คํานํา
หนังสือรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี ในโครงการมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ครั้งที่ 4 : NRRU Show &
Share2015นี้เปนการนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดีจากทุกหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ซึ่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาไดมีการจัดงานโครงการมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ครั้งแรกในป พ.ศ.
2555 ซึ่งไดรับความรวมมือและประสบความสําเร็จ จึงมีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง การจัดงานครั้งนี้มี
วัตถุประสงคใหทุกหนวยงานนําเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดีที่หนวยงานพัฒนาขึ้น และมีกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณจากการทํางานมาเผยแพรใหหนวยงานอื่นๆ สามารถนําไปใชประโยชนได
โดยไดจัดกลุมการจัดการความรูออกเปน 4 ดาน คือ ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการบริการวิชาการ
ดานการวิจัย และดานการบริหารจัดการทั่วไป มีผลงานแนวปฏิบัติที่ดีเขารวมโครงการจํานวน 22 ผลงาน ซึ่ง
ผูเขารวมโครงการครั้งนี้ประกอบดวยสมาชิกเครือขายและบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการดําเนินงานมหกรรมการแลกปลี่ยนเรียนรู ครั้งที่ 4 หวังเปนอยางยิ่งวารายงานผลงาน
แนวปฏิบัติที่ดี ในโครงการมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ครั้งที่ 4 : NRRU Show & Share 2015 ฉบับนี้จะ
เปนขอมูลที่มีประโยชนตอผูเกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสียทุกทาน เพื่อนําแนวปฏิบัติที่ดีนี้มาปรับใชในการ
ปฏิบัติจริงตอไป
คณะกรรมการจัดการความรู
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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ดานการจัดการเรียนการสอน
การพัฒนาและการใชงานระบบฐานขอมูลนักศึกษาพิการ MIS : DSS NRRU
หนวยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ ศูนยการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1. ที่มาและความสําคัญ
หนวยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ ศูนยการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เปนหนวยงานที่ใหบริการชวยเหลือทางการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการที่กําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย
ปการศึกษา 2557-2558 ไดมีการนํากระบวนการจัดการความรูมาใชในการพัฒนาระบบบริการนักศึกษา
พิการ โดยเริ่มจากโครงการตนแบบการใหบริการนักศึกษาพิการเรียนรวม วัตถุประสงคเพื่อใหไดรูปแบบใน
การพัฒนาเปนหนวยงานตนแบบในการใหบริการนักศึกษาพิการเรียนรวมในระดับอุดมศึกษา จํานวน 1
รูปแบบ จนเกิดเปน "ระบบฐานขอมูลนักศึกษาพิการ ( MIS : DSS NRRU)" เพื่อพัฒนาระบบการใหบริการ
นักศึกษาพิการ ทั้งในดานของขอมูลสารสนเทศพื้นฐานสําหรับนักศึกษาพิการ รวมถึงในสวนที่เกี่ยวของกับ
อาจารยผูสอนเพื่อจะไดมีชองทางในการติดตอสื่อสารกับเจาหนาที่ในกรณีที่ไมสามารถสื่อสารกับนักศึกษา
พิการไดโดยตรง และระบบนี้ยังสามารถแจงใหอาจารยผูสอนทราบวามีนักศึกษาพิการที่ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาของอาจารยผูสอนในแตละภาคเรียนจํานวนกี่คนและมีประเภทความพิการอะไรบาง รวมถึงแนวทาง
การจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาพิการแตละประเภท เพื่อใหอาจารยผูสอนไดใชเปนแนวทางในการ
เตรียมการสอนไดลวงหนา โดยมีการเผยแพรระบบนี้ผานโครงการอบรมอาจารยผูสอนในแตละปการศึกษามา
อยางตอเนื่อง
2. วัตถุประสงค
รูปแบบในการพัฒนาเปนหนวยงานตนแบบในการใหบริการนักศึกษาพิการเรียนรวมใ

น

ระดับอุดมศึกษา จํานวน 1 รูปแบบ
3. ผูใชความรู
อาจารยผูสอนและเจาหนาที่หนวยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ
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4. กระบวนการหรือขั้นตอนการจัดการความรู
4.1 ขั้นตอนการสรางรูปแบบระบบการใหบริการ
4.1.1ประชุมบุคลากรหนวยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการและเจาหนาที่ผูที่เกี่ยวของเพื่อสราง
ความเขาใจและความรวมมือในการทํางานรวมกัน
4.1.2 มอบหมายงาน แบงหนาที่รับผิดชอบเพื่อจัดทําขอมูลนักศึกษาพิการ เพื่อสรางรูปแบบ
ฐานขอมูล (MIS : DSS NRRU) ดังนี้
- การพัฒนาขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับนักศึกษาพิการเรียนรวม
- การพัฒนาขอมูลเอกสารที่เกี่ยวของ
- ขอมูลขั้นตอนการขอรับบริการ รวมถึงแบบฟอรมในการขอรับบริการ แบบฟอรมการ
ขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- ขอมูลการใหบริการนักศึกษาพิการแตละประเภท รวมถึงแนวทางการจัดการเรียนการ
สอนนักศึกษาพิการสําหรับอาจารยผูสอน
4.1.3 การสรางรูปแบบการใหบริการ "ตนแบบการใหบริการนักศึกษาพิการเรียนรวม MIS : DSS
NRRU โดยนักโปรแกรมเมอร เปนผูนําขอมูลที่ไดไปออกแบบเชื่อมโยงระบบตามลําดับ
4.2 ขั้นตอนตรวจสอบรูปแบบระบบการใหบริการ
4.2.1 จัดประชุมนําเสนอรูปแบบระบบบริการ "ตนแบบการใหบริการนักศึกษาพิการเรียนรวม
MIS : DSS NRRU"ตอผูเชี่ยวชาญ
4.2.2 นักวิเคราะหระบบตรวจสอบรูปแบบระบบบริการ "ตนแบบการใหบริการนักศึกษาพิการ
เรียนรวม MIS : DSS NRRU "
4.2.3 ปรับปรุงตามคําแนะนําของนักวิเคราะหระบบ
4.3 ขั้นตอนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อการใชงานรูปแบบระบบการใหบริการ MIS : DSS NRRU
4.3.1 เชิญวิทยากรใหความรูและสาธิตการใชงานรูปแบบ MIS : DSS NRRU ใหกับเจาหนาที่
หนวยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการและผูที่มีสวนเกี่ยวของ
4.3.2 ทดลองใชงานรูปแบบระบบบริการ (MIS : DSS NRRU)
4.3.3 ประเมินผลการใชงานรูปแบบระบบบริการ (MIS : DSS NRRU)
4.3.4จัดทําคูมือการใชงานรูปแบบระบบริการ (MIS : DSS NRRU)
4.4 ขั้นตอน สัมมนาเผยแพร "โครงการตนแบบการใหบริการนักศึกษาพิการเรียนรวม MIS :
DSS NRRU "
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4.4.1 จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร "โครงการตนแบบการใหบริการนักศึกษาพิการเรียนรวม MIS :
DSS NRRU” โดยเชิญบุคลากรหนวยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ จากสถาบันการศึกษาอื่นๆ หรือผูที่
สนใจทั่วไปรวมรับฟงและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
4.4.2 สรุปผลการดําเนินโครงการ
5. องคความรูหรือผลลัพธที่ได
กระบวนการในการพัฒนาและการใชงานระบบฐานขอมูลนักศึกษาพิการ

6. ปจจัยสูความสําเร็จ
6.1 นโยบาย ไดรับการสนับสนุนเชิงนโยบายทั้งจากศูนย
การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ในดานตาง ๆ เชน โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
เปนตน
6.2 ความรวมมือ ไดรับความรวมมือจากอาจารยผูสอน
เจาหนาที่และผูที่เกี่ยวของในการดําเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู
และประสบการณรวมกันอยางตอเนื่อง
6.3 ความตอเนื่อง สมาชิก Cop ดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่อง
7. การนําไปใชประโยชน
หนวยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการไดนําระบบดังกลาวมาใชในการอํานวยความสะดวกในการ
ใหบริการสําหรับนักศึกษาพิการ เจาหนาที่ รวมถึงอาจารยผูสอน และใชเปนฐานขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
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นักศึกษาพิการเรียนรวมของมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถใชงานไดงาย และเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานใหมี
ความรวดเร็วและความถูกตองมากยิ่งขึ้น และยังไดมีการพัฒนาปรับปรุงระบบฯ เพื่อใหมีความเหมาะสม
สําหรับการใชงาน และเผยแพรใหกับอาจารยผูสอนมาอยางตอเนื่อง จนกระทั่งสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาไดนําไปเปนตนแบบในการจัดทําโครงการฝกอบรมการพัฒนาและการใชงานฐานขอมูลนักศึกษา
พิการ เพื่อเผยแพรใหกับบุคลากรประจําหนวยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการเรียนรวมทั่วประเทศ จํานวน
ประมาณ 33 สถาบัน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารวมอบรมสามารถนําระบบฐานขอมูลดังกลาวไปพัฒนา
เพื่อใหสามารถบริการ จัดการ และดูแลนักศึกษาพิการในสถานศึกษาของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ตอไป และยังเปนแหลงเรียนรูใหหนวยงานภายนอกที่สนใจเกี่ยวกับการใหบริการนักศึกษาพิการไดมาศึกษาดู
งานและนําไปเปนแนวทางในการพัฒนางานตอไป
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลการนําความรูไปใช
แบบประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบฐานขอมูลนักศึกษาพิการ MIS : DSS NRRU
แบบประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบสําหรับผูเชี่ยวชาญ
ตารางที่ 1 จํานวนคาเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบ โดยภาพรวมจําแนกตามรายดาน
รายการประเมิน

x

S.D

ความหมาย

1. ความสามารถในการทํางานของระบบ

4.92

0.109

ดีมาก

2. ดานความถูกตองในการทํางานของระบบ

4.92

0.109

ดีมาก

3. ดานความเร็วในการทํางานของระบบ

4.80

0.200

ดีมาก

4. ดานการรักษาความปลอดภัยของระบบ

4.84

0.167

ดีมาก

5. ดานความสะดวกและงายตอการใชงาน

4.72

0.303

ดีมาก

4.84

0.109

ดีมาก

ภาพรวม

จากตาราง พบวา ผูเชี่ยวชาญประเมินประสิทธิภาพของระบบ โดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก (

x=

4.84, S.D. = 0.109) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับดีมากทุกขอ โดยดานที่มีคาเฉลี่ย
ประสิทธิภาพของระบบมากที่สุด คือ ดานความสามารถในการทํางานของระบบ และดานความถูกตองในการ
ทํางานของระบบ
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แบบประเมินความพึงพอใจ สัมมนาเผยแผร
“โครงการตนแบบการใหบริการนักศึกษาพิการเรียนรวม”
รายการประเมิน

x

S.D

ความหมาย

1. หัวขอที่จัดเปนประโยชน และนาสนใจ

4.68

0.557

มากที่สุด

2. ไดรับความรูเรื่องระบบ MIS เพื่อใชในการ

4.52

0.653

มากที่สุด

4.56

0.507

มากที่สุด

4.52

0.653

มากที่สุด

4.48

0.586

มาก

4.55

0.504

มากที่สุด

บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ
3. ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนักศึกษาพิการมีความ
ครบถวนสมบูรณ
4. ชองทางการติดตอสื่อสารระหวางอาจารย
ผูสอนกับเจาหนาที่ที่ใหบริการมีความเพียงพอ
5. ระบบการใชงานงายและไมซับซอน
ภาพรวม

จากตารางความพึงพอใจของผูเขารวมการสัมมนาเผยแพรโครงการตนแบบการใหบริการนักศึกษา
พิการเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( x = 4.55, S.D. = 0.504)
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูเขารวมการสัมมนาเผยแพรโครงการตนแบบการใหบริการนักศึกษาพิการ
เรียนรวม มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด จํานวน 4 ขอ และพึงพอใจอยูในระดับมาก จํานวน 1 ขอ โดย
ขอที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด คือ ขอ 1 หัวขอที่จัดเปนประโยชน และนาสนใจ ( x = 4.68, S.D. =
0.557)
แบบประเมินความพึงพอใจผูใชงานระบบบริการนักศึกษาพิการ
รายการประเมิน
1. ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนักศึกษาพิการมีความครบถวน

x

S.D

ความหมาย

3.92

0.493

มาก

3.68

0.690

มาก

3.72

0.792

มาก

3.96

0.841

มาก

สมบูรณ
2. ขอมูลแนวทางการจัดการเรียนการสอนสําหรับ
นักศึกษาพิการมีความเพียงพอ
3. ชองทางการติดตอสื่อสารระหวางอาจารยผูสอนกับ
เจาหนาที่ที่ใหบริการนักศึกษาพิการ
4. การใชประโยชนจากฐานขอมูล
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รายการประเมิน

x

S.D

ความหมาย

5. ระบบใชงานงายและไมซับซอน

3.92

0.572

มาก

6. สามารถสืบคนหรือเขาถึงขอมูลที่ตองการไดสะดวก

3.88

0.600

มาก

7. ประสิทธิภาพ/ความเร็วในการตอบสนองของระบบมี

3.59

0.507

มาก

3.80

0.484

มาก

การจัดการระดับความปลอดภัย หรือกําหนดสิทธิ์ในการ
เขาถึงขอมูล
ภาพรวม

จากตารางความพึงพอใจของผูเขารวมการอบรมการใชงานระบบบริการนักศึกษาพิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x = 3.80, S.D. = 0.484) เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา ผูเขารวมการอบรมการใชงานระบบบริการนักศึกษาพิการ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากทุก
ขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด คือ ขอ 4 การใชประโยชนจากฐานขอมูล ( x = 3.96, S.D. =
0.841)
9. รายชื่อสมาชิก CoP/บุคคลอางอิง
ดร.สิริลักษณ โปรงสันเทียะ

ประธาน Cop

ดร.รุงโรจน พงศกิจวิทูร

ที่ปรึกษา Cop

น.ส.เอื้องทิพย ไตรบํารุง

นักวิชาการศึกษา

น.ส.นวรัตน อนันตบุษย

นักวิชาการศึกษา

น.ส.สุนิตษา พูนเกษม

นักวิชาการศึกษา

น.ส.พรทิพย ผองสูงเนิน

นักวิชาการศึกษา (ลามภาษามือ)

น.ส.อภิญญา ชาวชายโขง

นักวิชาการศึกษา (ลามภาษามือ)

น.ส.นิศารักษ ดันกระโทก

นักวิชาการศึกษา (ลามภาษามือ)

น.ส.ปทมา สาเกตุ

นักวิชาการศึกษา (ลามภาษามือ)

น.ส.ดวงใจ ศรีสมัย

นักวิชาการ (ลามภาษามือ)

………………………………………………………………..
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ดานการบริการวิชาการ
รูปแบบการใหบริการนักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษาผานระบบสารสนเทศ
สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1. ที่มาและความสําคัญ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 10 ระบุไววา การจัดการศึกษาตอง
จัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป โดยการจัดการศึกษา
สําหรับบุคคลที่มีความตองการพิเศษ ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงในการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความตองการพิเศษ ตอง
จัดดวยรูปแบบที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น
หนวยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ ศูนยการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร ในฐานะเปนหนวยงานใน
ระดับปฏิบัติการ ไดเล็งเห็นความสําคัญในการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการ จึงไดรวมมือกับสํานัก
คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในการพัฒนารูปแบบการใหบริการนักศึกษาพิการใน
ระดับอุดมศึกษาผานระบบสารสนเทศขึ้น เพื่อเปนเครื่องมือในการใหบริการนักศึกษาพิการ มีการติดตอสื่อสาร
ระหวางอาจารยผูสอน เจาหนาที่ นักศึกษา และจัดสงรายงานไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได
ดวย
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อศึกษาหารูปแบบในการใหบริการนักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษา จํานวน 1 รูปแบบ
2.2 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศตามรูปแบบการใหบริการนักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษา
2.3 เพื่อใหบริการนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาไดรับบริการที่มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
3. ผูใชความรู
3.1 อาจารยผูสอน
3.2 เจาหนาที่ศูนยการศึกษาพิเศษ
3.3 บุคลากรจากมหาวิทยาลัยตางๆ ที่เขารวมรับฟงการถายทอดความรู
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4. กระบวนการหรือขั้นตอนการจัดการความรู
ขั้นตอนที่ 1สรางรูปแบบการใหบริการ
1) ประชุมบุคลากรหนวยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ คณาจารย และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเพื่อ
สรางความเขาใจและความรวมมือในการทํางานรวมกัน
2) มอบหมายงาน แบงหนาที่รับผิดชอบ เพื่อจัดทําขอมูลนักศึกษาพิการเรียนรวม เพื่อสรางรูปแบบ
ฐานขอมูลนักศึกษาพิการ ( MIS: DSS NRRU) จากการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นถึงองคประกอบและรูปแบบของ
ระบบที่ควรจะเปน
3) สรางรูปแบบการใหบริการ รวมกับบุคลากรของสํานักคอมพิวเตอร ทําใหไดระบบฐานขอมูล
นักศึกษาพิการ (MIS: DSS NRRU) ตามรูปแบบการใหบริการที่วางแผนไว

ขั้นตอนที่ 2ตรวจสอบรูปแบบการใหบริการ
เจาหนาที่ของศูนยการศึกษาพิเศษไดมีการทดสอบระบบและเชิญผูที่มีสวนเกี่ยวของรวมรับฟง
วิธีการใชงานระบบ ขั้นตอนวิธีการตางๆ และมีการนําเสนอระบบตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน

5 คน เพื่อให

ผูเชี่ยวชาญประเมินประสิทธิภาพการใชงานระบบ ซึ่งภาพรวมอยูในระดับดีมาก ( X = 4.84, S.D. = .109)
และไดปรับปรุงระบบจากขอเสนอแนะของผูเกี่ยวของ รวมถึงไดจัดทําคูมือการใชงานรูปแบบการใหบริการ คือ
ระบบฐานขอมูลนักศึกษาพิการ (MIS : DSS NRRU)
ขั้นตอนที่ 3จัดอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อการใชงานรูปแบบการใหบริการ MIS : DSS NRRU
มีการจัดเผยแพรใหกับอาจารยผูสอน โดยไดมีการสาธิตการใชงานรูปแบบบริการ

MIS : DSS NRRU

สําหรับอาจารยผูสอนนักศึกษาพิการ ในสวนของวิธีการเขาถึงระบบฐานขอมูล ชองทางการติดตอสื่อสาร
ระหวางอาจารยผูสอนกับเจาหนาที่ และการแจงรายชื่อนักศึกษาพิการในแตละภาคเรียน โดยไดทดลองใช
ระบบผาน USERNAMEของอาจารยผูสอนแตละทาน และหลังจากการทดลองใชงานก็มีการสรุป และ
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แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาระบบใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น และไดใหผูเขารวม
อบรมประเมินความพึงพอใจตอการใชงาน ภาพรวมอยูในระดับมาก( X = 3.80, S.D. = .484)
ขั้นตอนที่ 4 สัมมนาเผยแพรรูปแบบการใหบริการนักศึกษาพิการเรียนรวม
การเชิญบุคลากรหนวยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ และผูสนใจ เขา
รวมรับฟงการเผยแพรในครั้งนี้ดวย ไดแก มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มรภ.มหาสารคาม มรภ.ลําปาง มรภ.อุบลราชธานี และมรภ.บุรีรัมยรวม 7 สถาบันการศึกษาที่
เขารวม รวมถึงบุคลากรเจาหนาที่ของมหาวิทยาราชภัฏนครราชสีมาอีกจํานวนหนึ่ง โดยในการสัมมนาครั้งนี้ก็
เพื่อจัดเผยแพรผลการดําเนินจัดทํารูปแบบการใหบริการนักศึกษาพิการเรียนรวม ใหกับหนวยงานที่ใหบริการ
สนับสนุนนักศึกษาพิการของสถาบันตางๆ ไดรับทราบ และเพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานดาน
บริการนักศึกษาพิการของแตละสถาบันการศึกษา โดยไดมีการนําเสนอระบบฐานขอมูลนักศึกษาพิการที่ได
พัฒนาขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกในการใหบริการนักศึกษาพิการเรียนรวม เจาหนาที่ และอาจารยผูสอน
รวมถึงขอมูลพื้นฐานในการใหบริการสําหรับนักศึกษาพิการในแตละภาคเรียน เปนตนโดยความพึงพอใจของ
ผูเขารวมการสัมมนาเผยแพรโครงการตนแบบการใหบริการนักศึกษาพิการเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.55, S.D. = .504)
5. องคความรูหรือผลลัพธที่ได
ไดรูปแบบการใหบริการนักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษาผานระบบสารสนเทศ คือ ระบบฐานขอมูล
นักศึกษาพิการ และปรับปรุงระบบบริการการศึกษาสําหรับอาจารย ที่รองรับรูปแบบการใหบริการนักศึกษา
พิการ ดังนี้
5.1 การเตรียมขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับนักศึกษาพิการสําหรับอาจารย
5.2 ชองทางการติดตอสื่อสารระหวางเจาหนาที่กับอาจารยผูสอน
5.3 ชองทางการติดตอสื่อสารระหวางอาจารยผูสอนกับนักศึกษาพิการ
5.4 ชองทางการสื่อสารระหวางอาจารยตออาจารย ที่สอนนักศึกษาพิการเชนเดียวกัน
5.5 รูปแบบการลงทะเบียนนักศึกษาพิการ
5.6 รูปแบบขอมูลที่สนับสนุนการจัดทําแผนการใหบริการนักศึกษาเฉพาะบุคคล (ISP)
5.7 รูปแบบขอมูลที่สนับสนุนการขอรับเงินทางการศึกษาสําหรับนิสิตนักศึกษาพิการ จากรัฐบาล
5.8 รูปแบบการรายงาน ไดแก สถิตินักศึกษาพิการ จําแนกตามประเภทความพิการ/สังกัดคณะ/
สาขาวิชา/ชั้นป รายงานผลการตรวจสอบทุนการศึกษา และรายงานรายชื่ออาจารยผูสอนที่สอนนักศึกษา
พิการ
NRRU Show&Share 2015 : แนวปฏิบัติที่ดี
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6. ปจจัยสูความสําเร็จ
ความรวมมือ รวมใจ ของผูที่เกี่ยวของ ทั้งอาจารย เจาหนาที่ศูนยบริการการศึกษา เจาหนาที่จาก
สํานักคอมพิวเตอร รวมไปจนถึงบุคลากรจากสถาบันการศึกษาอื่น ที่เขารวมรับฟงการเผยแพรรูปแบบการ
ใหบริการนักศึกษาพิการ ซึ่งทุกสวนไดรวมแลกเปลี่ยน ใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงรูปแบบใหเหมาะสมมาก
ยิ่งขึ้น
7. การนําไปใชประโยชน
7.1 เจาหนาที่ศูนยการศึกษาพิเศษ และอาจารยผูสอน ที่มีนักศึกษาพิการลงทะเบียนเรียนในป
การศึกษา 2557 ไดใชองคความรูจากการศึกษาหารูปแบบการใหบริการนักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษาผาน
ระบบสารสนเทศ คือ ระบบฐานขอมูลนักศึกษาพิการ และระบบบริการการศึกษา
7.2 ไดถายทอดรูปแบบการใหบริการนักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษาผานระบบสารสนเทศ คือ
ระบบฐานขอมูลนักศึกษาพิการ ในโครงการฝกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาและการใชงานฐานขอมูลนักศึกษา
พิการ” เพื่อเสริมสรางทักษะความรู ความเขาใจในการใชงานระบบฐานขอมูลนักศึกษาพิการสําหรับเจาหนาที่
และอาจารยผูสอน เพื่ออํานวยความสะดวกในการใหบริการนักศึกษาพิการ และสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาที่
มีการเปดรับนักศึกษาพิการมีการจัดเก็บฐานขอมูลของนักศึกษาอยางเปนระบบเมื่อวันที่ 25 – 26 มิถุนายน
2558 เวลา 09.00 – 16.30 น.ณ หองปฏิบัติการ 27.05.01อาคาร 27 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ที่สํานักคอมพิวเตอร รวมกับ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดจัดขึ้น มีผูเขารวม อบรมจาก
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 52 แหง รวมผูเขาอบรมจํานวน 62 คน
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8. รายชื่อสมาชิก CoP/บุคคลอางอิง
ดร.สิริลักษณ โปรงสันเทียะ

ประธาน CoP

น.ส.เอื้องทิพย ไตรบํารุง

นักวิชาการ

น.ส.สุดา ทิพยประเสริฐ นักวิชาการ
น.ส.สุวรรณา บุเหลา

นักวิชาการ

น.ส.พิชามญชุ สินลาลับ

นักวิชาการ

นายฉัตรดนัย พยัคฆพงษ

นักวิชาการ

นายนัฏศักร แปนเงิน

นักวิชาการ

9. เอกสารอางอิง
งานสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. (2558). การ
พัฒนาและการใชงานฐานขอมูลนักศึกษาพิการ. นครราชสีมา :สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. (2558). รายงานผลการอบรมการพัฒนาและการใชงานฐานขอมูล
นักศึกษาพิการ ระหวางวันที่ 25-26 มิถุนายน 2558 ณ หองปฏิบัติการ 27.05.01 สํานัก
คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. นครราชสีมา :สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา.

………………………………………………………………..
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ดานการบริการวิชาการ
การจัดบริการวิชาการเพื่อสงเสริมภาวะพฤฒพลัง (Active Aging) ในสถานศึกษา
ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานการพยาบาลผูสูงอายุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
1. ที่มาและความสําคัญ
จากรายงานสถานการณผูสูงอายุ โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ (2557) พบวาจังหวัดนครราชสีมาเปน
จังหวัดที่มีผูสูงอายุมากที่สุดในประเทศไทย โดยมีจํานวนประชากรสูงอายุ 336,276 คน คิดเปน รอยละ 12.93
ตอประชากรทั้งจังหวัด ซึ่งถือวาอยูในภาวะ สังคมผูสูงอายุ และกําลังกาวเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุอยาง
สมบูรณในระยะเวลาอันใกล การเตรียมความพรอมในการดูแลประชากรกลุมดังกลาว
เพื่อให มีศักยภาพ
พึ่งตนเองไดและสามารถทําประโยชนตอครอบครัวและสังคม ซึ่งตรงกับแนวคิดพฤฒพลัง (Active ageing)
หมายถึงการกระทําตามกระบวนการที่นําไปสูการมีสุขภาพดี(Healthy)การมีสวนรวมในสังคม (Participation) และ
การมีความมั่นคง (Security) ในการที่จะเสริมสรางคุณภาพชีวิตเมื่อสูงวัย (WHO, 2002) ถือเปนความจําเปน
อยางเรงดวน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา เปนสถาบันการศึกษาซึ่งมีภารกิจหลักในการผลิต
บัณฑิตพยาบาลวิชาชีพ เพื่อใหสอดคลองกับแนวโนมและปญหาการดูแลผูสูงอายุในอนาคต การพัฒนาองค
ความรูของอาจารยและพัฒนาบัณฑิตใหมีความรูความสามารถในการใหบริการผูสูงอายุจึงมีความจําเปนอยาง
ยิ่ง ตลอดจนมีพันธกิจในการใหบริการวิชาการแกสังคม สรางและบูรณาการองคความรูเพื่อประโยชนของ
ชุมชนและสังคมอาเซียน
จากปญหาและเพื่อตอบสนองพันธกิจดังกลาว ทางวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา จึงได
มีการจัดตั้งกลุมรักษผูสูงอายุเพื่อเปนแหลงเรียนรูสําหรับนักศึกษา อาจารยและบุคลากร เพื่อเปนแหลงเรียนรู
ใหบริการทางดานสุขภาพอนามัยแกผูสูงอายุ พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม งานสรางสรรค สรางและสังเคราะห
องคความรู ที่เกี่ยวกับผูสูงอายุ การจัดบริการวิชาการดังกลาว ไดเริ่มดําเนินงานและพัฒนาอยางตอเนื่องโดย
การนํากระบวนการประกันคุณภาพ ตามระบบวงจรคุณภาพ ( PDCA)มาใชรวมกับแนวคิดการจัดการความรูใน
การพัฒนาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๙ จนถึงปจจุบัน ความสําเร็จในการดําเนินงานไดรับการพัฒนาเปนแนวปฏิบัติที่
ดีในการบริการวิชาการเพื่อเสริมสรางศักยภาพและคุณคาของผูสูงอายุ อยางเปนรูปธรรม เปนการสราง
ผูสูงอายุที่มีพฤฒพลัง (Active Aging) เพื่อรับใชสังคมและถายทอดองคความรูที่ ไดรับการสั่งสมจากประสบการณ
ตรง ซึ่งมีคุณคาและไมสามารถหาหนังสือเลมใดในโลกอธิบายได โดยหัวใจของแนวปฏิบัติที่ดี คือ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู และการจัดการความรูในทุกกระบวนการ การเพิ่มคุณคาและแสดงใหเห็นถึงการยอมรับ
ผูสูงอายุอยางแทจริง การสรางพื้นที่ทางสังคมใหกับผูสูงอายุ การคิดริเริ่มและการออกแบบสรางสรรคกิจกรรม
ที่มีการผสานความคิดในทุกกลุมวัย ทันสมัย เขากับการเปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบัน สงดําเนินการจนถึง
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การประเมินผลและปรับปรุงกิจกรรม ลวนมาจากผูสูงอายุเนื่องจากเปนความตองการที่แทจริงของผูสูงอายุ
กอใหเกิดความสุข และความตอเนื่องยั่งยืน
2. วัตถุประสงคของโครงการ
2.1 เพื่อสงเสริมภาวะพฤฒพลังของผูสูงอายุ
2.2 เพื่อเปนแหลงเรียนรูของอาจารย นักศึกษาพยาบาล บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครราชสีมา
2.3 เพื่อรวบรวมองคความรูดานผูสูงอายุ
3. ผูใชความรู
วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หนวยงานที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานดานผูสูงอายุ
นักศึกษาพยาบาล ผูสูงอายุ และบุคคลทั่วไป
4. กระบวนการหรือขั้นตอนการจัดการความรู
ในการดําเนินโครงการบริการวิชาการกลุมรักษผูสูงอายุ คณะทํางานเริ่มดวยการประเมินผลการ
ดําเนินโครงการในปงบประมาณ 2549 ถึง 2554 ที่การนําหลัก PDCA มาเปนวงจรในการบริหารจัดการ
โครงการหลายครั้งอยางตอเนื่อง ผานหัวใจหลักคือการจัดการความรู โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูและถอด
บทเรียน แบบมีสวนรวม โดยมีขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การบงชี้ความรู เกิดจาการวิจัยและสังเคราะหองคความรู ผลการประเมิน ปญหาและ
ความตองการของประเทศในยุคที่กาวเขาสูสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ การถอดบทเรียนจากกลุมรักษผูสูงอายุ
ในการพัฒนาพฤฒพลังของสมาชิกกลุมรักษผูสูงอายุ
ขั้นตอนที่ 2 การสรางและแสวงหาความรู ทบทวนวรรณกรรม คําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ ผาน
กระบวนการวิจัยพัฒนารูปแบบการเสริมสรางพฤฒพลังในผูสูงอายุ
ขั้นตอนที่ 3 การจัดการความรูใหเปนระบบ เมื่อไดความรูมาเพียงพอแลว ก็นํามาจัดหมวดหมูให
ชัดเจน และจัดเก็บไวในรูปแบบตางๆ แบงประเภทของหัวขอความรู
ขั้นตอนที่ 4 การประมวลและกลั่นกรองความรู นําความรูที่จัดการใหเปนระบบ แลวมาทบทวน
กลั่นกรอง ใหมีความทันสมัยและทบทวนซ้ําดวยผูทรงคุณวุฒิและผูสูงอายุที่ใหขอมูล พัฒนาใหเกิดความงาย
ในการอานและทําความเขาใจซึ่งเหมาะสําหรับผูสูงอายุ และผูที่เกี่ยวของ
ขั้นตอนที่ 5 การเขาถึงความรู และขั้นตอนที่ 6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู สรุปองคความรู จัด
พื้นที่ทางสังคมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ทั้งในรูปแบบการนําเสนองานวิจัยในเวทีระดับชาติและนานาชาติ
จัดทํารูปเลมองคความรูที่ได ซึ่งผลที่ไดเปนทําเนียบวิทยากรดานผูสูงอายุ และภูมิปญญาผูสูงอายุเผยแพร
ตลอดจนจัดทําวิจัยประเมินผล และวิจัยพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี และ การพัฒนารูปแบบ จนทําใหโครงการ
ประสบความสําเร็จทั้งในดานประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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5. องคความรูหรือผลลัพธที่ได
การจัดบริการวิชาการเพื่อเสริมสรางพฤฒพลังในผูสูงอายุ ในสถานศึกษา มีหัวใจสําคัญคือ
5.1 คุณคาที่สัมผัสไดเกิดจากความจริงใจของผูใหบริการ การแสดงใหเห็นถึงความจริงใจในการ
ใหบริการ การยอมรับผูสูงอายุอยางแทจริง บุคลากรของวิทยาลัย
พยาบาลฯ ในทุกระดับ ตั้งแตผูอํานวยการ อาจารย เจาหนาที่
แมบาน ยามรักษาความปลอดภัย นักศึกษา ทุกคนในวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา จะตอนรับ ยกมือไหว ทําความ
เคารพดวยความออนนอม ดูแลผูสูงอายุประดุจญาติ สงผลทําให
ผูสูงอายุเกิดคุณคาและเชื่อมั่นที่จะทําประโยชน ใหกับตนเอง
ครอบครัวและผูอื่น
5.2สรางชีวิตใหมกับทําเลใหมกลางใจวัยอื่นๆ จัดโอกาสหรือ
พื้นที่จากสังคมใหกับผูสูงอายุทุกคนไดรวมเปนหนึ่งในการผลิตบัณฑิต
พยาบาลที่มีคุณภาพและมีคุณธรรมจริยธรรมตามอัตลักษณบัณฑิต โดยให
ผูสูงอายุเปนครูกับนักศึกษาในหลากหลายรายวิชาเชน เชิญผูสูงอายุที่มี
ความสามารถเฉพาะ ไดแก ความรูเรื่องมารยาทไทย เรื่องประเพณี
วัฒนธรรมไทย รวมสอนนักศึกษาพยาบาลในรายวิชาทักษะชีวิต และเปนผู
ฝกสอนนักศึกษาในการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ จนไดรับรางวัลซึ่ง
เปนการสรางคุณคาในตนเองใหกับผูสูงอายุ
โดยนักศึกษาไดเขารวมการประกวดมารยาทไทย ชิงถวยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโครงการธนชาต ริเริ่ม เติมเต็มเอกลักษณไทย ครั้งที่ 42 ประจําป 2556 โดยไดรับ
รางวัลชมเชย เกียรติบัตรพรอมเงินรางวัล 4,000 บาท
เปนวิทยากรพิเศษใหกับนักเรียน โรงเรียนบานหัวทะเล เพื่อสงเสริมความรูความเขาใจและสราง
เจตคติที่ดีตอผูสูงอายุ
5.3 แลกเปลี่ยนเรียนรูเปนครูผูถายทอด จัดเวทีใหผูสูงอายุการแลกเปลี่ยนเรียนรูและถายทอด
ความรูผานการจัดรายการวิทยุและจดหมายขาว โดยปจจุบันกลุมรักษผูสูงอายุมีการจัดทําจดหมายขาวถึง
สมาชิกปละ 6 ครั้ง พบวาผูสูงอายุตางสงบทความและเขียนเนื้อหาจํานวนมาก จนตองจัดลําดับในการลง
ตีพิมพ รวมถึงผูสูงอายุที่พิมพหรือเขียนมาแจกเองเพิ่มเติม
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5.4 หลากวัยสรางสีสัน มีสวนรวมกันในสังคมเพิ่ม
ความมั่นคงใหชีวิต สงเสริมในการเขารวมงานวิชาการและ
งานสําคัญตางๆในนามกลุมรักษผูสูงอายุ เชน งานวัน
สงกรานตบานพังเทียม โดยสนับสนุนใหมีนักศึกษาและ
บุคลากรเขารวมงาน เพิ่มความมั่นคงทุกดาน เชนทางดาน
รางกาย จัดบริการประเมินสุขภาพสมรรถภาพ คัดกรองโรค
ใหความรูดานการดูแลสุขภาพ จากวิทยากรของวิทยาลัยที่มี
ความเชี่ยวชาญในเรื่องตางๆ เปนตน
5.5 วิจัยเปนฐาน จัดการความรู มุงสูความสําเร็จ
จากความสําเร็จที่ทําใหผูสูงอายุเชื่อมั่นเกิดจากการ
ทําวิจัยและการประเมินผลดวยวิจัย พรอมการแลกเปลี่ยนและ
การจัดการความรูซึ่งผูสูงอายุมีสวนรวม และเกิดจากตัวของ
ผูสูงอายุเองทําใหการจัดกิจกรรมอยูบนพื้นฐานของความ
ตองการและการมีสวนรวมอยางแทจริง
6. ปจจัยสูความสําเร็จ
6.1 การสรางองคกรที่มีเปาหมายชัดเจน คือ การเปนศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานการพยาบาล
ผูสูงอายุ
6.2 ผูนํามีวิสัยทัศน พรอมเรียนรูและสนับสนุน
6.3 ทีมงานเขมแข็ง และมีความเชี่ยวชาญ รวมถึงยอมรับผลการประเมินและพรอมพัฒนาปรับปรุง
6.4 การจัดกิจกรรมที่ผสมผสานความคิดระหวางผูสูงอายุและวัยอื่นๆ
6.5 บูรณาการทุกพันธกิจ ไมเพิ่มงาน สรางคุณคา
7. การนําไปใชประโยชน
เผยแพรความรูผานทางงานวิจัย และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูทางดานผูสูงอายุ
8. วิธีการหรือเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลการนําความรูไปใช
การแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการนําความรูไปใชและการเผยแพร ในรูปแบบงานวิจัยเชน
- วิจัยประเมินผลโครงการ
- วิจัยความรูและทัศนคติของนักศึกษาพยาบาลศาสตรที่ผานการเรียนวิชาการพยาบาลผูสูงอายุ
- วิจัยการศึกษาภาวะสุขภาพผูสูงอายุที่เขารวมโครงการบริการวิชาการและบริการสุขภาพกลุมรักษ
ผูสูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
- การสังเคราะหงานวิจัยดานผูสูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
NRRU Show&Share 2015 : แนวปฏิบัติที่ดี
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9.รายชื่อสมาชิก CoP/บุคคลอางอิง
นายมา อินทศร
ประธานกลุมรักษผูสูงอายุ
นางเอมอร พุทธจันทร
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสุทธจินดา
นางจําเรียง กรโคกกรวด
ประธานอสม. และประธานจิตอาสาโรงพยาบาลมหาราช
อาจารยสุทธาพร หาญสูงเนิน
ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานหัวทะเล
นายกองคการปกครองสวนทองถิ่นตําบลพังเทียม อําเภอพระทองคํา จังหวัดนครราชสีมา
คณะกรรมการศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานการพยาบาลผูสูงอายุ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
นางละมอม สายแวว
ประธานชมรมบุคลากรใจใส รักษวัยงาม
นักศึกษาชมรมโคราชวัยใสรักษวัยงาม

………………………………………………………………..
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ดานการวิจัย
1 โปรแกรมวิชา 1 ชุมชน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1. ที่มาและความสําคัญ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีวิสัยทัศน

“เปนผูนําดานการ

ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตรใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล วิจัยพัฒนาถายทอดความรูและเทคโนโลยีสูชุมชน ”
และมีพันธกิจ สรางผลงานวิจัยอันเปนประโยชนทางวิชาการ และสนองความตองการสังคม และใหบริการ
วิชาการและถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสูชุมชนโดยบูรณาการความคิดใหมๆกับภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน และตอบสนองความตองการของชุมชนและสังคม สําหรับการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ การบูร
ณาการการเรียนการสอน งานบริการวิชาการเชิงสรางสรรค และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภายใตความ
รับผิดชอบของทุกโปรแกรมวิชา อันจะเปนการพัฒนาองคความรูงานวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ และงานบริการ
วิชาการเชิงสรางสรรค สูชุมชนและสังคม ภายใตความรวมมือทั้งภายในมหาวิทยาลัย องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และชุมชนที่เปนแหลงเรียนรู ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย คือ “ที่พึ่งของทองถิ่น”
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อเปนการบูรณาการการบริการวิชาการ การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการคนควาวิจัย
โดยนําประสบการณจากการบริการวิชาการมาพัฒนาสิ่งดังกลาวใหสอดคลองกับความตองการของสังคมได
อยางแทจริง
2.2 เพื่อพัฒนาและเผยแพรองคความรู นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ ในลักษณะการใหบริการวิชาการ
2.3 เพื่อจัดทําหนังสือบทสังเคราะหงานวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ และการบริการวิชาการเชิง
สรางสรรค
3. ผูใชความรู
คณาจารย นักศึกษา ผูนําชุมชน และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

NRRU Show&Share 2015 : แนวปฏิบัติที่ดี

19

4. กระบวนการหรือขั้นตอนการจัดการความรู
เริ่มตน
ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการเพื่อกําหนดประเด็นดานการจัดการองคความรูที่จะลงบริการวิชาการ
ลงพื้นที่ชุมชน เพื่อวิเคราะหความตองการของชุมชน ในดานการบริการวิชาการ
ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการสรุปประเด็นการบริการวิชาการที่ชุมชนใหความสนใจ
จัดทําแผนดานการบริการวิชาการ ของแตละโปรแกรมวิชา
ประชุมสรุปองคความรูและขั้นตอนการดําเนินงาน
นําไปใชจริงในการลงพื้นที่บริการวิชาการ
สรุปผลการดําเนินงานการบริการวิชาการ
ประชุมแลกเปลี่ยนองคความรูที่ไดจาการบริการวิชาการ
ถอดบทเรียนและสรางแนวปฏิบัติที่ดีในการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยใหเกิดประโยชน
สูงสุด
ผูรับผิดชอบแตละโครงการเขียนบทสังเคราะหการบริการวิชาการ
คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคพิจารณาบทสังเคราะหการบริการวิชาการ
จัดทําหนังสือบทสังเคราะหงานวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ และการบริการวิชาการเชิงสรางสรรค
เผยแพรองคความรู เชน WEB SITE,งานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ,กิจกรรม Show and Share
ณ บานหัวลําโพง ตําบลพุดซา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา, การประชุมสภามหาวิทยาลัย, การประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย,การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ และนําเสนอผลงานในมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูของ
มหาวิทยาลัย

สิ้นสุด
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5. องคความรูหรือผลลัพธที่ไดรับ
หนังสือบทสังเคราะหงานวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ และการบริการวิชาการเชิงสรางสรรค
แนวปฏิบัติที่ดีในการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย

6. ปจจัยสูความสําเร็จ
6.1 มีนักวิจัยที่มากประสบการณดานการลงพื้นที่ใหบริการวิชาการ สามารถถายทอดองคความรูใน
กระบวนการตางๆ ไดอยางดี
6.2 มีการวางแผนและการดําเนินงานทุกขั้นตอนที่เปนระบบโดยทุกคนมีสวนรวม
6.3 มีเครือขายที่เปนฐานของขอมูลดานการวิจัย
7. การนําไปใชประโยชน
นําแนวปฏิบัติที่ดีไปใชในการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย ของแต
ละโปรแกรมวิชา
8. รายชื่อสมาชิก CoP
กรรมการที่ปรึกษา
ผูชวยศาสตราจารยรุจิรา อุปวานิช

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ดร.บุษราคัมปอมทอง

รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

นายสุขสรรคตันสิริ

รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา
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กรรมการดําเนินงาน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาสนาภานุรักษ

ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย ดร.ไทยปญญาจันปุม รองประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย ดร.ณภัทรนอยน้ําใส

กรรมการ

รองศาสตราจารยวัฒนาภรณโชครัตนชัย

กรรมการ

รองศาสตราจารยสุกัญญา กลอมจอหอ

กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายสุนียจับโจร กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุปผชาติตอบุญสูง กรรมการ
สัตวแพทยหญิง ดร.แคทรียาสุขวรรณ

กรรมการ

ดร.จิณณวัตรมานะเสถียร

กรรมการ

ดร.วราวุธธนะมูล

กรรมการ

ดร.ศิวพรแพงคํา

กรรมการ

ดร.ณพฐ โสภีพันธ

กรรมการ

ดร.หฤษฎสลักษณวิริยะ

กรรมการ

นางมัตติกาชัยมีแรง พันธุดี

กรรมการ

นายธีระ ธรรมวงศา

กรรมการ

นายเจษฎาทิพยะสุขศรี

กรรมการ

ดร.นิรันดรคงฤทธิ์

กรรมการและเลขานุการ

นายเอนกศรีสุวรรณ

กรรมการและผูชวยเลขานุการ

นายสุวิจักษณปรึกกระโทก

ผูชวยเลขานุการ

นางจิตตราภูมิกระโทก

ผูชวยเลขานุการ

………………………………………………………………..
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ดานการวิจัย
การพัฒนากระบวนการใชงานระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา(CHE QA Online System) ในหนวยงานระดับคณะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผาน R2R
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1. ที่มาและความสําคัญ
ระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ( CHE QA Online System)
เปนระบบที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รวมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดพัฒนาขึ้น และ
กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งรวมถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตองนําขอมูลการประเมินตนเอง
(SAR) และขอมูลที่เกี่ยวของ ของหนวยงานระบบคณะทุกหนวยงานเขาสูระบบ เพื่อรับการประเมิน และยืนยัน
การประเมินจากผูตรวจประเมินผานทางระบบดังกลาว จากนั้นมหาวิทยาลัยตองสงขอมูลผานระบบไปยัง
สกอ. ภายในระยะเวลาที่กําหนด เนื่องจากระบบ CHE QA Online มีรอบการเปดและปดระบบ โดยประมาณ
ชวงเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน สกอ.จะแจงมายังมหาวิทยาลัยใหสงตัวแทนเขารวมประชุม เพื่อรับทราบ
แนวทางการดําเนินงานระบบ เมื่อตัวแทนรับทราบแนวทาง รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวของจาก สกอ.แลว จะนําสิ่ง
ที่ไดรับมาถายทอดสูหนวยงานระดับคณะทุกหนวยงานเปนลําดับตอไป
จากโครงสรางของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หนวยงานระดับคณะ มีทั้งหมด 15 หนวยงาน
ไดแก 1) คณะครุศาสตร 2) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 4) คณะ
วิทยาการจัดการ 5) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 6) คณะสาธารณสุขศาสตร 7) บัณฑิตวิทยาลัย
8) สถาบันวิจัยและพัฒนา 9) สถาบันวิจัยไมกลายเปนหินฯ 10) สถาบันภาษา 11) สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 12) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 13) สํานักคอมพิวเตอร 14) สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม และ 15) สํานักงานอธิการบดี ซึ่งหนวยงานระดับคณะทุกหนวยงานมีผูดูแลระบบของหนวยงาน
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 2224/2557
ผูดูแลระบบของหนวยงานระดับคณะทุกหนวยงานจะไดรับขอมูลแนวทางการดําเนินงานระบบที่เปน
ลายลักษณอักษรอยางนอย 1 ครั้งตอปการศึกษา และขอมูลที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานระบบ หรือการ
สนับสนุนจากผูดําเนินงาน หรือผูดูแลระบบของมหาวิทยาลัย ในกรณีเมื่อผูดูแลระบบของหนวยงานระดับคณะ
ประสบปญหาในการดําเนินงานระบบ โดยการสนับสนุน หรือการติดตอ ผานชองทางตางๆ เชน อีเมล
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แอดเดรส โทรศัพท หรือเครือขายสังคมออนไลน เปนตน ตั้งแตปการศึกษา 2553 – 2556 มีการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการการใชงานระบบ CHE QA Online System ใหแกผูดูแลระบบของหนวยงานระดับคณะไปแลว
2 ครั้ง เสียงสะทอนจากผูดูแลระบบของหนวยงานระดับคณะถึงปญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงานระบบใน
ปการศึกษาที่ผานมา ตัวอยางของปญหาหรืออุปสรรคที่พบ เชน
1. เมื่ออัพโหลดไฟลขอมูลพบวาระบบทํางานชามาก บางครั้งพบ

error หรือไมสามารถอัพโหลด

ไฟลขอมูลไดสําเร็จ
2. ไมสามารถอัพโหลดไฟลขอมูลที่มีขนาดใหญไดพื้นที่ที่จัดเก็บขอมูลเต็ม
3. การนําเขาขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set : CDS) ไมครบถวน
4. การนําขอมูลเขาระบบไมครบถวนทุกสวนที่ตองนําเขา
5. เอกสารหลักฐานไมครบถวน
6. เอกสารหลักฐานที่นําเขาระบบ ไมตรง หรือไมสอดคลองกับผลการดําเนินงาน
7. ดําเนินงานระบบในเวลาที่กระชั้น
8. มีผูดําเนินการนําขอมูลเขาสูระบบเพียงคนเดียว
9. ไมเขาใจความหมายของชื่อขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set : CDS) ในระบบ เปนตน
ไดมีการศึกษาปญหาการใชงาน เพื่อรวบรวมขอมูลจากผูที่มีสวนเกี่ยวของจากหนวยงาน ทั้งระดับ
คณะ ระดับมหาวิทยาลัย และนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงคูมือกระบวนการใชงาน อีกทั้งผูมีสวนเกี่ยวของจะได
รวมกันพิจารณา ไตรตรอง และถอดเอาองคความรูที่ไดจากกระบวนการเรียนรูที่นํามาใชโดยเนนที่การมีสวน
รวมของผูปฏิบัติงานจริงแลว คาดวาจะมีประโยชนตอการดําเนินงานระบบ CHE QA Online System ให
บรรลุเปาหมาย และมีแนวทางใหผูปฏิบัติงานทั้งในระดับหนวยงาน และระดับมหาวิทยาลัย เพื่อใหการ
ดําเนินงานมีความสะดวก ราบรื่น ไดสัมฤทธิ์ผลของการดําเนินงานยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหผูดูแลระบบในภาพรวมของมหาวิทยาลัยไดพูดคุย และแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ ผูดูแลระบบ
ระดับคณะ ( AdminFacultys) ผูดูแลรายตัวบงชี้ ( Editors) และผูใชงานระบบในสิทธิ์ของกรรมการตรวจ
ประเมิน ( Assessors) และสามารถรวบรวมและศึกษาปญหาการใชงานระบบฐานขอมูลดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ( CHE QA Online System)ในหนวยงานระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
2.2 เพื่อใหผูดูแลระบบระดับคณะ ผูดูแลรายตัวบงชี้ และผูใชงานระบบในสิทธิ์กรรมการตรวจ
ประเมิน ไดนําแผนพับคูมือกระบวนการใชงานระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ( CHE QA Online System) ไปใชเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน และใหขอเสนอแนะเพื่อ
นําไปสูการปรับปรุง
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2.3 เพื่อใหผูใชงาน และผูเกี่ยวของกับระบบ CHE QA Online ระดับคณะมีโอกาสไดแสดงความ
คิดเห็นและประเมินกระบวนการใชงานระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ อุดมศึกษา
(CHE QA Online System)
3. ผูใชความรู
ผูใชงานระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาCHE
( QA Online System)
ในหนวยงานระดับคณะทุกหนวยงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งใชสิทธิ์การเขาใชงานระบบ
ดังตอไปนี้
ผูดูแลระบบ ระดับคณะ (AdminFacultys)
ผูดูแลรายตัวบงชี้ ระดับคณะ (Editors)
ผูประเมิน ระดับคณะ (Assessors)
4. กระบวนการหรือขั้นตอนการจัดการความรู
การพัฒนากระบวนการใชงานระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
(CHE QA Online System) ในหนวยงานระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีกระบวนการในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูทุกๆ ขั้นตอนของการดําเนินการ ดังนี้
4.1 การศึกษาและเรียนรูกระบวนการวิจัยแบบ R2R อยูในลักษณะของการอบรม โดยสถาบันวิจั ย
และพัฒนาเปนผูรับผิดชอบดําเนินการจัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2557 มีรายละเอียดดังนี้
4.1.1 พี่เลี้ยงนักวิจัยผูมีองคความรู ความเชี่ยวชาญและประสบการณ ถายทอดความรูการวิจั ย
แบบ R2R สูผูที่เขารวมโครงการ
4.1.2 ผูเขารวมโครงการนําเสนอประเด็น/หัวขอที่จะนํามาเปนประเด็นในการดําเนินการ
4.1.3 มีการแสดงความคิดเห็นจากบุคลากรหนวยงานอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวของในกระบวนงาน
4.1.4 พี่เลี้ยงนักวิจัยไดใหขอเสนอแนะเพื่อใหไดประเด็นหรือหัวขอในการวิจัย รวมถึงเทคนิค
วิธีการที่เกี่ยวของและจําเปนที่ชวยหนุนเสริมใหผูรวมโครงการสามารถดําเนินการวิจัยแบบ R2R ตอไปได
4.2 การดําเนินการวิจัย R2R ขั้นตอนการศึกษาปญหา และรวบรวมขอมูล มีรายละเอียดดังนี้
4.2.1 ผูดําเนินการวิจัย R2R ใชแบบสอบถาม และแบบสอบถามออนไลน เปนเครื่องมือในการ
รวบรวมขอมูล โดยทําการประสานไปยังผูที่เกี่ยวของ และหนวยงานตนสังกัดเพื่อขอความอนุเคราะหขอมูล
4.2.2 ผูดําเนินการวิจัย R2R ไดใชการสัมภาษณเชิงลึกเพื่อรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ
อีกทั้งไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในมุมของผูใชงานระบบในภาพรวมของมหาวิทยาลัย กับผูดูแลระดับคณะ
ผูดูแลรายตัวบงชี้ และผูใชงานในสิทธิ์กรรมการตรวจประเมิน
4.2.3 ผูดําเนินการวิจัย R2R ไดปรึกษา และขอคําแนะนําจากพี่เลี้ยงนักวิจัยในทุกขั้นตอน และ
ทุกกระบวนการในการดําเนินการ
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4.3 การติดตาม และรายงานความกาวหนาของการวิจัย R2Rมีรายละเอียดดังนี้
4.3.1 สถาบันวิจัยและพัฒนากําหนดใหมีการรายงานความกาวหนาของงานวิจัย R2R เปนระยะ
รวมทั้งหมด 3 รอบ 1) เดือนเมษายน 2557 2) เดือนธันวาคม 2557 และ 3) เดือนเมษายน 2558 โดยใช
วิธีการประชุมนําเสนอในลักษณะแลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวางผูดําเนินการวิจัย R2R พี่เลี้ยงนักวิจัย และ
บุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของ
4.3.2 พี่เลี้ยงนักวิจัย และผูมีองคความรูที่เกี่ยวของไดใหขอเสนอแนะในการปรับเปลี่ยน รวมทั้ง
สิ่งที่สมควรตองดําเนินการเพิ่มเติมเพื่อประสิทธิภาพของการดําเนินการ รวมทั้งเพื่อใหไดขอมูลที่มีประโยชนตอ
การดําเนินการ
4.4 การวิเคราะหขอมูล และสรุปผล มีรายละเอียดดังนี้
4.4.1 จากองคความรูที่ไดรับจากการอบรม รวมถึงการศึกษาเรียนรูเพิ่มเติมจากแหลงความรู
อื่นๆ ผูดําเนินการวิจัย R2R ไดทําการวิเคราะหขอมูล และสรุปผล
4.4.2 ผูดําเนินการวิจัย R2R นําสิ่งที่ไดจากการวิเคราะห และขอมูลการสรุปผลนําปรึกษาตอพี่
เลี้ยงนักวิจัย จากนั้นนําขอเสนอแนะมาปรับปรุง เพื่อใหไดรายงานการวิจัยที่สมบูรณ และนําสงไดทันตาม
กําหนดเวลา
5. องคความรูหรือผลลัพธที่ได
ผลลัพธที่ไดจากการดําเนินการ มีรายละเอียดดังนี้
5.1 แผนพับการใชงานระบบ CHE QA Onlineของผูใชในสิทธิ์ Adminfacultys Editors และ
Assessors

5.2 แนวทางหรือสิ่งที่ชวยสนับสนุนใหการใชงานระบบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เปนขอมูลจาก
ผูใชงานระบบจริง
5.2.1 มีที่เก็บขอมูลสวนกลาง/ ของมหาวิทยาลัย
5.2.2 การประสานงานที่มีประสิทธิภาพระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ
5.2.3 ขอมูลที่จะนําเขาในระบบ CHE ตองมีความพรอม
5.2.4 เวลาที่เพียงพอในการดําเนินการตางๆ ที่เกี่ยวของ
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5.2.5 ผูใหขอมูล/ที่ปรึกษาการใชงานระบบ คูมือการใชงานระบบ การประชุม และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูใชงานระบบ
5.2.6 อุปกรณ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ มีความพรอมและมีประสิทธิภาพ
5.3 กลุมของการแลกเปลี่ยนเรียนรู
จากการใชงานระบบ การพบปญหา อุปสรรคจากการใชงาน รวมถึงเทคนิควิธีการ ประกอบกับ
การกระตุน และใสแรงเสริมจากผูดูแลในภาพรวมของมหาวิทยาลัยทําใหเกิดกลุมของการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ปรึกษาหารือในสิ่งที่พบจากการใชงานระบบ ซึ่งลักษณะของการแลกเปลี่ยนเรียนรู มีทั้งการสื่อสารทางโทรศัพท
การใชอีเมลแอดเดรส การใช Social Network และการประชุม

อีเมลแอดเดรส

NRRU CHE Community
Social Network

โทรศัพท

การประชุม

จากลักษณะของการแลกเปลี่ยนเรียนรูดังกลาว ทําใหผูใชงาน และผูเกี่ยวของกับระบบCHE QA Online
ไดรับขอมูลที่มีประโยชนตอการดําเนินการ และใชงานระบบ ทั้งการแกไขปญหา หรืออุปสรรคที่พบจากการใช
งาน รวมทั้งเทคนิควิธีการที่ชวยสนับสนุนใหการดําเนินการ หรือการใชงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6. ปจจัยสูความสําเร็จ
สิ่งที่ชวยสนับสนุนใหการดําเนินการสําเร็จลุลวง ไดแก
6.1 ผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน
ประจําของบุคลากร ใหการสนับสนุน และใหโอกาสบุคลากรไดลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งการไดลงมือปฏิบัติจริงนี่เอง
ที่เปนสิ่งที่ชวยสรางทักษะความรูใหเกิดขึ้นในตัวของบุคคล รวมทั้งโอกาสในการพบปะ พูดคุย และแลกเปลี่ยน
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เรียนรูระหวางบุคลากร เปนการตอยอดขยายผลในวงกวาง และเปนสิ่งสําคัญที่ชวยผลักดันใหเปนองคกรแหง
การเรียนรู
6.2 หนวยงานหลักที่เกี่ยวของ ซึ่งไดแก สถาบันวิจัยและพัฒนาที่ชวยอํานวย สนับสนุน ใหกิจกรรมที่
เกี่ยวของทุกอยางดําเนินไปไดดวยดี ราบรื่น เปนพี่เลี้ยงที่คอยใหความชวยเหลือทั้งดานเครื่องมือ คําปรึกษา
เทคนิควิธีการตางๆ
6.3 หนวยงานตนสังกัดของบุคลากรที่เกี่ยวของ มีความเขาใจและเล็งเห็นความสําคัญและจําเปนของ
การพบปะ และแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากร
6.4 กองประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดี หนวยงานตนสังกัดของผูดูแลการใชงานระบบ
CHE QA Online ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เปนแหลงขอมูลเริ่มตนที่ทําใหสามารถ นําสิ่งที่ประสบจริง
จากการปฏิบัติงานมาพัฒนาตอยอดได
7. การนําไปใชประโยชน
จากการดําเนินการ และผลลัพธที่ไดสามารถนําไปใชประโยชน ดังนี้
7.1 สนับสนุนการดําเนินการระบบ CHE QA Online รวมทั้งการดําเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวของของ
บุคลากรผูปฏิบัติงานในหนาที่ผูดูแลระบบ CHE QA Online ระดับคณะ ผูดูแลรายตัวบงชี้ และกรรมการตรวจ
ประเมิน
7.2 มีแผนพับวิธีการใชงานระบบ CHE QA Online เพื่อเผยแพรชวยใหผูปฏิบัติไดมีแนวทางในการ
ดําเนินการ และจะมีการตอยอดขยายผลใหเปนสื่อที่ทันสมัย งายตอการเขาถึงและใชงานตอไปในอนาคต
7.3 และเนื่องจากในปการศึกษา 2557 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมีการเปลี่ยนเกณฑ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในใหม พรอมดวยระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) ไดมีการปรับเปลี่ยนระบบเปน CHE QA 3D สิ่งที่ไดจากการ
ดําเนินการโครงการโดยเฉพาะขอมูลที่ไดจากกระบวนการแลกเปลี่ยน รวมทั้งความคิดเห็น และขอเสนอแนะ
จากผูใชงานระบบไดถูกนําไปใชในการดําเนินการเตรียมพรอม และดําเนินโครงการอบรมใหความรูการใชงาน
ระบบ CHE QA 3D ใหแกผูดูแลระบบในระดับหลักสูตร และมหาวิทยาลัยอีกดวย
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลการนําความรูไปใช
สิ่งที่ไดจากการดําเนินโครงการวิจัยซึ่งไดแก แผนพับวิธีการใชงานระบบ CHE ของทั้ง 3 สิทธิ์ผูใชงาน
1) AdminFacultys 2) Editors และ 3) Assessors รวมถึงแนวทาง หรือสิ่งที่ชวยสนับสนุนการใชงานระบบ
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั้น ไดถูกถายทอดสูผูใชงานระบบ และในการประเมินผลการนําไปใชไดใช
เครื่องมือเพื่อรวบรวมขอมูล ไดแก
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8.1 แบบสอบถามออนไลน
การใชแบบสอบถามออนไลนเพื่อรวบรวมขอมูลความพึงพอใจของผูใชงานระบบ CHE ในสิทธิ์
AdminFacultysและ Editors สําหรับความพึงพอใจตอแผนพับการใชงานระบบ CHE ของผูใชงานในสิทธิ์
AdminFacultysในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับ ดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.82 และความพึงพอใจตอ
แผนพับการใชงานระบบ CHE ของผูใชงานในสิทธิ์ Editors ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับ ปานกลาง มี
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.43
8.2 การสัมภาษณเชิงลึก
เมื่อไดแผนพับการใชงานระบบ CHE ของสิทธิ์ผูใชทั้ง 3 สิทธิ์ ไดแก AdminFacultys Editors
และ Assessors ออกมาแลวไดใชวิธีการสัมภาษณผูใชงานระบบ CHE ในสิทธิ์ Assessors พบวา ผูใชมีความ
คิดเห็นตอการมีแผนพับการใชงานระบบ CHE วาเปนสิ่งที่ดี และจะสามารถชวยสนับสนุนการใชงานระบบใหมี
ความสะดวกและราบรื่นมากยิ่งขึ้น และยิ่งจะเปนเรื่องที่ดีหากมีการตอยอดดวยการเลือกใชสื่อที่หลากหลาย
เขาถึงไดงาย และสะดวก เชน สื่อออนไลนทางอินเตอรเน็ตVDO การใชงาน เปนตน
9. รายชื่อสมาชิก CoP / บุคคลอางอิง
หนวยงาน
คณะครุศาสตร

คณะเทคโนโลยีฯ

คณะมนุษยศาสตรฯ

บุคลากร
1. ดร.กาญจนา ทอแกว

adminfacultys

ผศ.กรกนก ธูปประสม

2. นางภควรรณศกุนตนาค

3. ดร.ศิริพันธติยะวงสสุวรรณ

3. ดร.ศิริพันธติยะวงสสุวรรณ

4. น.ส.ยุพาฝาชัยภูมิ

4. น.ส.ยุพาฝาชัยภูมิ

1. น.ส.ขวัญนภา สิทธิ

ดร.อาภา สธนเสาวภาคย

1. น.ส.ขวัญนภา สิทธิ

ประเสริฐ

ประเสริฐ

2. น.ส.สายมาน เสมาภักดี

2. น.ส.สายมาน เสมาภักดี

1. น.ส.วัชโรบล ชวงชิง

น.ส.วริศรา ยางกลาง

1. น.ส.วัชโรบล ชวงชิง

2. นางอัญชลี แตงเมือง

น.ส.เรขา อินทรกําแหง

2. นางอัญชลี แตงเมือง

ดร.ณัฏฐินี ทองดี

1.ผศ.เอกรัตนเอกศาสตร

2.นายอิศริย เดชตานนท

2. นายอิศริย เดชตานนท

3. นางชญานันทฉิมนาคพันธุ

3. นางชญานันทฉิมนาคพันธุ

1. นายเจษฎา ทิพยะสุขศรี

รศ.สุกัญญา กลอมจอหอ

1. นายเจษฎา ทิพยะสุขศรี

2. น.ส.เมธินีโนนศรี

2. น.ส.เมธินีโนนศรี

คณะสาธารณสุข

1. นางสาวจิรัญญา บุรีมาศ

1. นางสาวจิรัญญา บุรีมาศ

ศาสตร

2. น.ส.ปวีณา นอยสําแดง

2. น.ส.ปวีณา นอยสําแดง

บัณฑิตวิยาลัย

1. ดร.สวียา ปรารถนาดี

1. ดร.สวียา ปรารถนาดี

2. น.ส.รชยาวราจิตเกษม

2. น.ส.รชยาวราจิตเกษม

1. น.ส.โสรยา กลีบเกษร

1. น.ส.โสรยา กลีบเกษร

2. นายวัชรพลพิลาสมบัติ

2. นายวัชรพลพิลาสมบัติ

สถาบันภาษา

editors

1. ดร.กาญจนา ทอแกว

2. นางภควรรณศกุนตนาค

คณะวิทยาการจัดการ 1.ผศ.เอกรัตนเอกศาสตร

คณะวิทยาศาสตรฯ

assessors
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หนวยงาน

บุคลากร

assessors

สํานักสงเสริมวิชาการฯ 1. นายเจษฎา รัตนสุพร

สํานักศิลปะฯ

adminfacultys
1. นายเจษฎา รัตนสุพร

2. น.ส.มินตรา วิบูลยชาติ

2. น.ส.มินตรา วิบูลยชาติ

3. นายอัศรายุทธ กมลเพ็ชร

3. นายอัศรายุทธ กมลเพ็ชร

4. น.ส.ฐิติรัตน จริยธนาวัฒน

4. น.ส.ฐิติรัตน จริยธนาวัฒน

1. น.ส.โชติมาไชยวงศเกียรติ

editors

น.ส.โชติมา ไชยวงศ

1. น.ส.โชติมาไชยวงศเกียรติ

เกียรติ

สํานักวิทยบริการฯ

2. นายธนัชแววฉิมพลีสกุล

2. นายธนัชแววฉิมพลีสกุล

3. นายพรมงคล นาคดี

3. นายพรมงคล นาคดี

1. น.ส.จารุพรรณ จันทรแรม

น.ส.จารุพรรณ จันทร

นายธนัชแววฉิมพลีสกุล

1. น.ส.จารุพรรณ จันทรแรม

แรม
สํานักงานอธิการบดี

2. น.ส.กาญจนา หักทะเล

2. น.ส.กาญจนา หักทะเล

1. นายเมธี กีรติอุไร

1. นายเมธี กีรติอุไร

1. น.ส.ขวัญตา เนาว
นนท

2. นางมิลินธรพิลึก

2. นางมิลินธรพิลึก

2. นางพัชรินทร พล
เยี่ยม
3. นางบุญญิสา พันธุสุ
เภาดี
4. น.ส.สุภาพร คําภา
5. น.ส.สายฝน ไชย
มาตร

สํานักคอมพิวเตอร

1. นางธัญทิพย พรหมมณี

1. นางธัญทิพย พรหมมณี

2. นายปริญญา กาจสันเทียะ

2. นายปริญญา กาจสันเทียะ

สถาบันวิจัยและพัฒนา 1. นางจารุณีมงคลแกว

สถาบันวิจัยไมฯ
รวม(คน)
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2. น.ส.นัฏฐา มณฑล

2. น.ส.นัฏฐา มณฑล

3. น.ส.อัญชลี พรามจร

3. น.ส.อัญชลี พรามจร

1. นางปทมาภรณ อําไพกุล

1. นางปทมาภรณ อําไพกุล

2. น.ส.กรวรรณอาษาสุวรรณ

2. น.ส.กรวรรณอาษาสุวรรณ
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37

นางจารุณีมงคลแกว

7

ดานการวิจัย
การพัฒนาการใหบริการงานตรวจวิเคราะหตัวอยางศูนยวิทยาศาสตร ผาน R2R
ศูนยวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1. ที่มาและความสําคัญ
ศูนยวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนหนวยงานที่ใหบริการทางวิชาการทั้งการเรียน
การสอน งานวิจัย งานคลินิกเทคโนโลยี งานคายวิทยาศาสตร งานบริการหองประชุม อีกทั้งมีภารกิจในการ
ใหบริการตรวจวิเคราะหตัวอยางทางหองปฏิบัติการ โดยงานบริการตรวจวิเคราะหตัวอยางของศูนย
วิทยาศาสตรเปดใหบริการทั้งแกหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งจากหนวยงานราชการ
หนวยงานเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป ถือเปนการใหบริการแกทองถิ่น สอดคลองกับอัตลักษณมหาวิทยาลัย
ที่วา “ที่พึ่งของทองถิ่น ” ซึ่งก็ไดรับความไววางใจจากหนวยงานตางๆ สงตัวอยางเขามาตรวจวิเคราะหอยาง
ตอเนื่อง โดยการใหบริการตรวจวิเคราะหตัวอยางใน แตละครั้งจะนํารายไดจากการตรวจวิเคราะหตัวอยาง
ทั้งหมดเขาสูมหาวิทยาลัย เปนการบริการที่สงเสริมการจัดหารายไดเขาสูมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ผูปฏิบัติงานในสวน
งานตรวจวิเคราะหตัวอยางไดเขารวมโครงการ Routine to Research (R2R) รุนที่ 4 กับทางสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ทําใหทราบถึงความสําคัญและแนวทางของการนํางานประจําคืองานบริการตรวจวิเคราะหตัวอยางเขา
มาทําวิจัย เพื่อใหเกิดการพัฒนาในงานประจําที่ทําขึ้น โดยจะกอใหเกิดประโยชนแกผูปฏิบัติงาน หนวยงานตน
สังกัดและมหาวิทยาลัย
ดังนั้นผูทําวิจัยซึ่งปฏิบัติงานในสวนการรับตัวอยางตรวจวิเคราะหจึงสนใจที่จะทําการศึกษาการ
พัฒนาการใหบริการงานตรวจวิเคราะหตัวอยางศูนยวิทยาศาสตร ซึ่งเปนงานวิจัยในรูปแบบ R2R เพื่อเปน
แนวทางในการพัฒนาการบริการตรวจวิเคราะหตัวอยางศูนยวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ตอไป
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2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อศึกษาสภาพการใหบริการ ความพึงพอใจตอการใหบริการของผูใชบริการ งานตรวจวิเคราะห
ตัวอยางศูนยวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2.2 เพื่อพัฒนาการใหบริการงานตรวจวิเคราะหตัวอยางศูนยวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
2.3 เพื่อศึกษาผลการพัฒนาการใหบริการงานตรวจวิเคราะหตัวอยาง ศูนยวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3. ผูใชความรู
3.1 บุคลากรผูปฏิบัติงานตรวจวิเคราะหตัวอยางของศูนยวิทยาศาสตร ไดแก เจาหนาที่รับตัวอยาง
นักวิทยาศาสตร รวมถึงผูบริหารสามารถปฏิบัติงานดวยความเรียบรอย
3.2 ผูมารับบริการผูปฏิบัติงานตรวจวิเคราะหตัวอยางทั้งจากหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย ทั้งจากหนวยงานราชการ หนวยงานเอกชน รวมถึงบุคคลทั่วไป ที่ไดรับบริการสะดวก รวดเร็ว มี
ความพึงพอใจตอการบริการมากที่สุด
4. กระบวนการหรือขั้นตอนการจัดการความรู
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพการใหบริการ , ความพึงพอใจตอการใหบริการและเปรียบเทียบความพึง
พอใจตอการใหบริการของกลุมผูใชบริการงานตรวจวิเคราะหตัวอยาง ศูนยวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมาเปนการวิจัยยอนหลัง ( Retrospective) โดยศึกษาขอมูลจําแนกตามประเภทของหนวยงานที่มา
ใชบริการ ประเภทตัวอยางที่สงตรวจ ประเภทพารามิเตอรที่สงตรวจรายไดเฉลี่ยตอเดือน และความพึงพอใจ
ตอการรับบริการงานตรวจวิเคราะหตัวอยาง นํามาวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาการใหบริการงานตรวจวิเคราะหตัวอยางศูนยวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมาเปนการวิจัยและพัฒนา ( Research&Development)มีขั้นตอนตามกระบวนการ PlanDo-check-Act(PDCA) โดยนําขอมูลเบื้องตนจากขั้นตอนที่ 1 มาหารือแบบมีสวนรวมจากผูเกี่ยวของในงาน
ใหบริการงานตรวจวิเคราะหตัวอยางศูนยวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกอบดวย กลุมผู
ใหบริการ ไดแก ผูบริหารและผูปฏิบัติงานและกลุมผูรับบริการ ไดแก ผูรับบริการจากหนวยงานราชการ
,
หนวยงานเอกชน และหนวยงานภายใน เพื่อใหไดแนวทางการพัฒนาการใหบริการงานตรวจวิเคราะหตัวอยาง
และนําไปใช
ขั้นตอนที่ 3การศึกษาผลการพัฒนาการใหบริการงานตรวจวิเคราะหตัวอยางศูนยวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปนการวิจัยแบบศึกษาพัฒนาการ (
Developmental studies)
เปนการศึกษาที่มุงทราบลักษณะการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ เมื่อเวลาลวงเลยไปในชวงเวลาหนึ่ง
เปรียบเทียบขอมูลกอนและหลังการพัฒนาการใหบริการ
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5. องคความรูหรือผลลัพธที่ได
5.1นวัตกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนาเปนองคกรแหงการเรียนรูและการทํางานอยางเปนระบบ
ตามวงจรการพัฒนางานคือ การวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบและการดําเนินการใหเหมาะสม โดย
จะตองมีการสรุปการทํางานทุกรอบปเพื่อใหเกิดการพัฒนางานอยางตอเนื่องเปนการยกระดับการพัฒนา
ตลอดเวลา

5.2นวัตกรรมสื่อประชาสัมพันธที่สรางมาตรฐานเดียวกันในการใหขอมูล ซึ่งเปนประโยชนตอผูใชบริการ
ทั้งรายเกาและรายใหม ไดแก แผนพับประชาสัมพันธงานตรวจวิเคราะหตัวอยาง เพื่อใชแนะนําขั้นตอน
กระบวนการในการนําสงตัวอยาง รายการทดสอบที่เปดใหบริการ สถานที่ติดตอ เบอรโทรศัพทที่ใชติดตอ
สอบถามขอมูล เปนตน

5.3ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงวิธีทํางาน ทําใหผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานไดงายและดีขึ้น
ทั้งนี้เมื่อกอนงานบริการตรวจวิเคราะหตัวอยางมีปริมาณนอย การบริการสวนใหญจะใหบริการแกหนวยงาน
ภายในจึงไมมีระบบระเบียบในการทํางานมากนัก แตปจจุบันเมื่อมีการพัฒนาการใหบริการงานตรวจวิเคราะห
ตัวอยาง มีหนวยงานตางๆหลากหลายสงตัวอยางมาตรวจวิเคราะหปริมาณเพิ่มมากขึ้น ทําใหในการทํางาน
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีระบบมากขึ้น มีการวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบและการดําเนินการอยาง
เหมาะสม ตามกระบวนการที่ไดทําวิจัยซึ่งถาทํางานตามวิธีการนี้ถึงแมจะมีตัวอยางที่เพิ่มมากขึ้น ก็สามารถ
บริหารจัดการไดอยางเปนระบบ การทํางานก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเกิดการพัฒนางานที่ทํา สงผลให
ผูปฏิบัติงานรูสึกมีความสุขและสนุกในการทํางานยิ่งขึ้น อีกทั้งเมื่อเปรียบเทียบผลกอนและหลังการพัฒนางาน
บริการตรวจวิเคราะหตัวอยางจะพบวามีจํานวนครั้งผูมาใชบริการเฉลี่ยตอเดือนเพิ่มมากขึ้น และรายไดเฉลี่ย
ตอเดือนเพิ่มมากขึ้นอีกดวย
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6. ปจจัยสูความสําเร็จ
ในการทําวิจัยครั้งนี้ จะประสบผลสําเร็จไมไดถาขาดผูสนับสนุนใหการวิจัยครั้งนี้ใหสําเร็จลุลวงไป
ดวยดี ไดแก ผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่สนับสนุนใหมีการจัดทําโครงการ
R2R ซึ่งเปน
ประโยชนตอบุคลาการสายสนับสนุนในการพัฒนางานอยางมาก , ทีมงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ชวย
ประสานงานแนะนําแนวทางรวมถึงจัดหาผูมีประสบการณมาแนะนําเกี่ยวกับการวิจัยในรูปแบบ
R2R,
หนวยงานศูนยวิทยาศาสตรซึ่งเปนตนสังกัดของผูทําวิจัยและเปนแหลงขอมูลในการทําวิจัยในครั้งนี้ , อาจารยที่
ปรึกษาและพี่เลี้ยงนักวิจัยในการวิจัยครั้งนี้ ผศ .รัตนา รุจิรกุล รวมถึงเพื่อนๆจาก R2R รุน4 ที่รวมแลกเปลี่ยน
เรียนรูในการทําวิจัยครั้งนี้ประสบความสําเร็จดวยดี สุดทายคือความตั้งใจในการทํางานที่ตองการพัฒนาการ
ใหบริการงานตรวจวิเคราะหตัวอยางศูนยวิทยาศาสตรของผูทําวิจัย
7. การนําไปใชประโยชน
จากการทําวิจัยครั้งนี้ ไดนําความรูจากกระบวนการทําวิจัยไปใชในงานประจํา ทําใหผูทําวิจัยไดทราบ
ขอมูลสภาพทั่วไปของการใหบริการงานตรวจวิเคราะหตัวอยางศูนยวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ไดแก จํานวนผูมาใชบริการ ประเภทตัวอยางที่สงตรวจ พารามิเตอรที่สงตรวจ และความพึง
พอใจตอการใหบริการงานตรวจวิเคราะหตัวอยางในชวงที่ผานมา จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาหารือรวมกับผูมีสวน
เกี่ยวของเพื่อเสนอแนวทางพัฒนาการใหบริการงานตรวจวิเคราะหตัวอยางศูนยวิทยาศาสตร ซึ่งถือเปน
ประโยชนอยางมาก ทั้งนี้ยังไดนําแนวทางการทํางานตาม The Deming Cycle หรือวงจรการพัฒนางานตาม
PDCA (Plan-Do-Check-Act) นํามาปฏิบัติในการทํางานประจําตอไป ซึ่งจะชวยใหเกิดการพัฒนาในงานที่ทํา
แมวางานวิจัยนี้จะดําเนินการไดครบตามวงจรการพัฒนา P-D-C-A แลว แตการดําเนินงานตามวงจรนี้ก็ยัง
ดําเนินตอไปเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องโดยมีการพัฒนาในดานสิ่งอํานวยความสะดวก ซึ่งมีคาเฉลี่ย
ความพึงพอใจที่ต่ําสุดใหดีขึ้น สวนในดานบุคลากร ดานกระบวนการ และดานคุณภาพของการใหบริการที่มี
การพัฒนาอยูแลวก็จะพัฒนามากยิ่งขึ้นการพัฒนางานจะทําให ทํางานไดดีขึ้น คุณภาพงานจะมีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น งานจะเปนระบบเพิ่มมากขึ้นจึงทําใหทํางานไดรวดเร็วขึ้น ทั้งยังทําใหผูรับบริการพึงพอใจมากขึ้น
รวมถึงการไดพัฒนาตนเองเพิ่มพูนประสบการณ สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดงาย ซึ่งเปนประโยชนตอ
ผูปฏิบัติงานอยางมากทําใหเกิดความสุขในการทํางาน และเกิดความภาคภูมิใจที่ไดพัฒนางานและพัฒนา
ตนเอง
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8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลการนําความรูไปใช
8.1 ขอมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพการใหบริการงานตรวจวิเคราะหตัวอยางศูนยวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กอนและหลังการพัฒนาการใหบริการตรวจวิเคราะหตัวอยางศูนย
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
8.2 การเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการใหบริการของผูใชบริการงานตรวจวิเคราะหตัวอยางศูนย
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากอนและหลังการพัฒนาการใหบริการตรวจวิเคราะหตัวอยาง
ศูนยวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วิเคราะหขอมูลโดยเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ( X )
5

4.95
4.88

4.46

4.87

4.72

4.71

4.8
4.6

4.93

4.87

4.63

4.45

4.4
4.2

ก่อน

หลัง

แผนภูมิ การเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ความพึงพอใจ กอนและหลัง การพัฒนาการใหบริการตรวจวิเคราะห
ตัวอยางศูนยวิทยาศาสตร ไดแก ดาน บุคลากร ดานกระบวนการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดานคุณภาพของ
การใหบริการและโดยรวมทุกดาน
9. รายชื่อสมาชิก CoP/ บุคคลอางอิง
ผศ.รัตนา รุจิรกุล
ดร.บุษราคัม ปอมทอง ที่ปรึกษา
คณะทํางานสถาบันวิจัยและพัฒนา
นางสาวพิชญานิน ปลื้มสุด
นางสมรอนงค กวางเมตตาธรรม
นายยุทธนา ตอสกุล
นางอมรรัตน สมิตินทุ

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
กรรมการ
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นางณัฐนพิน ศรีราชเลา
นายชัยยุทธปยวรนนท
นายวินัฐ จิตรเกาะ
นายขจรเดช เวียงสงค
นางสาวเพ็ญพร มีเงินลาด
นางสาวฐานิฏฐกานต ทวนไธสง
นางสาวรจนา เชื้อโคกกรวด

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

………………………………………………………………..
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ดานการบริหารจัดการทั่วไป
การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1. ที่มาและความสําคัญ
สํานักงานอธิการบดีมีหนาที่หลักในการบริหารจัดการและใหบริการดานตางๆเพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานตามพันธกิจดานการผลิตบัณฑิต และดานอื่นๆของมหาวิทยาลัย เปรียบเสมือนแมบาน
ที่คอยดูแลบริหารจัดการทุกอยางภายในบานใหดําเนินไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ สํานักงาน
อธิการบดีจึงเปนหนวยงานสนับสนุนที่มีความสําคัญกับมหาวิทยาลัยเปนอยางมาก จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมี
การปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานอยูตลอดเวลาเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน
กระบวนการจัดการความรูเปนวิธีการหนึ่งที่จะทําใหบุคลากรในองคกรไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ
วิธีการทํางาน เพื่อพัฒนาตอยอดองคความรูใหเกิดการพัฒนางานอยางไมมีที่สิ้นสุด เกิดเปนวัฒนธรรมองคกร
คุณภาพ และพัฒนาสูองคกรแหงการเรียนรู
คูมือการปฏิบัติงานเปนเครื่องมือหนึ่งที่จะชวยใหการปฏิบัติงานของบุคลากรเปนไปในทิศทาง
และขั้นตอนที่ถูกตองและมีมาตรฐานเดียวกัน บุคลากรสามารถทํางานแทนกันได ใชเปนหลักฐานอางอิง
ในการทํางาน ผูรับบริการมีความเขาใจ ทําใหการทํางานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แต ณ ปจจุบัน
บุคลากรของสํานักงานอธิการบดีมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพียงบางงาน ดังนั้น ในป 2557 สํานักงาน
อธิการบดีจึงไดกําหนดประเด็นการจัดการความรู คือ “การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน ” ซึ่งสอดคลองกับ แผน
ยุทธศาสตรของสํานักงานอธิการบดี (พ.ศ. 2557-2561) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรมีความรูความเขาใจ
และมีทักษะในการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานจนสามารถพัฒนาคูมือการปฏิบัติงานสําหรับกระบวนงานที่ตนเอง
รับผิดชอบไดสําเร็จ เพื่อใชประโยชนในหนวยงาน เผยแพรแกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยและผูสนใจ
รวมถึงเพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนาคูมือการปฏิบัติงานไปเปนผลงานเพื่อเสนอ ขอเขาสูตําแหนงทางวิชาชีพ
ของบุคลากรสายสนับสนุนตอไป
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหบุคลากรมีสวนรวมในการนําองคความรูที่มีอยูในตัวบุคคลมาเขียนเปนคูมือการปฏิบัติงาน
ทําใหสามารถทํางานแทนกันได ตลอดจนสามารถนําไปใชเปนผลงานเสนอขอเขาสูตําแหนงทางวิชาชีพได
2.2 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานโดยใชกระบวนการจัดการความรู และพัฒนาองคกรสูองคกร
แหงการเรียนรู
2.3เพื่อใหสํานักงานอธิการบดีมีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการใหบริการอยางตอเนื่อง
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3. ผูใชความรู
บุคลากรของสํานักงานอธิการบดี ผูรับบริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมถึงผูสนใจ ที่
สืบคนขอมูลผานระบบออนไลน
4. กระบวนการหรือขั้นตอนการจัดการความรู
สํานักงานอธิการบดีมีกระบวนการดําเนินการจัดการความรู ดังนี้
4. 1 แตงตั้งคณะกรรมการการจัดการความรูของสํานักงานอธิการบดี ซึ่งประกอบดวย
รองผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี และผูอํานวยการกอง เปนที่ปรึกษา มีตัวแทนบุคลากรของสํานักงาน
อธิการบดีทําหนาที่ประธานกรรมการ และมีตัวแทนบุคลากรจากกองตางๆ เปนกรรมการ เพื่อทําหนาที่ดําเนิน
กิจกรรมการจัดการความรูของสํานักงานอธิการบดี
4.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อทบทวนการกําหนดประเด็นการจัดการความรู จัดทําแผนการจัดการ
ความรู และปฏิทินการดําเนินกิจกรรมตั้งแตตนป
4.3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมตางๆและติดตามการดําเนินงานประมาณ
เดือนละ 1 ครั้ง
4.4 ศึกษารวบรวมความรูเกี่ยวกับประเด็นการจัดการความรูที่กําหนด ในที่นี้คือประเด็น
“การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน” จากเอกสาร จากผูมีประสบการณ และจากเว็บไซตตางๆ
4.5 จัดอบรมใหความรูแกคณะกรรมการและบุคลากรของหนวยงาน โดยเชิญวิทยากร
ที่มีประสบการณมาบรรยาย
4.6 ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูเพิ่มเติมจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นโดยศึกษาดูงาน เรื่อง
การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน ณ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
4.7 ประชุมสรุปความรูและแนวทางการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของสํานักงานอธิการบดี
ซึ่งประกอบดวยองคประกอบของคูมือ รูปแบบ/แบบฟอรม ขอกําหนดที่ใช เพื่อใหการจัดทําคูมือเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน
4.8 หนวยงานรวมกันพัฒนาคูมือการปฏิบัติงานตามรูปแบบและแนวทางที่กําหนด
4.9 แตงตั้งคณะอนุกรรมการ 3 ชุด เพื่อตรวจทานตนฉบับของคูมือการปฏิบัติงานที่พัฒนาขึ้น
ตามความเชี่ยวชาญของคณะอนุกรรมการ
4.10 นํารางคูมือไปทดลองใชกับผูใชงานเพื่อหาจุดบกพรองแลวทําการปรับปรุงใหมีความสมบูรณ
มากยิ่งขึ้น
4.11 จัดประชุมถอดบทเรียน “เทคนิคการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน ”ปญหาอุปสรรค และ
ขอเสนอแนะในการพัฒนา
4.12 จัดทําเลมคูมือการปฏิบัติงานฉบับสมบูรณเพื่อใชประโยชนในสํานักงานอธิการบดี เผยแพร
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของในมหาวิทยาลัยนําไปใชประโยชน และเผยแพรผานทางเว็บไซตของสํานักงาน
อธิการบดี

38

แนวปฏิบัติที่ดี : NRRU Show&Share 2015

4.13 เผยแพรโดยการนําเสนอแบบปากเปลา โปสเตอร และนิทรรศการ ในงาน
”มหกรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ” ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีบุคลากรภายใน และบุคคลภายนอกจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
เขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูดวย
5. องคความรูหรือผลลัพธที่ได
5.1 ไดคูมือการปฏิบัติงาน ทั้งหมด 16 คูมือ ดังนี้
1) คูมือ
“งานธุรการและสารบรรณ”
2) คูมือ
“การจําหนายพัสดุ”
3) คูมือ
“งานอาคารสถานที่”
4) คูมือ
“การจัดการประชุมสําหรับงานโยธาและสถาปตย”
5) คูมือ
“งานเลขานุการและการประชุม ”
6) คูมือ
“การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา”
7) คูมือ
“การประชาสัมพันธ”
8) คูมือ
“งานยานพาหนะ”
9) คูมือ
“การกันเงินเหลื่อมปงบประมาณ”
10) คูมือ
“ผูประสานงานการเดินทางไปตางประเทศ”
11)คูมือ “การขอรับบําเหน็จดํารงชีพ”
12) คูมือ
“การดําเนินการในระบบ CHE QA Online ของหนวยงานระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา”
13) คูมือ
“ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ”
14) คูมือ
“งานกิจกรรมนักศึกษา“
15) คูมือ
“การขอใชอาคารสถานที่”
16) คูมือ
“การจัดทําแผนการตรวจสอบภายใน”
5.2 ไดเทคนิคการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานดังนี้
1) ผูจัดทําควรเปนเจาของงานจริงๆ ที่มีความรูความเขาใจในกระบวนการทํางานเปนอยางดี
รวมทั้งตองรูกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
2)ใหผูบริหารและเพื่อนรวมงานมีสวนรวมในการจัดทํา
3) ควรกําหนดกรอบรายละเอียดของเนื้อหาใหชัดเจน
4) ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานที่ดําเนินการเชน คนควาผลงานที่มีผูเคยจัดทําไวแลว
เขารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เปนตน
5) ระดมความคิดเห็น รวบรวมความรู ประสบการณการทํางานกับบุคลากรในหนวยงานกอนจัดทํา
คูมือ
6) กําหนดโครงเรื่องที่จะเขียน
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7) เลือกรูปแบบที่เหมาะสมในการนําเสนอ
8) ใชถอยคําที่ถูกตองตามหลักภาษา และอานแลวเขาใจงายสามารถปฏิบัติตามได
9) ใชภาพประกอบเพื่อใหนาสนใจและเขาใจไดงายขึ้น
10) ใชแผนผัง (
Flow chart) แสดงลําดับขั้นของกระบวนการทํางานเพื่อใหเห็นภาพรวม
ของกระบวนงานไดชัดเจนยิ่งขึ้น
11) นําเสนอเนื้อหาตามลําดับเพื่อใหเขาใจงายไมสับสน
12) ใหผูเชี่ยวชาญหรือผูมีประสบการณชวยพิจารณาตนฉบับ
13) ขนาดเลมมีความเหมาะสมนาหยิบใช
14) ออกแบบปกใหสวยงามนาสนใจ
15) นําคูมือไปทดลองใชกับผูใชงานเพื่อหาจุดบกพรองแลวทําการปรับปรุงใหมีความสมบูรณมาก
ยิ่งขึ้น
6. ปจจัยสูความสําเร็จ
ปจจัยสําคัญที่ทําใหการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรูหรือกิจกรรมอื่นๆของสํานักงานอธิการบดี
ประสบความสําเร็จดวยดีเสมอมา มี 2 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. ผูบริหารใหความสําคัญโดยการสนับสนุนงบประมาณ เขารวมประชุม และรวมทํากิจกรรมตางๆ
ที่คณะกรรมการดําเนินการ รวมถึงการใหความสนิทสนมเปนกันเองกับบุคลากรผูใตบังคับบัญชาทําใหบุคลากร
เกิดความไววางใจและมีความสุขในการทํางาน
2. บุคลากรของสํานักงานอธิการบดีมีความมุงมั่น และสนิทสนมกลมเกลียว มีความรักความสามัคคี
กัน ชวยเหลือการทํางานซึ่งกันและกันทําใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยบรรลุตามวัตถุประสงค
และเปาหมายที่กําหนด
7. การนําไปใชประโยชน
1. นําคูมือการปฏิบัติงานไปใชประโยชนในหนวยงาน เผยแพรใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในมหาวิทยาลัยนําไปใชประโยชน และมีการเผยแพรผานเว็บไซตของสํานักงานอธิการบดีเพื่อใหบุคคลทั่วไป
สามารถสืบคนขอมูลนําไปใชประโยชนได
2. มีการเผยแพรในงาน
”มหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ” ของมหาวิทยาลัยซึ่งมีบุคคลทั้งภายใน
และภายนอกจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูดวย
8. วิธีการหรือเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลการนําความรูไปใช
1. หลังจากจัดทําคูมือการปฏิบัติงานแลวไดมีการนําไปทดลองใชกับผูใชงานเพื่อรับขอเสนอแนะ ใน
การปรับปรุงคูมือใหมีความสมบูรณและทันสมัยมากขึ้น โดยใชวิธีการบอกเลา และการเขียนขอเสนอแนะ

40

แนวปฏิบัติที่ดี : NRRU Show&Share 2015

2. มีการประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของหนวยงานในสํานักงานอธิการบดี และรับ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการใหบริการโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจ
9. รายชื่อสมาชิก CoP / บุคคลอางอิง
นายเมธี กีรติอุไร ที่ปรึกษา
นางสาวผองพรรณ วิเศษศุภการ ที่ปรึกษา
นางปนัดดา แกวกูล ที่ปรึกษา
นางศิวนาถ แดงสูงเนิน ที่ปรึกษา
นางสาวสุทธิกานต สุพรรณเภสัช ที่ปรึกษา
นางพัชรินทรพลเยี่ยม ประธาน
นางมุกดา วรแสน
รองประธาน
นางเพ็ญศรี พุมพฤกษ
รองประธาน
นายอุดม บาตรโพธิ์
กรรมการ
นางสาวสุภารัตน ชัยมีแรง
กรรมการ
นางศิริวรรณ ติสันเทียะ
กรรมการ
นางสาวดวงใจ ปานสันเทียะ
กรรมการ
นางเมธินี แนบสูงเนิน
กรรมการ
นางสาวภานิชา ออนทาว กรรมการ
นายสุวัฒนกุมพัฒน
กรรมการ
นางศิรัญญา พีระนวโชติ
กรรมการ
นางนิรดา เหลืองศิริเจริญ กรรมการ
นางสาวชนานาถ ธนะกุลภาคิน กรรมการ
นางสาววรรณศิริ ทอนเกาะ กรรมการ
นางสาวกฤตยา แกวจอหอ
กรรมการ
นางสาวกาญจนา เหลืองศิริเจริญ กรรมการ
นางบุญญิสา พันสุเภาดี กรรมการ
นางสาววิชุดา ผานอน กรรมการ
นางสาววนียรัตน อินทรปญญา
กรรมการ
นายฐากูล เหลืองศิริเจริญ
กรรมการ
นางสาวจุรีพร แสงเดือน กรรมการ
นางสาววิภารัตน วีรชัยนุสนธิ์กิจ กรรมการ
นางสาวสายฝน วิลัย กรรมการ
นางนิษฐา ทวมประจักษ กรรมการ
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นางสาวรัมยประภา บุญทะระ กรรมการ
นางสาวจริยา ประภาพร กรรมการ
นางสาวศรัญญา ชูสกุล กรรมการ
นางเปรมยุดา วรฉัตร กรรมการ
นางสาวสุภาพร คําภา กรรมการ
นางวราภรณ ศรีโพธิ์วัง
กรรมการ
นายเรืองยศชนไธสง
กรรมการ
นางสาวประภาพร บัวงาม
กรรมการและเลขานุการ
นางนิภาเพ็ญเสาวพันธ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
นางสาวขวัญตา เนาวนนท กรรมการและผูชวยเลขานุการ
นางสาวสายฝน ไชยมาตร
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
10. เอกสารอางอิง
เรืองชัย จรุงศิรวัฒน. 2554. เทคนิคการเขียนคูมือการปฏิบัติงาน. สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแกน.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. 2549. คูมือการปฏิบัติงาน (work manual).
กรุงเทพมหานคร.
เสถียร คามีศักดิ์. 2549. การเขียนคูมือปฏิบัติงาน. สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ.

………………………………………………………………..
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ดานการบริหารจัดการทั่วไป
แนวปฏิบัติที่ดีในการนําวารสารวิชาการเขาสูฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1. ที่มาและความสําคัญ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดําเนินการจัดทําวารสารชื่อ “วารสาร
ชุมชนวิจัย” ตั้งแตป พ.ศ. 2550 ถึงปจจุบัน (พ.ศ. 2558) รวมระยะเวลา 8 ป เพื่อเปนสื่อกลางในการเผยแพร
ความรูและวิทยาการดานตางๆ เปนการแลกเปลี่ยนความรูระหวางคณาจารย นักวิจัย บุคลากร นิสิตและ
นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและสถาบันหรือหนวยงานภายนอกอื่นๆ ในรูปแบบของ
บทความวิจัย บทความวิชาการ
การดําเนินการจัดทําวารสารชุมชนวิจัย ที่ผานมามีสงบทความและไดรับการตีพิมพเผยแพรใน
วารสารชุมชนวิจัยตั้งแตปที่ 1 ฉบับที่ 1 ถึงปที่ 9 ฉบับที่ 2 รวม 156 บทความ สัดสวนบทความภายในตอ
บทความภายนอกเทากับ 89 : 67 (วารสารชุมชนวิจัย, กรกฎาคม 2550 – ธันวาคม 2558) ปญหาที่พบคือ
ความไมตอเนื่องของระยะเวลาการเผยแพรบทความในวารสารชุมชนวิจัยตอฉบับ ความไมตอเนื่องของบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานที่เกิดจากการลาออกจากงาน การจัดเก็บเอกสารการประเมินบทความขอมูลผูนิพนธ ขอมูล
ผูทรงคุณวุฒิ ไมเปนระบบไมสามารถสืบคนไดอยางรวดเร็ว เกิดความลาชาในการจัดเก็บ คนหาขอมูลที่
เกี่ยวของ รูปแบบและเนื้อหาไมเปนไปตามมาตรฐานของวารสารชุมชนวิจัยที่กําหนดไว ประกอบกับมาตรฐาน
การเสนอบทความเพื่อตีพิมพในวารสารชุมชนวิจัยยังไมไดรับการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน รวมไปถึงระบบรับ-สง
บทความออนไลนของวารสารชุมชนวิจัยยังไมไดรับการปรับปรุงดวยเชนกัน ซึ่งสงผลใหกระบวนการจัดทํา
วารสารชุมชนวิจัยลาชา วารสารเผยแพรไมตรงตามระยะเวลาที่กําหนดในวารสารตอฉบับอยางตอเนื่อง
กลุมงานเผยแพรและบริการการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ผูรับผิดชอบการจัดทําวารสารชุมชน
วิจัย โดยเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานจัดทําวารสารชุมชนวิจัยจึงไดศึกษาขอมูล ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
ดังกลาวเพื่อนําเสนอในการประชุมกลุมงานเผยแพรและบริการการวิจัยอยางตอเนื่องตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.
2557 ซึ่งมติที่ประชุมไดมอบหมายใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงงานจัดทําวารสาร
ชุมชนวิจัย โดยวิธีการศึกษาขอมูล คนหาวิธีการหรือแนวปฏิบัติใหม นํามาประยุกตใชอยางถูกตอง เปนไปตาม
เกณฑการคัดเลือกคุณภาพวารสารเขาสูฐานขอมูล TCI จนสามารถผานการประเมินคุณภาพวารสารอยูในกลุมที่
2 (สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) และวารสารไดรับการคัดเลือกเขาสูฐานขอมูลTCI ตามประกาศผลการ
ประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลTCI ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 จะ
มีระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสารเปนระยะเวลา 5 ป คือในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 - 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
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2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหวารสารชุมชนวิจัยไดรับการรับรองคุณภาพวารและเขาสูฐานขอมูลวารสารระดับชาติ
2.
2 เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีในการที่จะสามารถลดขั้นตอน ทรัพยากร ระยะเวลาการทํางาน ระบบ
จัดเก็บขอมูลและเอกสารที่มีคุณภาพ และสามารถสืบคนไดอยางรวดเร็ว
2.3 เพื่อนําเทคโนโลยีมาใชเพิ่มชองทางและอํานวยความสะดวกในการเสนอบทความลงตีพิมพใน
วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดวยระบบรับ - ประเมินบทความออนไลน
3. ผูใชความรู
คณาจารย นักวิจัย บุคลากร นิสิตและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สถาบันหรือ
หนวยงานภายนอก และผูสนใจทั่วไป
4. กระบวนการหรือขั้นตอนการจัดการความรู
4.1 ศึกษากระบวนการ รายงานปญหาและอุปสรรคที่พบในงานจัดทําวารสารชุมชนวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นําเสนอตอการประชุมกลุมงานเผยแพรและบริการการวิจัย สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ครั้งที่ 6/2557 (2 เมษายน 2557) ณ หองประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคาร 9 ชั้น 4 (ปจจุบันคือ
หองเปดซอง) ที่ประชุมมีมติใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการปรับปรุงกระบวนการจัดทําวารสารชุมชนวิจัย
เพื่อสงเสนอขอรับการพิจารณาคุณภาพวารสารและเขาสูฐานขอมูล TCI ป 2558 ตามขั้นตอนและตามเกณฑ
เชิงปริมาณและเกณฑเชิงคุณภาพในการนําวารสารเขาสูฐานขอมูล TCI ดังนี้
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ภาพที่ 1 ขั้นตอนการนําวารสารเขาสูฐานขอมูล TCI
ที่มา : ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย. (2558 : ออนไลน)
เกณฑเชิงปริมาณในการประเมินคุณภาพวารสารในฐานขอมูล TCI รอบที่ 3 พ.ศ. 2558
: สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
เกณฑหลัก
1) บทความทุกบทความตองมีการควบคุมคุณภาพจากผูทรงคุณวุฒิ
(peer review) โดยมี
ขอมูลประกอบ ดังนี้
(1) สําเนาผลประเมินของผูทรงคุณวุฒิที่เชิญพิจารณาบทความตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
2557 – 31 ธันวาคม 2557
(2) รายชื่อผูทรงคุณวุฒิของขอ (1) (ที่อยู เบอรโทรศัพท อีเมล) โดยทาง
TCI จะเก็บ
ขอมูลเปนความลับ วารสารที่ไมสงขอมูลดังกลาวจะไมผานเกณฑการประเมินขอนี้
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2) วารสารตองออกตรงตามเวลาที่กําหนด (ทุกฉบับของป พ.ศ. 2557 ตองออกตีพิมพ
ทั้งหมดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557)
เกณฑรอง
1) วารสารตองมีอายุการตีพิมพบทความวิชาการไมนอยกวา 3 ป หรือตีพิมพอยางตอเนื่อง
ไมนอยกวา 6 ฉบับ
2) วารสารตองมี
citation ที่ตรวจสอบไดจากฐานขอมูล TCI
3) วารสารตองมีการกําหนดกติกาและรูปแบบการตีพิมพอยางชัดเจน
4) วารสารตองมีกองบรรณาธิการเปนผูทรงคุณวุฒิมาจากหลากหลายหนวยงาน
5) วารสารตองตีพิมพบทความที่มีผูนิพนธมาจากหลากหลายหนวยงานทั้งภายในและ
ภายนอก
6) วารสารตองมีการตีพิมพบทความที่มีรูปแบบการตีพิมพและรูปเลมที่ไดมาตรฐาน ไดแก
ชื่อ และที่อยูผูนิพนธ บทคัดยอภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เอกสารอางอิงเปนรูปแบบเดียวกัน
7) วารสารตองมีเว็บไซตที่มีขอมูลกติกาและรูปแบบการตีพิมพ และมีการปรับปรุงเนื้อหาให
ทันสมัยอยางตอเนื่อง
8) วารสารตองมีระบบการสงบทความแบบออนไลน หรือระบบ
Online Journal System
(OJS) ที่ไมใชการสงบทความโดยใชอีเมล
การพิจารณาประเมินกลุมวารสาร
วารสารกลุมที่ 1 วารสารที่
ผานการรับรองคุณภาพของ TCI (ระยะเวลา 5 ป จนถึงธันวาคม
2562) และอยูในฐานขอมูล TCIและจะถูกคัดเลือกเขาสูฐานขอมูล ASEAN Citation Index (ACI) ตอไป
พิจารณาจากวารสารที่ผานเกณฑหลักทุกขอ ผานเกณฑรองอยางนอย 4 ขอขึ้นไป
และมี
คะแนนจากเกณฑคุณภาพทุกขอรวมกันไมต่ํากวา 15 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน)
วารสารกลุมที่ 2 วารสารที่อยูระหวางการปรับปรุงคุณภาพ และ
อยูในฐานขอมูล TCI
พิจารณาจากวารสารที่ผานตามเกณฑหลักทุกขอ
และมีคะแนนจากเกณฑคุณภาพทุกขอ
รวมกันต่ํากวา 15 คะแนน แตไมต่ํากวา 10 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน)
วารสารกลุมที่ 3 วารสารที่ไมผานการรับรองคุณภาพ และ
อาจไมปรากฏอยูในฐานขอมูล
TCI ในอนาคต
พิจารณาจากวารสารที่ไมผานเกณฑหลัก
หรือ มีคะแนนจากเกณฑคุณภาพทุกขอรวมกันต่ํา
กวา 10 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน)
เกณฑเชิงคุณภาพในการประเมินคุณภาพวารสารในฐานขอมูล TCI รอบที่ 3 ป พ.ศ.
2558 : สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ลําดับ เกณฑการพิจารณา
ที่
1 บทความทุกบทความ
ตองการควบคุม
คุณภาพจาก
ผูทรงคุณวุฒิ
(peer review)
2

3

4

5

วิธีการพิจารณา

การคิดคะแนน

พิจารณาจาก
1) การเลือกผูทรงคุณวุฒิไดตรงตามสาขาวิชา
2) บทความจากผูนิพนธภายในตองไดรับการ
พิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกหนวยงานที่
จัดทําวารสารและไมมีสวนไดสวนเสียกับผูนิพนธ
3) ความเขมขนในการประเมินคุณภาพบทความ
วารสารมีกําหนดออก ออกตรงตามเวลาที่กําหนดไวในกติกาของการ
ตรงเวลา
ตีพิมพ (ทุกฉบับของป พ.ศ. 2557 ตองออก
ตีพิมพทั้งหมดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557)
วารสารมีอายุการ
ตีพิมพบทความ
วิชาการไมนอยกวา 3
ป หรือ ตีพิมพอยาง
ตอเนื่องไมนอยกวา 6
ฉบับ
วารสารมี citation ที่
ตรวจสอบไดจาก
ฐานขอมูล TCI

พิจารณาจากวันที่เริ่มออกตีพิมพครั้งแรกจนถึง
31 ธันวาคม 2557

วารสารมีการกําหนด
กติกาและรูปแบบ
การตีพิมพอยาง
ชัดเจน

ตัวเลมของวารสารตองระบุ ดังนี้
1) Aim and scope ของวารสาร ตองระบุ
สาขาวิชาที่รับตีพิมพ ที่ชัดเจน ทั้งในรูปเลมและ
เว็บไซต (ถามี)
2) รายชื่อและตนสังกัดของกองบรรณาธิการทุก
ทาน
3) กําหนดออก เชน ปละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือน
... ฉบับที่ 2 เดือน... เปนตน
4) ขอความที่แสดงใหเห็นวา บทความที่ตีพิมพ
ตองผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ หาก
สามารถระบุจํานวนผูทรงคุณวุฒิตอบทความได
จะดีมาก

พิจารณา citation/article ของวารสารเทียบกับ
คาเฉลี่ยของวารสารในฐานขอมูล TCI ในสาขา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ระหวางป พ.ศ.
2554 - 2556 ซึ่งมีคาเฉลี่ยดังนี้
สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร = 0.256

มีครบทุกขอ เทากับ 2 คะแนน
มี 1-2 ขอ เทากับ 1 คะแนน
ไมมีขอมูล เทากับ 0 คะแนน

ออกตรงเวลา เทากับ 2 คะแนน
ออกลาชา 1 ฉบับ เทากับ 1 คะแนน
ออกลาชาเกิน 1 ฉบับ เทากับ 0
คะแนน
อายุมากกวา 3 ป เทากับ 2 คะแนน
อายุเทากับ 3 ป เทากับ 1 คะแนน
อายุนอยกวา 3 ป เทากับ 0 คะแนน

Citation/article เทากับหรือสูงกวา
คาเฉลี่ย เทากับ 2 คะแนน
Citation/article ต่ํากวาคาเฉลี่ยแต
ไมเทากับ 0 เทากับ 1 คะแนน
Citation/article เทากับ 0 เทากับ 0
คะแนน
มีขอมูลครบทุกขอ เทากับ 2 คะแนน
มีขอมูล 1, 2 และ 3 แตไมมีขอ 4
หรือ 5 เทากับ 1 คะแนน
ขาดขอมูลขอใดขอหนึ่งในขอ 1, 2
และ 3 เทากับ 0 คะแนน
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ลําดับ เกณฑการพิจารณา
ที่

6

7

8

9

10

48

วิธีการพิจารณา
5) คําแนะนําสําหรับผูเขียนบทความ ควรมี
รายละเอียดที่ครบถวน
พิจารณาจากที่อยูของผูทรงคุณวุฒิในกอง
บรรณาธิการวารสารโดยตองมีการกอง
บรรณาธิการจากหนวยงานอื่นที่ไมใชหนวยงานที่
จัดทําวารสาร

การคิดคะแนน

ผูทรงคุณวุฒิตางหนวยงาน ≥ 50%
เทากับ 2 คะแนน
25%≤ ผูทรงคุณวุฒิตางหนวยงาน
<50% เทากับ 1 คะแนน
ผูทรงคุณวุฒิตางหนวยงาน <25%
เทากับ 0 คะแนน
วารสารตีพิมพ
พิจารณาจากที่อยูของผูนิพนธบทความ โดยตองมี บทความจากหนวยงานอื่น ≥ 50%
บทความที่มีผูนิพนธ บทความจากหนวยงานอื่นที่ไมใชหนวยงานที่
เทากับ 2 คะแนน
มาจากหลากหลาย
จัดทําวารสาร (ในกรณีที่บทความมีผูนิพนธทั้ง
25%≤ บทความจากหนวยงานอื่น
หนวยงานทั้งภายใน จากหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก จะ <50% เทากับ 1 คะแนน
และภายนอก
ถือวาเปนบทความจากหนวยงานภายนอก)
บทความจากหนวยงานอื่น <25%
เทากับ 0 คะแนน
วารสารมีการตีพิมพ พิจารณาจากขอมูลบทความในแตละฉบับ ควร
มีขอมูลครบและเปนรูปแบบเดียวกัน
บทความที่มีรูปแบบ ประกอบไปดวยขอมูลพื้นฐาน ดังนี้
ทุกบทความ เทากับ 2 คะแนน
มีขอมูลครบแตไมเปนรูปแบบเดียวกัน
การตีพิมพและรูปเลม 1) ชื่อ และที่อยูผูนิพนธ ครบถวน
2) บทคัดยอภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
เทากับ 1 คะแนน
ที่ไดมาตรฐาน
3) เอกสารอางอิงเปนรูปแบบเดียวกัน
มีขอมูลไมครบ เทากับ 0 คะแนน
วารสารตองมีเว็บไซต พิจารณาจากเว็บไซตของวารสาร ณ วันที่ทําการ มีเว็บไซตที่มีขอมูลครบและทันสมัย
ที่มีขอมูลกติกาและ ประเมิน (1 ม.ค.-31 ม.ค.58) ควรประกอบไป
(update) และตรงกับขอมูลในตัวเลม
รูปแบบการตีพิมพ
ดวยขอมูลพื้นฐาน ดังนี้
ของวารสาร เทากับ 2 คะแนน
1) รายชื่อบทความในแตละฉบับ
มีเว็บไซตที่มีขอมูลครบแตไม update
และมีการปรับปรุง
2) Aim & scope ของวารสาร
เทากับ 1 คะแนน
เนื้อหาใหทันสมัย
3) รายชื่อและที่อยูของกองบรรณาธิการ
ไมมีเว็บไซตหรือมีเว็บไซตตอขอมูลไม
อยางตอเนื่อง
4) คําแนะนําสําหรับผูเขียน
ครบ เทากับ 0 คะแนน
วารสารตองมีระบบ พิจารณาจากเว็บไซตของวารสาร ณ วันที่ทําการ มีระบบการสงบทความแบบออนไลน
การสงบทความ
ประเมิน (1 ม.ค.-31 ม.ค. 58) วามีระบบการสง และมีการใชงานอยางตอเนื่อง เทากับ
ออนไลน หรือ ระบบ บทความแบบออนไลนหรือไม
2 คะแนน
มีระบบการสงบทความแบบออนไลน
Online Journal
แตไมไดใชงานหรือใชงานไมตอเนื่อง
System (OJS) ที่
เทากับ 1 คะแนน
ไมใชการสงบทความ
ไมมีระบบการสงบทความแบบ
โดยใชอีเมล
ออนไลน เทากับ 0 คะแนน
วารสารมีกอง
บรรณาธิการเปน
ผูทรงคุณวุฒิมาจาก
หลากหลาย
หนวยงาน
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4.2 เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานวารสารชุมชนวิจัย ดําเนินนําขั้นตอนและเกณฑของศูนยดัชนี
อางอิงวารสารไทยมาศึกษา จําแนกเปนรายขอเพื่อปฏิบัติตามเกณฑการคัดเลือกวารสารเขาฐานขอมูล TCI
ประกอบกับการติดตอประสานงานกับเจาหนาที่ที่ใหบริการสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรของศูนยดัชนี
การอางอิงวารสารไทย TCI เพื่อปรึกษาและตอบขอสงสัยในการดําเนินการอยางตอเนื่อง จากนั้นดําเนินการ
รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของ ยอนหลัง 3 ป (นับจากปปจจุบัน)
4.3 เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานวารสารชุมชนวิจัย ดําเนินการรวบรวมขอมูลทั้งหมดเสนอพิจารณา
ตรวจสอบโดยรองผูอํานวยการซึ่งรับผิดชอบกลุมงานเผยแพรและบริการการวิจัย และเสนอตอผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา เมื่อผานการพิจารณาเรียบรอยแลว จึงจัดทําหนังสือนําสงพรอมเอกสาร หลักฐาน
และขอมูลที่เกี่ยวของอยางครบถวนไปยังศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย TCI และติดตอประสานงานเรื่องการ
ประกาศผลอยางตอเนื่อง
4.4 ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) ประกาศผล และวารสารชุมชนวิจัยผานการรับรอง
คุณภาพวารสารกลุมที่ 2 (สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) และเขาสูฐานขอมูล
TCI เมื่อวันที่ 31
พฤษภาคม พ.ศ. 2558 โดยมีระยะเวลาเริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2558 - 31 ธันวาคม 2562 รวม 5 ป
4.5 กลุมงานเผยแพรและบริการการวิจัย จัดประชุมแจงผลการพิจารณาคุณภาพวารสารเพื่อเขา
สูฐานขอมูล TCI ที่ประชุมมีมติใหดําเนินการปรับปรุงคุณภาพวารสารเพื่อเปนประโยชนในการพัฒนาวารสาร
ใหมีมาตรฐานและถูกจัดคุณภาพใหเปนวารสารกลุมที่ 1 ตอไป
4.6 เจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการปรับปรุงคุณภาพวารสารตามคําแนะนําของศูนยดัชนีการ
อางอิงวารสารไทย (TCI) เพื่อเสนอขอรับรองคุณภาพวารสารกลุมที่ 1 (สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)
และเขาสูฐานขอมูล TCI ซึ่งดําเนินการจัดทําเปนแผนการปฏิบัติงานในป พ.ศ. 2559 โดยดําเนินการปรับปรุง
และพัฒนาไปพรอมๆ กับวารสารฉบับปจจุบันอยางตอเนื่อง รวมไปถึงการปรับปรุงรูปแบบ แบบฟอรม
ไฟลขอมูล และเว็บไซตที่เกี่ยวของกับวารสารชุมชนวิจัยดวย
4.7 จัดทําระบบรับ - สงบทความออนไลน เพื่อตีพิมพบทความในวารสารชุมชนวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยระบบรับ-ประเมินบทความออนไลน ไดเปดใหผูสนใจสงบทความได
เรียบรอยแลวในปจจุบัน ดังนี้
(1) ผูสนใจสงบทความ ตองคลิกปุม “ระบบรับ-ประเมิน
NEW สงบทความเพื่อลงใน
วารสารชุมชน”
กรณีลงทะเบียน/สมัครสมาชิกเรียบรอยแลว ใหกรอกชื่อผูใช และรหัสผาน จากนั้นกด
ปุม “เขาสูระบบ”
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กรอกขอมูล

1
(2) ผูสนใจตอง “ลงทะเบียน/สมัครสมาชิก” กอน จึงจะสามารถสงบทความออนไลนได

2
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(3) ดําเนินการสงบทความ โดยเลือกเมนู “บริการรับ - สงบทความ” เพื่อความสมบูรณ
ของขอมูลและเอกสารกรุณากรอกขอมูลและรายละเอียดใหครบถวน

3

เมนู การบริการ จะอยูดานบนทางขวามือ เพื่อใหสมาชิกสามารถเรียกดู
รายงาน โดยเลือกคลิ๊กตามปุมที่ตองการ ไดแก “ตรวจสอบบทความ” “รายงานการสมัครสมาชิก” “รายงาน
การสงบทความ” “บทความที่รอตีพิมพ” ซึ่งทําใหลดคาใชจายในการโทรศัพทสอบถามและสะดวก รวดเร็ว
ในการติดตามการสงบทความของผูวิจัย/ผูนิพนธ เองรวมไปถึงเปนเมนูลัดสําหรับการสงบทความ โดยคลิ๊กปุม
“สงบทความ” ไดอีกชองทางหนึ่งดวย
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(4) เมนูแสดงรายละเอียดกองบรรณาธิการวารสารชุมชนวิจัยและพัฒนา

4

(5) เมื่อคลิ๊กปุมเมนู “เผยแพร : วารสารชุมชนวิจัย” จะเชื่อมโยงไปยังเมนู “ฐานขอมูล
วารสารชุมชนวิจัย” สามารถดาวนโหลดเลมวารสารชุมชนวิจัยเพื่อนําไปใชประโยชนได
กรณีที่ตองการดาวนโหลดเลมวารสารชุมชนวิจัย สามารถเลือกคลิ๊กที่ปุมเมนู
“ฐานขอมูลวารสารชุมชนวิจัย” ไดโดยไมตองสมัครสมาชิก

5
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(6) เลือกคลิ๊กปุม “ติดตอหนวยงาน” กรณีมีขอสงสัยและตองการติดตอประสานงานกอง
บรรณาธิการวารสารชุมชนวิจัย หรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ

6

4.8 จัดทําคูมือวารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สําหรับอํานวยความสะดวก
ในการดําเนินการสงบทความเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพในวารสารชุมชนวิจัย ซึ่งเปนอีกชองทางหนึ่งในการ
บริหารจัดการงานจัดทําวารสารชุมชนวิจัย ของกลุมงานเผยแพรและบริการการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
โดยจะนําเสนอตอสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่ออนุมัติใชเผยแพรตอไป
5. องคความรูหรือผลลัพธที่ได
กลุมงานเผยแพรและบริการการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดรวบรวมวิธีการจัดทํางานวารสาร
ชุมชนวิจัย ในรูปแบบของ “คูมือวารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา” โดยมีเนื้อหาครอบคลุม
ถึง ขั้นตอน รายละเอียด วิธีการ การดําเนินการ การติดตามผล การรายงานผล รวมไปถึงประกาศ คําสั่ง ที่
เกี่ยวของในการสงบทความดวยเอกสาร และระบบรับ – ประเมินออนไลน
6. ปจจัยสูความสําเร็จ
6.1
มองใหเห็นคุณคาของงาน กระตือรือรน และสนุกสนานกับงานที่ทํา
6.2 ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ใหเปนมาตรฐานหนึ่งของการทํางาน
6.3 เชื่อมั่นในตัวเอง คิดบวก ไมทอถอย และแกไขปญหาอุปสรรคใหผานพนไปได
6.4 สื่อสาร ถายทอดขอมูลที่เปนประโยชน และเขาถึงไดกับทุกๆ คนอยางแมนยํา
6.5 ปรับปรุงตนเอง และงานที่ทําอยางสรางสรรคอยูสม่ําเสมอ
7. การนําไปใชประโยชน
จัดทําคูมือวารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อเผยแพรเปนเอกสารและ
ออนไลนสําหรับคณาจารย นักวิจัย บุคลากร นิสิตและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สถาบันหรือ
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หนวยงานภายนอกและผูสนใจในการใชเปนแนวทางในการสงบทความไดอยางถูกตอง รวดเร็ว สามารถ
ติดตามผลไดอยางตอเนื่อง
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลการนําความรูไปใช
จากการดําเนินการนําระบบรับ-ประเมินออนไลน ไปใช โดยดําเนินการลงรายละเอียดในคูมืออยาง
ยอไวในเมนู “เกี่ยวกับวารสารชุมชนวิจัย” และเมนู “คําแนะนํา” เพื่อใหผูสนใจศึกษารายละเอียดและปฏิบัติ
ตามไดอยางรวดเร็ว โดยมีผูสนใจจากหนวยงานภายนอกเขาลงทะเบียนและสมัครสมาชิกแลวตั้งแตเดือน
มกราคม - ปจจุบัน (12 พฤศจิกายน 2558) พบวา มีผูสมัครเปนสมาชิกและสงบทความมาแลวอยางตอเนื่อง
จํานวน 24 ราย สําหรับคูมือวารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ไดรับการพิจารณาอนุมัติเพื่อ
จัดพิมพเปนรูปเลมสําหรับเผยแพรตอไป
9. รายชื่อสมาชิก CoP/บุคคลอางอิง
กลุมงานเผยแพรและบริการการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา

………………………………………………………………..
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ดานการบริหารจัดการทั่วไป
การจัดการความรูกับระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008
ศูนยบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1. ที่มาและความสําคัญ
ศูนยบริการการศึกษา เปนหนวยงานที่ใหบริการดานระบบทะเบียนและประเมินผลเพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอนของมหาวิทยาลัยโดยยึดหลัก “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ดานการรับนักศึกษา การ
ลงทะเบียนเรียน การจัดตารางสอนตารางสอบ และการประมวลผลการศึกษา ดวยปณิธานอันมุงมั่นที่จะ
ใหบริการดวยคุณภาพ สรางความประทับใจแกผูรับบริการ ตลอดจนวิสัยทัศนที่จะเปนศูนยบริการดาน
ทะเบียนและประเมินผลที่มีคุณภาพและเปนที่ยอมรับระดับสากล ในแผนพัฒนาหนวยงาน พ.ศ. 2555-2559
ศูนยบริการการศึกษาไดตั้งเปาหมายที่จะเขาสูระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ภายในป พ.ศ. 2556
ดังนั้น เพื่อใหเปนตามแผนและเปาหมายที่วางไว ศูนยบริการการศึกษาไดมีการนําการจัดการความรูมาเปน
เครื่องมือในการจัดทํา ISO 9001:2008 เนื่องจากศูนยบริการการศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญของการนํา
การจัดการความรูมาใชเพื่อการพัฒนาองคกร พัฒนาศักยภาพของบุคลากร พัฒนาประสิทธิภาพของงาน เพื่อ
นําไปสูองคกรแหงการเรียนรู ตลอดจนสามารถทําใหศูนยบริการการศึกษาบรรลุวิสัยทัศนตามที่ไดตั้งไว
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อนําการจัดการความรูมาใชในการพัฒนากระบวนการทํางานตางๆ ของศูนยบริการการศึกษา
ใหมีประสิทธิภาพ มีขั้นตอนการทํางานที่ชัดเจน และมีคุณภาพมากมากยิ่งขึ้น
2.2 เพื่อใหพนักงานทุกคนมีสวนรวมในการนําองคความรูที่มีอยูในตัวบุคคลมาเขียนเปนคูมือการ
ปฏิบัติงาน ทําใหสามารถปฏิบัติงานแทนกันได ตลอดจนสามารถนําไปใชเปนผลงานประกอบการเขาสูทาง
กาวหนาในอาชีพ
2.3 เพื่อใหผูรับบริการมีความพึงพอใจและมั่นใจในการใหบริการของศูนยบริการการศึกษา
2.4 เพื่อใหศูนยบริการการศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานอยางตอเนื่อง
2.5 เพื่อการบรรลุวิสัยทัศนของศูนยบริการการศึกษา
3. ผูใชความรู
3.1 ผูบริหาร
3.2 คณาจารย
3.3 บุคลากรภายใน-ภายนอกหนวยงาน
3.4 นักศึกษา
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4. กระบวนการหรือขั้นตอนการจัดการความรู
4.1
จุดประกาย : การไปศึกษาดูงานที่กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(benchmark) การเชิญบุคคลที่มีประสบการณในการจัดทําระบบบริหารคุณภาพโดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ
(อาจารย ดร.วุฒิ ดานกิตติกุล และผูชวยศาสตราจารย ดร.พงษชัย จิตตะมัย ) และวิทยากรจากหนวยงานที่มี
แนวปฏิบัติที่ดี (best practice) ดานระบบบริหารงานคุณภาพ (เทคโนธานี และ ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรฯ)
4.2
มุงมั่น : เขารวมโครงการฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําการจัดระบบบริหารงานคุณภาพ ตาม
ISO 9001 : 2008 ประจําปงบประมาณ 2555 ของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม บุคลากร
ศูนยบริการการศึกษาลงนามความรวมมือในการจัดทําระบบบริหารงานคุณภาพรวมกัน
4.3
จัดอบรมใหความรู: สรางมาตรฐานการทํางานใหเปนรูปธรรมโดยอางอิงตามหลั
ISOก
 การตีความขอกําหนด ISO 9001:2008
 การตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008
 การเขียนคูมือการปฏิบัติงาน
 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 9001:2008: (Internal Audit) แบบมืออาชีพ
4.4
การเขียนคูมือ: ขั้นตอนที่เปนหัวใจสําคัญที่ศูนยบริการการศึกษาใชแนวคิดของการจัดการความรู(ดั งรูป
ที่ 1) มาเปนสวนหนึ่งในการบริหารงานรวมกับหลักการของระบบบริหารงาน
ISO

ความรูที่ชัดแจง
(Explicit Knowledge)
อธิบายไดแตยังไมไดบันทึก

1

อธิบายไดแตไมอยากอธิบาย
และนําไปบันทึก

2
ความรูที่ฝงอยูในคน
(Tacit Knowledge)

3

อธิบายไมได

Tomohiro Takahashi

รูปที่ 1: การเปรียบเทียบความรูกับภูเขาน้ําแข็ง
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 ทําใหสิ่งที่อธิบายไดแตยังไมไดบันทึกมีการบันทึกออกมาเปนรูปธรรม
 จัดทําผังกระบวนการบริหารงาน (Business Process) อธิบายความสัมพันธและความ
เชื่อมโยงของแตละกระบวนงานออกมาเปนเอกสารเรียกวา “คูมือคุณภาพ”
 กําหนดรูปแบบเอกสารใหชัดเจนเพื่อทํางานไดงายขึ้นเอกสารขั้นตอนการทํางานมีรูปแบบ
อยางไร? แบบฟอรมสําหรับใชงานมีรูปแบบอยางไร?
 กําหนดวิธีการจัดเก็บบันทึกการทํางานใหเปนมาตรฐานสามารถสืบคนขอมูลยอนหลังได
โดยสะดวก
 ทําใหสิ่งที่อธิบายไดแตไมอยากอธิบายไดมีการบันทึกออกมาเปนรูปธรรม
 ใชวิธีการสื่อสาร จัดใหมีเวที ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณในการทํางานระหวาง
พนักงานดวยกันทั้งในประเด็นดําเนินการแลวประสบความสําเร็จหรือที่ดําเนินการแลว
ลมเหลวเพื่อจะไดใหผูอื่นระมัดระวังเพื่อไมใหเกิดความผิดพลาดเชนเดียวกัน อีก รวบรวม
ความรูออกมาในรูปแบบขอควรระวัง นําไปบันทึกลงในคูมือการปฏิบัติงานและเผยแพรให
พนักงานที่เกี่ยวของอื่นๆไดอานและศึกษา
 ทําใหสิ่งที่อธิบายไมไดใหมีการบันทึกหรือถายทอดออกมาเปนรูปธรรม
 แมจะมีการจัดทําบทสรุปองคความรูออกมาอยางไรก็ตามยังมีความรูหรือทักษะบางอยางที่ไม
สามารถทําตามได แกดวยการ จัดใหมีการฝกอบรมเฉพาะดานเพื่อเสริมการพัฒนาทักษะ
ความสามารถของพนักงานมีระบบพี่เลี้ยง (On the Job Training) และการประเมินผลที่
ชัดเจน
4.5 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน : เปนอีกขั้นตอนหนึ่งที่ ศูนยบริการการศึกษาใชแนวคิดของการ
จัดการความรู (ดังรูปที่ 1) มาเปนสวนหนึ่งในการตรวจติดตามคุณภาพภายใน เพื่อใหมั่นใจวาระบบ
บริหารงานคุณภาพที่ศูนยบริการการศึกษาจัดทําขึ้นมีการนําไปปฏิบัติอยางตอเนื่องและมีประสิทธิผล
ซึ่งจะครอบคลุมตั้งแตการอบรมผูตรวจติดตามคุณภาพภายใน การแตงตั้งผูตรวจติดตาม การวางแผน
การตรวจติดตาม ภายใตกรอบการบริหารงานคุณภาพและการปฏิบัติการแกไข/ปองกันปญหาของ
ระบบคุณภาพ
 โดยทีมผูตรวจติดตามซึ่งประกอบดวยพนักงานของศูนยบริการการศึกษาจากฝายตางๆ เขาตรวจ
ติดตามแตละฝายวามีการดําเนินการตามที่ไดเขียนไวในระเบียบปฏิบัติ /คูมือการปฏิบัติงาน
หรือไม มีการปฏิบัติการแกไข/ปองกันปญหา ตลอดจนมีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนอะไรบาง ?
ใชวิธีการสื่อสาร จัดใหมีเวที ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง จากนั้นรวบรวม
ความรูจากการตรวจติดตามออกมาในรูปแบบการปฏิบัติการแกไข/ปองกันปญหา ฝายที่ถูกตรวจ
ติดตามนําผลการตรวจไปแกไขในคูมือการปฏิบัติงานและเผยแพรใหพนักงานที่เกี่ยวของอื่นๆได
อานและศึกษา
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 จัดให มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูภายหลังการ ตรวจติดตามคุณภาพภายใน เพื่อติดตาม
ความกาวหนาของกิจกรรมตางๆการใหรายงานผลการดําเนินงานของฝายตางๆและปญหา
/
อุปสรรคตางๆในการทํางาน
4.6 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู /แบงปนความรูกับหนวยงานอื่น :เพื่อใหการดําเนินการระบบบริหาร
คุณภาพมีความสัมพันธกับเปาหมาย ในการใหบริการ ศูนยบริการการศึกษาได กําหนดใหมี กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู/แบงปนความรูกับหนวยงานตางๆ ที่ใชบริการในรูปแบบของโครงการ “เคาะประตู
บาน” ในลักษณะสื่อสารพูดคุย ถายทอด ความรู ทักษะประสบการณและความเชี่ยวชาญระหวางกัน
ตลอดจนหาแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องของการใหบริการดานทะเบียนและประมวลผลแกนักศึกษาและ
คณาจารยดังนี้
5. องคความรูหรือผลลัพธที่ได
ศูนยบริการการศึกษาไดดําเนินการรวบรวมความรูตามการดําเนินงานการจัดการความรู มาพัฒนาและ
จัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) ดังนี้
 ระเบียบปฏิบัติ
/วิธีการปฏิบัติงาน
/แบบฟอรมเผยแพรทางเว็บไซต
https://reg.sut.ac.th/cesiso/IsoLogin.asp เขาถึงโดยใชรหัสประจําตัวพนักงานและรหัสผาน
 คูมือแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเลขานุการสาขาทุกสํานักวิชา รูปแบบการเผยแพรแบบถายเอกสารอัด
สําเนา และเผยแพรทางเว็บไซตhttp://web.sut.ac.th/ces/
 คูมือกรรมการคุมสอบ รูปแบบการเผยแพรแบบถายเอกสารอัดสําเนา และเผยแพรทางเว็บไซต
http://web.sut.ac.th/ces/
 คูมือแนะนําระบบทะเบียนและประมวลผลสําหรับอาจารยใหมรูปแบบการเผยแพรแบบถายเอกสาร
อัดสําเนา และเผยแพรทางเว็บไซตhttp://web.sut.ac.th/ces/
 ขอบังคับ ระเบียบ มติ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ ที่นักศึกษาควรรู ระดับปริญญาตรีรูปแบบการ
เผยแพรแบบถายเอกสารอัดสําเนา และเผยแพรทางเว็บไซต http://web.sut.ac.th/ces/
 โครงสรางและหนาที่ของศูนยบริการการศึกษา งานตารางสอนตารางสอบและงานจัดสอบ และการ
ลด/การถอน รายวิชา รูปแบบการเผยแพรแบบถายเอกสารอัดสําเนา และเผยแพรทางเว็บไซต
http://web.sut.ac.th/ces/
 แนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับงานทะเบียนนักศึกษา (นักศึกษาหลักสูตรนอกเวลา)รูปแบบการเผยแพร
แบบถายเอกสารอัดสําเนาและเผยแพรทางเว็บไซต http://web.sut.ac.th/ces/
6. ปจจัยสูความสําเร็จ
6.1
ผูบริหารของหนวยงานใหการสนับสนุน และเขารวมทุกกิจกรรมอยางจริงจัง
6.2
บุคลากรภายในหนวยงานทุกคนมีสวนรวมในการดําเนินการทุกขั้นตอน
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6.3
6.4
6.5

มีทรัพยากรที่พรอมในการดําเนินงาน
มีการกําหนดเปาหมายรวมกันและเพิ่มความทาทายอยางตอเนื่อง
มีการตรวจติดตามและประเมินผลทั้งภายใน/ภายนอกอยางตอเนื่อง

7. การนําไปใชประโยชน
การบริหารงานตามระบบ ISO 9001 ในแตละหมวด (รูปที่ 2) เพื่อใหผานการรับรองระบบไมใชเรื่อง
ยากแตจะบริหารงานอยางไรเพื่อใหเหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุดกับองคกรตางหากนั้นถือเปนเรื่องยาก
อยางไรก็ตาม ศูนยบริการการศึกษาไดคนพบวาสามารถทําได โดยการนําระบบการจัดการความรูเขามา
ประยุกตใชรวมกับการพัฒนา ISO ในแตละหมวด (ตามที่ไดอธิบายไวในหัวขอ 2)ไปพรอมๆ กัน สามารถ
นําไปสูการพัฒนาศูนยบริการการศึกษาเขาสูสากลและองคกรแหงการเรียนรูไดอยางลงตัว
การปรับปรุงระบบบริหาร
คุณภาพอยางตอเนื่อง
ระบบบริหาร
คุณภาพ

ลูกคา
ความ
ตอง
การ

6

Input

4

ความรับผิดชอบ
ของฝายบริหาร

การบริหาร
ทรัพยากร

7

5

การวัดวิเคราะห
และการปรับปรุง

กระบวนการ

8

ลูกคา
ความ
พึงพอใจ

บริการ Output

รูปที่ 2 ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008
สรุปไดวาการจัดกิจกรรมการจัดการความรูแบบบูรณาการกับ
การจัดทําระบบบริหารงานคุณภาพ ISO
9001:2008 (นําระบบการจัดการความรูมาประยุกตใชรวมกับการพัฒISO
นา ไปพรอมๆ กัน) สงผลให
 ศูนยบริการการศึกษาไดรับการรับรอง ISO 9001:2008
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 พนักงานมีการทํางานเปนทีม เกิดวัฒนธรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน
(paradigm shift) ของบุคลากรใหวิเคราะหเหตุของปญหามากกวาการแกปญหาเฉพาะหนา มีคูมือ
ปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานแทนกันได ใชในการสอนงานกรณีมีพนักงานลาออก ตลอดจนมี
การ
พัฒนากระบวนการทํางานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพเพิ่มมากขึ้น เห็นไดจากผลการประเมิน
ความพึงพอใจระบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” (รูปที่ 3)นอกจากนี้ยังนําไปสูการวิจัยสถาบัน มี การ
เผยแพรผลงานวิจัยและการตีพิมพงานวิจัย ซึ่งจะเปนพื้นฐานสําคัญในการเขาสูทางกาวหนาในอาชีพ
(career path) ตอไป

รูปที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจระบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ”
 หนวยงานที่เกี่ยวของ เชนที่กลาวถึงในโครงการเคาะประตูบานไดรับประโยชน
 การมีแนวปฏิบัติที่ดีสงผลใหหนวยงานภายนอกขอศึกษาดูงานเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับหนวยงาน
ภายนอกที่ปฏิบัติหนาที่เหมือนกัน
 คณาจารย บุคลากรภายนอกหนวยงาน นักศึกษาสามารถลดขอผิดพลาดจากการปฏิบัติงานตามกฏ
ระเบียบขอบังคับ มติ ประกาศที่เกี่ยวของกับงานทะเบียนและประมวลผลนักศึกษา
8. เครื่องมือที่ใชในการประเมินผลการนําความรูไปใช
 อัตราการเติบโตขององคความรูใหมในองคกร : จากการนําระบบการจัดการความรูเขามาประยุกตใช
รวมกับการพัฒนา ISO ในแตละหมวด พบวาอัตราการเติบโตขององคความรูใหมในองคกรเพิ่มขึ้นทุกป
ประเมินจากผลการประเมินความพึงพอใจ “รวมบริการ ประสานภารกิจ ” มิติดานนวัตกรรมและการ
เรียนรู โดยเพิ่มจาก 3.71 ในป 2554 เปน 3.76 ในป 2555 และ 3.90 ในป 2556 ตามลําดับ (รูปที่ 3)
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 โครงการเคาะประตูบาน : ผลจากแบบสอบถามในการทําโครงการเคาะประตูบาน พบวา กลุมเปาหมาย
ไดนําความรูที่ไดรับจากการเขารวมโครงการไปปรับใชในการปฏิบัติงานจริง
 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ประเด็น : ขอบังคับ ระเบียบ มติและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ กับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีผลจากแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจพบวา กลุมเปาหมายสามาร ถนําความรูที่
ไดรับจากการเขารวมกิจกรรมครั้งนี้ไปใชจริงและสามารถแนะนําผูที่เกี่ยวของไดที่ระดับ 4.47 (เต็ม 5
คะแนน) และจากการเปรียบเทียบ คะแนน Pretest- Posttest ผูเขารวมกิจกรรมการจัดการความรู
“ขอบังคับ ระเบียบ มติและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี” พบวา สถิติ t มีคา 8.478 คา Sig.(2-tailed)มีคา .000 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ .0 1 แสดงวา คะแนนสอบ
กอนและหลังเขารวมกิจกรรมมีความสัมพันธกัน และเมื่อนักศึกษาไดเขารวมกิจกรรม ไดรับความรู แลว
มีคะแนนสอบเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งพิจารณาผลที่ไดจากการศึกษาพบวา เมื่อ
ไดเขารวมกิจกรรมแลวทําการทดสอบดวยขอสอบฉบับเดิม พบวา ผลการสอบมีคะแนนสูงขึ้นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ แสดงใหเห็นวาการจัดกิจกรรมการจัดการความรู “ขอบังคับ ระเบียบ มติและแนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวของกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี” สงผลตอคะแนนสอบหลังเขารวมกิจกรรม
 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูชวยสอนและผูชวยวิจัยผลการประเมินกิจกรรม พบวา กลุมเปาหมาย
จะสามารถนําความรูจากการเขารวมกิจกรรมครั้งนี้ไปใชในการปฏิบัติงาน
 การประเมินตนเองตามระบบคุณภาพ ISO9001:2008 ของศูนยบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีพบวา
ก. ผลการดําเนินงานตามระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 สามารถบรรลุตามวัตถุประสงคคุณภาพที่ตั้ง
ไวคือระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ การบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ
ประจําป บุคลากรของหนวยงานไดรับการอบรมพัฒนาประจําป และการบรรลุผลประกันคุณภาพ
ภายในระดับหนวยงาน
ข. บุคลากรศูนยบริการการศึกษา ประเมินตนเองกอนการนําระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 มาใชอยู
ในระดับมาก และหลังการนําระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 มาใชอยูในระดับมากที่สุด ทั้งใน
ภาพรวมและรายดานทั้ง 7 ดาน
ค. ผลการเปรียบเทียบการประเมินตนเองของบุคลากรทั้งกอนและหลังการนําระบบคุณภาพ
ISO
9001:2008 มาใช พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ . 01 ทั้งในภาพรวมและ
รายดานทั้ง 7 ดาน
 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงานประจําปการศึกษา 2556 และ
2557 : จากการนําระบบการจัดการความรูเขามาประยุกตใชรวมกับการพัฒนา ISO ในแตละหมวดสงผล
ใหเกิดเปนจุดแข็งในการพัฒนาองคกรของศูนยบริการการศึกษา เกิดเปนแนวปฏิบัติที่ดี
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9. รายชื่อสมาชิก CoP/บุคคลอางอิง
รศ.สพ.ญ.ดร. ศจีรา คุปพิทยานันท
ผศ.ดร. ปรเมศวร หอแกว
นายพิรุณ กลาหาญ
นางชุติมา เรืองวิทยานนท
นางสาวพรวีนัส ทุนเจริญ
นางสาวอรอุมา สืบคา
นางสาวทิพยวิมล ทิพธัญญา
นางบุษบา ชัยมงคล
นางสาวรัตนา แจมจํารูญ
นางสาววลัยพร ขันตะคุ
นางสาวนภาพร มีทรัพย
นางสาวพิศมัย สารสม
นางสาวอภิญญา ลิ้มสุวัฒน
นางเพ็ญจันทร สุทธิวงศ
นางสาวจินตนา สินใหม
นายเศวตฤกษ เสนาะเสียง

นางสาวนฤมล ศรีพนม
นางกาญจนา พรหมสอน
นางสาวปรมาภรณ สุขกิตติ
นางสาวภมรรัตน วิไลศรีอัมพร
นางสุภาวดี จันทรเปรียง
นางสาวสาวิตรี ทองแดง
นางสาวนันณภัชสรน สูงสนิท
นางจรัญญา สมอุดร
นางสาวขณิษฬา พันธุพาณิชย
นางอรวรรณลิ้มศุกลภัทร
นางสาวจันทกานต กุหลาบ
นางสาวศิริรัฐ คเชนทรพงศ
นางสาวผุสดี พยัคฆเดช
นายสมนึก คงกลาง
นางสาวปริญวดี ปานาลาด

10. เอกสารอางอิง
เอกสารประกอบการฝกอบรม ความเขาใจและวิธีดําเนินการการจัดทําระบบบริหารงานคุณภาพ ISO
9001:2008 ตามโครงการฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําการจัดทําระบบบริหารงานคุ ณภาพตาม
ISO 9001:2008 ประจําป 2555 โดยบริษัท โรแบรแอนดแอสโซซิเอทส (ประเทศไทย) จํากัด
สนับสนุนโดยสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
เอกสารประกอบการฝกอบรม การตรวจสอบภายในองคกรตาม ISO 9001:2008 ตามโครงการฝกอบรมและ
ใหคําปรึกษาแนะนําการจัดทําระบบบริหารงานคุ ณภาพตาม ISO 9001:2008 ประจําป 2555 โดย
บริษัท โรแบรแอนดแอสโซซิเอทส(ประเทศไทย) จํากัด สนับสนุนโดยสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
การประเมินตนเองตามระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 ของศูนยบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี (Self-Evaluation on Quality System ISO 9001:2008 of Center for
Educational Services, Suranaree University of Technology)ตีพิมพ ในวารสารวิจัย
สถาบัน มข. ปที่ 2 ฉบับพิเศษ ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557

………………………………………………………………..
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ดานการบริหารจัดการทั่วไป
การใหบริการที่ดีตอผูมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1. ที่มาและความสําคัญ
พิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา โดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม เปนแหลงเรียนรูที่สําคัญของจังหวัด
นครราชสีมาที่บอกเลาเรื่องราวพัฒนาการทางประวัติศาสตร ภูมิปญญา วิถีชีวิต และศิลปวัฒนธรรมของ
จังหวัดนครราชสีมาหรือเมืองโคราชไดอยางครบถวน โดยเปดใหบริการอยางไมเปนทางการมาตั้งแตเดือน
มีนาคม 2557 จึงนับไดวาเปนชวงเวลาของการทดลองการใหบริการ ดังนั้นจึงนํามาสูการจัดการความรู
ที่บุคลากรของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาไดมีความเห็นรวมกันวาควรจัดการ
ความรู เรื่อง การใหบริการตอผูมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา เพื่อคนหาแนวทาง หลักปฏิบัติและ
กระบวนการทํางานตางๆ ในการใหบริการ เพื่อใหบุคลากรทุกคนสามารถใหบริการแกผูมาเยี่ยมชมในเบื้องตน
ได สามารถทํางานแทนกันได รวมถึงลดความเสียหายอันเกิดขึ้นจากการใชงานอุปกรณตางๆ ในพิพิธภัณฑ
เมืองนครราชสีมาผิดวิธี
2. ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์
2.1 บุคลากรสํานักศิลปะและวัฒนธรรมสามารถใหบริการแกผูมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา
ไดทุกคน
2.2 คูมือการปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา จํานวน 1 เรื่อง
3. ผูใชความรู
บุคลากรของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

4. กระบวนการหรือขั้นตอนการจัดการความรู
กิจกรรมการจัดการความรู
1. การบงชี้ความรู
1.1 ตั้งคณะกรรมการจัดการความรู
1.2 ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อคนหา
องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติงานและ
สอดคลองตอยุทธศาสตรของสํานักฯ
1.3 นําองคความรูที่คัดเลือกมาจัดทํา
เปนแผนปฏิบัติการจัดการความรู

ตัวชี้วัด/เปาหมาย
1.บุคลากรทุกคนเปนคณะทํางานการ
จัดการความรู
2. มีเอกสารแสดงองคความรูที่จําเปน
ตอการปฏิบัติงาน 1 ฉบับ
3. ไดประเด็นความรูที่จําเปนตอการ
ปฏิบัติงานและสามารถนํามาจัดการ
ความรูได

เครื่องมือ / วิธีการ
1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการ
จัดการความรู
2.ประชุมเพื่อระบุองคความรู
3.แผนปฏิบัติการการจัดการ
ความรู
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กิจกรรมการจัดการความรู
2. การสรางและแสวงหาองคความรู
2.1 ความรูที่อยูในรูปแบบเอกสาร
(Explicit Knowledge)
- คนควา รวบรวมความรูจากแหลงตางๆ
เชน เอกสาร ตํารา อินเทอรเน็ต เปนตน
2.2 ความรูที่อยูในตัวบุคคล
(Tacit Knowledge)
- การรวบรวมความรูจากผูปฏิบัติงานหลัก
- การสกัดความรูจากผูมีประสบการณ หรือ
ผูทรงคุณวุฒิ
3. การจัดการความรูใหเปนระบบ
-นําความรูที่รวบรวมไดมาเรียบเรียงจัดทํา
เปนเอกสาร
- นําไฟล เอกสารเผยแพรบนเว็บไซตของ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู
- ประมวล กลั่นกรองความรูที่ไดโดยใหผูที่
เกี่ยวของกับองคความรู ตรวจสอบเนื้อหา
และรายละเอียดองคความรู เพื่อใหมีความ
ครบถวนสมบูรณ
5. การเขาถึงความรู
- จัดใหมีชองทางในการเขาถึงความรู และ
ประชาสัมพันธใหบุคลากรทราบถึงชองทาง
เขาถึงองคความรู
6. การแบงปน แลกเปลี่ยนความรู
- จัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อแบงปน
แลกเปลี่ยนความรู
- เขารวมกิจกรรม มหกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู เพื่อการถายทอด แลกเปลี่ยนองค
ความรูแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย
7. การเรียนรู
-สรุปบทเรียนการดําเนินการจัดการความรู
โดยมีการระบุความสําเร็จ ปญหา อุปสรรค
และขอเสนอแนะ
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ตัวชี้วัด/เปาหมาย
1. มีการรวบรวม ทบทวนความรูจาก
เอกสารที่เกี่ยวของ อยางนอย 1 ครั้ง
2.จัดกิจกรรมเพื่อรวบรวบรวมความรู
หรือ ประสบการณจากบุคคล อยาง
นอย 1 ครั้ง และ/หรือมีผูทรงคุณวุฒิ /
ผูเชี่ยวชาญมาถายทอดองคความรู
อยางนอย 1 คน

เครื่องมือ / วิธีการ
-รวบรวมเอกสารจากเอกสาร
หนังสือ เว็บไซตหรือจาก
หนวยงานที่มีองคความรู
-การรวบรวมความรูจากตัวบุคคล
ดวยวิธีการตางๆ ตามความ
เหมาะสม

-มีเอกสาร หรือสื่อสารสนเทศที่ไดจาก
การสรางและแสวงหาความรูอยาง
นอย 1 ฉบับ/ชิ้น
- มีไฟลเอกสารความรูออนไลนบน
เว็บไซตของสํานัก อยางนอย 1 ไฟล
-มีการประชุมตรวจสอบ กลั่นกรอง
ความรู อยางนอย 1 ครั้ง

-เอกสารองคความรู
- เว็บไซตของสํานักฯ

-การจัดประชุมพิจารณารางองค
ความรู และ /หรือใหผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ

-มีชองทางในการเขาถึงและ
ประชาสัมพันธความรูอยางนอย
ชองทาง

ชองทางในการเขาถึงความรู อาทิ
3 - บอรดเผยแพรความรู
- นําความรูเขาสูระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ Facebook, Website
-จัดมุมความรู (KM Corner)
-มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรูอยาง
กิจกรรมเพื่อการบงปน
นอย 1 ครั้ง
-(ภายใน)
-มีกลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรมไม การทบทวนหลังการปฏิบัติ (AAR)
นอยกวารอยละ 90
-(ภายนอก)
มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
- มีรายงานสรุปผลการ จัดการความรู -การจัดทํารายงานสรุปบทเรียน
1 ฉบับ
การดําเนินการจัดการความรู
- เรียบเรียงเปนรูปเลมรายงาน
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5. องคความรูหรือผลลัพธที่ได
องคความรูที่ไดจากการจัดการความรู เรื่อง
การใหบริการ ที่ดี ตอผูมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑเมือง
นครราชสีมาไดรวมรวบและจัดทําเปนคูมือการปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา เพื่อเปนแนวทางใน
การใหบริการแกผูมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมาของบุคลากรของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม อาทิ
5.1 ขั้นตอนการใหบริการ ตอผูมาเยี่ยมชม โดยสามารถแบงออกเปน ๔ กลุม ไดแก ผูเยี่ยมชมทั่วไป
(ไมไดแจงลวงหนา)มาเยี่ยมชมมาเปนหมูคณะผูเยี่ยมชมเปนชาวตางชาติและสื่อมวลชน
5.2 ขอปฏิบัติในการเขาชมพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา (สําหรับผูมาเยี่ยมชม)
5.3 ขั้นตอนการใชงานหองพิพิธภัณฑขอควรปฏิบัติเมื่อเลิกใชงาน และการปฏิบัติงานในกรณีฉุกเฉิน
รวมถึงสรางเอกสารเพื่ออํานวยความสะดวกในการทํางาน อาทิ แบบฟอรมขอใชบริการ และคูมือนําชม
สําหรับวิทยากร/มัคคุเทศก
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6. ปจจัยสูความสําเร็จ
6.1เทคนิค
- บุคลากรทุกคนรวมกันแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนความรูตามประสบการณ ดวย
บรรยากาศที่ไมเครงเครียด
- แลกเปลี่ยนประสบการณกับหนวยงานที่การใหบริการในลักษณะคลายคลึงกัน
- การเปดใจรับสิ่งใหม รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในดานที่ตัวเองไมรูหรือไมไดปฏิบัติงานเพื่อน
รวมงานและผูบริหารเพื่อเปนแนวปฏิบัติที่ดี
6.2 วิธีการ
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยเชิญบุคลากรจากหนวยงานที่มีประสบการณมากอน ไดแก
สถาบันวิจัยไมกลายเปนหินฯ และงานประชาสัมพันธ
- รวมรวมความรูตามประเด็นที่มีอยูในตัวบุคคลและจากเอกสาร จัดทําเปนแนวปฏิบัติตามระบบ
โดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร
- มีการเผยแพรไปยังหนวยงานที่มีลักษณะคลายคลึงกัน หรือมีขอตกลงความรวมมือดานการ
จัดการแหลงเรียนรู (MOU)อาทิ ศูนยวัฒนธรรมอีสานใต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏบุรีรัมย และสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
6.3 เคล็ดลับ
- เปดใจ รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
- มีจิตบริการ (Service Mind) รวมมือรวมใจกันเพื่อมุงสูความเปนเลิศ
- เนนการทํางานเปนทีม
- สรางบรรยากาศที่ไมเครงเครียด หรือเปนทางการ
- ไมทําใหรูสึกวามีภาระที่เพิ่มขึ้น
7. การนําไปใชประโยชน
เมื่อเผยแพรแนวปฏิบัติที่ดีไปยังหนวยงานตางๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยแลว ไดมีการประชุม
ซักถามถึงการใชประโยชนพบวา บุคลากรของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมสามารถรูจักวิธีการใชหองพิพิธภัณฑ
เมืองนครราชสีมา สามารถเปดใหบริการได ตอบขอซักถามในเบื้องตนได รวมถึงนําชมเบื้องตนได สงผลให
สามารถทํางานทดแทนกันได ลดความความสูญเสียอันเกิดจากการชํารุดของอุปกรณโสตทัศนูปกรณภายใน
หองจัดแสดง นอกจากนี้ผลในดานการจัดทํากระบวนการใหบริการยังสามารถใชเปนแนวทางในการบริหาร
จัดการพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมาโดยเฉพาะในการตอนรับผูมาเยี่ยมชมในลักษณะกลุมใหญไดดีอีกดวย
8. วิธีการประเมินผลการนําความรูไปใช
สํานัก ศิลปะและวัฒนธรรม ไดนําความรูที่ไดมาใชในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ ในพิพิธภัณฑ
เมืองนครราชสีมา โดยบุคลากรของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมทุกคน ไดนําองคความรูในคูมือการปฏิบัติงาน ใน
พิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา มาเปนแนวทางในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพรวมถึงบุคลากรเกิดจิตบริการ
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(Service Mind) เพิ่มมากขึ้น อันเกิดจากประสบการณในการตอนรับผูมาเยี่ยมชม การสนทนา และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางการใหบริการ

9. รายชื่อสมาชิก CoP/บุคคลอางอิง
ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทรสวรรค ประธานการจัดการความรู
อาจารยสุชาติ พิมพพันธ ที่ปรึกษาดานองคความรู/ประวัติศาสตร
อาจารยรัตนพันธ โสภาเวทย ที่ปรึกษาดานการจัดการแหลงเรียนรู
อาจารยเรขา อินทรกําแหง ที่ปรึกษาดานเครือขายทางวัฒนธรรม
ดร.ไสว กันนุลา
หัวหนา KM Team
นายศุภรัตน ภูเจริญ
KM Teamดานเอกสาร / องคความรู
นางสาวสมฤทัย ปยะรัตน
KM Teamดานความบันเทิง
นายพรมงคล นาคดี
KM Teamดานบันทึกภาพกิจกรรม
นายธนัช แววฉิมพลีสกุล
KM Teamดานสถานที่
นายสุรชัย เดชชัยพิทักษ
KM Teamดานเครือขายทางวัฒนธรรม
นางวราภรณพิลาบุตร
KM Teamดานอาหารและเครื่องดื่ม
นางขวัญเรือน ทองตาม
KM Teamดานงานธุรการและสารบรรณ
นายชุตินันท ทองคํา เลขานุการ
KM Team

………………………………………………………………..
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ดานการบริหารจัดการทั่วไป
แนวทางการในการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการของสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1. ที่มาและความสําคัญ
แนวคิดหลักสําคัญในการออกแบบผลงานหรือนวัตกรรมที่นําเสนอ
บัณฑิตวิทยาลัย เปนหนวยงานที่
ทําหนาที่ดําเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีฐานะเทียบเทาคณะตามประกาศของสภาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อยางไรก็ตาม สิ่งที่แตกตางจากคณะคือ บัณฑิตวิทยาลัยไมมีคณาจารยใน
สังกัด มีเพียงบุคลากร 9 คนและผูบริหาร การดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยจึงมีลักษณะเปนการประสานงาน
กับคณาจารยผูสอนจาก 20 หลักสูตร 5 คณะวิชา รวมถึงหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
เพื่อใหภารกิจการใหการศึกษาวิชาการและวิชาชีพขั้นสูง ซึ่งเปนภารกิจที่สําคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา สามารถบรรลุเปาหมายอยางมีคุณภาพในฐานะที่เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ตาม มาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538
การใหบริการแกอาจารยผูสอนและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ถือเปนหัวใจสําคัญของการ
ดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งในการดําเนินงานที่ผานมา พบวา การใหบริการและการติดตอประสานงาน
กับอาจารยผูสอนรับบัณฑิตศึกษา ประสบปญหาในหลายสวนงาน ดังนั้น บัณฑิตวิทยาลัย จึงเล็งเห็นวาการ
จัดการความรูเกี่ยวกับแนวทางการใหบริการของสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยจะเปนหนทางที่สรางสรรคในอันที่
จะชวยคนหาวิธีแกไขปญหาใหการดําเนินงานดานการใหบริการมีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป โดยประโยชนที่คาด
วาจะไดรับจากการจัดการความรู มีดังนี้
1.1 อาจารยและเจาหนาที่ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและถายทอดประสบการณ ตลอดจนวิธีการแกไข
ปญหาในการใหบริการ และการบริหารจัดการสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 เพื่อใหไดรูปแบบและแนวปฏิบัติที่ดี เกิดเปนองคความรูในการปฏิบัติงาน หรือคูมือการ
ดําเนินงานและใหบริการที่ดี นําไปสูการใหบริการของสํานักงานมีประสิทธิภาพ เจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ดวย
ความสบายใจ ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจในบริการที่สะดวกรวดเร็ว
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหบุคลากรไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและถายทอดประสบการณในการใหบริการ ตลอดจนการ
บริหารจัดการสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย โดยคนหาแนวทางแกปญหา เพื่อนําไปสูการใหบริการที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2.2 เพื่อหารูปแบบและแนวปฏิบัติที่ดี
(Best Practice)
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3. ผูใชความรู
อาจารยระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย
4. ขั้นตอนการจัดการความรู และปจจัยสูความสําเร็จ
การจัดการความรูเกี่ยวกับแนวทางการใหบริการของสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย ใชวิธีการสนทนา
กลุมและระดมสมอง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ไดแก การบงชี้ความรู การสรางและ
แสวงหาความรู การเขาถึงความรู และการเรียนรู มีรายละเอียดดังตอไปนี้
4.1 การบงชี้ความรู
ในวันที่ 11 ตุลาคม 2556ณ หอง 9.08.05-06 เวลา 13.00 น.-17.00น. การสนทนาเริ่มตน
จากวัตถุประสงคของการทํา KM และประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการทํา KMโดยใหแตละคนทบทวนภาระ
งานของตนเอง จากนั้นใหพิจารณาถึงปญหาที่พบบอยๆในการปฏิบัติงานปญหาของผูมารับบริการที่สํานักงาน
บัณฑิตวิทยาลัย และปญหาในการบริหารจัดการของสํานักงาน ซึ่งมีความคิดเห็นตรงกันวาอยากหาวิธีการ
แกไขที่จะทําอยางไรใหปญหาเหลานั้นหมดไปซึ่งจะสงผลใหผูปฏิบัติงานทํางานไดงายขึ้น มีประสิทธิภาพดีขึ้น
มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และผูมารับบริการไดรับความสะดวก และรวดเร็วไมยุงยากซับซอนในการรับ
บริการ ทุกคนไดพูดคุยแลกเปลี่ยนในบรรยากาศที่เปนกันเองถึงปญหาที่ตนเองพบในการปฏิบัติงานในแตละ
สวน
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูในครั้งนี้ ทําใหทุกคน มีความกระตือรือรน อยากแบงปนใหเพื่อน
รวมงานไดรับทราบถึงปญหาที่ตนเองพบ และเห็นความสําคัญของการถายทอดความรูในการปฏิบัติงานใหแก
เพื่อนรวมงาน
ปญหาที่พบในการปฏิบัติงาน แนวคิดในการแกไขคราวๆ ของงานในสวนตางๆ องคความรูที่
ตองการ สามารถสรุปไดดังตอไปนี้
ผูรับผิดชอบดําเนินการ
การดําเนินงานตางๆ
ความรูที่ตองการ
ถอดความรู
1. การดําเนินงานโครงการของสาขาวิชา
ขั้นตอนการใหบริการ
รชยาวราจิตเกษม
ปญหา
เรื่อง การจัดทําโครงการ ศิราณีกรมโพธิ์
อาจารยขาดความเขาใจในขั้นตอนการทํา
นิตรานอยภูธร
โครงการ ซึ่งใชระยะเวลาในการดําเนินงาน เชน การยืม
เงิน
ประธานสาขาไมไดชี้แจงการทําแบบฟอรม
โครงการที่กําหนด ทําใหอาจารยที่ดําเนินงานไมทราบ
วิธีแกไข
จัดทําขั้นตอนการใหบริการเรื่อง
การจัดทําโครงการ
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การดําเนินงานตางๆ

ความรูที่ตองการ

ผูรับผิดชอบดําเนินการ
ถอดความรู

ประชุมชี้แจงอาจารยผูสอนระดับ

บัณฑิตศึกษา
มีแบบฟอรมโครงการให download
จัดทํา FAQ เพื่อตอบขอซักถามที่มีคนสงสัย
จํานวนมาก
3. การปฏิบัติงานดานการจัดซื้อจัดจาง
คูมือการปฏิบัติงาน
ดานการจัดซื้อจัดจาง
4. การควบคุมดูแลครุภัณฑ
คูมือในการควบคุม
ดูแลครุภัณฑ
5. แผนการเรียน
ขั้นตอนการดําเนินการ
ขั้นตอนไมชัดเจน
เกี่ยวกับแผนการเรียน
สรางขั้นตอนที่ชัดเจน
ควรมีการตรวจสอบแผนการเรียนกอนเขา
ประชุมระบุวันสงใหชัดเจน เพื่อมีระยะเวลาในการ
กลั่นกรอง
บางสาขาไมทําบันทึกแจงเปลี่ยนแปลง หรือมี
การขอเปลี่ยนเปนเฉพาะกรณีอนุมัติโดยคณบดีโดยไม
ผานบอรด เชน เปลี่ยนวิชา ผูสอน หอง
อาจารยพิเศษ ไมไดรับการติดตอหรือเชิญเปน
ลายลักษณอักษร
ควรชี้แจงสาขาใหทราบเพื่อติดตอเจาหนาที่
ในการทําหนังสือเชิญ
สาขาเทคโนฯการศึกษา, จิตวิทยา เปนตนแบบ
ในการทํา มคอ.
ขั้นตอนการดําเนินงาน
6. งานวารสาร
เกี่ยวกับบทความ
ขั้นตอนการดําเนินงานเกี่ยวกับบทความ
การออกแบบตอบรับ(มีการตอบรับกอนแกไข)
การติดตามเรื่องการแกไขบทความ
ระยะเวลาในการออกวารสารตองตรงตาม
กําหนดเวลา
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ธนภร จินตพละ
ศิริพงษ บริสุทธิ์
ดร.กฤตยานาคประสิทธิ์
ศิราณีกรมโพธิ์

ศิราณีกลมโพธิ์
สรพงษเปรมวิริยานนท

การดําเนินงานตางๆ

ความรูที่ตองการ

7. งานธุรการ
อยากใหมี E-document ที่สามารถจัดการ
หนังสือเขา หนังสือออก ไดอยางมีระบบ
มีที่จัดเก็บเอกสารที่เปนระบบ
ถอดความรูเรื่อง การจัดทําเอกสารสําหรับ
งานประชุม
8. จัดทําคูมือสําหรับอาจารย
ควรเพิ่มขอมูล
กระบวนการใหบริการของบัณฑิตวิทยาลัย
ขอบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ
9. งานวิชาการ
ไมปฏิบัติตามปฏิทินการศึกษา
การสงเกรดไมเปนไปตามกําหนด ควรจัดทํา
รายงานติดตามการสงเกรด
การติดตาม มคอ. 3, 5 และ 7
การรวบรวมผลการประเมินอาจารย
10. การพัฒนากระบวนการควบคุมวิทยานิพนธ
พัฒนาระบบโปรแกรมสําเร็จรูปจัดทําฐานขอมูล
วิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ(ขอมูลนักศึกษาตางๆ สถานะ
เกรด กรรมการสอบการลิงคเพื่อออกหนังสือราชการ)
นักศึกษาไมศึกษาคูมือการทําวิทยานิพนธ
การประสานงานกับกรรมการสอบวิทยานิพนธ
ขั้นตอนการติดตอเพื่อขอสอบวิทยานิพนธ
11. เรื่องทุนวิจัย
นักศึกษาไมดูประกาศ ทําใหมาทําสัญญาไมทัน
ขาดการตรวจสอบเวลาที่จบการศึกษาวาไดทํา
ตามระยะเวลาที่ระบุในสัญญาทุนหรือไม และนักศึกษาที่
ไดทุนไดระบุในกิตติกรรมประกาศหรือไม
ขาดมาตรการในการจัดการ หากนักศึกษาผิด
สัญญา
เห็นควรใหมีการปรับระเบียบ เชน ระบุเวลา

ถอดความรูเรื่อง การ
จัดทําเอกสารสําหรับงาน
ประชุม

คูมือสําหรับอาจารย

ผูรับผิดชอบดําเนินการ
ถอดความรู
ศรีนวลสิงหมะเริง

บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย

สรพงษเปรมวิริยานนท
รชยาวราจิตเกษม

ขั้นตอนการติดตอเพื่อขอ สรพงษเปรมวิริยานนท
สอบวิทยานิพนธ
นิตรา นอยภูธร
รชยาวราจิตเกษม

จัดทําขั้นตอนการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับทุน
วิจัย และมีการกําหนด
ผูรับผิดชอบใหชัดเจน
- เกศนี ทําประกาศ
- นิตรา ทําสัญญา/หนังสือ
เตือน
- สรพงษ ใหขอมูลการ

เกศนี ทองมาก
นิตรานอยภูธร
สรพงษเปรมวิริยานนท
ชลดาพนภัย
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การดําเนินงานตางๆ
กรณีผิดสัญญา
ควรมีโปรแกรมเตือนการครบสัญญา
มีจดหมายเตือนกอนครบสัญญา
จัดทําขั้นตอนการดําเนินงานเกี่ยวกับทุนวิจัย
และมีการกําหนดผูรับผิดชอบการตรวจสอบตอบจบ
การศึกษาโดยชลดา
ใหรชยาชวยสรางโปรแกรม

ความรูที่ตองการ

ผูรับผิดชอบดําเนินการ
ถอดความรู

จบการศึกษา
- ชลดา ตรวจสอบตอน
จบและการลง
กิตติกรรมประกาศ
- กองคลัง
- นิติกร

4.
2 การสรางและแสวงหาความรู
ในการประชุมครั้งกอนเปนการคุยกันอยางไมเปนทางการคลายกับการละลายพฤติกรรมให
พูดคุยถึงปญหาของงานที่แตละคนไดทํามาและความคิดเห็นถึงสิ่งที่พวกเขาเหลานั้นอยากใหมีอยากใหเปนแลว
สรุปเปนกรอบงานหรือสิ่งที่ตองทําคราวๆเพื่อใหสามารถแกปญหางานของตนเองได
การประชุมครั้งตอมาจัดเมื่อวันที่
1 พฤศจิกายน 2556 ณหอง 9.08.10 โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหการจัดการความรูในสํานักงานบรรลุเปาหมายปญหาสืบเนื่องจากครั้งกอนเนื่องจากบุคลากรมีจํานวน
ไมกี่คนซึ่งแตละคนมีลักษณะงานแตกตางกันมากซึ่งพบวาควรมีการจัดกลุมงานใหชัดเจนในลักษณะของ
Community of Practice : CoPเพื่อถกปญหาที่เปนลักษณะเฉพาะใหชัดเจนขึ้นการอภิปรายปญหาแตละครั้ง
จําเปนตองใจเย็นและใหเวลาเจาหนาที่ไดใชเวลาในการพิจารณาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและกันเพื่อให
คนพบคําตอบหรือวิธีการแกปญหาดวยตัวพวกเขาเองเพราะจุดมุงหมายของการจัดการความรูของสํานักงาน
คือเพื่อใหได Decision Support System หรือระบบสนับสนุนการตัดสินใจนั่นคือการไดมาซึ่งวิธีการ
แกปญหาในการบริหารจัดการสํานักงานซึ่งหากสามารถแกไขปญหาไดมากขึ้นแสดงวาเปนผลจากการที่
เจาหนาที่มีความรูประสบการณและวิธีการทํางานที่ดีขึ้นนั่นเองขั้นตอนการพิจารณาผลงานการถอดความรูที่
แตละCoPที่ไดทํามาวามีวิธีการและขั้นตอนอยางไรใชแกปญหาอยางไรไดบางซึ่งขั้นตอนนี้ยังไมสมบูรณนัก
เพราะตองใชเวลาพูดคุยและทําใหเกิดความเขาใจอยางถองแทในกระบวนการแกปญหาอาจตองใชเวลาเพิ่มใน
การประชุมครั้งตอไป
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4.3 การเขาถึงความรู
จัดขึ้นในวันที่ 4 มิถุนายน 57 ณหองสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยในครั้งนี้เจาหนาที่ไดรวมมือ
กันประมวลความรูที่ไดจากการจัดการความรูทําการวิเคราะหและจัดหมวดหมูความรูในรูปแบบที่งายตอการ
คนหาและนํามาแกไขปญหาในการบริหารจัดการของสํานักงานหาคําตอบ
นํามาถายทอดใหบุคลากรในสํานักงานไดเกิดการเขาถึงความรูและจะนํามาซึ่งการเรียนรูใน
อนาคตโดยรวบรวมความรูที่ไดนํามาจัดทําเปนคูมือระเบียบและแนวปฏิบัติสําหรับอาจารยผูสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา

4.

4 การเรียนรู
ในสวนของการเรียนรูจะตองมีการติดตามและสังเกตวาขอมูล /ระเบียบ/แผนผังระบบงาน /
ความรูที่ไดรวบรวมไวสามารถนํามาใชในการบริหารจัดการสํานักงานไดดีขึ้นหรือไมเชนมีการติดตามการเรียนรู
วาจากคูมือการปฏิบัติงานที่ไดทํามาสามารถแกไขปญหาตางๆในสํานักงานไดดีขึ้นอยางไรบางซึ่งกระบวนการนี้
ตองใชเวลาในการประเมินผลการนําความรูไปใช
ป 2557 เปนชวงในการนําความรูที่รวบรวมเพื่อจัดทําคูมือระเบียบและแนวปฏิบัติสําหรับ
อาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา และจัดประชุมคณาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษาในวันที่22-23 กรกฎาคม
2557เพื่อทําความเขาใจ รวมถึงรับฟงปญหา อุปสรรค จุดออนในการดําเนินงาน เพื่อนํามาพิจารณาวาควร
ปรับปรุงคูมือในสวนใดเพิ่มเติมเพื่อใหคูมือดังกลาวมีความสมบูรณ
ยิ่งขึ้น และนําไปสูการใหบริการและการประสานงานกับอาจารยระดับ
บัณฑิตศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จนในที่สุดไดมาเปนคูมือ
ระเบียบและแนวปฏิบัติสําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา โดย
จัดพิมพและมอบใหแกผูสอนระดับบัณฑิตศึกษาตลอดจนบุคลากรเพื่อ
ใชเปนแนวทางในการใชบริการจากบัณฑิตวิทยาลัย
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จากขั้นตอนดังกลาว สามารถสรุปไดดังภาพตอไปนี้
การบงชี้ความรู

Phase 1.
1. สํารวจตนเองและ
ทบทวนภาระงาน
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู
เกี่ยวกับปญหาที่พบใน
การปฏิบัติงาน
3. กลั่นกรองความรู
4. มอบหมายใหถอด
ความรูตามประเด็นที่ได
จากการระดมสมอง
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การสรางและ
แสวงหาความรู

การเขาถึง
ความรู

การเรียนรู

Phase 2.

Phase 3.

Phase 4.

1. จัดกลุมงานใหชัดเจน
ในลักษณะของ
Community of
Practice : CoPเพื่อถก
ปญหาที่เปน
ลักษณะเฉพาะใหชัดเจน
ขึ้น
2. พิจารณาผลงานการ
ถอดความรูที่แตละคนได
ทํามา

1. ประมวลการถอด
ความรู
2. สรุปผลความรูที่ได
และนํามาถายทอดและ
สรางความเขาใจใหแก
อาจารยผูสอนระดับ
บัณฑิตศึกษาตลอดจน
รวบรวมประเด็นปญหา
เพื่อปรับปรุงเนื้อหาใน
คูมือใหสมบูรณยิ่งขึ้น
3. จัดทําเปนคูมือ
ระเบียบและแนวปฏิบัติ
สําหรับอาจารยระดับ
บัณฑิตศึกษา

1. ขอมูล/ระเบียบ/
แผนผังระบบงาน/ความรู
ที่ไดรวบรวมไวในคูมือ
สามารถนํามาใชในการ
บริหารจัดการสํานักงาน
และเพิ่มประสิทธิภาพใน
การใหบริการไดดียิ่งขึ้น
2. ติดตามการเรียนรูวา
จากคูมือที่ไดจัดทํามา
สามารถแกไขปญหา
ตางๆในสํานักงานไดดีขึ้น
หรือไม
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5. องคความรูหรือผลลัพธที่ได
บัณฑิตวิทยาลัยไดรวบรวมองคความรูจากการจัดการความรูเปน “คูมือ ระเบียบและแนวปฏิบัติสําหรับ
อาจารยระดับบัณฑิตศึกษา” โดยมีเนื้อหาดังนี้
การแตงตั้งอาจารยพิเศษระดับบัณฑิตศึกษาการรับนักศึกษา
ขั้นตอนการเสนอโครงรางวิทยานิพนธ/ภาค
นิพนธ การเสนอหัวขอวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ การตรวจสอบรูปเลมวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธการสําเร็จ
การศึกษาการสอบวัดคุณสมบัติสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกการสอบภาษาตางประเทศสําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาเอกการสอบประมวลความรู สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ข)การเทียบโอนหนวยกิต
และการเทียบโอนความรู/ประสบการณและใหหนวยกิตระดับบัณฑิตศึกษา สําหรับนักศึกษาใหมที่สําเร็จ
การศึกษาหรือเคยศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามาแลวขั้นตอนการยืมเงินทดรองจายขั้นตอนการจัดทํา
โครงการเชิญวิทยากรรายวิชา/โครงการสาขาวิชา และระเบียบขอบังคับ และประกาศที่เกี่ยวของกับการจัด
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
6. การนําไปใชประโยชน
จัดพิมพคูมือระเบียบและแนวปฏิบัติสําหรับอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา และเผยแพรใหแกผูสอน
ระดับบัณฑิตศึกษาตลอดจนบุคลากรเพื่อใชเปนแนวทางในการใชบริการจากบัณฑิตวิทยาลัย
7. วิธีหรือเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลการนําความรูไปใช
ภายหลังจากที่ไดมีการเผยแพรคูมือ
ระเบียบและแนวปฏิบัติสําหรับอาจารยระดับบัณฑิตศึกษาแลว
สมาชิกไดประเมินผลการนําความรูไปใชจากแบบสอบถามคุณภาพการใหบริการ พบวาคะแนนในภาพรวมอยู
ในระดับดี ที่ 4.23 จากเดิมอยูที่ระดับคะแนน 4.08
นอกจากนี้ไดประเมินผลการนําความรูไปใชจากการที่ผูสอนเขามาติดตอประสานงาน และรับบริการ
จากบัณฑิตวิทยาลัย พบวามีความสะดวกในการใหบริการมากขึ้น เนื่องจากอาจารยผูสอนทราบขั้นตอนในการ
ติดตอขอรับบริการกับบัณฑิตวิทยาลัยในเรื่องตางๆ ในระดับที่ดีขึ้น มีคําถามนอยลง ทําใหอุปสรรคและปญหา
ในการดําเนินงานนอยลง ชวยใหการบริการมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
8. รายชื่อสมาชิก CoP/บุคคลอางอิง
เจาหนาที่ประจําสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
นางธณภร จินตพละ
นายสรพงษ เปรมวิริยานนท
นางสาวชลดา พนภัย
นางสาวรชยาวราจิตเกษม
นายศิริพงษ บริสุทธิ์
นางสาวศิราณี กรมโพธิ์

หัวหนาสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
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นางศรีนวล สิงหมะเริง
นางสาวนิตรา นอยภูธร
นางสาวเกศินี ทองมาก
Facilitator:
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อดิศร เนาวนนท
ดร
.สวียาปรารถนาดี
ดร
.กฤตยานาคประสิทธิ์
ผูชวยศาสตราจารย ดร
.กิติพงษลือนาม
ดร.แวววลี แววฉิมพลี

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผูชวยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

………………………………………………………………..
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ดานการบริหารจัดการทั่วไป
การจัดการความรูกับระบบบริหารงานศูนยวิทยาศาสตร
ศูนยวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1. ที่มาและความสําคัญ
ศูนยวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เปนหนวยงานที่มุงเนนการบริการวิชาการแกหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
งานบริการวิชาการของศูนยวิทยาศาสตร ไดแก การบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร/หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและงานวิจัย บริการงานตรวจวิเคราะหตัวอยางที่ไดรับมาตรฐาน
หองปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 บริการงานคายวิทยาศาสตรแกโรงเรียนตางๆ งานบริการชุมชน รวมถึงงาน
คลินิกเทคโนโลยี ที่ทําหนาที่เปนตัวกลางในการถายทอดเทคโนโลยี เผยแพรขาวสารบริการความรูสูชุมชน ใน
สวนของงานบริการการเรียนการสอน และงานวิจัย จะมีการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร/หองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร ไดแก หองปฏิบัติการฟสิกส หองปฏิบัติการเคมี และหองปฏิบัติการชีววิทยา
เพื่อใหการบริการวิชาการภายใตการดําเนินงานของศูนยวิทยาศาสตร เกิดประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนตอทั้งนักศึกษา คณาจารย บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกที่เขามาใชบริการ
หองปฏิบัติการศูนยวิทยาศาสตรจึงไดมีการแลกเปลี่ยนองคความรูและประสบการณการทํางานระหวาง
เจาหนาที่ประจําชั้นปฏิบัติการ หัวหนาฝายปฏิบัติการ รองผูอํานวยการและผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตร
ผานกระบวนการจัดการความรู โดยการดําเนินการตามโครงการ “ Lab meeting สัญจร” เพื่อสรางเปนแนว
ปฏิบัติรวมกัน ในการบริหารจัดการหองปฏิบัติการ และเพื่อลดขั้นตอนการดําเนินงานที่ซ้ําซอน กอใหเกิดความ
สะดวกและรวดเร็วแกผูมาขอใชบริการ อีกทั้งยังมีมาตรการปองกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นในหองปฏิบัติการ จน
ไดเปนแนวปฏิบัติที่ดีในการขอใชบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร
/หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรใหเกิด
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการคํานึงถึงความปลอดภัยของผูมาขอใชบริการ และสามารถแบงปนแนวปฏิบัติที่ดีใหแก
หนวยงานอื่นไดนําไปประยุกตใชตอไป
2. วัตถุประสงค
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริการวิชาการของศูนยวิทยาศาสตร การบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร/
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร เพื่อสงเสริมการเรียนการสอนและงานวิจัยใหสอดคลองกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา
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3. ผูใชความรู
3.1 บุคลากรศูนยวิทยาศาสตร สามารถนําไปปรับใชเปนแนวทางการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร/
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3.2 นักศึกษา อาจารย บุคคลทั่วไปและผูมาใชบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร/หองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร ทราบถึงขั้นตอนและแนวปฏิบัติ รวมถึงกฎระเบียบของการใชบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร/
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร และไดรับการรับบริการที่มีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
4. กระบวนการหรือขั้นตอนการจัดการความรู
จุดเริ่มตน:จุดเริ่มตนของโครงการ “Lab meeting สัญจร” เกิดขึ้นจากนโยบายของผูอํานวยการศูนย
วิทยาศาสตร วัตถุประสงคของโครงการนั้นเพื่อติดตามผลการดําเนินงานที่ผานมาของแตละชั้นปฏิบัติการ รับ
ฟงปญหาที่พบ แนวทางแกไข ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณที่พบจากการทํางานในแตละชั้น
ปฏิบัติการ ไดแก ชั้นปฏิบัติการฟสิกส (ชั้น 2 อาคารศูนยวิทยาศาสตร ) ชั้นปฏิบัติการเคมี (ชั้น 3 อาคารศูนย
วิทยาศาสตร ) และชั้นปฏิบัติการชีววิทยา (ชั้น 4 อาคารศูนยวิทยาศาสตร ) ซึ่งโครงการ “Lab meeting
สัญจร”จะดําเนินการ โดยหมุนเวียนไปในแตละชั้นปฏิบัติการ จากโครงการนี้ทําใหทราบถึงปญหาในการ
ปฏิบัติงานในดานตางๆ ดังนี้
1) นักศึกษา อาจารย และบุคคลทั่วไปที่มาใชบริการยังไมเขาใจขั้นตอน กฎระเบียบในการขอใช
เครื่องมือวิทยาศาสตร/หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
2) ปญหาดานการบริหารจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตรที่มีความถี่ของการใชงานสูงรวมถึงปญหาเรื่อง
การลงบันทึกหลังการใชเครื่องมือวิทยาศาสตร (Logbook) ของผูมาใชบริการ
3) การกํากับการบริการแตละชั้นไมเปนมาตรฐานเดียวกัน
4) ขาดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการรองรับการบริการแกหนวยงานภายนอก เชน นักเรียนหองเรียน
พิเศษของโรงเรียนในพื้นที่ และนักเรียนที่ทําโครงงานทางดานวิทยาศาสตร เปนตน
ระดมสมอง : การระดมสมองระหวางเจาหนาที่หองปฏิบัติการฟสิกสเคมีชีววิทยาหัวหนาฝาย
ปฏิบัติการรองผูอํานวยการและผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรเพื่อหาแนวทางจัดการแกไขปญหา โดยเริ่มที่การ
แลกเปลี่ยนประสบการณจากการศึกษาดูงานจากหนวยงานตางๆ ถึงการจัดการภายในองคกรของหนวยงาน
นั้นๆ มาประยุกตใช ทบทวนขั้นตอนการขอใชบริการเครื่องมือ/หองปฏิบัติการ ทบทวนกฎระเบียบและ
ขอบังคับในการใชเครื่องมือวิทยาศาสตร/หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร ทบทวนแบบฟอรมตางๆ ของชั้น
ปฏิบัติการ และทบทวนการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร/หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร แกบุคคลภายนอก
นอกจากนี้ยังมีการสํารวจความสามารถในการเปดใหบริการตรวจวิเคราะหวัสดุ/ตัวอยางในพารามิเตอรอื่นๆ
เพิ่มเติม
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งานที่ 1จากการระดมสมองระหวางเจาหนาที่หองปฏิบัติการ ฟสิกส เคมี ชีววิทยา หัวหนาฝาย
ปฏิบัติการ รองผูอํานวยการและผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตร หลังจากการทบทวนขั้นตอนการขอใชบริการ
ทบทวนกฎระเบียบ ขอบังคับ และทบทวนแบบฟอรมตางๆแลวนั้น ไดขอสรุปที่นําไปสูการจัดทําขั้นตอนการ
ขอใชบริการ กฎระเบียบ ขอบังคับ และแบบฟอรมตางๆ นําไปใชงานจริงเพื่อปรับทิศทางการกํากับการ
บริการใหเปนมาตรฐานเดียวกันพรอมทั้งมีการเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร โดยการประชาสัมพันธแก
หนวยงานภายในและภายนอก เชน การประชุมคณะวิทยาศาสตรฯ ครั้งที่ 1/2558 โดยมีผูอํานวยการศูนย
วิทยาศาสตรเปนผูชี้แจง เปนตน
งานที่ 2ทบทวนการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร/หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรจึงใหแตละชั้น
ปฏิบัติการสํารวจเครื่องมือที่สามารถเปดใหบริการได และสํารวจความสามารถในการเปดใหบริการตรวจ
วิเคราะหวัสดุ/ตัวอยางในพารามิเตอรอื่นๆ เพิ่มเติม จากนั้นดําเนินการเขาสูขั้นตอนการกําหนดอัตราคาบริการ
ขึ้น โดยผูมีสวนเกี่ยวของรวบรวมขอมูลอัตราคาบริการเครื่องมือวิทยาศาสตรจากหนวยงานตางๆ เพื่อนํามา
วิเคราะหคํานวณหาจุดคุมทุน ตลอดจนการเทียบเคียงราคาจากยี่หอและรุนของเครื่องมือวิทยาศาสตร เพื่อไป
กําหนดอัตราคาบริการ ทั้งนี้อัตราคาบริการที่ถูกกําหนดขึ้นนั้นเปนอัตราที่คํานึงถึงบุคคลภายในและภายนอก
สามารถเขาถึงได โดยอยูบนพื้นฐานของคําวา “ที่พึ่งของทองถิ่น ” ซึ่งเปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา มีขั้นตอนการดําเนินงาน คือนําเรื่องอัตราคาบริการที่แตละชั้นปฏิบัติการกําหนดขึ้น เขาเปน
ระเบียบวาระในการประชุมบุคลากรศูนยวิทยาศาสตร มติในที่ประชุมเห็นชอบ จึงประสานงานกับงานวินัยและ
นิติการ กองบริหารงานบุคคลเพื่อจัดทํา (ราง)ประกาศอัตราคาบริการศูนยวิทยาศาสตรขึ้น ซึ่งแบงออกเปน
1) อัตราคาบริการเครื่องมือหองปฏิบัติการเคมี
2) อัตราคาบริการเครื่องมือหองปฏิบัติการชีววิทยา
3) อัตราคาบริการเครื่องมือหองปฏิบัติการฟสิกส
4) อัตราคาบริการงานตรวจวิเคราะหทดสอบทางเคมี
5) อัตราคาบริการงานตรวจวิเคราะหทดสอบทางจุลชีววิทยา
แลวนําเรียนคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จากมติในที่ประชุมคณะกรรมการ
คณะวิทยาศาสตรฯ มีมติเห็นสมควรใหนําเสนอ (ราง)ประกาศดังกลาวเปนระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา แลวนําเสนอตอคณะกรรมการฝายรายไดและการ
จัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มติในที่ประชุมอนุมัติเห็นชอบ จึงเสนอ
ตออธิการลงนามอนุมัติ จากนั้นอธิการบดีลงนามอนุมัติจึงมีการประกาศใชและเผยแพร
5. องคความรูหรือผลลัพธที่ได
5.1 ขั้นตอนการขอใชบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร/หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร ศูนยวิทยาศาสตร
5.2 กฎระเบียบและขอบังคับในการใชเครื่องมือวิทยาศาสตร/หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
ศูนยวิทยาศาสตร
5.3 แบบฟอรมตางๆ
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5.4 ประกาศอัตราคาบริการศูนยวิทยาศาสตร
ตัวอยาง

6. ปจจัยสูความสําเร็จ
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ผูบริหารหนวยงานใหความสําคัญ และบุคลากรรวมกันทํางานเปนทีม
6.1 เทคนิค
6.1.1 ใหการบริการดวยความเต็มใจและความเสมอภาค
6.1.2 บุคลากรทุกคนแลกเปลี่ยนเรียนรูในดานที่ตัวเองรูและไมรูกับบุคลากรดวยกัน
พรอมกับปรึกษาผูบริหาร เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานที่ดี
6.2 วิธีการ
6.2.1 มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง
6.2.2 การจัดทําและปรับใชแนวปฏิบัติการใหบริการและแบบฟอรมในงานบริการอยางมี
ประสิทธิภาพ
6.3 เคล็ดลับ
6.3.1 มีการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น ( Brain storming) เกี่ยวกับการบริการวิชาการอยาง
เปนระบบชัดเจนและสม่ําเสมอเพื่อใหทุกคนดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
6.3.2 มีจิตบริการ เพื่อใหเกิดความพึงพอใจแกผูรับบริการ
6.3.3 การทํางานตองมีความเปนผูนํา
6.3.4 ตองทํางานเปนทีมเพื่อใหผลการดําเนินงานประสบความสําเร็จลุลวงไปดวยดี
6.3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูปฏิบัติงาน
6.3.6 การทํางานในตําแหนงที่คลายกัน เมื่อผูหนึ่งผูใดไมสามารถมาปฏิบัติงานได ตองสามารถ
ปฏิบัติงานแทนกันได
7. การนําไปใชประโยชน
7.1 การเผยแพรประชาสัมพันธใหกับนักศึกษา อาจารย หนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
7.2 การบูรณาการเพื่อนําไปใชในการจัดระเบียบหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรของสาขาอื่นในคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมีความสะดวก รวดเร็วและลดขั้นตอนที่มีความซับซอนในการขอใชบริการได

รูปการเผยแพรประชาสัมพันธ และการนําไปใช
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8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลการนําความรูไปใช
หลังจากมีการประกาศใชขั้นตอนการขอใชบริการ กฎระเบียบและขอบังคับในการใชเครื่องมือ
วิทยาศาสตร/หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร แบบฟอรมตางๆ แลวนั้น จะมีการประชุมระหวางเจาหนาที่ชั้น
ปฏิบัติการ ประจําเดือน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงผลของการใชแนวปฏิบัติดังกลาว นับตั้งแตวันที่
ประกาศ

รูปการประชุมเจาหนาที่ชั้นปฏิบัติการ ประจําเดือน
9. รายชื่อสมาชิก CoP/ บุคคลอางอิง
ดร.บุษราคัม ปอมทอง
ดร.กมณชนก วงศสุขสิน
อาจารยเจษฎา ทิพยะสุขศรี
ผศ.ดร.บุปผชาติ ตอบุญสูง ที่ปรึกษา
นายชัยยุทธปยวรนนท
นายวินัฐ จิตรเกาะ
นายขจรเดช เวียงสงค
นายยุทธนา ตอสกุล
นางสาวพิชญานิน ปลื้มสุด
นางสาวเพ็ญพร มีเงินลาด
นางณัฐนพิน ศรีราชเลา
นางอมรรัตน สมิตินทุ
นางสมรอนงค กวางเมตตาธรรม
นางสาวฐานิฏฐกานต ทวนไธสง
นางสาวรจนา เชื้อโคกกรวด

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ

………………………………………………………………..
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ดานการบริหารจัดการทั่วไป
เทคนิคการใหบริการการศึกษาสูความเปนเลิศ
งานทะเบียนและประมวลผล สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
1. ที่มาและความสําคัญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สงเสริมทุกหนวยงานบริการการศึกษาควรมีกระบวนการ
จัดการความรู (Knowledge Management: KM) เพื่อใหหนวยงานสามารถคิดกระบวนการและใชเทคนิคการ
ใหบริการสูความเปนเลิศไดอยางเหมาะสมกับแตละงาน ซึ่งการจัดการความรูทําใหไดเครื่องมือเพื่อการพัฒนา
คน พัฒนางาน และพัฒนาองคกร โดยมีการกําหนดใหบุคลากรของแตละหนวยงานมีสวนรวมในการจัดการ
ความรู มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ เพื่อรวมกันแสวงหาความรู รวมกันสรางสรรคกิจกรรมที่มีคุณคา และ
เพื่อเปนการสรางคุณคาเพิ่มใหแกงาน ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการการศึกษาใหดียิ่งขึ้น สราง
ความเชื่อมั่นดานการบริการ และเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผูรับบริการ
งานทะเบียนและประมวลผล สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ไดจัดทําการจัดการความรูเรื่องเทคนิคการใหบริการการศึกษาสูความเปนเลิศมา
อยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน ซึ่งงานทะเบียนและประมวลผลไดเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนางานบริการให
ดีและเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผูรับบริการ โดยบทความนี้ไดนําเสนอกระบวนการจัดการความรู
และการสรางองคความรู เรื่องเทคนิคการใหบริการสูความเปนเลิศ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อนํากระบวนการจัดการความรูเทคนิคการใหบริการสูความเปนเลิศมาใชพัฒนางานบริการ
การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
2.2 เพื่อสรางองคความรูใหมใหงานบริการการศึกษามีประสิทธิภาพอยางมีคุณภาพ
3. ผูใชความรู
หนวยงานบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
4. กระบวนการหรือขั้นตอนการจัดการความรู
งานทะเบียนและประมวลผล สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ดําเนินงานจัดการความรูโดยมีกระบวนการดังรายละเอียดตอไปนี้
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4.1 แตงตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู งานทะเบียนและประมวลผล สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
4.2 จัดการประชุมกําหนดหัวขอ ซึ่งสรุปไดหัวขอวา “เทคนิคการใหบริการการศึกษาสูความเปนเลิศ ”
เพื่อใชจัดทําแผนการจัดการความรูประจําป
4.3 นําเสนอแผนการจัดการความรูประจําป แกผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รับทราบและอนุมัติ
4.4 นําแผนการจัดการความรูชี้แจงทําความเขาใจในที่ประชุมงานทะเบียนและประมวลผล เพื่อให
บุคลากรไดเล็งเห็นถึงความสําคัญ แนวทาง และแผนการจัดการความรู เทคนิคการใหบริการสูความเปนเลิศ
และดําเนินการตามแผน
4.5 รวบรวมความรูที่ไดจากการคนหา แลกเปลี่ยน นําเสนอ และสรุปองคความรูโดยสรางชอง
ทางการเขาถึงคลังความรู “เทคนิคการใหบริการการศึกษาสูความเปนเลิศ” ไดจากสื่อตางๆ ดังนี้
4.5.1 เอกสารเผยแพร
4.5.2 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
4.5.3 เผยแพรผานเวบไซตhttp://www.regis.rmuti.ac.th/regis
4.5.4 หนังสือเวียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา และหนวยงานบริการ
ใน 4 วิทยาเขต ไดแก วิทยาเขตขอนแกน วิทยาเขตกาฬสินธุ วิทยาเขตสุรินทร และวิทยาเขตสกลนคร
5. ผลการดําเนินงาน
5.1 ผลการกําหนดหัวขอความรู “เทคนิค
การใหบริการการศึกษาสูความเปนเลิศ ” ไดจาก
การระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในงานทะเบียน
และประมวลผล

5.2 ผลการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู โดย
จัดทําในรูปแบบของโครงการพัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการ เพื่อใหบุคลากรไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ในเรื่องการบริการสูความเปนเลิศ

84

แนวปฏิบัติที่ดี : NRRU Show&Share 2015

5.3 ผลการจัดการคลังความรู เพื่อใหสามารถเขาถึงและคนหาขอมูลไดงาย จึงจัดใหมีการเผยแพรผาน
ทางเว็บไซต http://www.regis.rmuti.ac.th/regis

6. ปจจัยสูความสําเร็จ
การจัดการความรู “เทคนิคการใหบริการการศึกษาสูความเปนเลิศ ” ไดระดมความคิดเห็นจากการทํา
กิจกรรมระหวางป พ.ศ.2555-2556 ดังรายละเอียดตอไปนี้
6.1 เทคนิคการใหบริการการศึกษาสูความเปนเลิศป พ.ศ.2555
สรุปปจจัยเพื่อนําไปสูความสําเร็จงานบริการการศึกษาไดจากกิจกรรมกลุมจํานวน 3 กลุม ไดแก
(1) กลุม SMILE(2) กลุม Plus+++ และ (3) กลุมจิ๋วแตแจวนะจะ สรุปไดเทคนิคการใหบริการการศึกษาสู
ความเปนเลิศดังแสดงในรูปที่ 1 ถึง 3

รูปที่ 1ปจจัยสูความสําเร็จงานบริการกลุม SMILE
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รูปที่ 2ปจจัยสูความสําเร็จงานบริการกลุม Plus+++

รูปที่ 3ปจจัยสูความสําเร็จงานบริการกลุมจิ๋วแตแจวนะจะ
แนวปฏิบัติที่ดีการใหบริการการศึกษาสูความเปนเลิศป พ.ศ.2555
แนวปฏิบัติที่ดีจะสงใหบุคลากรในหนวยงานบริการการศึกษาพรอมใหบริการอยางมีศักยภาพ
มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ดานบุคลากรผลการจัดการความรูไดแนวทางปฏิบัติเพื่อการใหบริการดังนี้
 ควรสงบุคลากรเขารับการฝกอบรม สัมมนา เพื่อเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง
 บุคลากรควรแตงกายใหสุภาพ และพรอมใหบริการ
 บุคลากรควรสามารถทํางานแทนกันได เพื่อใหผูรับบริการสามารถติดตอไดเสมอ
ควรมีการประสานงานกับผูรับบริการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
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ดานความถูกตองและรวดเร็ว เพื่อใหการบริการมีความถูกตองและรวดเร็ว ซึ่งจะสงผลให
ผูรับบริการประทับใจ และไมเสียเวลา การจัดการความรูไดแนวทางปฏิบัติดังนี้
ควรใหบริการตามลําดับกอน – หลัง
ควรมีขั้นตอนการใหบริการชัดเจน
ควรบันทึก วัน เวลาที่ใหบริการ
ควรใชเทคโนโลยีทันสมัยพรอมใหบริการ
 ขอมูลควรมีความถูกตองรวดเร็ว
ดานการสื่อสาร เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีขององคกร ตั้งแตการตอนรับ น้ําเสียงนุมนวล
ไพเราะ การจัดการความรูไดแนวทางปฏิบัติดังนี้
ควรมีการทักทายผูมารับบริการอยางสุภาพ เชน “สวัสดีคะ ติดตอเรื่องอะไรคะ”
“ขอบคุณคะ” หรือ “มีอะไรใหชวยไหมคะ”
ควรหลีกเลี่ยงการใชคําวา “ไมไดไมมีไมให ” แตควรบอกเหตุผลแลวชี้แจงแทนการปฏิเสธ
เชน“ขออภัยคะที่ไมสามารถ................เนื่องจาก..................”
ควรยิ้มและทักทายดวยน้ําเสียงที่นุมนวล ไพเราะและพรอมใหความชวยเหลือผูมารับบริการ
 ควรใชคําพูดแบบใหกําลังใจหรือใหความหวัง
 ภาษาที่ใชควรเปยมไปดวยไมตรีจิต มีความเอื้ออาทร
 ภาษาที่ใชเพื่อใหบริการทั้งโดยตรงและทางโทรศัพท ควรบงบอกถึงน้ําใจไมตรีการ
ใหบริการ
การประชาสัมพันธควรมีหลากหลายรูปแบบโดยการจัดการความรูไดแนวทางปฏิบัติดังนี้
ควรมีปายประชาสัมพันธ
ควรอธิบายขั้นตอนการใหบริการใหเขาใจได
ควรมีการประชาสัมพันธผานเวบไซต หรือ sms
ดานสถานที่และการจัดสภาพแวดลอมอํานวยความสะดวก เพื่อผูรับบริการไดรับความ
สะดวกสบายซึ่งการจัดการความรูไดแนวทางปฏิบัติดังนี้
ควรมีที่นั่งพักรออยางเพียงพอ
ควรมีสิ่งอํานวยความสะดวก สถานที่สะอาด
ควรประชาสัมพันธขั้นตอนการใหบริการ
การติดตามและประเมินผล เพื่อรับความคิดเห็นและผลสะทอนกลับ วามีสวนใดควร
ปรับปรุงแกไขการจัดการความรูไดแนวทางปฏิบัติดังนี้
ควรมีแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจในหลายดาน
ควรทําใหขอรองเรียนของผูรับบริการลดลง
6.2 เทคนิคการใหบริการการศึกษาสูความเปนเลิศป พ.ศ.2556
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สรุปปจจัยเพื่อนําไปสูความสําเร็จงานบริการการศึกษาไดจากกิจกรรมกลุมจํานวน 4 กลุม
ไดแก (1) กลุมทะเบียนดี (2) กลุมดีดีดี (3) กลุมสบายดี และ (4) กลุมดียิ่งดี สรุปไดเทคนิคการใหบริการ
การศึกษาสูความเปนเลิศดังแสดงในรูปที่ 4 ถึง 7

รูปที่ 4ปจจัยสูความสําเร็จงานบริการกลุมทะเบียนดี

รูปที่ 5ปจจัยสูความสําเร็จงานบริการกลุมดีดีดี

88

แนวปฏิบัติที่ดี : NRRU Show&Share 2015

รูปที่ 6ปจจัยสูความสําเร็จงานบริการกลุมสบายดี

รูปที่ 7ปจจัยสูความสําเร็จงานบริการกลุมดียิ่งดี
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แนวปฏิบัติที่ดีการใหบริการการศึกษาสูความเปนเลิศป พ.ศ.2556
แนวปฏิบัติที่ดีจะสงใหบุคลากรในหนวยงานบริการการศึกษาพรอมใหบริการอยางมีศักยภาพ
มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ความตองการของผูมารับบริการ ดังตอไปนี้
บริการที่รวดเร็ว
บริการที่สุภาพ
บริการเสมอตนเสมอปลาย
ผูใหบริการควรรับฟงปญหา
ผูใหบริการควรใหคําแนะนําดวยความชํานาญ บนพื้นฐานความรู
ควรระบุเวลาที่แลวเสร็จแนนอน
ขั้นตอนในการใหบริการเมื่อผูรับบริการมาใชบริการควรปฏิบัติดังนี้
ควรยิ้มและทักทายผูมารับบริการ
ควรสอบถามความตองการของผูมารับบริการ
ควรฟงผูมารับบริการอยางตั้งใจ
ควรจัดการตามความประสงคของผูมาขอรับบริการ
ควรกลาวขอบคุณผูมารับบริการอยางจริงใจ
มาตรฐานการใหบริการ เพื่อใหการบริการไดมาตรฐาน และเปนที่ยอมรับของผูรับบริการ
ควรปฏิบัติดังนี้
สรางความเปนกันเองกับผูมารับบริการ อยางมีกาลเทศะ
ตั้งใจและมุงมั่นตอบสนองความตองการของผูรับบริการ
ปฏิบัติตอผูมารับบริการเชนเดียวกับที่เราตองการไดรับการปฏิบัติ
เสนอบริการอยางเหนือความคาดหมายของผูรับบริการ
พรอมรับสถานการณเรื่องรองเรียน รองทุกข อยางมีประสิทธิภาพ
ควรใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ
จิตสํานึกในการใหบริการที่ดี เพื่อใหการบริการที่ดีผูใหบริการควรมีจิตสํานึกเพื่อการ
ใหบริการดังนี้
ยิ้มแยมแจมใส
เต็มใจชวยเหลือ
ไมเบื่อคําถาม
ฟงความครบถวน
รีบดวนบริการ
ตามงานฉับไว
ดวยใจเสมอภาค
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การบริการผานทางโทรศัพทผูใหบริการควรปฏิบัติดังนี้
ควรรับสายทันทีเมื่อมีสายเรียก พรอมกลาวคําวา “สวัสดี”
เมื่อรับสายควรแจงชื่อ / สถานที่
เมื่อตองปลอยใหผูรับคอยนานควรกลาว “ขอโทษ”
ควรใชคําพูดที่สุภาพดวยน้ําเสียงออนโยน ไพเราะ เชน “เทานี้ใชไหมคะ”
ระหวางผูใชบริการรอสาย ไมควรมีการพูดคุยลับหลัง
ควรใหความสําคัญ / ยกยองผูพูด และตั้งใจฟง
ควรมีปากกาหรือดินสอ / กระดาษพรอมจดบันทึกกรณีที่ตองฝากขอความ
ควรมีการทบทวนขอความที่จดกอนวางสาย
สรุปปจจัยสูความสําเร็จ
การใหบริการที่ดีมีปจจัยหลายดาน เชน คุณลักษณะทางกาย วาจาและใจ ซึ่งหากผูใหบริการมี
คุณลักษณะทั้ง 3 พรอม และตระหนักถึงความสําคัญของการใหบริการ มีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ เขาใจและ
ใหความสําคัญในงานบริการ ประกอบกับผูใหบริการสามารถนําปจจัยดังกลาวมาประยุกตใช และมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูอยางสม่ําเสมอ ผูรับบริการยอมเกิดความพึงพอใจและประทับใจตอการบริการ และเชื่อมั่น
ตอมหาวิทยาลัย
7. การนําไปใชประโยชน
เทคนิคการใหบริการสูความเปนเลิศซึ่งเปนผลที่ไดจากกระบวนการจัดการความรู (
Knowledge
Management: KM) ไดถูกนําไปใชปฎิบัติหลายหนวยงานบริการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หนวยงานทะเบียนและประมวลผล สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน นําเทคนิคการใหบริการสูความเปนเลิศ ดังแสดงในรูปที่ 8-9

รูปที่ 8 การใหคําแนะนํานักศึกษาที่เขามาขอรับบริการรูปที่ 9 การใหคําแนะนํานักศึกษาที่เขามาขอรับบริการ
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8. เครื่องมือที่ใชในการประเมินผลการนําความรูไปใช
ผลการปฏิบัติงานตามเทคนิคการใหบริการสูความเปนเลิศ งานทะเบียนและประมวลผล สํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ไดจัดทําแบบ
ประเมินผลความพึงพอใจของผูรับบริการ ซึ่งผลการประเมินพบวาผูรับบริการมีความพอใจตอการใหบริการอยู
ในระดับมาก โดยแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการดังแสดงในตารางที่ 1 และ 2
ตารางที่ 1 สรุปความพึงพอใจของผูรับบริการตอการบริการงานทะเบียนและประมวลผลป พ.ศ.2555
ประเด็นการสํารวจความพึงพอใจดานตางๆ
ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ
ดานเจาหนาที่ /บุคลากรที่ใหบริการ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
ดานคุณภาพการใหบริการโดยรวม
ดานระบบบริการการศึกษา ESS (เฉพาะผูใชบริการ)
รอยละของความพึงพอใจโดยรวม

คาเฉลี่ย

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ระดับ

3.80
3.77
3.68
3.71
3.55
3.70

0.916
0.890
0.919
0.902
0.994
0.924

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ตารางที่ 2 สรุปความพึงพอใจของผูรับบริการตอการบริการงานทะเบียนและประมวลผลป พ.ศ.2556
หัวขอความคิดเห็น
1.
2.
3.
4.

ดานกระบวนการ/ชั้นตอนการใหบริการ
ดานเจาหนาที่
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
ดานคุณภาพการใหบริการ
รอยละของความพึงพอใจโดยรวม

9. รายชื่อสมาชิกCoP / บุคคลอางอิง
นางสาวสมพินิจ
เหมืองทอง
นางสาวภัณฑิรา
สุขนา
นางสาววรรณมณี บุญฟู
นางสาวระวิสุดา
นารี
นางถนอมศรี
สุทธิจันทร
นางสาวพรรณาภรณ พับเกาะ
นางสาวฐาณิญา
ทองประสาร
นางเอมอัจฉริยา
พีรทัตสุวรรณ
นางสาวพนิดา
กาจกระโทก
นางสาวจิราพร
วรทองหลาง
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คาเฉลี่ย

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ระดับ

3.89
3.97
4.02
4.07
3.99

0.77
0.86
0.83
0.79
0.813

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

นางสาวน้ําผึ้ง
นางสาวบุณฑริก
นางสาวปยะรัตน
นางสาวชุลีพร
นางสาวสุจิตรา

ขอเชิญกลาง
ไชยรัตน
วงษชาลี
หิงไธสง
ประพฤติเปน

10. เอกสารอางอิง
ฝายงานทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจําปการศึกษา 2555.2555.เทคนิค
การใหบริการสูความเปนเลิศ. จํานวน 39 หนา.
ฝายงานทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจําปการศึกษา 2556.2556.เทคนิค
การใหบริการสูความเปนเลิศ. จํานวน 53 หนา.

………………………………………………………………..
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ดานการบริหารจัดการทั่วไป
การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน Service of AV
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1. ที่มาและความสําคัญ
ตามที่กลุมงานโสตทัศนูปกรณและพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมี
หนาที่ใหบริการโสตทัศนูปกรณและผลิตสื่อการเรียนการสอนรวมทั้งกิจกรรมตางๆของมหาวิทยาลัย
โดยเฉพาะในการดูแลอุปกรณโสตทัศนูปกรณภายในหองเรียน อาคาร 9 อาคาร 12 อาคาร 31 และหอง
ประชุมจํานวน 11 หองใหผูใชบริการ ไดรับบริการอยางมีประสิทธิภาพ แตจากแบบประเมินและรายงานผล
พบวามีปญหาเกิดขึ้นหลายประการไมวาจะเปนจากผูใหบริการ ผูรับบริการ หรือเครื่องมืออุปกรณ จากปญหา
เหลานี้ เพื่อใหการบริการโสตทัศนูปกรณไดประโยชนสูงสุด และลดปญหาดังกลาว กลุมงานโสตทัศนูปกรณ
และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย จึงไดจัดทําโครงการ การจัดการความรูภายใตชื่อ โครงการ จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
Service of AV ขึ้นภายในกลุมงานฯ โดยมีการนําปญหาที่เกิดขึ้น มาแลกเปลี่ยนเรียนรูถึงวิธีการแกปญหา
และรวมกันหาแนวทางการแกปญหาที่ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการและทําใหผูรับบริการ มีความ
ประทับใจ และสามารถใชโสตทัศนูปกรณไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น กลุมงานโสตฯ ไดนําประสบการณปญหา
มาปรึกษา หารือ ประชุมเพื่อหาแนวทางพัฒนาจึงไดจัดทําโครงการตอเนื่อง คือโครงการ “จัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงาน Service of AV” ขึ้น เพื่อลดปญหาและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดําเนินการโดยใหผูรับผิดชอบของ
แตละสวนงานที่รับผิดชอบ จัดทําคูมือขั้นตอนการปฏิบัติหนาที่การแกไขปญหาที่เกิดขึ้นประจํา เพื่อเปนคูมือ
ใหกับผูปฏิบัติงาน หรือผูรับบริการ ไดเรียนรูและสามารถใชงานอุปกรณฯ หรือแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดถูกตอง
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหการบริการสูความเปนเลิศ
2.2 เพื่อหาแนวทางแกไขปญหาการใชงาน การบริการ การดูแลรักษา การซอมบํารุง
2.3 เพื่อความรวดเร็วในการบริการ
2.4 เพื่อใหเจาหนาที่สามารถทํางานทดแทนกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. ผูใชความรู
บุคลากรและเจาหนาฝายโสตทัศนูปกรณและพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
และเจาหนาที่โสตทัศนูปกรณฯประจําคณะตางๆ
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4. กระบวนการหรือขั้นตอนการจัดการความรู
4.1. ประชุมกลุมสมาชิกแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยนําปญหามาประชุมพูดคุย เพื่อหาแนวทางในการ
แกปญหาหรือปรับวิธีการใหเกิดความสะดวกแกผูใชบริการมากขึ้น โดยใชวิธีใหทุกคนแสดงความคิดเห็นจาก
ประสบการณและความรูภายในงานของตนเอง
4.2. นําขอเสนอจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกัน และกันนําไปทดลองใชหองประชุม
ตางๆ เมื่อพบปญหาอุปสรรค และขอสังเกตตาง ๆ จะรวบรวมและนํามาพูดคุยกัน คิดหากระบวนการ
แกปญหา และอุปสรรค
4.3. ทําแบบสอบถามสอบถามกอนทดลองใชคูมือประจําหองประชุม แลวผูทดลองเขียนปญหาและ
อุปสรรคขอเสนอแนะ ในการใชคูมือหองประชุมวามีอะไรบาง แลวนํากลับมาใหผูจัดทําคูมือหองประชุมได
แกไขตามขอเสนอแนะ แลวมีการทดลองใชคูมือหลังการแกไขตามขอเสนอแนะอีก 1 รอบ จึงไดเปนเลมคูมือ
ประจําหองประชุมภายใตโครงการ “ จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน Service of AV”โดยแจกแบบประเมินใหกับ
ผูทดลองใชหองประชุมและทําการประเมินออกมาโดยผูทดลองใชสามารถใชหองประชุมไดอยางถูกตอง เปนไป
ตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม หรือมีขอเสนอแนะอะไรเพื่อนําไปเปนขอมูลในการปรับปรุงแกไขปญหางาน
ตอไป
4.4. การเรียนรู สรุปปญหา และอุปสรรคในการจัดกิจกรรมรวมกันของสมาชิกภายในกลุมงาน และ
จัดทํา After Action Review: AAR หลังจากสิ้นสุดโครงการ
5. องคความรูหรือผลลัพธที่ได
5.1 ไดรับความรูจากวิทยากรเรื่อง “การจัดทําแนวปฏิบัติการใชโสตทัศ นูปกรณ อยางเปนระบบ”
โดยสรุปเปนผังภาระงานของแตละบุคคลแลวนําไปสูการเขียนผังงานของหองประชุม
5.2 เทคนิคเรียนรูการใชงานหองประชุมตางๆ ของแตละบุคคลดังนี้
บุคลากร
ณัฐภัทร แกวมน

เทคนิคการเรียนรู
หอประชุม 70 ป
- เปดเบรกเกอร
- เปดสํารองไฟที่ใชกับแอมปกับโปรเจ็คเตอร, มิกซ, แลวเปดสวิทซแอมปทุกตัว เปด
มิกซแลวทดสอบไมค เวลาใชจอ เปดสวิทชที่ตูดรีม กดขึ้น-ลง
หองประชุม ดร.เศาวนิต
- เปดเบรกเกอร
- เปดสํารองไฟคุมชุดแอมป แลวเปดสวิทชแอมป ทําการทดสอบเสียงเปดโปรเจ็ค
เตอร 1 (ในหอง) โปรเจ็คเตอร 2 (นอกหอง)
หองประชุมสุวัจน 2
- เปดเบรกเกอรควบคุมที่ตูแร็ค
- เปดเบรกเกอรคุมระบบที่ตูแอมป ตามหมายเลขที่กําหนดไว แลวทําสอบระบบ
เสียง และเปดโปรเจ็คเตอร
หองประชุมสุวัจน 3
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บุคลากร

ณัฐภาวี รอดสนใจ

วารุณี คุมบัว

วิชญะ วิชากุล

วนันต สรอยเพชร
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เทคนิคการเรียนรู
- เปดเบรกเกอรควบคุม เปดสวิทชแอมป และมิกซ
- เปดสวิทชพาวเวอรที่ตูลําโพง (ตูใครตูมัน) แลวทําการทดสอบเสียง
เทคนิคโดยทั่วไป
- การทดสอบเสียงที่Monitor กอนปลอยสัญญาณออกใชงานจริง
- กดปุมPFLที่ชองสัญญาณที่Mixer เพื่อทดสอบและปรับระดับเสียงกอนปลอย
สัญญาณออกใชงานจริง เพื่อกันความผิดพลาดเมื่อใชงาน
หองประชุมดร.เศาวนิต
- เนื่องจากเปนหองประชุมที่มีการปรับปรุงใหมพบปญหาเรื่องสัญญาณภาพจาก
Notebook 2จอหลังไมออก แต2จอหนาสัญญาณออก แกปญหาโดยปรับความ
ละเอียดของ Notebook จะทําให 2จอหลังสัญญาณออก
หองประชุมสุวัจน 2
- หากเปดระบบการใชอุปกรณโสตฯตามขั้นตอนแลว แตเสียงยังไมออก ใหสังเกตที่
เครื่องแยกสัญญาณเสียง (Drive Rack 4800) วาสถานะปุมอยูที่ Mute หรือไม
หองประชุมสุวัจน 1
- ในกรณีที่ทีวีจอดํา ใหเช็คดูวาไดเปดทีวีหรือไม
หองประชุมสุวัจน 2
- บางครั้งสัญญาณจากคอมพิวเตอรไมออกโปรเจ็คเตอร ใหลองปรับที่คา
Resolution ของคอมพิวเตอรเปน 1024*768 หรือปรับคา Screen RefreshRate
เปน 60 Hertz จะสามารถแกปญหาได
หองประชุมสุวัจน 3
- บางกรณีที่ไมคหอนโดยไมทราบสาเหตุในระหวางการบรรยาย ทั้งๆที่ปรับคาเสียง
ตางๆไวอยางเหมาะสมแลว ใหลองปดสัญญาณไมคบริเวณโพเดี้ยมพิธีกร ซึ่งขณะนั้น
เปดทิ้งไวแตไมไดมีคนใชงาน จะชวยการกวนกันของสัญญาณได
หองประชุมสุวัจน 1
- การสลับสัญญาณภาพที่เครื่อง Switcher ควรเลือก output แลวจึงเลือกsouce
- การสลับสัญญาณภาพและเสียงใหตรงกันใหกดปุม FLV ที่ตัวเครื่อง Switcher
กอนแลวจึงสลับสัญญาณ
- Inlet ในหองประชุมสภา มีทั้งหมด 5 inlet ในวงโตะประชุม แต inlet ที่5 ถูกยาย
มาที่บริเวณผนังหนาหอง Control
- เมื่อสลับสัญญาณเสียงที่ตอเชื่อมจาก inlet แลวเสียงไมออก ใหลองเลือก
สัญญาณเสียงใหออกที่ LCD1 เพราะสัญญาณเสียงจะตอผาน LCD1 (TV1)
- การปรับระดับเสียงควรปรับพอประมาณโดยปรับดังนี้
1) Master Slide Fader ไปที่ตําแหนง 10
2) และควรออกไปฟงเสียงดานนอกดวย อาจปรับเพิ่มไดอีกเล็กนอย และไมควร
มากเกิน เพราะลําโพงแนว Ceiling จะอยูตรงกับแนวของชุดไมคประชุมอาจเกิด
effect (หอน) ไดงาย
หองประชุมสุวัจน 2
- การกด record เครื่อง recorder กลองโดมใหกด 1 ครั้ง แตหากตองการกด
ยกเลิกการ record ใหกดแชไวประมาณ 3 วินาทีที่ปุมสีแดง (record)
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บุคลากร

ถาวร สุครีพธ

กฤษณ กําไรเงิน

เขตขันต สีตะธนี

เทคนิคการเรียนรู
- เมื่อมีวิทยากรหรือ จนท. ทํา file Power Point มานําเสนอ จอภายในหองเปนจอ
สัดสวน 16 : 9 หากผูใชบริการทํามาสัดสวน 4 : 3 เมื่อฉายภาพภาพขึ้นจอแลวไม
ควรกดปุม Auto Adjust เพราะ Projector จะทําการยืดภาพเต็มจอ ทําใหภาพผิด
Scale (ยืดแบน)
- ไฟ Dimmer เมื่อใชจอภาพฉาย Power Point ควรใชไฟ Scene 3 ไฟบริเวณ
กลางจอจะดับทําใหจอชัดขึ้น
- Inlet ภาพภายในหองมีทั้ง VGA และ HDMI ควรเลือกใชใหตรงกับความตองการ
หอประชุม 70 ป
- ระบุตําแหนงไมค และการตอระบบภาพ การสลับสัญญาณภาพ
หองประชุม ดร.เศาวนิต
- การสลับภาพ และการตั้งคาความละเอียดหนาจอโนตบุค
หองประชุมสวัจน 1
- การระบุตําแหนงภาพแฃะการสลับสัญญาณ
หองประชุมสุวัจน 2
- การปรับคุณภาพเสียงและระบบควบคุมเสียง
หองประชุมสุวัจน 3
- การปรับระดับเสียงและการตั้งคาเสียง
- ศึกษาตําแหนงจุดตอไมค VGA ภายในหองประชุม
- การเลือกซิงคสัญญาณVGA หรือVDO จากกลองซิงคสัญญาณควรกดใกลๆกับ
กลองของโปรเจ็คเตอรตัวนั้นๆ
- การปรับเสียงลําโพงภายในหอประชุมควรเดินออกมาฟงเสียงจากดานนอก
หองควบคุม เพราะจะทําใหทราบเสียงที่ออกมาลําโพงจริงเปนยังไง
- การสลับสัญญาณภาพวิดีโอจากกลอง Matrix ควรเลือก output หรืออุปกรณที่
ตองการใหภาพไปออกที่อุปกรณนั้นๆ แลวคอยเลือกแหลงสัญญาณที่จะสงไป
- การปรับเสียงจากเครื่องผสมสัญญาณ (Mixer) ควรปรับใหใกลเคียงตรงกลางไว ถา
จะปรับใหปรับลดมาทางซายมือ ไมควรปรับเพิ่มไปทางขวามือ ถาปรับ ปรับได
เล็กนอย
เทคนิคการใชโปรแกรม Adobe Premiere Pro
จากการจัดทําคูมือการใชโปรแกรมตัดตอวีดิทัศนดวยโปรแกรม Adobe Premiere
Pro สามารถรวบรวมเปนเทคนิคการใชงานโปรแกรมไดดังนี้
1) ควรศึกษาการตั้งคาการถายทําตางๆที่ตัวกลองกอนบันทึกภาพ เชน ขนาดภาพ
เฟรมเรทชาแนลเสียง ใหถูกตองและเหมาะสมในการนําไปใช และควบคุม แสง และ
ความคมชัดของภาพใหอยูในระดับที่เหมาะสม
2) ในการจัดเก็บขอมูลควรมีการบันทึกเปนลายลักษณอักษรดวย และตองแจงใหผูที่
เกี่ยวของทราบ เพื่อใหเขาใจตรงกัน
3) ในการใชโปรแกรม Adobe Premiere Pro ตองตั้งคาการเปดโปรเจค (Project
Setting) และการแปลงไฟล (Export) ใหตรงกับการนําไปใช
4) การฝกฝนการใชปุมลัดบนคียบอรด(Keyboard Shortcut)ใหชํานาญ จะชวยให
การตัดตอทําไดรวดเร็วขึ้น
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5.3 องคความรูที่ไดรับคือ รูปเลมคูมือการปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณประจําหองประชุมตางๆ ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และเจาหนาที่สามารถปฏิบัติงานหองประชุมแทนกันไดตามเลมคูมือ
6. ปจจัยสูความสําเร็จ
6.1. ไดรับการสนับสนุนจากผูบริหาร ใหจัดกิจกรรมและมองเห็นประโยชนที่ผูใชบริการไดรับจากการ
จัดการความรู
6.2. มีเปาหมายของการจัดการความรูที่ชัดเจน ซึ่งเปาหมายนี้สอดคลองกับกลยุทธขององคกร
6.3. มีวัฒนธรรมองคกรที่เอื้อตอการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในองคกร
6.4. มีการนําประสบการณจากการใชหองประชุมแตละหอง มาแชรและพบปะพูดคุย ใหความคิดเห็น
ตางๆในการจัดทําคูมือ
6.5. ไดรับความรวมมือจากเจาหนาที่ฝายโสตฯทุกคนในการทดลองใชและใหขอเสนอแนะตางๆ
6.7. มีการพัฒนาการจัดการความรูอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
7. การนําไปใชประโยชน
การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณประจําหองประชุมตางๆ ทําใหทราบถึงวิธีการแกไข
ปญหา โดยศึกษากระบวนการทํางานที่เปนอุปสรรค แลวนํามาปรับลดขั้นตอนการทํางานโดยไมเกิดผลกระทบ
ตอระบบการทํางาน เพื่อนําไปสูการปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณที่มีประสิทธิภาพและเจาหนาที่ทุกคนสามารถ
ทํางานทดแทนกันได
ผลการประเมินกิจกรรม
เชิงปริมาณ ไดจํานวนคูมือการปฏิบัติงานตามหองที่กลุมงานโสตฯรับผิดชอบ
เชิงคุณภาพ การใหบริการงานโสตฯที่มีประสิทธิภาพ
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลการนําความรูที่ไปใช
ใชแบบประเมินความรูความเขาใจทั้งกอนและหลังการทดลองใชคูมือโดยผูทดลองใชไดเขียน
ขอเสนอแนะและทํามาแกไขเลมคูมือใหมีความสมบูรณ และสามารถนําไปใชงานได
9. รายชื่อสมาชิกCoP/บุคคลอางอิง
นางสาววารุณี คุมบัว
นายณัฐภัทร แกวมน
นายกฤษณกําไรเงิน
นายเขตขันตสีตธะนี
นายวนันตสรอยเพชร
นางสาวณัฐภาวี รอดสนใจ
นายถาวร สุครีพธ
นายวิชญะ วิชากุล
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ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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คูมือประจําหองประชุมตางๆ
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ดานการบริหารจัดการทั่วไป
วิธีการอนุรักษภาพถายเกาในทองถิ่น
สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1. ที่มาและความสําคัญ
สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในฐานะหนวยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา มีภารกิจดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ไดมี
แนวคิดในการจัดทําโครงการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่น ดวยการเผยแพรภาพถายเกาผานเว็บไซต เพราะภาพถายเกาแตละภาพลวนบอกเลาเรื่องราวสําคัญ
หรือเหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตร มีคุณคาทางจิตใจ และไมอาจประเมินคาได จึงควรเก็บรักษา อนุรักษ
ไวไมใหสูญหาย และเผยแพรภาพถายเกาออกสูสาธารณชน
2. วัตถุประสงค
2.1เพื่อศึกษาหารูปแบบการนําเสนอภาพถายเกาใหนาสนใจ
2.2เพื่อรวบรวมเรื่องราวของภาพถายซึ่งเปนการบันทึกเหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตร
3. ผูใชความรู
3.1บุคลากร สํานักคอมพิวเตอร จํานวน 6 คน
3.2ผูสนใจทั่วไป ที่เขาสืบคนขอมูลผานเว็บไซตอนุรักษภาพถายเกาในทองถิ่น
4. กระบวนการหรือขั้นตอนการจัดการความรู
มีการดําเนินการตามกระบวนการจัดการความรู ตามแนวคิดของทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน ดังนี้
4.1 การสรางความรู ( Knowledge Creation) ไดรวมกันหาแนวทาง และรูปแบบการนําเสนอ
ภาพถายเกาผานเว็บไซตใหนาสนใจ เริ่มตั้งแตการคนหาภาพถายเกาจากหนวยงานที่มีขอมูล การตกแตง
รูปภาพและปรับแสงสีใหเหมาะสม การจัดรูปแบบเว็บไซตที่จะนําเสนอภาพถาย และการคนหาขอมูลเรื่องราว
ของภาพถายแตละภาพ
4.2 การประมวลความรู ( Knowledge Codification) เปนการจัดรูปแบบความรูที่ไดจากการสืบคน
ขอมูลใหอยูในรูปแบบที่ผูใชเขาถึงได และนําไปใชไดอยางสะดวก ซึ่งเปนการรวมกันหาแนวทางการคนหา
ความรู วิธีการและเครื่องมือในการเขาถึงความรู รูปแบบการนําเสนอขอมูล ทั้งภาพถาย และเรื่องราวของ
ภาพถาย รวมถึงการจัดหมวดหมูของขอมูลใหเหมาะสม
NRRU Show&Share 2015 : แนวปฏิบัติที่ดี
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4.3 การเผยแพรความรู ( Knowledge Distribution) ไดมีการเผยแพรความรูผานเว็บไซตอนุรักษ
ภาพถายเกาในทองถิ่นของสํานักคอมพิวเตอร (http://www.nrru.ac.th/picture)

4.4 การใชความรู (Knowledge Utilization) เมื่อเปดใชงานเว็บไซตอนุรักษภาพถายเกาในทองถิ่น
แลว หากมีผูสนใจเขาเยี่ยมชม หรือศึกษาขอมูล ก็จะไดรับความรูเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตรของ
ภาพถายเกา
เมื่อเปดใชงานไปแลว ทางคณะผูจัดทําไดทบทวนผลลัพธของการนําเสนอขอมูล พบวา ยังแสดงผลไม
เหมาะสม เรียกดูภาพไดไมสะดวก จึงไดรวมกันหาแนวทางการแสดงผลที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น และไดพัฒนา
เว็บไซตขึ้นใหม ดังรูป

เว็บไซตเดิม
(http://www.old.nrru.ac.th/computer/
gallery/home.html)
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เว็บไซตใหม
(http://www.nrru.ac.th/picture)

5. องคความรูหรือผลลัพธที่ได
ไดองคความรู 2 สวน คือ
5.1 องคความรูของสมาชิกที่รวมดําเนินการ จะไดรูปแบบและแนวทางการสืบคนเรื่องราวของ
ภาพถาย การตัดแตงรูปภาพและปรับสีใหเหมาะสม การหาแนวทางแสดงผลภาพถายที่นาสนใจ รวมถึง
กระบวนการพัฒนาเว็บไซต
5.2 องคความรูของผูเยี่ยมชมเว็บไซต จะไดรับความรูเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตรของรูปภาพ
ตางๆ ซึ่งเปนองคความรูที่เกิดจากการคนความาจากเอกสาร และแหลงขอมูลที่มีอยูอยางกระจัดกระจาย และ
ไดถูกนํามาจัดหมวดหมู จัดรูปแบบใหศึกษาคนควาไดสะดวก
6. ปจจัยสูความสําเร็จ
ความรวมมือ และความตั้งใจของผูที่เกี่ยวของ ทั้งบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร ผูบริหาร สํานัก
คอมพิวเตอร และสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ใหความอนุเคราะหภาพถายเกา
7. การนําไปใชประโยชน
7.1 สมาชิกกลุมไดรับความรู และประสบการณจากการรวมกันทํางาน ทั้งความรูดานการตัดแตง
รูปภาพ และความรูดานการพัฒนาเว็บไซต ซึ่งไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในกลุม
7.2 ผูสนใจทั่วไป สามารถเขาเยี่ยมชมเว็บไซต และศึกษาขอมูล ก็จะไดรับความรูเกี่ยวกับเรื่องราว
ทางประวัติศาสตรของภาพถายเกา
8. รายชื่อสมาชิก CoP/บุคคลอางอิง
นายสุภพ โกงกระโทก
น.ส.นันทนีศรีแสงจันทร
น.ส.สุวรรณาบุเหลา
น.ส.พิชามญชุสินลาลับ
นายฉัตรดนัย พยัคฆพงษ
นายนัฏศักร แปนเงิน
9. เอกสารอางอิง
ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน. (2548). องคกรแหงความรู : จากแนวคิดสูการปฏิบัติ. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :
แซทโฟรพริ้นติ้ง.

……………………………………………………………………
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ดานการบริหารจัดการทั่วไป
ปรับปรุงปายแสดงจุดบริการตางๆ ในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1. ที่มาและความสําคัญ
ดวยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนแหลงสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย
เพื่อพัฒนาสังคมใหเปนสังคมแหงการเรียนรู เปนผูนําในการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเหมาะสม มาบริหาร
จัดการ มีระบบบริการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาคมมหาวิทยาลัยและทองถิ่น เปน
สถานที่ที่ผูใชบริการเลือกอานหนังสือ และคนควาหาความรูตางๆ ดวยตนเองอยางอิสระ และตามความสนใจ
ของแตละบุคคล แตจากเสียงสะทอนที่มาจากผูใชบริการเหลานี้ ผานทางสํานักงานผูอํานวยการในเรื่องของ
การรับบริการที่ไมสะดวกในสวนของปายแสดงจุดใหบริการตางๆ ภายในสํานักฯ รวมไปถึงไมมีปายเชิง
สัญลักษณใหกับนักศึกษากลุมพิเศษ เชน หูหนวก และเปนใบ
สํานักงานผูอํานวยการ สํานักวิทยบริการฯ เล็งเห็นปญหาดังกลาว จึงจัดโครงการปรับป รุงปายแสดง
จุดบริการตางๆ ขึ้น เพื่อตอบสนองความตองการของผูใช สามารถเขาถึงบริการ ที่ตองการไดโดยสะดวกและ
รวดเร็ว มีความถูกตองชัดเจน และประหยัดเวลาเพิ่มมากขึ้น
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อปรับปรุงปายแสดงจุดบริการตางๆ ของสํานักวิทยบริการฯ
2. เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูใชบริการสามารถทราบและเขาถึงบริการที่ตองการได
โดยสะดวกและรวดเร็ว
3. ผูใชความรู
ผูใชบริการ (นักศึกษา/บุคคลากร/บุคคลภายนอก/ประชาชนทั่วไป)
4. กระบวนการหรือขั้นตอนการจัดการความรู
4.1 การบงชี้ความรู
ประชุมคณะกรรมการ KM งานสํานักงานผูอํานวยการ เพื่อกําหนดรูปแบบปาย รวมไปถึง
แนวทางในการดําเนินงาน ดังนี้
4.1.1 รูปแบบปาย โดยคณะกรรมการแตละทานรวมเสนอรูปแบบปายที่เหมาะสมในลักษณะ
ตางๆ
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4.1.2 จุดที่ติดตั้งปาย เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูใชบริการสามารถทราบและเขาถึงบริการ
ที่ตองการได โดยสะดวกและรวดเร็ว
4.1.3 สีของปาย เพื่อความเปนเอกภาพ
4.1.4 งบประมาณที่ตองการใชในการจัดทําโครงการ
4.1.5 การแบงอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบในงาน
4.1.6 การนําเสนอโครงการ
4.2 การสรางและแสวงหาความรู
4.2.1 ศึกษาหาขอมูลเบื้องตน โดยการศึกษารูปแบบปายตางๆ ผานทางเว็บไซต สื่อสิ่งพิมพอื่นๆ
4.2.2 ศึกษาจากผูมีประสบการณ โดยการปรึกษาผูรู/ผูเชี่ยวชาญและมีความชํานาญในการ
จัดทําปายลักษณะตางๆ โดยทางรานที่รับจัดทําปายโดยตรง
4.3 การจัดการความรูใหเปนระบบ
สังเคราะห และรวบรวมองคความรูจากผูรู/ผูเชี่ยวชาญ และการคนควา เอกสาร ผานสื่อสิ่งพิมพ
ตางๆ มาวางแผนกําหนด ดังนี้
4.3.1 กําหนดรูปแบบปายออกเปน 2 หมวด คือ หมวดปายชื่อกลุมงาน และหมวดปายเชิง
สัญลักษณ
- หมวดปายชื่อกลุมงาน มีทั้งหมด 6 กลุมงาน จํานวน 12 ชิ้น
โดยแบงเปนตัวอักษรภาษาไทยจํานวน 6 ชิ้น และภาษาอังกฤษ จํานวน 6 ชิ้น
1. ปาย สํานักงานผูอํานวยการ
2. ปาย ประชาสัมพันธ
3. ปาย กลุมงานโสตทัศนูปกรณและสื่อมัลติมีเดีย
4. ปาย กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ปาย กลุมงานทรัพยากรสารสนเทศ
1. OFFICE OF THE DIRECTOR
2. PUBLIC RELATIONS
3. CIRCULATION
4. GROUP OF DEVELOPMENT INFORMATION RESOURCES
5. INFORMATION TECHNOLOGY
6. AUDIO-VISUAL AND MULTIMEDIA

- หมวดปายเชิงสัญลักษณ ภาพกราฟกตางๆ จํานวน 5 ชิ้น
1. ปายไดเรกทอรี่ แจงจุดบริการบริเวณประตูทางเขาดานหนาสํานักฯ จํานวน 7 รูป
(ภาพลิฟต/จุดฝากกระเปา/หองน้ํา/เคานเตอรยืม-คืน/รานถายเอกสาร/บันไดทางขึ้น/อาคาร 2ชั้น)จํานวน 1
ปาย
2. ปายหองน้ํา 5 ชั้นจํานวน 5 ชิ้น
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3. ปายแสดงขอมูลการใหบริการแตละชั้นจํานวน 6ชั้น
(ติดบริเวณหนาลิฟตในแตละชั้น)
4. ปายแสดงชั้น พื้นที่ใหบริการโดยรวม (ทดแทนปายเดิม)
5. ปายรับฝากกระเปา
4.3.2 กําหนดฟอนทตัวอักษร สี ขนาด ภาษา และภาพสัญลักษณที่เหมาะสม
4.3.3 กําหนดจุดติดตั้งปายที่เหมาะสม
4.3.4 จัดทําเลยเอาขึ้นโครงรูปแบบปายเสมือนจริง เพื่อนําเสนอผลงาน
4.4 การประมวลและกลั่นกรองความรู
4.4.1 คณะกรรมการ KM สํานักงานผูอํานวยการ ดําเนินการจัดทําเลยเอาทปายอักษรเสมือน
จริง
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4.4.2 ดําเนินการกําหนดสีปายตัวอักษร โดยวิธีการโหวตเลือกสี ผาน Face book : Library
และสีที่ไดรับคัดเลือกจากเจาหนาที่ทั้งหมดภายในสํานัก คือ สีมวง

4.5 การเรียนรู (นํามาซึ่งองคความรู)
4.5.1 ไดรับความรูเรื่องคุณลักษณะปายตางๆ
4.5.2 การจัดทําเลยเอาทนิยมใชโปรแกรม Adobe illustrator มากกวาการใชโปรแกรม
Adobe Photoshop เนื่องจากเครื่องมือที่ใชในการทําผลงานมีหลากหลาย งายในการวาดภาพหรือขึ้นโครงรูป
ตางๆ อีกทั้ง เมื่อขยายภาพแลว ภาพจะไมแตกออกและมีไฟลขอมูลที่เล็กกวา เมื่อเทียบกับ
Adobe
Photoshop
4.5.3 การโหวตเลือกสี ควรกําหนดสีที่เหมาะสมไวไมเกิน 5 สี กอนใหบุคลากรโหวต เพื่อไมให
เกิดปญหายืดเยื้อ และคะแนนสีกระจัดกระจายมากเกินไป เพราะไมสามารถวัดไดวา สีที่ไดรับคัดเลือกจะเปนสี
ที่บุคลากรสวนใหญตองการจริงๆ
4.5.4 การจัดทําปายมักจะใชรูปแบบ และสีเดียวกัน เพื่อความเปนเอกภาพ และยังเปนการแสดง
เชิงสัญลักษณใหผูใชเขาถึงบริการไดรวดเร็วขึ้น
4.5.5 การจัดทําปายเชิงสัญลักษณ เหมาะสําหรับปายที่ใชหามทุกประเภท เนื่องจากนิยมใชกัน
ทั่วไป มีความเปนสากลและสื่อสารเขาใจงาย
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ภาพกิจกรรม AAR

“คณะกรรมการ KM
ประชุมรวมกัน
ถอดองคความรู”

5. องคความรูหรือผลลัพธที่ได
5.1 ปายที่ไดรับความนิยมและมีความเหมาะสมกับการติดตามภายในอาคาร ออฟฟศตางๆ คือ อะคริ
ลิค นิยมพนสีเนื่องจากมีความสวยงาม และงายตอการทําความสะอาด อีกทั้งยังดูหรูหรา และมีน้ําหนักเบา
ติดตั้งงาย
5.2 การจัดทําเลยเอาท ขึ้นโครงงานกราฟค นิยมใช
Adobe illustrator
5.3 ปายและสีในรูปแบบเดียวกัน เพื่อความเปนเอกภาพ และยังเปนการแสดงเชิงสัญลักษณ ใหผูใช
จดจําไดงาย
5.4 สถานที่ควรอยางยิ่ง ตองมีปายแสดงจุดบริการคือ หนาประตูทางเขาสํานัก และปายที่เหมาะสม
ที่สุดคือ ปายไดเรกทอรี่ (ปายเชิงสัญลักษณ) แสดงจุดบริการตางๆ ภายในสํานักทั้งหมด เชน ทางเขาลิฟท , เคา
เตอรยืม-คืน,รานถายเอกสาร, ทางไปตึกเกา 2 ชั้น, บันไดทางขึ้นอาคาร 6 ชั้น และหองน้ํา เปนตน
5.5 การเลือกสถานที่ติดตั้งปาย ไมอยูในจุดบอด หรือมุมอับ แตเลือกติดบริเวณที่งายตอการสังเกต
และติดตรงจุด เพื่อใหผูใชเขาถึงบริการไดรวดเร็วที่สุด
6. ปจจัยสูความสําเร็จ
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6.1 ไดรับการสนับสนุนจากผูบริหาร และบุคลากรทุกระดับใหมีความรูความเขาใจ ตระหนักถึง
ความสําคัญของการจัดการความรู และองคกรแหงการเรียนรู
6.2 มีเปาหมายและแผนการจัดการความรูที่ชัดเจน
6.3 มีการนําเทคโนโลยีมาใชเปนเครื่องมือในการจัดการความรู
6.4 มีการพัฒนาการจัดการความรูอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
6.5 มีแรงจูงใจ ดวยการยกยองชมเชย
7. การนําไปใชประโยชน
7.1ไดแนวปฏิบัติที่ดี ในการปฏิบัติงาน เปน แนวทางในการจัดทําคูมือปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐาน
สามารถนําองคความรูที่ไดรับไปปรับใชกับงานของตนเอง
7.2 ไดถายทอดองคความรูในการใชโปรแกรม Adobe Photoshopและ Adobe illustrator ใหแก
บุคลากรในสํานัก
7.3 ไดพัฒนางานและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานและบริการใหมๆ
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลการนําความรูไปใช
8.1 สมุดบันทึกปญหาและวิธีการแกไขปญหาที่พบในระหวางการปฎิบัติงาน
9. รายชื่อสมาชิกCoP/บุคคลที่อางอิง
1.
นางศศิธร หวังค้ํากลาง ที่ปรึกษา
2. นางสุภาวดี ลาวรรณา ประธานโครงการ
3. นางวรรณา มนจิตรสัมพันธ กรรมการ
4. นางอัมพร ละมัยกลาง
ภาพกิจกรรมการติดปาย
1. ปายกลุมงานบริการยืม – คืน

กรรมการและเลขานุการ

“ภาพบรรยากาศ
ติดตั้งปาย
เรียบรอยแลว”
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2. ปายกลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

……………………………………………………………………
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ดานการบริหารจัดการทั่วไป
พัฒนางาน พัฒนาคน อยางมืออาชีพ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1. ที่มาและความสําคัญ
ตามที่สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีนโยบายสงเสริม สนับสนุนการดําเนินการ ในเรื่อง
ของการจัดการความรู ( Knowledge Management) โดยมีเปาหมายเพื่อใหเกิดการจัดการความรูภายใน
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาไปสูองคกรแหงการเรียนรู ( Learning Organization)
นั้น
งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งเปนงานสนับสนุนการบริการทรัพยากรสารสนเทศของ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีงานยอยประกอบดวย งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ งาน
เตรียมทรัพยากรสารสนเทศ เชน งานลงทะเบียน งานซอมบํารุงทรัพยากรสารสนเทศ งานวิเคราะหหมวดหมู
และลงรายการบรรณานุกรม งานจัดทําฐานขอมูลบรรณานุกรมทรัพยากร งานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ
กอนออกบริการ เชน งานพิมพและเขียนสัน ลวนแตเปนงานที่ตองใชความรูเฉพาะทางดานบรรณารักษศาสตร
และสารสนเทศศาสตร ประกอบกับประสบการณ ความชํานาญและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
ในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ และมาตรฐานตางๆ ในวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร รวมถึงความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีที่มีผลใหทรัพยากรสารสนเทศมีความหลากหลาย
เพิ่มขึ้น และเนื่องจากงานยอยบางงานมีผูปฏิบัติงานเพียงคนเดียว เมื่อผูที่ปฏิบัติงานลาพักผอน ลาปวย
ลาออก เดินทางไปราชการหลาย ๆ วัน หรือยายหนวยงาน หรือลาออก ทําใหเกิดปญหาผูที่รับปฏิบัติหนาที่
แทนไมสามารถปฏิบัติแทนไดหรือไมมีความชํานาญการในเรื่องนั้นๆ ทําใหงานไมสามารถดําเนินการไดเต็ม
ประสิทธิภาพตามปกติ
จากปญหาดังกลาวที่เกิดขึ้น จึงเกิดแนวความคิดการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูงานภายในงานพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ โดยใชเทคนิค Coaching และ Rotation งานภายในงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
เพื่อใหบุคลากรทุกคนไดถายทอดความรู เทคนิค ทักษะและประสบการณของตนเองในการทํางานและมีการ
หมุน เปลี่ยนหนาที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดการเรียนรูกระบวนการปฏิบัติงานอื่นๆ เพื่อใหบุคลากร
สามารถชวยเหลืองานและปฏิบัติงานแทนกันได อันจะกอใหเกิดความสัมพันธที่ดีตอกัน และนําไปสูความ
รวมมือ รวมแรง รวมใจในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การปฏิบัติงานเปนไปตามกฎเกณฑ
มาตรฐานสากลทางวิชาชีพบรรณารักษและเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร นอกเหนือจากนี้ยังเปนการ
พัฒนาการปฏิบัติงานของตนเอง เพิ่มสมรรถนะขีดความสามารถ เพื่อเตรียมการเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้นตอไป
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2.วัตถุประสงค
2.1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูจากประสบการณตรงและปญหาในการทํางานในงานพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ
2.2 เพื่อหาแนวทางแกไขปญหาความไมตอเนื่องของงาน
2.3 เพื่อพัฒนากระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ดี ของงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
2.4 เพื่อใหบุคลากรสามารถชวยเหลืองานและปฏิบัติงานแทนกันได
2.5 เพื่อใหจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของบุคลากรในงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
2.6 เพื่อใหมีความรูทักษะ และเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานเทคนิคหองสมุด และวิชาชีพ
บรรณารักษ
3. ผูใชความรู
3.1 บุคลากรในงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
3.2 บุคลากรภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.3 บุคลากรภายนอกในสาขาวิชาชีพ และสถาบันบริการสารสนเทศ
4. กระบวนการหรือขั้นตอนการจัดการความรู
4.1.ขั้นตอนการดําเนินงาน
ศึกษาความเปนไปไดของการดําเนินกิจกรรม เชน ใหบุคลากรใจงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
เสนอกิจกรรมที่จะทํา การหาความรูจากการศึกษาดูงาน และการศึกษารายงานประจําปจากหองสมุด
มหาวิทยาลัยทั้งในและตางประเทศสรุปไดกิจกรรมดังนี้
4.1.1 จัดทําโครงการ วางแผนการจัดกิจกรรม และนําเสนอโครงการและกิจกรรมอยูระหวา ง
การดําเนินการ
4.1.2 เตรียมสถานที่ พื้นที่ ในการจัดกิจกรรม โดยหองประชุมงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
ชั้น 2 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1.3วัสดุอุปกรณที่ใชเชน กระดาษ/วัสดุงานสํานักงาน/สําเนาถายเอกสาร /เครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุคส เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร เปนตน
4.2กิจกรรมในการดําเนินการ
ระยะเวลาการดําเนินกิจกรรม เริ่มตั้งแตเดือนมิถุนายน 2555 – กันยายน พ.ศ. 255
7
โดยแบงกิจกรรมเปน 4 กิจกรรม ดังนี้
4.2.1กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม Coaching แลกเปลี่ยนเรียนรู “ผลัดกันเลา”
ลักษณะของกิจกรรมเปนแบบมีการนัดหมายประชุมเพื่อพูดคุยงานของแตละงานแตละคน
โดยมีการผลัดเปลี่ยนกันพูดถึงลักษณะงาน วิธีการปฏิบัติงาน และปญหาในการปฏิบัติงาน จากโครงสรางงาน
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศนั้น แบงงานออกเปน 3 งาน คือ งานจัดหาทรัพยากร งานซอมและบํารุง
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ทรัพยากร และงานวิเคราะหทรัพยากร ซึ่งจากการพูดคุยงานของแตละงานแตละคนแลว สามารถสรุป
กิจกรรมยอยไดดังนี้
4.2.1.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การซอมหนังสือ” เปนกิจกรรมที่ปฏิบัติรวมกันในงาน
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โดยใหแตละคนไดลองและฝกปฏิบัติจริงพรอมทั้งมีการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน ซึ่งจากการลองและฝกปฏิบัติจริงทําใหไดรับรูถึงวิธีการปฏิบัติงาน เทคนิค รวมถึงปญหาระหวาง
การปฏิบัติงานดวย

4.2.1.2 การอบรมการลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ แบบ MARC
เปนการอบรมเพื่อทบทวนความรูในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาชีพบรรณารักษใหแกบุคลากรภายในงานพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน เนื่องจากกระบวนการทํางานตางๆ ตองอาศัยพื้น
ฐานความรูเกี่ยวกับวิชาชีพบรรณารักษประกอบในการทํางาน ดังนั้นจึงเกิดการอบรมการลงรายการ
บรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ แบบ MARC

4.2.1.3 การสอนงาน การตรวจงานภายในกลุมงาน เนื่องจากงานพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศมีบุคลากรที่มาทดแทนตําแหนง จึงจําเปนตองใหมีการเรียนรูงานของแตละงาน โดยไดมีการ
หมุนเวียนใหศึกษาและปฏิบัติงานภายในงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งนี้ไดมีการแตงตั้งพี่เลี้ยงเพื่อสอน
งาน คอยดูแลและใหความชวยเหลือในขณะที่เกิดปญหาระหวางการปฏิบัติงานดวย
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4.2.2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม Rotation “ผลัดเปลี่ยนเรียนรูงานใหม”
กิจกรรมนี้เกิดจากการขาดบุคลากรโดยกะทันหัน
ทําใหการปฏิบัติงานติดขัด จึงเกิดการหมุนเวียน เปลี่ยนงาน เพื่อ
เรียนรูกระบวนการทํางานของแตละงาน ตั้งแตการเริ่มตนการ
ปฏิบัติงานจนถึงสิ้นสุดกระบวนการทํางาน โดยแบงบุคลากรเปน 2
กลุม ไดแก กลุมวิชาชีพเฉพาะ และกลุมงานเทคนิครายละเอียดดังนี้
4.2.2.1 กลุมวิชาบรรณารักษ จํานวน 5 คน
ไดแก นางสาวกาญจนา หักทะเล นางสาวศิริพร หาญพิชัย นายชนภัทร ไกรสร นางสาวบุญยรัตน ชาพล
และนางนิศากร อุดมผลมีหนาที่หมุนเวียนเปลี่ยนงานในงานเกี่ยวกับวิชาชีพเฉพาะทางดานบรรณารักษ
4.2.2.2 กลุมงานเทคนิคหองสมุด จํานวน 4 คน ไดแก นางจรรยา ฝอยพรมราช
นางสาวจิตรลดา มุงกอกลาง นายพรพรต เพชรายุทธการ และนางศศิรัตน ชุมพุดซา มีหนาที่หมุนเวียน
เปลี่ยนงานในงานเกี่ยวกับงานเทคนิค ซึ่งตองมีความรูความสามารถในดานบรรณารักษรวมดวย
โดยทั้ง 2 กลุม ไดมีหัวหนางาน นางสาวนาตยาศิริทับ เปนผูสอนงาน แนะนําการ
ปฏิบัติงาน และควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน รวมถึงการแกไขปญหาในระหวางการปฏิบัติงาน โดยมี
นางสาวจารุพรรณ จันทรแรม รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ เปนที่ปรึกษาในการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน

4.2.3 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม Flowchart “เรียนรูขั้นตอนปฏิบัติจริง”
กิจกรรมการจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานและการหาคาเฉลี่ย
เวลาในการปฏิบัติงาน เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี ( Best Practice)
ไดมีการประชุมประจําเดือนเกี่ยวกับการทํา
Flowchart งานอยาง
สม่ําเสมอ โดยเริ่มมีการประชุมเกี่ยวกับ การทํา Flowchart ของแตละ
บุคคลในการประชุมงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ 6/2556
ประจําเดือนกรกฎาคม 2556 เปนตนมา หลังจากที่งานพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศไดดําเนินการทํากิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรม ไดแก กิจกรรม
Coaching แลกเปลี่ยนเรียนรู “ผลัดกันเลา” และกิจกรรมกิจกรรมที่ 2
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กิจกรรม Rotation “ผลัดเปลี่ยนเรียนรูงานใหม” แลวนั้นพบวาทั้งกิจกรรมที่ตองมีการพูดคุยกันถึงลักษณะ
การทํางาน และกิจกรรมที่ตองมีการหมุนเวียนเปลี่ยนงานนั้นเมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นแลวจะเห็นไดวามีความ
จําเปนอยางยิ่งที่ตองดําเนินการทําขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือ Flowchart เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน รวมถึงใหผูที่มาปฏิบัติไดใชเปนคูมือการทํางานแตละงานใหประสบผลสําเร็จหลังจากที่ได
ศึกษาและทํา Flowchart ของแตละงานเสร็จเรียบรอยแลวนั้น งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศจึงไดมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับหนวยงานองคกรที่มีภารกิจใกลเคียงเชน งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ หองสมุด
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนตน

4.2.4 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรม Handbook “เรียงรอย ถายทอดเปนอักษร”
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การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน โดยใหเลือกขั้นตอนการทํางานใดขั้นตอนหนึ่งจาก
Flowchart มาทําการเขียนวิธีการปฏิบัติงาน (เปนระยะทดลอง)ซึ่งขั้นตอนตางๆ นั้นไดมาจากการทํากิจกรรม
ตางๆ เริ่มจากการทํา Flowchart
รวมถึงยังไดเสนอเขาที่ประชุมงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
ประจําเดือนอยางสม่ําเสมอ เชน การประชุมงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2557 ประจําเดือน
มีนาคม 2557 อีกทั้งยังมีการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณปฏิบัติงาน ณ กลุมงานเทคนิค
สารสนเทศ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้เปนการดําเนินการ
ในสวนของการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู ของบุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับกลุมงานเทคนิค
สารสนเทศ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 19 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30-16.30
น.โดยการแลกเปลี่ยนและไดนําแนวทางการปฏิบัติที่ดีมาประยุกตและปรับใชกับงานของงานพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ ทั้งนี้มีรองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ นางสาวจารุพรรณ จันทรแรม และหัวหนางานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ นางสาวนาตยา
ศิริทับ เปนผูดูแลและควบคุม ซึ่งจากการไป
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณปฏิบัติงาน
ณ กลุมงานเทคนิคสารสนเทศ สํานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามแลวนั้น ยังมีการ
ติดตามผลการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณปฏิบัติงานของบุคลกรงานพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ โดยสรุปและไดมีการถอด
องคความรูเพื่อนํามาใชในการปฏิบัติงานจริง
4.3ชองทางที่ใชในการติดตอสื่อสาร
ชองทางการติดตอสื่อสารระหวางบุคลากรภายในงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ใชในหลาย ๆ
รูปแบบเชน บันทึก การประชุม Face book เปนตนและชองทางการสื่อสารเพื่อเผยแพรภายนอกกลุมงาน
เชน ปายประกาศ/ปายประชาสัมพันธ/เว็บไซตสํานักวิทยบริการฯ/เว็บ Blog/Library New /NRRU News/
จดหมาย/บันทึก
4.4 เทคนิคและกระบวนการ
กระบวนการและเทคนิค เครื่องมือที่ใช คือ การถายทอดความรู เชน คูมือปฏิบัติงาน,
การฝกปฏิบัติงานภายในกลุมงาน และนอกกลุมงาน, การเรียนรูการปฏิบัติงาน
4.5 ความรูที่ใชในการปฏิบัติงาน: อาทิเชน
4.5.1 ความรูภายในงาน ไดแก งานเทคนิคหองสมุด งานซอมบํารุงทรัพยากรเปนตน
4.5.2 ความรูจากภายนอก ไดแก แหลงความรูอื่นๆ เชน การศึกษาดูงาน การอบรมสัมมนา การ
ประชุม เอกสารสิ่งพิมพ ฐานขอมูล ความรูที่ไดจาการรวมเขาเรียนในชั้นเรียนกับนักศึกษาภาคปกติ เปนตน
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4.5.3 ความรูเกี่ยวกับการจัดการความรู (Knowledge Management)
4.6 การถอดบทเรียน
การถอดบทเรียน โดยกําหนดองคความรูที่จะถอดบทเรียนในครั้งนี้คือ ขั้นตอนการเขียนคูมือ
ปฏิบัติงาน ซึ่งกําหนดเปน 2 กลุม คือ กลุมงานเทคนิค และกลุมวิชาชีพ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
ไดดําเนินการกระบวนการถอดบทเรียน โดยมีชั้นตอนตาง ๆ ดังนี้
4.6.1 ขั้นเตรียมการกอนปฏิบัติการ
4.6.1.1 เตรียมทีมงาน 2-3 คน โดยเปนตัวแทนงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศที่เขารวมเปน
คณะกรรมการการจัดการความรูของสํานักวิทยบริการฯ แบงหนาที่ คุณอํานวยใน ทีม และคุณลิขิต เดินเรื่อง
พูดคุย จดบันทึก จับประเด็น ซึ่งตองเขาใจงานซึ่งกันและกัน
4.6.1.2 เตรียมกรอบเนื้อหา ประเด็น ศึกษาเนื้อหา พื้นที่ โครงการที่เกี่ยวของ
4.6.1.3 เตรียมกรอบ แนวทางขั้นตอนการศึกษาและกรอบคําถาม เตรียมประเด็นพูดคุย
4.6.1.4 เตรียมบุคคล/กลุมเปาหมายที่จะพูดคุย
และ นัดหมายวัน เวลา สถานที่
ซึ่งกําหนดดังนี้
- กลุมงานเทคนิค วันที่ 11 กุมภาพันธ 2558 เวลา 09.30-12.00 น.ณ หองประชุม
งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
- กลุมวิชาชี
พ วันที่ 11 กุมภาพันธ 2558 เวลา 15.00-17.00 น. ณ หองประชุม
งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
4.6.2 ขั้นปฏิบัติการถอดบทเรียน
4.6.2.1 การเริ่มตน:แนะนําคุณอํานวย และคุณลิขิต แนะนําวัตถุประสงค ความเปนมา
4.6.2.2 เปดประเด็นคําถาม “ผูรูเลา ผูศึกษาฟง/ถาม ผูรูเลา ” ผูจดบันทึกตามรูปแบบ
เทคนิคที่จะใชสังเกตบรรยากาศ เนื้อหา สาระบันทึกใหเห็นเสนทางสูความสําเร็จ วิธีกาวขามอุปสรรค ปญหา
4.6.3 ขั้นประมวลสรุปขอมูล
4.6.3.1 คุณลิขิตจะเปนผูสรุปขอมูลหลังจากขั้นตอนการถอดบทเรียนเสร็จสิ้น เพื่อ
ทบทวนความถูกตอง เทียบเคียงขอมูลที่ได สรางการเรียนรูรวมกัน
4.6.3.2 ขั้นวิเคราะห สังเคราะห สรุปความ การอธิบายตีความเชื่อมโยง เพื่อสรางความ
สมบูรณและสรางคุณคาใหกับบทเรียนโดยคุณอํานวย คุณลิขิต หัวหนางาน และรองผูอํานวยการ นําขอมูลที่
ไดมารวบรวม สรุปขอมูลตามประเด็น และชวยเติมเต็มรวมกัน เพื่อใหขอมูลสมบูรณมากขึ้น
5. องคความรูหรือผลลัพธที่ได
จากการที่ไดดําเนินการถอดบทเรียน เพื่อสกัดองคความรูเรื่อง ขั้นตอ นการจัดทําคูมือปฏิบัติงานนั้น
ซึ่งกระบวนการถอดบทเรียนจะมีการใหบุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ไดจัดทําขั้นตอนการเขียน
คูมือของตนเอง และนํามาเลาใหเพื่อนฟง หลังจากนั้นไดมีการทบทวน ระดมสมองรวมกัน เพื่อหาแนวทางหรือ
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ขั้นตอนการจัดทําคูมือปฏิบัติงาน ซึ่งผลจากกระบวนการดังกลาวขางตน ทําใหเกิดขั้นตอนการเขียนคูมือ
ปฏิบัติงาน ซึ่งเปน (ราง) ดังนี้
5.1 ศึกษาการเขาสูตําแหนง
ศึกษาเอกสารการเขาสูตําแหนง ไดแก
- ขอบังคับฯ วาดวย มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น พ.ศ. 2556
- มาตรฐานกําหนดตําแหนงสายงานบรรณารักษจากโครงสรางตําแหนงที่ ก.พ.อ.กําหนด
- เขาอบรม เรื่อง การวิเคราะหคางาน และมาตรฐานกําหนดตําแหนง
5.2 หาความรูเรื่องเอกสารทางวิชาการ
- ศึกษาตํารา รายงาน งานวิจัย เอกสารทางวิชาการ
- ศึกษาจากตัวอยางคูมือปฏิบัติงานอื่นๆ ที่มีผูอื่นเคยทํามากอน
5.3 เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง
- วิเคราะหคางาน (Job Description)
- เขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart)
- จัดทํา และรวบรวมสถิติการปฏิบัติงาน
5.4 กําหนดเรื่อง (หัวขอ)
- วิเคราะหปญหาของงาน
- เลือกทําเรื่องที่เรามีความรู มีความเขาใจ มีความสนใจ และเกี่ยวของกับงานที่ปฏิบัติ
5.5 วางแผนการดําเนินการ
- วางแผนดานเอกสาร : การคนควา การรวบรวมขอมูล
- วางแผนดานระยะเวลาการดําเนินการ : การเรียบเรียงขอมูล การจัดพิมพ การตรวจสอบ การ
แกไข และทดลองใชคูมือปฏิบัติงาน
5.6 คนควา รวบรวมขอมูล
ศึกษาคนควา รวบรวมขอมูลจากกแหลงตางๆ ไดแก เอกสารทางวิชาการ รายงาน ขอมูลจาก
อินเตอรเน็ต
5.7ลงมือเขียน / พิมพ
- กําหนดโครงราง (Outline) สารบัญ
- แบงเปนบท / ตอน โดยทําบทที่มีขอมูลกอน บทที่ 3, บทที่ 1, บทที่ 2, บทที่ 4, บทที่ 5
ตามลําดับ
- แบงหัวขอหลัก / หัวขอยอย ใหเปนระเบียบ
5.8 สงตรวจสอบ
5.9 แกไข
5.10 สงกลับไปตรวจ
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5.11 ทดลองใชคูมือปฏิบัติงาน
6.ปจจัยสูความสําเร็จ
6.1 มีการประชุมปรึกษาหารือภายในกลุมงาน โดยมีการกําหนดกิจกรรมและจัดทําแผนรวมกัน
6.2 หัวหนางาน และรองผูอํานวยการ ใหความสนับสนุน ผลักดัน กระตุน เพื่อให การดําเนินกิจกรรม
เปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวโดยการกําหนดผลการดําเนินกิจกรรมเชื่อมโยงกับการใหคะแนน เพื่อประเมิน
พิจารณาผลความดีความชอบ
6.3 บุคลากรในงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เห็นความสําคัญในการดําเนินกิจกรรมใหความ
รวมมือและเขารวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง
7. การนําไปใชประโยชน
ใชเปนคูมือในการปฏิบัติงาน และสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนกับตนเองในการเขาสูตําแหนงทาง
วิชาชีพตอไป
8. รายชื่อสมาชิกCoP/บุคคลอางอิง
นางสาวจารุพรรณ จันทรแรม
นางสาวนาตยาศิริทับ
นายชนภัทร ไกรสร
นางสาวศิริพร หาญพิชัย
นางสาวกาญจนา หักทะเล
นายพรพรต เพชรายุทธการ
นางจรรยา ฝอยพรมราช
นางสาวจิตรลดา มุงกอกลาง
นางสาวบุญยรัตน ชาพล
นางสาวดวงเดือน ตั้งประเสริฐ
นางนิศากร อุดมผล
นางศศิรัตน ชุมพุดซา

.......................................................................................
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ดานการบริหารจัดการทั่วไป
แนวปฏิบัติที่ดีของงานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1. ที่มาและความสําคัญ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดนําโปรแกรมสําเร็จรูประบบหองสมุดอัตโนมัติมาใชใน
การใหบริการ เมื่อปพ.ศ. 2540 เพื่อใหผูปฏิบัติงานเกิดความสะดวก รวดเร็ว และผูใชบริการ สามารถคนหา
ขอมูลสําหรับคนคืนไดอยางรวดเร็ว ซึ่ง ระหวางการปฏิบัติงาน พบปญหาที่เกิดขึ้น จาก ผูปฏิบัติงาน ผูใชบริการ
และเทคโนโลยีที่นํามาใช ในการปฏิบัติงาน ซึ่งการแกไขปญหาในแตละครั้งจะเปนการแกไขปญหาเฉพาะหนา
และเก็บขอมูลบันทึกไวโดยเจาหนาที่ผูใหบริการ ที่พบปญหาในคราวนั้นๆ เทานั้น งานบริการยืม-คืน จึงมี
แนวคิดที่จะนําปญหามาวิเคราะห สังเคราะห และจัดทําแบบสอบถามไปยังผูใชบริการ เพื่อทราบถึงปญหาที่
แทจริง ถึงระดับของปญหา และหาแนวทางการแกไขปญหาโดยใชวิธีการแลกเปลี่ยนแนวทางการแกปญหา
ระหวางบุคลากรในหนวยงานและภายนอกหนวยงาน ที่เปนมาตรฐานชัดเจน เพื่อลดระดับปญหาที่เกิดขึ้นให
ลดลง หรือ ไมใหปญหาเหลานี้เกิดขึ้นไดอีกตอไปในอนาคตและทําใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล รวมไปถึง
ภาพลักษณที่ดีขององคกร
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อการพัฒนาการบริการสูความเปนเลิศ
2.2 เพื่อรวบรวมวิเคราะห สังเคราะหขอมูลที่มีปญหาจากการใชระบบหองสมุดอัตโนมัติงานบริการ
ยืม – คืน
2.3 เพื่อปรับปรุง และ พัฒนาระบบ การใหบริการแบบบูรณาการส ามารถใ ห บริการอยางมี
ประสิทธิภาพ
2.4 เพื่อเปนแนวปฏิบัติที่ดีและเปนมาตรฐานเดียวกันในการใหบริการยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศ
3. ผูใชความรู
บุคลากรสังกัดงานบริการสารสนเทศ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ปฏิบัติ งานบริการ
ยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ และบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของ
4. กระบวนการหรือขั้นตอนการจัดการความรู
4.1 ประชุม วางแผน กลุม ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับขอตกลงในการจัดกิจกรรมโดยมีสมุดบันทึก
ใหผูปฏิบัติงานบริการยืม–คืน บันทึกปญหาและวิธีการแกปญหา โดยใหลงชื่อผูบันทึกและวันที่บันทึกไวดวย

120

แนวปฏิบัติที่ดี : NRRU Show&Share 2015

4.2ประชุมกลุมงานโ ดยนําปญหา ในการปฏิบัติงานที่บันทึกมาพูดคุย โดยใชวิธีใหทุกคนแสดงความ
คิดเห็น ปญหาหรือขอคนพบในการปฏิบัติงาน นําขอสรุป จากการพูดคุยแลกเปลี่ยน ในกลุมผูปฏิบัติงาน และ
คิดหากระบวนการแกปญหา และอุปสรรค ในการปฏิบัติงานเพื่อนําวิธีการแกปญหาจากการพูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในกลุมปฏิบัติงานยืม-คืน เพื่อนําไปปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน
4.3การแลกเปลี่ยนเรียนรูจากการศึกษาดูงาน โดยนําปญหาในระหวางการปฏิบัติที่ไดบันทึกไว นําไป
พูดคุยกับผูปฏิบัติงานในงานลักษณะเดียวกันในมหาวิทยาลัยตางๆ ที่งานบริการไดไปศึกษาดูงาน แลวนํามา
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูปฏิบัติงานในงานบริการ แลวสรุปปญหาประเภทเดียวกันมีวิธีการแกปญหา
อยางไรบางแลวนํามาปรับใหเขากับกระบวนการทํางานโดยไมกระทบกับระเบียบปฏิบัติ
4.4การแลกเปลี่ยนเรียนรู สรุปปญหา และอุปสรรคในการจัดกิจกรรมรวมกันของสมาชิกภายในกลุม
งาน และจัดทํา After Action Review : AAR หลังจากสิ้นสุดโครงการ
5. องคความรูหรือผลลัพธที่ได
นําองคความรูของงานออกมาในรูปแบบของขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยแยกออกเปนชนิดของงานและ
มีการดําเนินการจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเปนขั้นตอน เปนแนวปฏิบัติที่ชัดเจน
สามารถนําไปปฏิบัติงานไดจริงทุกขั้นตอน โดยบุคลากรภายในงานบริการสารสนเทศที่มาปฏิบัติงานจริงบริการ
ยืม – คืนเปนผูปฏิบัติตามขั้นตอนที่จัดทําขึ้นสามารถนําองคความรูของงานจัดทํา นําออกไปใชในรูปแบบของ
คูมือ แผนพับประชาสัมพันธ ใหผูใชบริการได
ตัวอยางขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศ
ขั้นตอนการใหบริการยืมหนังสือ
ขั้นตอนที่
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1
- ผูใชบริการแสดงบัตรสมาชิก หรือบัตรนักศึกษา
2
- เจาหนาที่อานบารโคด
3
- เจาหนาที่ตรวจสอบสิทธิ และตรวจสอบหนังสือคางสง,คางคาปรับ
4
- มีหนังสือเกินกําหนดสง แจงรายการหนังสือกับสมาชิก
- มีคาปรับ แจงยอดเงินคาปรับ พรอมสอบถามสมาชิกพรอมชําระหรือไม
ถาพรอม เจาหนาที่เก็บเงิน ออกใบเสร็จ สงใบเสร็จที่สํานักงานผูอํานวยการ
5
เจาหนาที่อานบัตรสมาชิก อานบารโคดหนังสือ
6
เจาหนาที่ประทับตรากําหนดสงที่ตัวเลม
7
เจาหนาที่ลบสัญญาณของหนังสือ
8 เจาหนาที่คืนบัตรสมาชิกพรอมหนังสือใหผูใชบริการ
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ขั้นตอนการใหบริการคืนหนังสือ
ขั้นตอนที่
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1
ผูใชบริการคืนหนังสือใหกับเจาหนาที่
2
เจาหนาที่อานแถบบารโคดหนังสือและตรวจสอบวันครบกําหนดสง
3
หนังสือเกินกําหนดสง แจงคาปรับ พรอมสอบถามสมาชิกพรอมชําระหรือไม
ถาพรอมเจาหนาที่ออกใบเสร็จ และรวบรวมเงิน และใบเสร็จสงที่สํานักงานผูอํานวยการสํานักฯ
4
เจาหนาที่ประทับตรารับคืนที่ตัวเลม
5
เจาหนาที่เขาระบบปองกันการขโมย และพักหนังสือพรอมแยกตามหมวดหมูหนังสือ
ลงสถิติรับคืนหนังสือ และรอขึ้นชั้น

ขั้นตอนการใหบริการโครงการความรวมมือในสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา (NARINET)
ขั้นตอนที่
1
2
3

4
5
6
7

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ผูใชบริการแสดงแบบฟอรมการใชบริการnarinetจากตนสังกัดของสมาชิกที่ขอใชบริการและบัตรนักศึกษา
เจาหนาที่เพิ่มขอมูลสมาชิกใหมลงฐานขอมูลสมาชิกในระบบ ตรวจสอบขอมูลจากบัตรนักศึกษา, แบบฟอรม
เจาหนาที่ประทับตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยฯ ,เซ็นชื่อผูดําเนินการ,
ลงวันที่ดําเนินการ ในแบบฟอรมขอใชบริการ แจงใหผูใชบริการกรอกที่อยูพรอมเบอรโทรศัพทลงในแบบฟอรมขอใช
บริการ
เจาหนาที่อานบัตรสมาชิก อานบารโคดหนังสือ
ออกสําเนารายการหนังสือที่ยืมแนบ
เจาหนาที่ประทับตรากําหนดสงที่ตัวเลม
เจาหนาที่ลบสัญญาณของหนังสือ
เจาหนาที่เก็บแบบฟอรมสวนที่ 1 เขาแฟมคืนบัตรนักศึกษา,แบบฟอรมสวนที่ 2 และหนังสือใหผูใชบริการ

ขั้นตอนการคิดคาปรับกรณีหนังสือหาย
ขั้นตอนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบขอมูลจาก เลขเรียก,บารโคด,ชื่อผูแตงจากระบบสืบคน
ตรวจสอบราคาจากตัวเลมจริง หรือจาก google
หากไมพบราคาใหตรวจสอบจากบรรณรักษงานพัฒนาทรัพยากร
คาหนังสือคิดเปน 2 เทาของราคาหนังสือ
คาดําเนินการวิทยานิพนธ 100 บาท/เลม
คาดําเนินการหนังสือทั่วไป 20 บาท/เลม
ถาไมมีราคาหนังสือใหนับตามจํานวนหนาๆละ 1 บาท+คาทําปก 50 บาท/เลม
คาปรับเกินกําหนดสงถามี
เมื่อทําเสร็จทุกขั้นตอนตองลงสมุดบันทึกทรัพยากรสูญหายระหวางการยืมเพื่อสงขอมูลใหงานพัฒนาฯตอไป
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6. ปจจัยสูความสําเร็จ
6.1ไดรับการสนับสนุนจากผูบริหาร ใหจัดกิจกรรมและมองเห็นประโยชนที่ผูใชบริการไดรับจากการ
จัดการความรู
6.2มีเปาหมายของการจัดการความรูที่ชัดเจน ซึ่งเปาหมายนี้สอดคลอ งกับกลยุทธขององคกร
6.3มีวัฒนธรรมองคกรที่เอื้อตอการแลกเปลี่ยนและแบงปนความรูภายในองคกร
6.4มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือในการจัดการความรู เชน การวิเคราะหขอมูล
และการนําความรูไปใชอยางเหมาะสม
6.5ไดรับความรวมมือจากบุคลากรทุกระดับ และบุคลากรตระหนักถึงความสําคัญและเห็นถึงคุณคา
ของการจัดการความรูบุคลากรเปดใจยอมรับสิ่งที่เปนขอผิดพลาดในอดีตรวมเรียนรูในดานที่ตนเองไมรู และนํา
ประสบการณความรูที่มีอยูมาแบงปน
6.7มีการพัฒนาการจัดการความรูอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
7. การนําไปใชประโยชน
ไดแนวปฏิบัติที่ดี ในการปฏิบัติงาน เปน แนวทางในการจัดทําคูมือปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐาน สามารถ
นําองคความรูที่ไดรับไปปรับใชกับงานของตนเอง และมีมาตรฐานเดียวกันในการปฏิบัติงานสรางเสริมวินัยที่ดี
จากการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับและทําใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล รวมไปถึงภาพลักษณที่ดี
ขององคกร
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลการนําความรูไปใช
สมุดบันทึกปญหาและวิธีการแกไขปญหาที่พบในระหวางการปฎิบัติงาน
9. รายชื่อสมาชิกCoP/บุคคลที่อางอิง
นางศศิธร หวังค้ํากลาง ที่ปรึกษา
นางบุญนาคศรีบุญ
ประธาน เจาหนาที่ประจํางานบริการยืม – คืน
นางวิไลวรรณฝากไธสง
กรรมการเจาหนาที่งานบริการฯ เปลี่ยนชวงพัก
นางสาววันเพ็ญจี่กลาง
กรรมการเจาหนาที่งานบริการฯ เปลี่ยนชวงพัก
นายสุพจนแสนคําสี
กรรมการเจาหนาที่งานบริการฯ เปลี่ยนชวงพัก
นางสาวสิริวัลยเทอดไทย
กรรมการเจาหนาที่งานบริการฯ เรียนรูงานเปนเวลา 6 เดือน
นางสาวกรรณิการ ศรีปนเปา
กรรมการเจาหนาที่งานบริการฯ เรียนรูงานเปนเวลา 6 เดือน
นางสาวกอบแกว บุญกลาง
กรรมการ เจาหนาที่ควบคุมระบบ
นางขนิษฐา ดูปอนท
กรรมการและเลขานุการเจาหนาที่ประจํางานบริการยืม –คืน

........................................................................
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ดานการบริหารจัดการทั่วไป
โครงการแนะนําการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1. ที่มาและความสําคัญ
โครงการแนะนําการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศปจจุบันทรัพยากรสารสนเทศที่สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีใหบริการ มีเปนจํานวนมาก ทั้งในรูปแบบ ตัวเลม และ digital file แตทรัพยากร
สารสนเทศที่มีอยู ไมอาจตอบสนองความตองการของผูใชบริการได เนื่องจาก ผูใชไมสามารถคนหาทรัพยากร
สารสนเทศที่ตองการไดดวยตนเอง และไมสามารถคนหาไดอยางถูกตอง เนื่องจากยังไมทราบถึงวิธีการในการ
เขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ นับวาเปนปญหาหลักที่สําคัญของผูใช ดวยเหตุนี้ทางสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงไดจัดใหมีโครงการแนะนําการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อเปนประโยชนตอการ
เรียนการสอน และการคนควาวิจัยแกนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และผูใชบริการทั่วไป อีกทั้ง
หองสมุดไดปรับเปลี่ยนระบบสืบคนทรัพยากรสารสนเทศใหม ทําใหผูใชเกิดปญหาในการสืบคน เพื่อเปนการให
ผูใชไดใชทรัพยากรสารสนเทศใหเกิดประโยชนสูงสุด จึงเกิดโครงการนี้ขึ้นมา
2. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินการ
2.1 เพื่อพัฒนาทักษะในการคนหาทรัพยากรสารสนเทศใหแกผูใช
2.2 เพื่อใหผูใชประหยัดเวลาในการคนหาทรัพยากรสารสนเทศ
2.3 เพื่อใหผูใชสามารถคนหาทรัพยากรสารสนเทศไดตรงตามความตองการ และถูกตอง
3. ผูใชความรู
นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
4. กระบวนการหรือขั้นตอนการจัดการความรู
4.1 ประชุมกลุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยกําหนดแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และแบง
หนาที่ความรับผิดชอบ ในแตละฝายความรูภายในงาน และความรูจากภายนอก จากแหลงความรูอื่นๆ เชน
การจัดสัมมนา การจัดอบรม การเรียนรูปญหาจากการทํางาน กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู การประชุมกลุม
4.2 นําขอเสนอจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกัน และกันนําไปทดลองปฏิบัติ เมื่อพบ
ปญหาอุปสรรค และขอสังเกตตางๆ จะรวบรวมและนํามาพูดคุยกัน คิดหากระบวนการแกปญหา และอุปสรรค
4.3 ทําแบบสอบถามสอบถามผูใชบริการ เกี่ยวกับโครงการการอบรมการสืบคนฐานขอมูล หากมี
ขอเสนอ อาจนําไปเปนขอมูลในการปรับปรุงแกไขปญหางานตอไป

124

แนวปฏิบัติที่ดี : NRRU Show&Share 2015

4.4 การเรียนรู สรุปปญหา และอุปสรรคในการจัดกิจกรรมรวมกันของสมาชิกภายในกลุม
5. องคความรูหรือผลลัพธที่ได
การอบรมสารสนเทศออนไลนครั้งนี้ไดมีการนําเอาเทคนิคการจัดอบรมของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ป 2556 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเรื่อง เทคนิคการจัด
อบรมอยางมีประสิทธิภาพ มาเปนแนวทาง และปรับใชในการอบรมครั้งนี้ ดังภาพประกอบที่ 1

ภาพประกอบที่ 1 เทคนิคการจัดอบรมของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ป 2556
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง เทคนิคการจัดอบรมอยางมีประสิทธิภาพ
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องคความรูที่ได คือ การจัดการอบรมที่มีประสิทธิภาพ ควรประกอบไปดวย 3 สวนคือ
1. การประชาสัมพันธ ควรมีการประชาสัมพันธใหหลากหลายและคลอบคลุม
ทั้งทางตรง และทางออม
2. การอบรม ควรมีการทําแบบทดสอบกอนการอบรม เพื่อเปนการเตรียมความพรอมของ
ผูเขารวมอบรม และเปนการวัดระดับความรูพื้นฐาน ของตัวผูเขารวมอบรมเอง ในระหวางการอบรม จะมี
วิทยากร บรรยายอยูหนาชั้น และทําใหไมสามารถดูแลไดทั่วถึง ดังนั้น จึงเปนหนาที่ของผูชวยวิทยากรในการ
ดูแล และอํานวยความสะดวกแกผูเขารวมอบรม ในกรณีมีขอซักถาม การที่วิทยากรพูดไปฝายเดียว อาจเกิด
ความนาเบื่อหนายในการอบรม วิทยากรควรมีการสรางปฏิสัมพันธกับผูเขารวมการอบรม โดยอาจจะตั้งคําถาม
เล็กๆ นอยๆ เพื่อกระตุนความสนใจ และควรมีของรางวัลแลกเปลี่ยน
3. การประเมินผล เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการในการอบรม ควรมีการทําแบบทดสอบหลัง
อบรม เพื่อเปนการวัดระดับความรู และความเขาใจในสิ่งที่ไดรับการอบรมมา และใหผูเขาอบรม
ทําแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดทํากิจกรรมครั้งนี้
สําหรับองคความรูในกระบวนการการจัดการความรูคือ การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางวิทยากร
กับผูชวยวิทยากร เมื่อเสร็จสิ้นการอบรม มีการพูดคุยถึงการอบรมในแตละครั้งวา ผูเขารวมกิจกรรมในแตละ
รอบ ใหความสนใจมากนอยเพียงใด และมีปญหาปญหาในการอบรมแตละรอบเปนเชนไร พูดคุยเพื่อนําสิ่งที่
พบเจอในแตละรอบการอบรม นําไปแกไข และปรับวิธีในการอบรมครั้งตอไป
เนื่องจากวาโครงการนี้เปนโครงการที่สรางความรู และประโยชนตอผูเขารวมอบรมเพื่อนําไปใชในการ
เรียนการสอน และการคนหาสารสนเทศออนไลน อยางมีประสิทธิภาพ และผลตอบกลับมาตอกิจกรรม
คอนขางเปนไปในเชิงบวก ทางคณะกรรมการจึงลงความเห็นกันวาจะจัดทําโครงการนี้ตอไปเปน รุนที่ 2 และ
จะนําเอาปญหาและอุปสรรค ที่ไดพบเจอในโครงการครั้งนี้ ไปปรับแกไข เพื่อใหโครงการอบรมครั้งตอไป
เพื่อใหเกิดประโยชน ตอผูเขารวมอบรมมากที่สุด อีกทั้งยังเปนการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถสําหรับ
ตัววิทยากร และ ผูชวยวิทยากร ใหสามารถถายทอดกระบวนการตางๆ ใหเกิดประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับการ
บริการ ใหเปนการบริการสูความเปนเลิศอยางแทจริง
6. ปจจัยสูความสําเร็จ
6.1ไดรับการสนับสนุนจากผูบริหาร ใหจัดกิจกรรมและมองเห็นประโยชนที่ผูใชบริการไดรับจากการ
จัดการความรู
6.2มีเปาหมายของการจัดการความรูที่ชัดเจน ซึ่งเปาหมายนี้สอดคลองกับกลยุทธขององคกร
6.3มีวัฒนธรรมองคกรที่เอื้อตอการแลกเปลี่ยนและแบงปนความรูภายในองคกร
6.4มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือในการจัดการความรู เชน การวิเคราะหขอมูล
และการนําความรูไปใชอยางเหมาะสม
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6.5ไดรับความรวมมือจากบุคลากรทุกระดับ และบุคลากรตระหนักถึงความสําคัญและเห็นถึงคุณคา
ของการจัดการความรู
6.6มีการพัฒนาการจัดการความรูอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
7. การนําไปใชประโยชน
ผูเขารับการอบรมสามารถนําความรูที่ไดไปใชในการคนหาทรัพยากรสารสนเทศ ออนไลนไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เปนการเพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู ใหสูงขึ้น
8.วิธีหรือเครื่องมือที่ใชในการประเมิน
แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยความคิดเห็นของผูเขารวมกิจกรรมโดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด
( Χ = 4.52) แยกเปนรายดาน ดังนี้
สามารถนําความรูไปใชประโยชนในการเรียนการสอน ( Χ = 4.60) รองลงมาคือ การบรรยาย ( Χ =
4.56) ดานวิทยากร ( Χ = 4.50) และการจัดอุปกรณและสถานที่ ( Χ = 4.42) และแบบทดสอบกอน – หลัง
การอบรม โดยผูเขารับการอบรม มีคะแนนหลังอบรม มากกวากอนอบรม รอยละ 70
8. รายชื่อสมาชิกCoP/บุคคลอางอิง
นางศศิธร หวังค้ํากลาง ที่ปรึกษา
นางสาวชลธิชา ดินขุนทด ประธาน
นางวิไลวรรณ ฝากไธสง
นางสาวสิริวัลย เทอดไทย
นางขนิษฐา ดูปอนท
นางบุญนาค ศรีบุญ
นางสาวรัตนา ประเสริฐ
นางสาวกรรณิการ ศรีปนเปา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

…………………………………………………………………….
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ดานการบริหารจัดการทั่วไป
เรียนรู รับมือ AEC
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1. ที่มาและความสําคัญ
งานบริการจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ เปนสวนหนึ่งของงานบริการภายในสํานักวิทยบริการฯ ไดจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับ AEC เพื่อเผยแพรขอมูลเกี่ยว AEC และการรับมือ AEC อยางมีประสิทธิภาพทั้งการใหขอมูล
และความรูทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ความรูเกี่ยวกับเงื่อนไขและวิธีการใชประโยชนจาก AEC และเผยแพรขอมูลที่
ตรงกับความสนใจของคนแตละกลุมและปรับรูปแบบเผยแพรความรูที่ผูใชเขาใจไดงายรวมทั้งการใหความรู
เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบานในอาเซียน โดยการจัดรูปแบบปายเผยแพรใหมีขอมูลความรูเกี่ยวกับประเทศเพื่อน
บาน
ดังนั้นงานจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ จึงไดจัดโครงการ “เรียนรู รับมือ
AEC” ขึ้นเพื่อเผยแพร
ความรู ขอมูล ขาวสาร เพื่อสรางเจตคติที่ดีและเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนของนักศึกษา
บุคลากร ตลอดจนผูใชบริการทั่วไปและชวยขับเคลื่อนสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการอาน
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อเปนการสนับสนุนและสงเสริมการอาน
2.2 เพื่อใหผูใชบริการไดรับความรูเกี่ยวกับอาเซียน
3. ผูใชความรู
ผูปฏิบัติงานหองสมุดในสวนงานบริการ
4. กระบวนการหรือขั้นตอนการจัดการความรู
4.1 แลกเปลี่ยนรู
4.1.1 ภายในกลุมงาน โดย ประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรูกรรมการ KM ในงานบริการทรัพยากร
สารสนเทศการทํา AAR หลังจากการจัดแสดงปายความรูตามระยะเวลาที่กําหนด เพื่อปรับเปลี่ยนรูแบบการจัด
แสดง และความรูที่นํามาจัดแสดง
4.1.2 แลกเปลี่ยนเรียนรูในคณะกรรมการ KM สํานักฯ เพื่อปรับเปลี่ยนและพัฒนารูปแบบการ
นําเสนอความรูใหกับผูใชบริการหรือผูสนใจ
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4.2 นําขอเสนอจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกัน และกันนําไปทดลองปฏิบัติ เมื่อพบ
ปญหาอุปสรรค และขอสังเกตตาง ๆ จะรวบรวมและนํามาพูดคุยกัน คิดหากระบวนการแกปญหา และ
อุปสรรค
4.3 ทําแบบสอบถามสอบถามผูใชบริการ กิจกรรม “
เรียนรู รับมือ AEC”โดยเจาหนาที่แจก
แบบสอบถามใหกับผูใชบริการจํานวน 150 คน เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหวาผูใชบริการมีความพึงพอใจใน
กิจกรรม “เรียนรู รับมือ AEC” เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม หรือมีขอเสนอแนะอะไรเพื่อนําไปเปน
ขอมูลในการปรับปรุงแกไขปญหางานตอไป
5. องคความรูหรือผลลัพธที่ได
5.1 ไดเรียนรูวิธีการสงเสริมการอาน โดย ใชกระบวนการจัดแสดงปายความรู วิธีการคัดเลือกสถานที่
ในการจัดแสดงปายความรู และองคประกอบการจัดสถานที่ใหเกิดความนาสนใจ เชน การนํา หนังสืออาเซียน
มาวางคูกับปายที่เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบาน
5.2ไดเรียนรูการทํางานเปนทีมและกระบวนการทํางาน PDCA
5.3 ไดเทคนิคการเผยแพรและรูปแบบการจัดทําขอมูล
5.4 ไดเทคนิคการเผยแพรและกลยุทธการประชาสัมพันธ
5.5
ไดเทคนิคการคนขอมูลและสามารถถายทอดวิธีการดวยใหผูใชหาขอมูลเพิ่มเติม
5.6
รับทราบแนวทางในการสรางความพึงพอใจของผูใชบริการ
5.7 การทํางานเปนทีม มีการแบงงาน เจาหนาที่สามารถปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
รายชื่อเจาหนาที่
1. นางวิไลวรรณ ฝากไธสง
2. นางสาวกรรณิการ ศรีปนเปา
นางสิริประภา ตั้งโพธิ์กลาง
3. นายพงศกร เพชรายุทธการ
4. นางสาววันเพ็ญ จี่กลาง
นายสุพจน แสนคําสี
5. นายอนุกูล แกวกูล

ตารางแสดงภาระงานของเจาหนาที่
งานที่ไดรับมอบหมาย
ออกแบบกิจกรรม /เขียนโครงการ/จัดทําแบบสอบถาม/เก็บรูปภาพ
กิจกรรม/จัดเก็บขอมูล/ประเมินผล/สรุปผล/จัดทําตัวเลม
คิดรูปแบบปายจัดแสดงขอมูล/จัดหาขอมูล
จัดหา ครุภัณฑ/ติดตอรานทํา
จัดทําขาตั้งปาย/นําไปจัดแสดงในสถานที่ที่กําหนด
รับปายที่ราน

5.8 องคความรูทีไดรับ คือ รูปแบบและแนวทางการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงค ทําใหทราบถึงวิธีการแกไขปญหา โดยศึกษากระบวนการทํางานที่เปนอุปสรรค แลวนํามาปรับใช
กับกิจกรรม เพื่อนําไปสูการสงเสริมการอาน และการใชสารสนเทศ ทําใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจตอการ
ใชบริการ
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6. ปจจัยสูความสําเร็จ
6.1 ไดรับการสนับสนุนจากผูบริหาร ใหจัดกิจกรรมและมองเห็น ประโยชนที่ ผูใชบริการไดรับจากการ
จัดการความรู
6.2 มีเปาหมายของการจัดการความรูที่ชัดเจน ซึ่งเปาหมายนี้สอดคลองกับกลยุทธขององคกร
6.3 มีวัฒนธรรมองคกรที่เอื้อตอการแลกเปลี่ยนและแบงปนความรูภายในองคกร
6.4 มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือในการจัดการความรู เชน การวิเคราะหขอมูล
และการนําความรูไปใชอยางเหมาะสม
6.5 ไดรับความรวมมือจากบุคลากร และบุคลากรตระหนักถึงความสําคัญและเห็นถึงคุณคาของการ
จัดการความรู
6.7 มีการพัฒนาการจัดการความรูอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
7. การนําไปใชประโยชน
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทําใหทราบถึงวิธีการแกไขปญหา โดยศึกษากระบวนการทํางานที่เปน
อุปสรรค แลวนํามาปรับลดขั้นตอนการทํางานโดยไมเกิดผลกระทบตอระบบการทํางาน เพื่อนําไปสูการ
สงเสริมการใชบริการ ทําใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจตอการใชบริการ
ผลการประเมินกิจกรรม : สรุปได จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 1 50 รายที่มีตอ กิจกรรมเปน
นักศึกษาภาคปกติ จํานวน 137 คนคิดเปนรอยละ 91.30นักศึกษาภาคพิเศษ จํานวน 10 คนคิดเปนรอยละ
6.70อาจารย 3 จํานวน3 คนคิดเปนรอยละ 2.00และบุคคลภายนอก จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.7 ในสวน
ของการสํารวจดานความพึงพอใจในภาพรวมสรุปไดดังนี้ ผูใชบริการมีความพึงพอใจในภาพรวม มีความพึง
( x = 3.81) รองลงมาคือ ดาน
พอใจตอประโยชนและความรูที่ไดรับจากกิจกรรม มากที่สุดคิดเปนรอยละ
เนื้อหาและรูปแบบการจัดกิจกรรม คิดเปนรอยละ ( x = 3.68) ความพึงพอใจตอภาพรวมของกิจกรรมคิด
เปนรอยละ ( x = 3.68) และระยะเวลาในการเผยแพรกิจกรรม คิดเปนรอยละ ( x = 3.55) คะแนนเฉลี่ย
3.68 อยูในระดับความพึงพอใจ ตามลําดับ
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลการนําความรูที่ไปใช
ใชแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยผูใชบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับ 3.68 ขึ้นไปและการจัดทํา
รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ
9. รายชื่อสมาชิกCoP
นาง
วิไลวรรณ ฝากไธสง
นางสาวกรรณิการ ศรีปนเปา
นางสาววันเพ็ญจี่กลาง
นายสุพจนแสนคําสี
นางสาวศิริประภา ตังโพธิ์กลาง
นายพงศกร เพชรายุทธการ กรรมการ

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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ดานการบริหารจัดการทั่วไป
ชุมชนคนไอที IT CoP
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1. ความสําคัญและที่มาของกิจกรรม “ชุมชนคนไอที IT CoP”
ดวยกลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศมีภารกิจหลักไดแกงานควบคุมพัฒนาระบบคอมพิวเตอรแมขาย
และเครือขายสํานักวิทยบริการพัฒนาโปรแกรมเพื่อการใชงานในรูปแบบตางๆติดตั้งซอมแซมฮารดแวรและ
ซอฟตแวรดูแลรักษาสภาพเครื่องคอมพิวเตอร ซึ่งประกอบดวยบุคลากร จํานวน 4 คน ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบ
แตกตางกันออกไป ภาระงานตางๆ ตองใหบริการทั้งบุคลากรภายใน และภายในหนวยงาน ในการแกไขระบบ
เครือขายและคอมพิวเตอรใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับการแกไขปญหาตางๆ นั้น ก็ขึ้นอยู
กับประสบการณในการพบเจอปญหาของแตละคน ซึ่งมีวิธีการที่แตกตางกันออกไป ทําใหระยะเวลาในการ
แกไขหรือใหบริการแตกตางกัน ดังนั้น กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเล็งเห็นของความสําคัญของการมีพื้นที่
สําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการแกไขปญหา เพื่อจัดเก็บและใชงานรวมกัน กอใหเกิด
ประสิทธิภาพในการทํางานและการใหบริการ
2. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินการ
2.1 เพื่อคนหาแนวทางแกไขปญหาที่ดีที่สุด ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
2.2 เพื่อจัดเก็บความรูดานกระบวนการแกปญหางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ผูใชความรู
บุคลากรกลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 4 คน
4. กระบวนการหรือขั้นตอนการจัดการความรู
4.1 การบงชี้ความรู เริ่มตนจากการระบุปญหาที่เกิดขึ้นกับระบบงานคอมพิวเตอร โดยการรับแจง
ปญหาที่เกิดขึ้น การตรวจเช็คหาสาเหตุ การกําหนดลักษณะของปญหา คนหาวิธีแกไข
4.2 การสรางและการแสวงหาความรู เริ่มตนจากการตรวจสอบ ความรูอยูที่ใคร อยูที่ไหน คนหาได
อยางไร โดยการสอบถามจากผูรู Mentoring System (TK) ไดแก บริษัทดานคอมพิวเตอร การคนหาจาก
ฐานขอมูลความรู EK ไดแก เว็บไซต เว็บบล็อก Google Pantipฯลฯ และสอบถามจากเพื่อนรวมงาน ( Peer
Assist)
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4.3 การประมวลและกลั่นกรองความรู เริ่มตนจาก การเลือกนําความรูที่เหมาะสมมาใชในการแกไข
ปญหา ความรูที่นาเชื่อถือและพิสูจนได โดยการคนหาขอมูลจากแหลงขอมูลที่มีความนาเชื่อถือ ทําการทดสอบ
การแกไขปญหาตามขั้นตอน วิเคราะหวิธีการแกไขปญหา สรุปวิธีการแกไขปญหาที่สามารถนําไปใชงานไดจริง
4.4 การจัดเก็บวิธีการแกไขปญหา (Solution) ที่สามารถนําไปใชงานไดจริง
5. องคความรูหรือผลลัพธที่ได
วิธีการแกไขปญหา ( Solution) ที่สามารถนําไปใชงานไดจริง โดยแบงเปน 4 หมวดหมู คือ ดาน
Network 3 Solution, ดาน Hardware 9 Solution, ดาน Software 10 Solution และ ดาน People
ware 4 Solution
6. ปจจัยสูความสําเร็จ
6.1ไดรับการสนับสนุนจากผูบริหาร ใหจัดกิจกรรมและมองเห็นประโยชนที่ผูใชบริการไดรับจากการ
จัดการความรู
6.2มีเปาหมายของการจัดการความรูที่ชัดเจน ซึ่งเปาหมายนี้สอดคลองกับกลยุทธขององคกร
6.3มีวัฒนธรรมองคกรที่เอื้อตอการแลกเปลี่ยนและแบงปนความรูภายในองคกร
6.4มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือในการจัดการความรู เชน การวิเคราะหขอมูล
และการนําความรูไปใชอยางเหมาะสม
6.5ไดรับความรวมมือจากบุคลากรทุกระดับ และบุคลากรตระหนักถึงความสําคัญและเห็นถึงคุณคา
ของการจัดการความรู
6.7มีการพัฒนาการจัดการความรูอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
7. การนําไปใชประโยชน
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทําใหทราบถึงวิธีการแกไขปญหา โดยศึกษากระบวนการทํางานที่เปน
อุปสรรค แลวนํามาปรับลดขั้นตอนการทํางานโดยไมเกิดผลกระทบตอระบบการทํางาน เพื่อนําไปสูการ
สงเสริมการใชบริการ ทําใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจตอการใชบริการ
ตัวอยางขั้นตอนการปฏิบัติงาน
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ระบุ
ปญหา

วิเคราะห
ปญหา

จัดเก็บ

กลั่นกรอง

Solution

วิธีการที่
สามารถ
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ทําการคนหา
วิธีการแกไข

ทดสอบวิธี
การแกไข

8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลการนําความรูที่ไปใช
ใชแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยผูใชบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับ 3.51 ขึ้นไปและการจัดทํา
รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ
9. รายชื่อสมาชิกCoP/บุคคลอางอิง
นางสาวกอบแกว บุญกลาง
นายธรรมรัตนปนสูงเนิน
นายเสกสรรทะสุนทร
นายจีรวัฒนสุราสา

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

………………………………………………………….
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ดานการบริหารจัดการทั่วไป
ถาม-ตอบ รอบรู สู AEC
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1. ที่มาและความสําคัญ
ในประเด็นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) ซึ่งปจจุบัน มี
ประเทศสมาชิกอาเซียนรวม 10 ประเทศไดแกไทย พมา มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร ลาวเวียดนาม
กัมพูชา บรูไน ภายใตคําขวัญ “One Vision, One Identity, One Community”หนึ่งวิสัยทัศน หนึ่งอัตลักษณ
หนึ่งประชาคม นับเปนการยกระดับความรวมมือของอาเซียนเขาสูมิติใหมในการสรางประชาคม โดยมีพื้นฐานที่
แข็งแกรงทางกฎหมายและมีองคกรรองรับการดําเนินการเขาสูเปาหมายดังกลาวภายในป 2558งานบริการ
วารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเปน
หนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน และเปนจุดใหบริการทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยมีการนําเสนอขอมูล
ขาวสารที่นาสนใจและทันตอสถานการณในปจจุบันอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
ดังนั้น งานบริการวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่องจึงไดจัดทําโครงการนี้เพื่อตอบสนองตอปจจัยและ
เปาหมายดังกลาว เพื่อเปนการพัฒนาการบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อ สงเสริมการอานและการเรียนรูที่เขากับ สถานการณ ปจจุบัน ตลอดจนเพื่อความ
คุมคาในการใชทรัพยากรและเพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสูการเปนพลเมืองอาเซียน ทั้งนี้ดวยความ
คาดหวังวากิจกรรมนี้ จะสงผลใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูใชบริการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ อันจะนํามา
ซึ่งความพึงพอใจ ของผูใชบริการที่มี ตอการบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับที่
สูงขึ้นตอไป
2. วัตถุประสงคโครงการ
2.1 เพื่อมีกิจกรรมสงเสริมการอานและการใชวารสารที่ดึงดูด นาสนใจ
2.2 เพื่อใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรม
2.3 เพื่อความสอดรับกับประเด็น/หัวขอที่อยูในความสนใจ และเขากับยุคสมัย
3. ผูใชความรู
ผูปฏิบัติงานหองสมุด งานบริการสารสนเทศ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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4. องคความรูหรือผลลัพธที่ได
4.1 ไดเรียนรูเกี่ยวกับสถานการณหรือสภาวะแวดลอมที่เหมาะสม สําหรับการดําเนินการจัดกิจกรรม
สงเสริมการอาน
4.2 ไดเรียนรูเทคนิคที่สงผลใหกิจกรรมสงเสริมการอานประสบความสําเร็จ
4.3 ไดเรียนรูกระบวนการดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ตามลําดับขั้นตอนตั้งแตการระดมความ
คิดเห็น การประชุมเพื่อหารือรวมกัน การวางแผนงาน การเตรียมการ การมอบหมายงาน การจัดสรรงบประมาณ
การสรุปผลการดําเนินการจัดกิจกรรม รวมถึงการดําเนินการเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย
4.4 ไดความรูวิธีการประเมินวัดผลกิจกรรมสงเสริมการอานที่เหมาะสม
4.5 ไดเรียนรูกระบวนการทํางานเปนทีม และแลกเปลี่ยนเรียนรูกับบุคลากรในสวนงานอื่นๆ ภายใน
สํานักวิทยบริการฯ
5. ปจจัยสูความสําเร็จ
ในการดําเนินการจัดกิจกรรมนี้ ไดเนนใหบุคลากรทุกทานในกลุมงานไดมีสวนรวมโดยการแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการจัดกิจกรรมผานการพูดคุย หารือและการประชุมทั้งที่เปนทางการและไมเปน
ทางการ และไดรับความรวมมือจากบุคลากรทุกทานเปนอยางดี
6. การนําไปใชประโยชน
6.1 เปนแนวทางในการจัดกิจกรรมสงเสริมการใชหองสมุดและกิจกรรมสงเสริมการอานอื่นๆ ตอไป
6.2 นําไปใชในการพัฒนาการบริการเพื่อใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สูงขึ้น
6.3 เพื่อสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันระหวางบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน
7. วิธีหรือเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลการนําความรูไปใช
แบบสอบถามความคิดเห็น/ความพึงพอใจของผูใชบริการ และแบบประเมิน AAR
8. รายชื่อสมาชิกCoP / บุคคลอางอิง
นางสาวสิริวัลย เทอดไทย ประธาน โครงการ
นางศศิธร หวังค้ํากลาง
ที่ปรึกษา
นางบุญนาค ศรีบุญ
ที่ปรึกษาและกรรมการฝายประชาสัมพันธ
นางขนิษฐา ดูปอนท
กรรมการฝายประชาสัมพันธ
นางสาวกรรณิการ ศรีปนเปา กรรมการฝายขอมูลและนิทรรศการ
นางสาวชลธิชา ดินขุนทด กรรมการฝายขอมูลและนิทรรศการ
นางวิไลวรรณ ฝากไธสง กรรมการฝายตัดสินรางวัลและลูกคาสัมพันธ
นางสาวรัตนา ประเสริฐ กรรมการฝายประเมินผลกิจกรรม
นางสาวกุศลิน คามะปะโส กรรมการและเลขานุการ
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.....................................................................

ภาพที่ 1 บริเวณพื้นที่จัดกิจกรรม
และสื่อวิดีทัศนภายในพื้นที่

ภาพที่ 2 การจัดแสดงปายนิทรรศการวารสาร

ภาพที่ 3 หนาเฟสบุคเพื่อการประชาสัมพันธกิจกรรม

ภาพที่ 4 ปายไวนิลเพื่อการประชาสัมพันธกิจกรรม

138

แนวปฏิบัติที่ดี : NRRU Show&Share 2015

ภาพที่ 5 ตัวอยางของรางวัล

ภาพที่ 6 ผูไดรับรางวัล

ภาพที่ 7 ตัวอยางใบตอบคําถาม
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คณะผูจัดทํา
คณะกรรมการที่ปรึกษา
รศ.ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล ประธานคณะกรรมการอํานวยการ
อ.ทวี วัชรเกียรติศักดิ์ กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการดําเนินงาน
ผศ.เรืองชัย บุญศักดิ์ ประธานคณะกรรมการดําเนินงาน
อ.สุธีรา เข็มทอง รองประธานคณะกรรมการดําเนินงาน
บรรณาธิการ
อ.สุธีรา เข็มทอง ประธานคณะกรรมการฝายจัดเอกสาร
ผศ.ดร.รุงโรจน พงศกิจวิทูร คณะกรรมการดําเนินงาน
นางสาวสุภารัตน ชัยมีแรง

คณะกรรมการดําเนินงาน

นางสาวสุภาพร คําภา

คณะกรรมการดําเนินงาน

นางสาวสายฝน ไชยมาตร

คณะกรรมการดําเนินงาน

นางสาวจารุพรรณ จันทรแรม กรรมการและเลขานุการ
นางสาวศศิธร แกวเผือก กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ผูจัดทํา
คณะกรรมการดําเนินงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ครั้งที่ 4 : NRRU Show & Share 2015
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จัดรูปเลมออกแบบปกและจัดพิมพ
ปริมปริมครีเอชั่น โทร. 080-4574292
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