิดวิกิ ฤติิการเงิิน และข้้อมููลตามราชบััณฑิิตยสภาได้้บัญ
ั ญััติิ
ศััพท์์ “New Normal” เพิ่่�มเข้้ามา โดย รศ.มาลีี บุุญศิิริิพัันธ์์
คณะกรรมการบััญญััติิศััพท์์นิิเทศศาสตร์์ ราชบััณฑิิตยสภา
ได้้อธิิบายคำำ�นี้้ผ่� า่ นทางเฟซบุ๊๊�ก Malee Boonsiripunth เอาไว้้ว่่า
“New Normal” แปลว่่า ความปกติิใหม่่, ฐานวิิถีีชีีวิิตใหม่่
หมายถึึง รููปแบบการดำำ�เนิินชีีวิิตอย่่างใหม่่ที่่�แตกต่่างจากอดีีต
อัันเนื่่อ� งจากมีีบางสิ่่ง� มากระทบ จนแบบแผนและแนวทางปฏิิบัติั ิ
ที่่ค� นในสัังคมคุ้้�นเคยอย่่างเป็็นปกติิและเคยคาดหมายล่่วงหน้้าได้้
ต้้องเปลี่่ย� นแปลงไปสู่่วิ� ถีีิ ใหม่่ภายใต้้หลัักมาตรฐานใหม่่ที่่ไ� ม่่คุ้้�นเคย
ซึ่่ง� การจััดการอบรมในยุุค New Normal จะมีีทั้้ง� e-Learning,
การอบรมเสมืือนจริิง หรืือ Virtual Training, Classroom Training,
On-the-job Training และ Virtual assisted on-the-job
training โดย ณ ปััจจุุบัันกองพััฒนาศัักยภาพฯ ได้้มีีการอบรม
ให้้กัับหน่่วยงานภายใต้้ความร่่วมมืือ ในรููปแบบ online Video
Comference ผ่่านระบบ Zoom และ Google Meeting
ทำำ�ให้้ จำำ �นวนผู้้�เข้้าฝึึกอบรมมีีจำำ �นวนมากและห่่างไกลจาก
สถานการณ์์โควิิด-19 ได้้อย่่างแน่่นอน

• บทความเรื่่�อง The New Normal กัับการปรัับตััวสำำ�หรัับการเปลี่่�ยนแปลง ในยุุค Digital Transformation โดยศศิิมา สุุขสว่่าง
Tags: the new normal กัับการปรัับตััว เผยแพร่่ในเว็็บไซต์์ www.sasimasuk.com
• บทความเรื่่�อง ‘New Normal’ คืืออะไร? เมื่่�อโควิิด-19 ผลัักเราสู่่�ชีีวิิต ‘ปกติิวิิถีีใหม่่’ !
เผยแพร่่ในเว็็บไซต์์ www.bangkokbiznews.com
• บทความเรื่่�อง การเปลี่่�ยนแปลงรููปแบบ การจััดอบรมหรืือ Training ในองค์์กร สำำ�หรัับยุุค New Normal
เผยแพร่่ในเว็็บไซต์์ www.bangkokbiznews.com
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ทางห้้องปฏิิบััติิของหน่่วยงานต่่างๆ ได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง พร้้อมมุ่่�งสู่่�
การเป็็น NQI Academy เพื่่�อพััฒนางานและเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
บุุคลากร นำำ�ไปสู่่�การพััฒนาหลัักสููตรการฝึึกอบรมออนไลน์์
ของกองพััฒนาศัักยภาพฯ ที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�น เป็็นที่่�ยอมรัับแก่่
หน่่วยงานต่่างๆ ที่่�ต้้องการพััฒนาบุุคลากร และทำำ�ให้้ค่่าใช้้จ่่าย
หลายส่่วนที่่�เกิิดจากการอบรมแบบออฟไลน์์ลดลง
ดัั ง นั้้� น การที่่ � จ ะให้้ เข้้ า กัั บ สถานการณ์์ ใ นยุุคปัั จจุุบั ั น
ทางกองพััฒนาศัักยภาพฯ ได้้มีีการปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการจััด
ฝึึกอบรม เพื่่�อให้้สอดคล้้องและเข้้ากัับในยุุคปััจจุุบันั ที่่ต้� อ้ งเผชิิญ
กัับโควิิด-19 ซึ่่�งการเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าว ได้้นำำ�ไปสู่่�การจััดฝึึก
อบรมรููปแบบออนไลน์์ ในยุุค New Normal หรืือ Training
ในยุุค New Normal บางคนอาจสงสััยว่่า “New Normal”
คืืออะไร คำำ�ว่่า “New Normal” แปลเป็็นภาษาไทยได้้ว่่า
“ความเป็็นปกติิในรููปแบบใหม่่” ซึ่่�งคำำ�นี้้� ถููกกล่่าวไว้้ครั้้�งแรก
จากผู้้�ร่่วมก่่อตั้้�งบริิษััท Pacific Investment Management
(PIMCO) Mr. Bill Gross
ซึ่่�งตอนที่่�เขาพููดนั้้�น ใช้้อ้้างอิิงถึึงวิิกฤติิเศรษฐกิิจที่่�สภาวะ
เศรษฐกิิจโลก ที่่�มีีการเติิบโตลดลง แล้้วการเติิบโตในแต่่ละปีี
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