แนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการความรู้ สายสนับสนุน
การลงเวลาปฏิบัติราชการ ผ่านระบบออนไลน์
บุคลากรสายสนับสนุนศูนย์วิทยาศาสตร์
กรณี Work from home
1. ที่มาและความสำคัญ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เป็นหน่วยงานที่ให้บ ริก ารการสนับ สนุ นเรียนการสอน งานวิจ ัย ทางด้านวิท ยาศาสตร์ รวมถึง
งานบริการห้องประชุม งานตรวจวิเคราะห์วิเคราะห์ตัวอย่าง งานค่ายวิทยาศาสตร์ และงานคลินิก
เทคโนโลยี โดยมีบุคลากรพร้อมให้บริการประจำชั้นปฏิบัติการฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และบุคลากร
ประจำสำนักงาน เพื่อสนับสนุนในการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้ถือแนวปฏิบัติร่วมกัน คือ ให้บุคลากรสายสนับสนุนศูนย์วิทยาศาสตร์
ลงเวลาการปฏิ บ ัต ิ ง านด้ ว ยระบบสแกนลายนิ ้ว มือ ควบคู ่ ก ั บ การลงลายมือ ชื ่อ ณ สำนั ก งาน
ศูนย์วิท ยาศาสตร์ และให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานบุคคลศูนย์วิทยาศาสตร์ ดำเนินการสรุปประจำวัน
รวบรวมข้อมูลสรุปเสนอรายงานต่อผู้บังคับบัญชาประจำเดือน ประโยชน์เพื่อการสืบค้นข้อมูล สะดวก
ต่อการประสานติดตามเอกสารหลักฐานการยื่นใบลา การไปราชการ รวมถึงเอกสารต่างๆ ที่ใช้เป็น
หลักฐานตามระเบียบ
ด้ ว ยสถานการณ์ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติด เชื ้อ ไวรั ส โคโรน่ า 2019 ( COVID-19)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีประกาศปิดสถานที่ชั่วคราวและให้บุคลากรปฏิบัติง านที่บ ้าน
(Work from home) ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 ถึง วันที่ 16 มิถุนายน 2563 โดยมีแนวปฏิบัติให้
แบ่งกลุ่มบุคลากรในสังกัดเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และมีการปรับเปลี่ยนวิธีการลงเวลาปฏิบตั ิ
ราชการจากระบบสแกนลายนิ้วมือ เป็น การลงลายมือชื่อ ในแบบฟอร์มบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการ
จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
จากสถานการณ์ฉุกเฉินและปรับเปลี่ยนวิถีการทำงานแบบ Work from home ทำให้
บุคลากรไม่จำเป็นต้องเข้าปฏิบัติงานในสถานที่เป็นประจำทุกวัน แต่ยังคงมีการปฏิบัติงานตามปกติ
จึง ทำให้ก ารบริห ารจัดการงานบุคคลศูนย์วิท ยาศาสตร์ ไม่ส ามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
งานด้ า นการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล การลงเวลาปฏิ บ ั ต ิ ง านของบุ ค ลากรภายในหยุ ด ชะงั ก ด้ ว ยเหตุ นี้
เพื ่ อ ปรับ เปลี ่ย นวิ ธ ีก ารทำงานให้ ส อดรับ กั บ สถานการณ์ ก ารทำงาน work from home รวมถึง
เพื่อรักษาแนวปฏิบัติภายในหน่วยงานที่ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง จึงเกิดแนวคิดที่จะนำเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ในการบันทึกการลงเวลาปฏิบัติงาน ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่บุคลากร
มีความทันสมัย การจัดเก็บข้อมูลมีความครบถ้วน เป็นระเบียบ สามารถสืบค้นเพื่อการตรวจสอบได้

ย้อนหลัง รวมถึงทำให้งานบุคคลในหน่วยงานดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง เกิดผลดีต่อการปฏิบัติราชการ
และเกิดผลดีต่อองค์กร

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเก็บหลักฐานการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนศูนย์วิทยาศาสตร์
สนับสนุนการบริหารจัดการงานบุคคลศูนย์วิทยาศาสตร์
2. เพื่อพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงเวลาการปฏิบัติงานให้ทันสมัย สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน Work from home
3. เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี เป็นมาตรฐานเดียวกันภายในหน่วยงาน
4. เพื่อควบคุม และรักษาวินัยที่เคยปฏิบัติกันมาภายในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
3. ผู้ใช้ความรู้
บุคลากรสายสนับสนุนศูนย์วิทยาศาสตร์ จำนวน 13 คน
4. กระบวนการจัดการความรู้
กระบวนการในการดำเนินการ มีดังนี้
4.1 การบ่งชี้ความรู้
จากการประชุมบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ ให้จัดรายชื่อบุคลากรหมุนเวียนเพื่อเข้า
ปฏิบัติงานในพื้นที่ จึงมีเป้าหมายในการแสวงหาแนวทางในการนำเทคโนโลยี google form มาประยุต์
ใช้ในการทำปฏิบ ัติง าน ด้วยวิธีก ารบันทึก และจัดเก็บ ข้อมูล การลงเวลาปฏิบ ัติงานของบุคลากร
สายสนับ สนุน ศูนย์วิท ยาศาสตร์ ผ่านระบบออนไลน์ ควบคู่ก ับ การลงลายมือชื่อ ณ สำนัก งาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสถานการณ์โควิด-19 การปฏิบัติงานแบบ work from home
4.2 การสร้างความรู้และการแสวงหาความรู้
ศึกษาหาข้อมูลจากคู่มือ สื่อต่างๆ ทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คลิป
วิดีโอการสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ การจัดเก็บข้อมูล การสร้างแชร์ลิงค์ QR code รวมถึงศึกษา
หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
4.3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
นำความรู้ที่ได้มาจัดความรู้ให้เป็นระบบ
1. เลือกแพลตฟอร์ม จาก google form มาประยุกต์ใช้ในการจัดทำแบบฟอร์มการ
ลงเวลาปฏิบัติงาน

2. รวบรวมรายละเอียด การวางโครงสร้างรูปแบบคำถาม โดยวิเคราะห์จากข้อมูล
เดิม และรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเพื่อใช้กำหนดเป็นหัวข้อแบบฟอร์มออนไลน์ โดยกำหนดเขตข้อมูล
ที่ต้องให้แสดงตามที่กำหนดในฟอร์ม ได้อก่ รายชื่อผู้ใช้งาน สถานถานะการลงเวลา (เข้า -ออกงาน)
สถานะการปฏิบัติงาน (Work from home หรือ Work from office)
3. การแชร์ ล ิง ค์ และจัดทำ QR code เพื่อ ให้ก ารเข้าใช้ง านได้ส ะดวก ผู้ใช้ง าน
สามารถเข้าถึงแบบฟอร์มการลงเวลาได้ง่ายขึ้น
4. การนำข้อ มูล มาใช้จ าก Spreadsheet เพื่อนำมาสรุปการเข้าปฏิบ ัติง านของ
บุคลากรสายสนับสนุนศูนย์วิทยาศาสตร์
4.4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้
สร้างแบบฟอร์มการลงเวลาการปฏิบัติงานโดยใช้ google form ตามหัวข้อที่กำหนด
นำทดสอบใช้งานด้วยระบบออนไลน์ โดยแชร์ลิงค์ และ QR code ผ่านแอพลิเคชั่น LINE Group
ศูนย์วิทยาศาสตร์ เมื่อผู้ใช้งานทดสอบใช้งานในระบบ ดูการตอบกลับจาก Spreadsheet ให้ตรงกับ
ความต้องการ และนำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากผู้ใช้งานมาปรับปรุงแก้ไขแบบฟอร์มให้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น
4.5 การเข้าถึงความรู้
นำระบบบันทึกการลงเวลาปฏิบัติง านบุคลากรสายสนับสนุนศูนย์วิทยาศาสตร์ นำใช้ง าน
โดยแชร์ล ิง ค์ รวมถึง QR Code ไว้ใน NOTE : LINE Group ศูนย์วิท ยาศาสตร์ เพื่อให้ผ ู้ใช้ง าน
สามารถเข้าใช้งานผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบปฏิบัติการ IOS หรือ Android ได้อย่างสะดวก
4.6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
หลัง จากมีก ารดำเนินงาน นำเข้า ประชุม บุคลากรศูนย์วิท ยาศาสตร์ เพื่อรายงานการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้สอดรับสถานการณ์ การทำงานแบบ work from home ร่วมสร้างความ
เข้าใจในแนวปฏิบัติที่ดีเป็นมาตรฐานเดียวกัน
5. ผลลัพธ์ที่ได้
1. ได้ ร ะบบการลงเวลาปฏิ บ ั ต ิ ง านบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ศู น ย์ ว ิ ท ยาศาสตร์ โดยนำ
google form มาประยุกต์ใช้ในการจัดทำระบบ บุคลากรสามารถเข้าใช้งานในช่วงปฏิบัติงาน Work
from home ดังนี้
- ลิงค์ที่แชร์ https://forms.gle/zdNLexohb2RGnsad6

- QR code

2. ได้บันทึกหลักฐานข้อมูลการลงเวลาของบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ ผ่านระบบออนไลน์
ประจำวั น มี ข ้ อ มู ล ครบถ้ ว น สอดคล้ อ งกั บ คำสั ่ ง แต่ ง ตั ้ ง ให้ เ ข้ า ปฏิ บ ั ต ิ ง านภายในพื ้ น ที่
(Work from home หรือ Work from office) เก็บ ไว้เ ป็นหลัก ฐานการรายงานต่อผู้บ ังคับ บัญชา
รายงานการปฏิบ ั ต ิง านของศูน ย์ ว ิท ยาศาสตร์ ช่ ว ง Work from Home และเพื ่อ การตรวจสอบ
การอ้างอิงที่น่าเชื่อถือขึ้น

ภาพที่ 1 ระบบลงเวลาปฏิบัตงิ านออนไลน์

ภาพที่ 2 บัญชีลงเวลาาปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุนศูนย์วิทยาศาสตร์
3. รักษาวินัย บุคลากรสายสนับสนุนศูนย์วิทยาศาสตร์ ยึดแนวปฏิบัติร่วมกันตามหลักเกณฑ์การ
ลงเวลาที่กำหนด มีการลงเวลาปฏิบัติงานเป็นประจำทุกวันอย่างสม่ำเสมอ มีการติดตามการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร สายสนับสนุนศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้อย่างต่อเนื่อง
4. ลดปริมาณการใช้ทรัพยากรกระดาษลงลง โดยข้อมูลที่ได้จะถูกเก็บไว้ในระบบ เมื่อต้องการ
ใช้งานสามารถสืบค้นได้ง่าย

6. ปัจจัยสู่ความสำเร็จ
1. ผู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุ ของหน่วยงานให้ความสำคัญ สนับสนุน ในการพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงาน การออกแบบแบบฟอร์มการลงเวลาออนไลน์ เพื่อนำมาใช้ในหน่วยงาน
2. การสืบค้นและแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
3. บุคคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ มีส่วนร่วมในการออกแบบ ทดสอบ และพัฒนาระบบให้มีความ
สมบูรณ์ พร้อมใช้งานจริง สามารถนำมาได้จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. บุคลากรสายสนับสนุนศูนย์วิทยาศาสตร์ ให้ความร่วมมือและยอมรับ ในการปรับเปลี่ยน
วิธีก ารลงเวลาปฏิบ ัติร าชการ ในช่วง work form home ตามแนวปฏิบ ัติก ารลงเวลาปฏิบ ัติงาน
ของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
5. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเว็บแอพลิเคชั่น (Web Application) ในการใช้งาน การส่งข้อมูล
การติดต่อประสานงานผ่านแอพลิเคชั่นไลน์ เพื่อให้ผเู้ กี่ยวข้องแสดงความคิดเห็น สามารถได้รับข้อมูลที่
สะดวก รวดเร็ว ลดการเดินทางและลดการใช้กระดาษ
7. การนำไปใช้ประโยชน์
นำระบบการลงเวลาปฏิบ ัติ ง าน บุคลากรสายสนับ สนุน ศูนย์วิท ยาศาสตร์ มาใช้ ในการ
ปฏิบัติงานช่วง Work from home เพื่อการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานตามสถานการณ์ ระบบการลง
เวลาปฏิบัติงานออนไลน์ ผู้ใช้งานสามารถลงเวลาการปฏิบัติงานได้ทุก สถานที่ เพื่อการบันทึกข้อมูล
หลัก ฐานยืนยันตัวตนในการปฏิบ ัติง าน และทำให้เ กิด ความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลของการ
ปฏิบัติงานบุคคลภายในหน่วยงาน
ผู้เ ข้าใช้งานสามารถเข้าไปที่ https://forms.gle/zdNLexohb2RGnsad6 หรือ แสกนผ่าน
QR code ที่บ ันทึก ไว้ใน NOTE : LINE Group ศูนย์วิท ยาศาสตร์ ผู้เ ข้า ใช้ง านสามารถลงเวลา
เข้า-ออกปฏิบัติงานผ่านระบบปฏิบัติการ IOS หรือ Android จากนั้นผู้ควบคุมระบบเข้าตรวจสอบ
ข้อมู ล สรุป ข้อ มูล การตอบกลับ จาก Spreadsheet นำข้อมูล ที่ได้ ตรวจสอบสถานะรูป แบบการ
ปฏิ บ ั ต ิ ง าน (Work from home หรื อ Work from office) สอดคล้ อ งกั บ คำสั ่ ง สรุ ป ประจำวัน
และรวบรวมสรุป รายงานผู้บ ริห ารศูนย์วิท ยาศาสตร์ ทำให้ ก ารลงเวลาเวลาปฏิบ ัติง านทัน สมั ย
มีประสิทธิภาพ เกิดผลดีต่อการปฏิบัติงาน

ภาพที่ 3 การลงเวลาปฏิบัตงิ านผ่านระบบออนไลน์

8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการนำความรู้ไปใช้
1. ประเมินจากการสะท้อนกลับของผู้ใช้งาน การพูดคุย อย่างไม่เป็นทางการ มีการบันทึกในที่
ประชุมออนไลน์
2. ความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
3. การสังเกตจากผู้ใช้งาน การเข้าระบบลงเวลาปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
9. แหล่งอ้างอิง หรือ บุคคลอ้างอิง
1. บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์
2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 267/2563 เรื่อง การปฏิบัติงานในช่วง
สถานการณ์โควิด-19 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
10. ประวัติผู้เขียน ประกอบด้วย
ชื่อ-นามสกุล
สถานที่ทำงานปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา
อีเมล
หมายเลขโทรศัพท์

นางออมรัตน์ สมิตินทุ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี วท.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารการตลาด)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
kajeab457@gmail.com
044-247390 ต่อ 2400 มือถือ 0878687312

