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 การพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศโดยใช้องค์ความรู้จากกระบวนการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานประจ�าวัน 183

 การจัดท�ารายงานการประชุม 192

 การพัฒนาระบบบริหารผลจากการปฏิบัติงาน 199

 การด�าเนินงานติดตามรายงานสรุปผลการด�าเนินงานโครงการ 204

 การปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา 211

 การถ่ายภาพประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร 216
 

ด้านอื่นๆ
 ครูปฐมวัยกับ 3 ล.  ลด ละ เลิก  ผ้าอ้อมส�าเร็จรูป & ขวดนม 226

 การบริหารจัดการ ก�ากับดูแล กิจกรรม องค์การนักศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 229

 องค์กรนักศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาด้วยกิจกรรมที่สร้างสรรค์ 234

สารบัญ (ต่อ)
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กิ๋นเข่าคุยกั๋น: เสวนาประสา KM
    

1. ที่มาและความส�าคัญ

  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีการวางแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยที่สอดรับกับสภาวการณ์ 

ของเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สามารถด�าเนินการได้ตาม มาตรา 7 และ มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยตั้งแต่ได้รับ

การยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ถึงปัจจุบัน การก�าหนดกรอบและทิศทางในการด�าเนินงานให้กับทุกคณะ

และหน่วยงานสามารถน�าไปใช้เป็นแนวปฏบิติัในการปฏิบตังิานได้อย่างมปีระสทิธภิาพและเป็นการขับเคลือ่นการด�าเนนิงาน

ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นเครื่องมือส�าคัญในการติดตามประมวลผลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามตัวช้ีวัดและเป้าหมาย

ของมหาวทิยาลยั ส�าหรบัการจดัการความรูจ้ดัเป็นยทุธศาสตร์ในการบรหิารทีส่�าคญัอย่างหนึง่ทีช่่วยในการสร้างบรรยากาศ

ที่ดีในการท�างาน มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างบุคลากร รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน ์

ต่อการปฏิบัติงานเพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  

 ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ เพื่อด�าเนินการขับเคลื่อนการ

จัดการความรู้ โดยมีการจัดท�าแผนการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย แผนงาน 

โครงการ และกิจกรรม ท่ีช่วยสนบัสนนุ ส่งเสรมิให้มหาวิทยาลยัเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู ้และมกีารด�าเนนิงาน มกีารทบทวน

การด�าเนินงาน และปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ช่วยขับเคลื่อนให้เกิดเป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้ มีการบูรณาการการจัดการความรู้กับงานประจ�า รวมท้ังส่งเสริมให้หน่วยงานภายในและภายนอกเข้ามา 

มส่ีวนร่วมในโครงการและกจิกรรมต่าง ๆ  ทีเ่สรมิความเข้มแข็งของการจดัการความรู ้น�าไปสูก่ารพฒันาให้บรรลถุงึเป้าหมาย

ที่พึงปรารถนาต่อไป

 ดงัน้ันกระบวนการจดัการความรูใ้นภาพรวมของมหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา จงึมคีวามส�าคญัทีจ่ะต้องด�าเนนิ

งานอย่างเป็นระบบ มีกลไกขับเคลื่อนที่ดี มีการสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ความรู้ และ

มีน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม เพื่อมุ่งสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้”

2. วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

 2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างบุคลากร 

 3. เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการท�างาน 

3. ผู้ใช้ความรู้

 ผู้รับผิดชอบการจัดการความรู้ของหน่วยงาน หรือผู้ที่สนใจทั่วไป

4. กระบวนการจัดการความรู้

 ด�าเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ช่วงพักกลางวัน โดยมีขั้นตอนดังนี้

 ขั้นที่ 1 “ทบทวนงานเดิม”

 เริ่มต ้นจากคณะกรรมการจัดการความรู ้ของมหาวิทยาลัย ได ้ร ่วมกันทบทวนผลหลังการปฏิบัติงาน  
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(After Action Review: AAR) โดยพิจารณาผลสะท้อนของการด�าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งมิติการจัดการความรู้ และ

ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ และมิติที่เชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ร่วมกับข้อเสนอแนะของคณะ

กรรมการตรวจประเมนิคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลยั ปีการศกึษา 2558 ต่อการก�ากับติดตามส่งเสริมสนบัสนนุ

ให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีการด�าเนินการจัดการความรู้ ได้ค้นพบว่า บุคลากรทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยต้องม ี

เป้าหมายของการจัดการความรู้ร่วมกัน และตระหนักถึงความส�าคัญของการจัดการความรู้ ส�าหรับแผนการจัดการความรู้

ต้องสอดคล้องเชือ่มโยงกบัแผนยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยั สามารถน�าไปปฏบัิตเิพือ่ให้บรรลเุป้าหมายตามแผนได้ และควรเน้น

เป้าหมายของการจัดการความรู้ใน 2 ประเด็น ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ และ 2) บูรณาการการจัดการความรู้

กับการปฏิบัติงานประจ�า นอกจากนี้ผลที่ได้จากการด�าเนินโครงการ Lunch Talk ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีความชัดเจน 

ส่งผลให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มากขึ้นในสายวิชาการ ดังนั้นกรรมการจึงได้ข้อสรุปร่วมกันว่า ให้ด�าเนินโครงการ Lunch 

Talk ในปี 2560

 ขั้นที่ 2 “เติมเต็มงานใหม่”

 หลังจากได้ข้อสรปุจากการทบทวนงานเดิม คณะกรรมการจดัการความรูข้องมหาวทิยาลยัได้จดักจิกรรมแลกเปลีย่น

เรียนรู้ ระดมสมอง และสุนทรียสนทนา จ�านวน  3 ครั้ง เพื่อเติมเต็มงานใหม่ในปี 2560 ผ่านโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

จดัท�าแผนการจดัการความรู ้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 โดยมคีณะกรรมการจดัการความรู ้ตวัแทนจากทกุคณะและ

ทกุหน่วยงานในมหาวทิยาลยั เข้าร่วมกจิกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู ้ระดมสมอง และสนุทรยีสนทนา เพือ่จดัท�าแผนการจดัการ

ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 ในประเด็นส�าคัญดังต่อไปนี้

 - SWOT การจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2559

 - วิเคราะห์ความส�าเร็จของแผนงานการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2559

 - เป้าหมายและแนวทางการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 - ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 - แผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 เม่ือเสร็จสิ้นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมสมอง และสุนทรียสนทนา ในครั้งนี้ ท�าให้ได้ร่างแผนการจัดการ 

ความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 และสามารถน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 10 มกราคม 2560 ระเบียบวาระที่ 4.7 โดยที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ (ร่าง) 

แผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 ดังกล่าว

 ขั้นที่ 3 “ใส่ใจผู้ปฏิบัติ”

 เมื่อได้ (ร่าง) แผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561  

คณะกรรมการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมสมอง และสุนทรียสนทนา จ�านวน 

2 ครั้ง  โดยมีคณะกรรมการจัดการความรู้ ตัวแทนจากทุกคณะและทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เพื่อถอดแผนการจัดการ

ความรู้และยุทธศาสตร์ สู่แผนการปฏิบัติงาน และปฏิทินการปฏิบัติงานการจัดการความรู้ ท�าให้ได้

 - ตารางรับผิดชอบแผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 

ประกอบด้วย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมายของปีงบประมาณ 2560 และ 2561 และเป้าหมายของ 

ทุกหน่วยงาน

 - ปฏิทินการปฏิบัติงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เป็นการก�าหนด วัน เดือน ปี และกิจกรรมที่จะด�าเนินการเพื่อสนับสนุน ขับเคลื่อนการจัดการความรู้ ในรอบปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560
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 สิ่งที่ได้ในครั้งนี้ช่วยให้ คณะกรรมการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย และทุกหน่วยงาน สามารถใช้เป็นแนวทาง

ในการด�าเนินการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้

 ขั้นที่ 4 “จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง”

 คณะกรรมการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยได้ด�าเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแผนอย่างต่อเนื่อง 

ดังนี้

 1. การเผยแพร่แผนการจัดการความรู้ และแผนการปฏบิตักิารจดัการความรู ้ไปยงัหน่วยงานทัง้หมดในมหาวทิยาลยั 

ทั้งคณะ ศูนย์ ส�านัก และสถาบัน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ได้แก่ บันทึกมอบทุกหน่วยงาน ส่งมอบโดยตรงไปยังผู้ดูแลการ

จัดการความรู้ของแต่ละหน่วยงาน ใช้โซเชียลมีเดียสร้างกลุ่ม Line สร้างกลุ่ม Facebook

 2. จัดกิจกรรม “กิ๋นเข่าคุยกั๋น” (Lunch Talk) โดยใช้ช่วงเวลาพักกลางวันในการพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้าง

บรรยากาศให้เป็นกันเองสบายๆ ด้วยการกินข้าวกลางวันไปพูดคุยกันไป ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ 2560 – มิถุนายน 2560 

มีประเด็นส�าคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 ประเด็น คือ กระบวนการจัดการความรู้ การบริหารหลักสูตร และการบริหาร

จัดการหรือการปฏิบัติงาน ดังนี้

  2.1 ถอดบทเรียนกระบวนการจัดการความรู้ ปี 2559 ของคณะ ศูนย์ ส�านัก และสถาบัน ผ่านกิจกรรม 

ด�าเนินการกิจกรรมจ�านวน 3 ครั้ง

  2.2 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารหลักสูตรของ 6 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ด�าเนินการกิจกรรมจ�านวน 6 ครั้ง

  2.3 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของส�านัก และสถาบัน จ�านวน 9 หน่วย

งาน ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส�านักงานอธิการบดี ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันภาษา ส�านักคอมพิวเตอร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา และสถาบันวิจัยไม้กลาย

เป็นหินฯ ด�าเนินการกิจกรรมจ�านวน 9 ครั้ง

 3. คณะกรรมการจัดกิจกรรม “กิ๋นเข่าคุยกั๋น” (Lunch Talk) ได้ท�าการสรุปผลการจัดกิจกรรมผ่านการพูดคุย 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพิจารณาเอกสารสรุปความรู้ในแต่ละครั้ง โดยใช้กิจกรรม คุยกันสบายสบายยามบ่าย (Coffee Talk)

 ขั้นที่ 5 “คุยเรื่อง Show & Share”

 คณะกรรมการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยสรุปผลการด�าเนินงานรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ผ่านการ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เอกสาร และหลักฐานการด�าเนินงาน โดยใช้กิจกรรมคุยกันสบายสบายยามบ่าย (Coffee Talk) รวมทั้ง

ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัด NRRU Show & Share 2017 โดยมีก�าหนดจัดในวันที่ 10 พฤศจิกายน 

2560 ณ เรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

5. องค์ความรู้ที่ได้

 องค์ความรู้ที่ได้จากการด�าเนินกิจกรรรม “กิ๋นเข่าคุยกั๋น” ในครั้งนี้ คือ กระบวนการด�าเนินกิจกรรมการจัดการ

ความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาให้ประสบความส�าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นที่ 1 “ทบทวนงานเดิม” เป็นขั้นตอนการสรุปบทเรียนจากการด�าเนินงานจัดการความรู้รอบปีที่ผ่านมา โดยการ

ท�า AAR และเสนอแนวทางการด�าเนินการจัดการความรู้ในปีต่อไป

 ขั้นที่ 2 “เติมเต็มงานใหม่” เป็นขั้นตอนการน�าแนวทางท่ีได้จากข้ันท่ี 1 มาเป็นกรอบในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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ระดมสมอง และสุริยสนทนา เพ่ือวิเคราะห์ วางแผน และก�าหนด 

ยุทธศาตร์ การจัดการความรู้ในปีต่อไป ก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย 

 ขั้นที่ 3 “ใส่ใจผู้ปฏิบัติ” เป็นขั้นตอนการถอดแผนการจัดการ

ความรู ้ และยุทธศาสตร ์  ไปสู ่ แผนการปฏิบัติ งาน และปฏิทิน 

การปฏิบัติงานการจัดการความรู้ เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

สามารถน�าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความส�าเร็จตาม 

แผนงานที่ตั้งไว้

 ขั้นที่ 4 “จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง” เป็นขั้นตอนการด�าเนิน

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแผนอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือ

จากผูบ้ริหาร กรรมการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยั ผูป้ระสานงานของ

แต่ละหน่วยงาน คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

“กิ๋นเข่าคุยก๋ัน” ในช่วงเที่ยงวัน เพื่อรับประทานอาหารกลางวันและ 

พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้  

 ขั้นที่ 5 “คุยเรื่อง Show & Share” เป็นขั้นตอนการสรุปผล 

การด�าเนินงาน โดยใช้การพดูคยุสบายสบายยามบ่าย (Coffee Talk) และ

หาแนวทางการเผยแพร่ความรู ้และเรียนรู ้ร ่วมกันผ่านการประชุม 

แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดงาน NRRU Show & Share 

2017

6. ปัจจัยสู่ความส�าเร็จ

  1. ปัจจัยด้านบุคคลและความร่วมมือ

  1.1 มีการแต่งตั้งคณะด�าเนินงาน 

  1.2 มีหัวหน้าทีมที่ช่วยผลักดันให้มีการด�าเนินงานตามปฏิทินกิจกรรมที่ก�าหนดไว้

  1.3 มีผู้ประสานของทุกหน่วยงาน

  1.4 ใช้ Social Network เช่น Facebook Line เป็นช่องทางในการติดต่อ ประชาสัมพันธ์

  2. ปัจจัยด้านงบประมาณ

  2.1 มีการจัดสรรงบประมาณในการด�าเนินกิจกรรมอย่างเหมาะสม

 3. ปัจจัยด้านเวลาและสถานที่

  3.1 มีก�าหนดสถานที่ วัน และเวลาการด�าเนินกิจกรรมที่ชัดเจน

  3.2 มีการบริหารจัดการเวลาท�ากิจกรรมช่วงเที่ยง และใช้เวลาประมาณ 1- 1.30 ชั่วโมง

7. ประโยชน์ที่ได้รับ

 1. ได้แนวปฏิบัติในการด�าเนินการและกิจกรรมการจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 2. บลุากรหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ข้าร่วมกจิกรรม ได้ร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละสามารถน�ากระบวนการ “กิน๋เข่าคยุกัน๋” 

ไปประยุกต์ในการจัดการความรู้ของหน่วยงานได้
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 3. มหาวิทยาลัยได้แนวทางการสร้างบรรยากาศการท�างานที่ดี และมีการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน

 4. ทุกหน่วยงานมีการน�าเสนอและสรุปองค์ความรู้แนวปฏิบัติที่ดี

8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�าความรู้ไปใช้

 1. แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม “กิ๋นเข่าคุยกั๋น”

 2. การสังเกต และการสอบถามบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ

 3. หน่วยงานที่ส่งบทความแนวปฏิบัติที่ดีเข้าร่วมกิจกรรม NRRU Show & Share 2017

9. เอกสารอ้างอิง

  1. Nonaka, I., & Toyama, R. (2003). The knowledge-creating theory revisited: knowledge creation 

as a synthesizing process. Knowledge Management Research & Practice (2003). 1: 2–10.

 2. Peter m. Senge. (1997). The fifth discipline: The art and practice of a learning organization. 

Century Business. 

 3. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปี 2557 – 2561.

  4. แผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561.

  5. แผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2559.

  6. รายงานสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรม Lunch Talk ปีงบประมาณ พ.ศ.2559.

  7. รายงานผลการด�าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559.

10. บุคคลอ้างอิง

     1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองชัย บุญศักดิ์  ตัวแทนกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

      2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา  เข็มทอง   ตัวแทนกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

      3. ดร.อาภา สธนเสาวภาคย์    ตัวแทนกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

      4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์  พงศ์กิจวิทูร ตัวแทนคณะครุศาสตร์

 5. ดร.สิริลักษณ์  โปร่งสันเทียะ    ตัวแทนคณะครุศาสตร์

 6. อาจารย์ประดับศรี  พินธุโท   ตัวแทนคณะครุศาสตร์

      7. อาจารย์ณพิตร วัฒนวีรพงษ์   ตัวแทนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

      8. อาจารย์สันติ ชวนนอก    ตัวแทนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

      9. อาจารย์พิทักษ์ชัย จัตุชัย    ตัวแทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

      10. นายพรภพ เสาวภาคย์กุล   ตัวแทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

      11. อาจารย์อิศริย์  เดชตานนท์   ตัวแทนคณะวิทยาการจัดการ

      12. นางศิริวรรณ อินทเศียร    ตัวแทนคณะวิทยาการจัดการ

      13. นางชญาน์นันท์ ฉิมนาคพันธุ์   ตัวแทนคณะวิทยาการจัดการ

      14. ดร.บุษราคัม ป้อมทอง    ตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

      15. นางจิตตรา ภูมิกระโทก    ตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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      16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนาธิป สันติวงศ์  ตัวแทนคณะสาธารณสุขศาสตร์

      17. ดร.รชานนท์ ง่วนใจรัก    ตัวแทนคณะสาธารณสุขศาสตร์

      18. ดร.กนกพร ฉิมพลี    ตัวแทนส�านักงานอธิการบดี 

      19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตุลา คมกฤต มโนรัตน์  ตัวแทนส�านักงานอธิการบดี

      20. ดร.ไสว กันนุลา    ตัวแทนส�านักงานอธิการบดี

      21. นางพัชรินทร์ พลเยี่ยม    ตัวแทนส�านักงานอธิการบดี

      22. นางสาวสุภารัตน์  ชัยมีแรง   ตัวแทนส�านักงานอธิการบดี

      23. นางสาวสายฝน  ไชยมาตร   ตัวแทนส�านักงานอธิการบดี

      24. นางสาวศศิธร  แก้วเผือก   ตัวแทนส�านักงานอธิการบดี

      25. นางสาวสุภาพร  ค�าภา    ตัวแทนบัณฑิตวิทยาลัย

      26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวียา ปรารถนาดี  ตัวแทนบัณฑิตวิทยาลัย

      27. นางสาวรชยา  วราจิตเกษม   ตัวแทนบัณฑิตวิทยาลัย

      28. นางเดือนเพ็ญ  แจ่มสว่าง   ตัวแทนส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

      29. นายอัศรายุทธ กมลเพ็ชร์   ตัวแทนส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

      30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรสิริ วิมลธรรม  ตัวแทนสถาบันวิจัยและพัฒนา

      31. นายวิศมาศ ภักดีกุล    ตัวแทนสถาบันวิจัยและพัฒนา

     32. นางปัทมาภรณ์  อ�าไพกูล   ตัวแทนสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ

      33. นางนัทภร  อาษาสุวรรณ   ตัวแทนสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ

      34. ดร.วันวิสาข์  โชรัมย์    ตัวแทนส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      35. นางสุภาวดี ลาวรรณา    ตัวแทนส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

      36. นางสาวพิชามญชุ์ สินลาลับ   ตัวแทนส�านักคอมพิวเตอร์

      37. นายธนัช แววฉิมพลีสกุล   ตัวแทนส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

      38. นายชุตินันท์ ทองค�า    ตัวแทนส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

      39. นางสาวโสรยา กลีบเกษร   ตัวแทนสถาบันภาษา

11. ประวัติผู้เขียน

 ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ พงศ์กิจวิทูร

 สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

 การศึกษา 

   ปร.ด.(สารสนเทศศึกษา) ม.ขอนแก่น

   คม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) สถาบันราชภัฏนครราชสีมา

   ว.ทบ.(สถิติ) ม.ขอนแก่น

 e-:mail: rungrote.p@nrru.ac.th

  โทรศัพท์: +66 8 1790 5410
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ด้านการเรียนการสอน

การจัดท�าสื่อการเรียนการสอนด้วย PowerPoint Mix

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

1. ที่มาและความส�าคัญ

 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารได้เข้ามามบีทบาททีส่�าคญัในระบบการศกึษาในยคุปัจจบุนั สถาบนัการศกึษา

ต่างๆ ได้มีการน�าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการด�าเนินงาน การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน  

การจัดท�าส่ือการเรียนการสอน ส�าหรับการศึกษาในยุค Thailand 4.0 นอกจากให้ความรู้แล้ว ต้องสร้างคนให้มีทักษะ 

ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นทักษะในการคิดวิเคราะห์เป็นหลัก และการพัฒนาประเทศให้มีความทันสมัย ซ่ึงการจัดการ 

องค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) จะเป็นอกีหนึง่วธิทีีจ่ะสามารถพฒันาบคุลากรให้มปีระสทิธภิาพสงู เนือ่งจาก

ความรู้เปรียบเสมือนทรัพย์สินที่มีคุณค่าขององค์กร องค์กรต่างๆ จึงแสวงหาวิธีการที่จะสร้าง รวบรวมแนวความคิด ทักษะ 

ความรู้ความสามารถ และความช�านาญการของบคุคลให้เป็นระบบ อนัจะส่งผลให้องค์กรมคีวามสามารถในเชงิแข่งขนัสงูสดุ  

PowerPoint Mix คือปลั๊กอินใหม่ล่าสุดที่ทางไมโครซอฟต์พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานร่วมกับ Microsoft PowerPoint 2013 

ที่จะท�าให้พาวเวอร์พอยส์ธรรมดากลายเป็น บทเรียนออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive Online Lesson) ได้  

โดยสามารถบันทึกหน้าจอ การเขียน บันทึกเสียง แทรกวีดีโอ ชุดค�าถาม การท�าข้อสอบ เช่น ข้อสอบถูก/ผิด ข้อสอบปรนัย 

เป็นต้น ให้ผู้เรียนตอบบนสไลด์ได้ทันที รวมทั้งสามารถแชร์ขึ้นบนอินเทอร์เน็ต แล้วส่งลิงค์ให้ผู้รับโดยสามารถเปิดดูได้บน 

เว็บบราวเซอร์ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ช่วยให้ผู้เรียนมีความสนใจเนื้อหาบทเรียนย่ิงข้ึน และเป็นการน�าเอาเทคโนโลย ี

มาใช้ในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 จากการศึกษาข้อมูลดังกล่าว คณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

จึงได้จัดการจดัการความรู ้เรือ่ง“การจดัท�าสือ่การเรยีนการสอนด้วย PowerPoint Mix” ขึน้ ซึง่เป็นกจิกรรมย่อยในโครงการ  

“การบริหารจัดการองค์ความรู้ คณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2559” 

2.  วัตถุประสงค์

 1.เพื่อค้นหาและรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีด้านการผลิตบัณฑิต ท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง 

เรียนรู้อื่นๆมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 

 2. เพ่ือแลกเปลีย่นเรยีนรู้ร่วมกันระหว่างวทิยากรท่ีมคีวามรูแ้ละประสบการณ์ตรงท้ังด้านการผลติบัณฑติจากภายใน

มหาวิทยาลัยกับคณาจารย์ประจ�าคณะบริหารธุรกิจและผู้ที่สนใจ

 3. เพื่อน�าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

3. ผู้ใช้ความรู้

 ผู้ใช้ความรู้หลัก คือคณาจารย์ประจ�าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เนื่องจากเป็นบุคคลท่ีรับ 

องค์ความรู้โดยตรงที่จะท�าการปฏิบัติ โดยการจัดท�าสื่อการเรียนการสอนด้วย PowerPoint Mix และผลลัพธ์ (Outcome) 

นั้นจะต้องสะท้อนจากความคิดเห็นของนักศึกษา
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4. มีการใช้กระบวนการจัดการความรู้

 การด�าเนินงานกิจกรรม “การจัดท�าสื่อการเรียนการสอนด้วย PowerPoint Mix” นั้น ได้มีการน�ากระบวนการ

จัดการความรู้ (KM Process) 7 ขั้นตอน ของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) (2549) เพื่อใช้ในการ

ด�าเนินงานเป็นหลัก พร้อมกันนี้ในการด�าเนินงานด้าน KM นั้นจะประกอบเพียงแค่ 7 ขั้นตอนมิได้ จ�าเป็นต้องมีกระบวนการ

ต่าง ๆ ที่จ�าเป็นจะต้องควบคู่กันไป ซึ่งมีกระบวนการจัดการความรู้ตามบริบทของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย 

วงษ์ชวลิตกุล ดังนี้

 4.1 คณะวิชาแต่งตั้งคณะกรรมการในการด�าเนินงานด้านการจัดการองค์ความรู้ของคณะวิชา ซึ่งคณะกรรมการ

ประกอบไปด้วยคณบดี รองคณบดี และตัวแทนจาก 9 หลักสูตร เพื่อท�าหน้าที่1) จัดท�าแผนการจัดการองค์ความรู้ประจ�าปี

ตามนโยบายและทศิทางการจดัการองค์ความรูข้องคณะวชิา, 2) ด�าเนนิการจดัการความรู ้ตดิตาม และประเมนิผลการจดัการ

ความรู้ตามแผนการจัดการความรู้, 3) รายงานผลการด�าเนินการจัดการความรู้ต่อคณะวิชาและมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ในการ 

แต่งตั้งกรรมการจากทุกหลักสูตรเพื่อให้ทุกหลักสูตรเข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน 

 4.2 คณะกรรมการวางแผนการด�าเนินงานด้านการจัดการความรู้ ดังนี้

  4.2.1 คณะกรรมการ ได้ร่วมประชุมเพ่ือวางแผนการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดแผนในการด�าเนินงานท่ี

บรรลุตามที่ตั้งไว้คือ “ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (ความรู้ที่ฝังอยู่

ในคน: Tacit Knowledge) ในขณะทีค่วามรูอ้กีประเภทหนึง่ และแหล่งเรยีนรูอ้ืน่ๆ (ความรูท้ีช่ดัเจน: Explicit Knowledge) 

(ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ,2549) ในประเดน็ความรูเ้รือ่ง “การจดัท�าสือ่การเรยีนการสอนด้วย 

PowerPoint Mix” จดัเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษรในลกัษณะคูม่อืและน�ามาปรบัใช้ในการ

ปฏิบัติงานจริง 

  4.2.2 คณะกรรมการส�ารวจองค์ความรูท้ีอ่าจารย์ในคณะบรหิารธรุกจิ มคีวามต้องการ มคีวามจ�าเป็นและ

ยังขาดอยู่ด้านพัฒนาบัณฑิต (ด้านการเรียนการสอน) โดยได้มีการส�ารวจใน 5 ประเด็น คือ 1) แนวทางการใช้ Project base 

Learning ส�าหรับการเรียนการสอน, 2) เทคนิคการใช้โปรแกรม Google Classroom ส�าหรับอาจารย์ผู้สอน, 3) การจัดท�า 

มคอ.3 และมคอ.5 เพื่อการเรียนการสอน, 4) การจัดท�าสื่อการเรียนการสอนด้วย PowerPoint Mix, 5) อื่นๆ แล้วท�าการ

ผลสรุปด้านที่มีการความต้องการในการจัดการความรู้มากท่ีสุด คือ การจัดท�าสื่อการสอนให้ทันสมัย (อาจารย์ผู้ตอบ

แบบสอบถามร้อยละ 15.38)

  4.2.3 คณะกรรมการจัดการความรู้ได้มีการประชุมเพื่อวางแผนการจัดการความรู้โดยอาศัยข้อมูลด้าน 

ต่าง ๆ ประกอบกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ดังนี้

 1) กระบวนการจัดท�า KM ทั้ง 7 กระบวนการเพื่อวางแผนเรื่องของระยะเวลาในการด�าเนินโครงการ ซึ่ง 7 ขั้นตอน

ของ ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) (2549) ดังตารางที่ 2 คือ

  1.) การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification)

  2.) การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition)

  3.) การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization)

  4.) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement)

  5.) การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)

  6.) การแลกเปลี่ยน และการแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing)

  7.) การเรียนรู้ (Learning) 
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กา

รส
อน

 เพื่
อก

ารพั
ฒน

าก
ารเ

รีย
นก

ารส
อน

สู่ร
ะบ

บส
าก

ลแ
ละ

เพิ่ม
คุณ

ภา
พบ

ัณฑิ
ตใน

ด้า
นเพิ่

มขี
ดค

วาม
สา

มา
รถ

ด้า
นก

ารเ
รีย

นก
าร

สอ
น 

ผล
สัม

ฤท
ธิ์ข

อง
อง

ค์ค
วา

มรู้
ที่จ

 าเป็
น 

:ร้อ
ยล

ะข
อง

อา
จา

รย
์ปร

ะจ
 าค

ณะ
บริ

หา
รธุร

กิจ
ได้ใ

ช้เท
คน

ิคก
ารท

 าสื่
อก

ารส
อน

ไป
ผลิ

ตสื่
อก

ารส
อน

รูป
แบ

บต่
าง 

ๆ เ
พื่อ

ให
้เกิด

คว
าม

หล
าก

หล
าย

ใน
กา

รใช้
สื่อ

ใน
กา

รส
อน

 
ตัว

ชี้วั
ดต

าม
ค า

รับ
รอ

ง :
1) 

อง
ค์ค

วาม
รู้ เ

รื่อ
ง ก

ารจ
ัดท

 าสื่
อก

ารเ
รีย

นก
ารส

อน
ด้ว

ย 
Po

we
rPo

int
 M

ix 
2) 

ร้อ
ยล

ะข
อง

อา
จา

รย
์ปร

ะจ
 าค

ณะ
บริ

หา
รธุร

กิจ
ได้ใ

ช้เท
คน

ิคก
ารท

 าสื่
อก

ารส
อน

ไป
ผลิ

ตสื่
อก

ารส
อน

รูป
แบ

บต่
าง 

ๆ เ
พื่อ

ให
้เกิด

คว
าม

หล
าก

หล
าย

ใน
กา

รใช้
สื่อ

ใน
กา

รส
อน

 
3) 

แน
วป

ฏิบ
ัติท

ี่ดีจ
าก

กา
รท

ี่อา
จา

รย
์ปร

ะจ
 าค

ณะ
บริ

หา
รธุร

กิจ
ได้มี

กา
รน

 าเท
คน

ิคก
ารจ

ัดท
 าสื่

อก
ารส

อน
ไป

ใช้ใ
นก

ารเ
รีย

นก
ารส

อน
 

เป้า
หม

าย
ที่เลื

อก
ใช

้วัด
กา

รท
 า 

KM
 : 

1) 
ตัว

ชี้วั
ดท

ี่ 1
 : ไ

ด้รั
บอ

งค์
คว

าม
รู้เท

คน
ิคก

ารจ
ัดท

 าสื่
อก

ารส
อน

 จ
 าน

วน
 1 

อง
ค์ค

วาม
รู้ (

เพื่อ
เผย

แพ
ร่) 

2) 
ตัว

ชี้วั
ดท

ี่ 2
 : อ

าจ
ารย

์ปร
ะจ

 าค
ณะ

บริ
หา

รธุร
กิจ

ได้น
 าเท

คน
ิคก

ารท
 าสื่

อก
ารส

อน
ไป

ผลิ
ตสื่

อก
ารส

อน
รูป

แบ
บต่

าง 
ๆ เ

พื่อ
ให

้เกิด
คว

าม
หล

าก
หล

าย
ใน

กา
รใช้

สื่อ
ใน

กา
รส

อน
 อ

ย่า
งน

้อย
 ร้อ

ยล
ะ 2

0 ข
อง

อา
จา

รย
์ปร

ะจ
 า

คณ
ะบ

ริห
ารธุ

รกิ
จท

ั้งห
มด

 
3)ตั

วชี้
วัด

ที่ 
3 :

 ได้
รับ

แน
วป

ฏิบ
ัติท

ี่ดี (
Be

st 
Pra

cti
ce

) จ
าก

ตัว
ชี้วั

ดท
ี่ 2 

จ า
นว

น 1
 แน

วป
ฏิบ

ัติท
ี่ดี 
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ตารางท่ี 2 แผนการจัดการความรู้ด้านการพัฒนาบัณฑิต (KM Action Plan) 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย หมายเหตุ 

1. การบ่งชี้ความรู้ 
1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการการ
จัดการความรู้ ประจ าปี 2559 

 
ก.ค.2559 

 
รายช่ือคณะกรรมการ 

 

 
 10 คน 

 

 
ตัวแทนอาจารย์ 
แต่ละหลักสูตร 

 
- ค าส่ังแต่งต้ัง
ของ
มหาวิทยาลัย 
- ค าส่ังคณะ
บริหารธุรกิจ 

 1.2 ส ารวจความรู้ที่จ าเป็นและ
ต้องการพัฒนา 
 

ก.ค.2559 
 

หวัข้อองค์ความรู้ 
น าร่องที่จ าเป็น 

 

 1 หัวข้อ 
องค์ความรู้ 

 

คณะกรรมการ 
KM 
คณะ

บริหารธุรกิจ 

- แบบส ารวจ
ความรู้ที่จ าเป็น 

 1.3 จัดประชุมคณะกรรมการ 
KM เพ่ือจัดท าแผนการจัดการ
องค์ความรู้ด้านพัฒนาบัณฑิต  

ส.ค.2559 
 

จ านวนแผน 
การจัดการความรู้ด้าน

พัฒนาบัณฑิต 

1 แผน 
 

คณะกรรมการ 
KM 
คณะ

บริหารธุรกิจ 

- แผนการจัดการ
ความรู้ด้านพัฒนา
บัณฑิต ตาม
แบบฟอร์มที่ 1 
และ 2 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 
2.1 มอบหมายคณะกรรมการ 
KM ก าหนดผู้รับผิดชอบการสร้าง
และแสวงหาความรู้ 

 
ส.ค.2559 

 

 
จ านวนคณะกรรมการ
ด าเนินงานสร้างและ

แสวงหาความรู้ 

 
1 คณะท างาน 

 

 
คณาจารย์ 

คณะ
บริหารธุรกิจ 

 

 2.2 คัดเลือกองค์ความรู้ที่จ าเป็น
ต่อการพัฒนาบัณฑิต องค์ความรู้
ที่เลือกด าเนินการในปีการศึกษา
นี้ ได้แก่เร่ือง “การจัดท าส่ือการ
เรียนการสอนด้วย 
PowerPoint Mix” 

ส.ค.2559 
 

องค์ความรู้ที่จ าเป็น 
 

1 องค์ความรู้ 
ที่จ าเป็น 

 

คณะกรรมการ 
KM 

 

- ผลการส ารวจ
ความรู้ที่จ าเป็น 

 2.3 จัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้  
เร่ือง “การจัดท าส่ือการเรียน
การสอนด้วย PowerPoint 
Mix” 

พ.ย.2559 
 

ร้อยละของผู้เข้าร่วม 
และ 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

 ร้อยละ 80 
และ 

ระดับ  3.51 
 

คณาจารย์ 
คณะ

บริหารธุรกิจ 
 

- โครงการยื่น
ระบบ 
- ก าหนดการ 
- แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
3.1 รวบรวมความรู้ที่ได้รับจาก
ขั้นตอนที่ 2.3 มาท าการจัด
หมวดหมู่องค์ความรู้และวิธี
ปฏิบัติในรูปแบบของเอกสารหรือ
คู่มือ 

 
พ.ย.2559 

 

 
จ านวน (ร่าง) 

เอกสารหรือคู่มือ 
 

 
(ร่าง) เอกสาร 

หรือคู่มือ 
จ านวน 1 ฉบับ 

 

 
คณะกรรมการ 

KM และ
คณะกรรมการ
ด าเนินงานสร้าง

และแสวงหา
ความรู้ 

 
- องค์ความรู้ด้าน
พัฒนาบัณฑิต 
(ร่าง) 
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ล ำดับ กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ ระยะเวลำ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย กลุ่มเป้ำหมำย หมำยเหตุ 
4 กำรประมวลผลและกล่ันกรอง

ควำมรู้ 
4.1 ด ำเนินกำรเรียบเรียง
ปรับปรุงเนื้อหำให้ทันสมัยและ
ตรงกับควำมต้องกำร  

พ.ย.2559 
 

จ ำนวนเอกสำรหรือคู่มือที่
ผ่ำนกำรวิเครำะห์และ

สังเครำะห์ 
 

เอกสำรหรือ
คู่มือที่ผ่ำนกำร
วิเครำะห์และ
สังเครำะห์ 

จ ำนวน 1 ฉบับ 
 

คณะกรรมกำร 
KM และ 

คณะกรรกำร
ด ำเนินงำนสร้ำง

และแสวงหำ
ควำมรู้ 

 

 4.2 ขอควำมอนุเครำะห์
ผู้เช่ียวชำญด้ำนกำรวิจัย 
พิจำรณำควำมถูกต้องขององค์
ควำมรู้ ประมวลและกล่ันกรอง
ควำมรู้โดยพิจำรณำรูปแบบและ
ภำษำให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน 
เรียบเรียงให้ทันสมัย เข้ำใจง่ำย
และสมบูรณ์ เพ่ือควำมสะดวกใน
กำรศึกษำค้นคว้ำ 

พ.ย.2559 
 

จ ำนวนเอกสำรหรือคู่มือที่
ผ่ำนกำรพิจำรณำควำม

ถูกต้องของควำมรู้ 
 

เอกสำรหรือ
คู่มือที่ผ่ำนกำ
รวิพิจำรณำ
ควำมถูกต้อง
ของควำมรู้ 

จ ำนวน 1 ฉบับ 

ที่ปรึกษำด้ำน
กำรจัดกำร
ควำมรู้และ
วิทยำกร 

 

5 กำรเข้ำถึงควำมรู้ 
5.1 จัดท ำเอกสำรเผยแพร่องค์
ควำมรู้ เร่ือง “กำรจัดท ำส่ือกำร
เรียนกำรสอนด้วย 
PowerPoint Mix” 

 
พ.ย.2559 

 
 

 
จ ำนวนเอกสำร 

 

 
10 ชุดเอกสำร 

 

 
คณำจำรย์ 

คณะ
บริหำรธุรกิจ 

1 คณะ 
10 หลักสูตร 

 
 

 5.2 เผยแพร่องค์ควำมรู้ เร่ือง
“กำรจัดท ำส่ือกำรเรียนกำรสอน
ด้วย PowerPoint Mix”ผ่ำน
ทำงเว็บไซต์ของคณะ /ช่องทำง 
Facebook ของคณะ และ
เอกสำรบันทึกข้อควำม 

พ.ย.2559 
 

จ ำนวนคร้ัง 
ที่เผยแพร่ 

 1 คร้ัง คณำจำรย์ 
คณะ

บริหำรธุรกิจ 
หรือบุคคลทั่วไป 

 

- บันทึกข้อควำม
แจ้ง 
- หน้ำ website 
คณะ 
- หน้ำ Facebook 
คณะ 

6 กำรแบ่งปันแลกเปล่ียนควำมรู้ 
6.1 กำรแบ่งปันและแลกเปล่ียน
เรียนรู้จำกผู้ที่น ำอง ค์ควำมรู้ไปใช้
จริง 

 

 
พ.ค.2560 

 
จ ำนวนสำขำที่ได้น ำองค์
ควำมรู้ด้ำนพัฒนำบัณฑิต
ไปใช้ในกำรเรียนกำรสอน 

 
 1 สำขำวิชำ 

 

 
ตัวแทน

สำขำวิชำประจ ำ
คณะ

บริหำรธุรกิจ 

 
- แลกเปล่ียนในที่
ประชุมของคณะ 

7 กำรเรียนรู้ 
7.1 กำรท ำให้กำรเรียนรู้เป็นส่วน
หนึ่งของกำรปฏิบัติงำนอยู่ โดย
กำรเชิญชวนให้อำจำรย์ในคณะ
บริหำรธุรกิจได้ใช้องค์ควำมรู้ใน
กำรปฏิบัติงำนจริง 

 
พ.ย. 2559-
มี.ค.2560 

 

 
ร้อยละ 10 ของอำจำรย์
ประจ ำคณะบริหำรธุรกิจ
ที่ได้ใช้องค์ควำมรู้ในกำร

ปฏิบัติงำนจริง 

 
ร้อยละ 10 
ของอำจำรย์
ประจ ำ คณะ
บริหำรธุรกิจ 

 
คณำจำรย์ 

คณะ
บริหำรธุรกิจ 
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  2) ผลสรุปความต้องการของอาจารย์ในการรับความรู้ที่ต้องการ จ�าเป็นและยังขาดความรู้อยู่

 3) คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557

 4) ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ปี 2555-2559 ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ตอบโจทย์เรื่องการจัดการความรู้คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7: การพัฒนาการบริหารจัดการ กลยุทธ์: งานพัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยโดยยึดหลัก

องค์กรการเรียนรู้

 5) แผนความเสี่ยงคณะฯ ของปีการศึกษา 2558 

 6) การวิเคราะห์สภาวการณ์ของคณะบริหารฌธุรกิจ (SWOT) ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจุดอ่อนของคณะวิชา

 7) เกณฑ์การเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดท�าโครงการ

 เมื่อได้ข้อมูลทั้งหมดแล้วน้ัน คณะกรรมการจัดการความรู้ได้จัดท�าโครงการ และประชุมด�าเนินการวางแผนการ

ด�าเนินการจัดการความรู้ (Action Plan)  ซึ่งในปีการศึกษา 2559 นี้ มีรายละเอียดแผนการจัดการความรู้ (ตารางที่ 1และ

ตารางที่ 2)  

  4.2.4 ประธานการจัดการองค์ความรู้เสนอแผน ต่อคณะบริหารธุรกิจรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณบดี

คณะบริหารธุรกิจ เพื่อเสนอแก่มหาวิทยาลัยพิจารณา

  4.3 ด�าเนินการจัดการองค์ความรู้ทั้ง 7 ขั้นตอน ซึ่งในปีการศึกษา 2559 นี้ คณะกรรมการด�าเนินการจัดการความ

รู้ได้ด�าเนินการตามแผนที่ได้ก�าหนดไว้ดังนี้ 

  4.3.1 เสนอ “โครงการการบริหารจัดการองค์ความรู้ คณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2559” เข้าสู่ระบบ

เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย

  4.3.2 เมือ่ผ่านการอนมุตัโิครงการแล้ว คณะกรรมการจดัการความรูเ้ตรยีมการจดักจิกรรม ในปีการศกึษา 

2559 ด้านพัฒนาบัณฑิต (การจัดการเรียนการสอน) ได้เรียนเชิญ อ.กิติพงษ์ จันทร์ถาวร ต�าแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ เป็นวิทยากร

  4.3.3 จัดกิจกรรม Focus Group เพื่อให้อาจารย์ในคณะวิชาได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

ซึ่งประเด็นในการจัดการ Focus Group คือ การใช้ Office Mix ในการเรียนการสอนหลักสูตรของท่านมีการวางแผนในการ

ใช้ในรายวิชาใด และจะด�าเนินการในรูปแบบใด เพราะเหตุใด

  4.3.4 คณะกรรมการจัดการความรูด้�าเนนิการสกดัองค์ความรูจ้ากท่ีได้จากวทิยากรบรรยายร่วมกับแนวคดิ

ของอาจารย์ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างเป็นองค์ความรู้ที่เหมาะสมแก่คณะบริหารธุรกิจ (คู่มือเพื่อใช้ในการด�าเนินงาน)

  4.3.5 คณะกรรมการได้น�าองค์ความรู้ที่ได้เผยแพร่โดยจัดท�าเป็นรูปแบบเอกสารโดยมี 3 ช่องทางในการ

เผยแพร่ คือ 1) upload ขึ้น website ของการจัดการองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 2) และ Facebook ของ

คณะบริหารธุรกิจ 3) Google Classroom ของคณะวิชา

  4.3.6 ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ประจ�าคณะบริหารธุรกิจได้น�าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา

บัณฑิตและงานวิจัย ผ่านเอกสารบันทึกข้อความประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือทุกหลักสูตรได้น�าองค์ความรู้ไปใช้งาน

  4.3.7 คณะกรรมการการจัดการความรูไ้ด้ประชาสมัพนัธ์ให้แต่ละหลกัสตูรเข้าร่วมส่งผลการน�าองค์ความ

รู้ไปใช้ในการเรียนการสอนหรืองานวิจัย เพื่อพิจารณาคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
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5. ผลลัพธ์ที่ได้

 5.1 ผลผลิต (Output) ตามวัตถุประสงค์

  5.1.1 ได้มีการรวบรวมความรู้ในรูปแบบคู่มือและเผยแพร่ คือ “คู่มือ The Office Mix เพื่อใช้ส�าหรับการ

จัดท�าสื่อการสอน ส�าหรับอาจารย์ประจ�าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล” การจัดท�าสื่อการสอนด้วย Power 

Point Mix ในการเรียนการสอนช่วยให้เกิดความเข้าใจง่ายในบทเรียนบางบทเรียนท่ีเหมาะสม และเป็นแนวทางในการ

พัฒนาการเรยีนการสอนของอาจารย์ในองค์กร  โดยท�าให้ในการเรยีนการสอนมคีวามน่าสนใจ นกัศกึษามคีวามตัง้เรยีน และ

สนใจเรียนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งท�าให้ อาจารย์ผู้สอนภายในคณะบริหารธุรกิจ  ยังได้แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)  มาใช้

ประโยชน์ในการพฒันาการใช้สือ่การสอน และเทคโนโลยสีารสนเทศทางการสอนสอดคล้องกบัยคุไทยแลนด์ 4.0 ในปัจจบุนั 

เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  5.1.2 กิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยนความรู้จากกระบวน การค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้ง

ที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง อยู่ในระดับมากที่สุด (Mean=4.53) 

  5.1.3 น�าความรูท้ีไ่ด้จากการจดัการความรู้ทีเ่ป็นแนวปฏบิตัทิีด่มีาปรบัใช้ในการปฏบิตังิานจรงิ ระดบัมาก

ที่สุด (Mean=4.48)

 5.2 ผลลัพธ์ (Outcome) จากการน�าการสอนด้วย Power Point Mix ไปใช้ในการเรียนการสอน

 ในการจดักจิกรรมจะมวีดัผลจากผลลพัธ์จากการน�าการสอนด้วย Power Point Mix ไปใช้ในการเรยีนการสอนโดย

มีประเด็นในการสอบถามนักศึกษา โดยเฉลี่ยมีความคิดเห็นในระดับมากถึงมากที่สุดในทุกข้อค�าถามในแบบส�ารวจความคิด

เห็น เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่มีสื่อการสอนที่จัดท�าด้วย Power Point Mix 

6. ปัจจัยสู่ความส�าเร็จ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)

การด�าเนนิการโครงการการจดัการความรูด้้านการผลติบณัฑติ (ด้านการเรยีนการสอน) ของคณะบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยั

วงษ์ชวลิตกุลให้บรรลุวัตถุประสงค์ และสามารถเข้าใช้สื่อในการสอน Power Point Mix  ได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในองค์กร 

มีปัจจัยแห่งความส�าเร็จคือ 

 1. การก�าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน มีแผนการด�าเนินการที่มีเป้าหมายและระยะเวลาที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถด�าเนิน

งานด้านการจัดการความรู้เกิดความส�าเร็จ และลดข้อผิดพลาด

 2. ความร่วมมือของคณะท�างาน การจัดการความรู้มีความจ�าเป็นจะต้องมีคณะกรรมการท�างานรองรับการด�าเนิน

การโครงการการจดัการความรู ้และรบัผดิชอบงานแต่ละเรือ่งอย่างชัดเจน โดยให้ความร่วมมอือย่างใกล้ชิดกบัผูใ้ช้และผูจ้ดัหา

สารสนเทศ รวมถึงจะต้องสร้างกระบวนการจัดการความรู้ที่ชัดเจนตั้งแต่กระบวนการแสวงหาความรู้ สร้างความรู้ จัดเก็บ

ความรู้ ถ่ายทอดความรู้ และการใช้ประโยชน์

 3. การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ผู้บริหารให้การสนับสนุนงบประมาณการด�าเนินงาน และมีส่วนร่วมในการกระ

ตุ้นส่งเสริมกิจกรรม KM ขององค์กร   ซึ่งผู้บริหารมีความเข้าใจแนวคิดและตระหนักถึงประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับจากการ

จัดการความรู้เพื่อที่จะสามารถสื่อสารและผลักดันให้มีการการจัดการความรู้ในองค์

 4. การเปิดใจรบัสิง่ใหม่ของกลุม่เป้าหมายผูใ้ช้ความรูใ้นองค์กร อาจารย์ท่ีเข้าร่วมโครงการ มคีวามรูค้วามเข้าใจและ

ยอมรับแนวคิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้น�าไปใช้ในการสอนในห้องเรียนจริง ซึ่งถือได้ว่าได้พัฒนาด้านการเรียนการสอน

ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น   รวมถึงได้มีการวัดผล ดังนั้นการวัดผลของการจัดการความรู้จะช่วยให้องค์กรสามารถทบทวน 

ประเมินผล และท�าการปรับปรุงกลยุทธ์และกิจกรรมต่าง ๆ  

 5. มีระบบเครือข่ายสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล รวมถึงการน�าการจัดการ
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องค์ความรู้ไปใช้ปฏิบัติจริงในการเรียนการสอน เป็นแรงผลักดันส�าคัญที่ช่วยให้การแลกเปลี่ยนความรู้สามารถท�าได้ง่ายขึ้น   

นอกจากนี้แล้วเทคโนโลยีที่ทันสมัยก็มีส่วนช่วยให้การจัดการความรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 6. มีแรงจูงใจ ผลจากการน�าไปใช้ประโยชน์ โดยมีการจัดประกวดโดยมีประกาศนียบัตรและรางวัลเป็นเกียรติและ

เป็นแรงจงูใจส�าหรบัผูท้ีแ่ลกเปลีย่นและสร้างสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ KM อย่างสม�า่เสมอ เพือ่สร้างและพฒันาองค์ความรูท้ีจ่ะ

จัดเก็บและเผยแพร่ในระบบศูนย์กลางความรู้ของคณะบริหารธุรกิจให้การจัดการเรียนรู้

 7. จัดให้วิทยากรเป็นพี่เลี้ยง โดยจัดชั่วโมงว่าง (Office hour) ให้กับวิทยากรซึ่งเป็นวิทยากรภายในคณะวิชา  

เพื่อให้อาจารย์ได้ท�าการขอค�าปรึกษาหากมีการติดขัดจากคู่มือที่เผยแพร่

 8. มีระบบติดตามผลการด�าเนินงาน โดยการก�ากับติดตามผลการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยและการประกัน

คุณภาพการศึกษา

 9. มีการปรบัปรงุกจิกรรม หากผลการด�าเนินการข้อใดท่ีมค่ีาคะแนนน้อยท่ีสดุ เพ่ือให้ได้แผนท่ีสมบูรณ์ข้ึนในทุก ๆ ปี 

คัมภีร์ในการด�าเนินการจัดการความรู้

 1. เอกสารเผยแพร่ แนวปฏิบัติที่ดี “มหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 5” ของคณะกรรมการ

จัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (2557 และ 2559)

 2. คู่มือ การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ของส�านักวิจัย มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (2559

 3. หนังสือ เรื่อง Knowledge Management การจัดการความรู้ ของ สมชาย น�าประเสริฐชัย (2558)

 4. องค์ความรู้จากบุคคล อ.ดร.วรสิทธิ์ รัตนะวราหะ ผู้อ�านวยการส�านักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

เป็นผู้ที่อธิบายถึงขั้นตอนการจัดท�า KM อย่างง่ายให้กับคณะท�างานได้ใช้เป็นแนวทาง

7. การน�าไปใช้ประโยชน์

 สืบเนื่องจากการแข่งขันทางการศึกษาอย่างรุนแรง อีกทั้งปัญหาเรื่องของจ�านวนประชากรที่น้อยลง ท�าให้แต่ละ

สถาบันตระหนักถึงปัญหาและต้องเร่งแก้ปัญหานี้ การจัดท�าคู่มือการจัดการองค์ความรู้ไม่เพียงแต่ต้องท�าเท่านั้น แต่จะเกิด

ประโยชน์สูงสุดกต่็อเมือ่ได้มนี�าไปใช้และพฒันา เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและศกัยภาพขององค์กรให้มโีอกาสในการแข่งขนัเพือ่

ความอยู่รอด อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่เพื่อพัฒนาความสามารถท่ีจะแบ่งปันความรู้ที่ได้เรียนรู้มา

ให้กับคนอื่นๆ ในองค์กร และน�าความรู้ไปปรับใช้กับงานที่ท�าอยู่ให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น การจัดท�าคู่มือ “เรื่องการจัด

ท�าสื่อการเรียนการสอนด้วย PowerPoint Mix” นั้น จึงเพื่อเปิดกว้างให้อาจารย์หรือบุคลากรได้เรียนรู้และปรับใช้ และน�า

ไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องในรายวิชาของตนเองเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามสังคมโลกยุคโลกาภิวัตน์ เช่นเดียวกับ 

สมชาย น�าประเสริฐชัย (2558) ที่กล่าวว่าประโยชน์ที่ได้จากความรุ้ขึ้นอยุ่กับการปฏิบัติของแต่ละบุคคล องค์กร และสังคม 

ซึ่งความรู้เป็นแหล่งก�าเนิดของผลประโยชน์ต่าง ๆ และความรู้เป็นตัวก�าหนดความเป็นไปได้และอนาคตขององค์กร

8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�าความรู้ที่ได้ไปใช้

 เครื่องมือที่ใช้แบ่งออกเป็น 3 เครื่องมือ คือ

 8.1 “แบบส�ารวจความต้องการของอาจารย์ในการรับความรู้ที่ต้องการและจ�าเป็น”

เพื่องานด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อใช้ในการวางแผนงาน

 8.2 แบบประเมินผลความพึงพอใจ ของการจัดกิจกรรมพัฒนางานด้านการวิจัยและการจัดการความรู้ เรื่อง  

“การจดัท�าส่ือการสอนโดย Power Point Mix โดยเนือ้หาในการสอบถามเป็นการสอบถามถงึความพงึพอใจทีจ่ดั และมกีาร
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ส�ารวจผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งขึ้น เพื่อใช้ในการรายงานผลด้านผลลัพธ์ (Outcome)
 8.3 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่มีสื่อการ
สอนที่จัดท�าด้วย Power Point Mix เป็นแบบส�ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาเพื่อรายงานผลด้านผลลัพธ์ (Outcome)

9. แหล่งอ้างอิง 
คณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2557. แนวปฏิบัติที่ดี “มหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 ครั้งที่ 3”. นครราชสีมา: สมศักดิ์การพิมพ์.
คณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2559. แนวปฏิบัติที่ดี “มหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 ครั้งที่ 3”. นครราชสีมา: ปริม ปริม ครีเอชั่น.
ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์.(2559). ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Education Reform &  Entrance 4.0”. งานมหกรรมการศกึษา  
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ด้านการเรียนการสอน

การจัดท�าแนวปฏิบัติในการบริหารหลักสูตรโดยใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ (KM tool)

แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

1. ที่มาและความส�าคัญ 

 ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ก�าหนดให้ทุกหลักสูตรต้องมีการด�าเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน เนื่องจากมีผลต่อคุณภาพของนักศึกษาและบัณฑิตโดยตรง โดยเริ่มใช้ในการประเมินผลการด�าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2557 ซึ่งแผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้มี

การวางระบบและกลไกในการจัดท�ารายงานผลการด�าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยกระบวนงานที่

ใช้ในการบรหิารหลักสูตรจึงส่งผลให้เกดิความแตกต่างตามบรบิทของแต่ละหลกัสตูร เพือ่ให้การบรหิารและจดัการหลกัสตูร

แต่ละหลกัสูตรให้มปีระสทิธภิาพในการด�าเนนิงานทีเ่ท่าเทยีมและเกดิประสทิธผิลในการผลติบณัฑติให้เป็นไปตามวสิยัทศัน์

คือ เชี่ยวชาญวิชาชีพ ควบคู่คุณธรรม สร้างสรรค์สู่สังคม การน�าเครื่องมือการจัดการความรู้ (KM tool) มาใช้เพื่อให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนกระบวนงานและสกัดเป็นองค์ความรู้สร้างเป็นระบบในการด�าเนินงานในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดผลการ

พัฒนาการบริหารหลักสูตรที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระทั่งเป็นหลักสูตรท่ีได้รับการรับรองจากส�านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) นั่นคือได้ขึ้นทะเบียน TQR (Thailand Quality Register) แต่อาจารย์ประจ�าหลักสูตรยังขาดความเข้าใจ

ในการน�าเครื่องมือการจัดการความรู้ (KM tool) มาใช้ โดยอาจารย์ประจ�าหลักสูตรมาร่วมกันอภิปรายเพื่อก�าหนดเกี่ยวกับ

การด�าเนินงานที่ผ่านมาว่ามีจุดแข็งหรือจุดที่ควรปรับปรุงอย่างไรบ้าง (การทบทวนหลังการปฏิบัติ After Action Review : 

AAR) แล้วเขียนเป็นขั้นตอนการท�างาน 

2. วัตถุประสงค์

 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรได้ก�าหนดให้รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) และรายงานผลการด�าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เป็นรายงานฉบับเดียวกัน

เพือ่ลดความซ�า้ซ้อนของการจดัท�ารายงานของสถานศึกษาระดบัอดุมศกึษา โดยแบ่งเป็นองค์ประกอบในการประกนัคณุภาพ

หลักสูตร 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ กับอีกหนึ่งองค์ประกอบการก�ากับมาตรฐาน ซึ่งมีจ�านวน 10 ตัวบ่งชี้ที่ต้องมีการ

ปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมินที่เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมจนสามารถเป็นแนวปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิง

ประจักษ์ยืนยัน ได้แก่ 1) ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 2) ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 3) ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 

ผลที่เกิดกับนักศึกษา 4) ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 5) ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 6) ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 

ผลที่เกิดกับอาจารย์ 7) ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 8) ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน 9) ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 10) ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งในปีการศึกษาที่ผ่าน

มาอาจารย์ประจ�าหลักสูตรแต่ละหลักสูตรยังไม่มีความเข้าในใจเกณฑ์การประเมินท�าให้การเขียนรายงานผลการด�าเนินการ

ของหลักสูตร (มคอ.7) ยังไม่ตรงตามเกณฑ์การประเมินจึงไม่สามารถน�าผลการประเมินมาปรับปรุงหรือพัฒนาได้ และไม่รู้

วิธีการน�าเครื่องมือการจัดการความรู้ (KM tool) มาใช้ในการแก้ปัญหา โดยเชิญอาจารย์ประจ�าหลักสูตรทุกหลักสูตรมาร่วม

กันอภิปรายเพื่อก�าหนดเกี่ยวกับการด�าเนินงานที่ผ่านมาว่ามีจุดแข็งหรือจุดที่ควรปรับปรุงอย่างไรบ้าง (การทบทวนหลังการ

ปฏิบัติ After Action Review : AAR) แล้วเขียนเป็นขั้นตอนการท�างาน 
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3. ผู้ใช้ความรู้

 1. อาจารย์ประจ�าหลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

4. กระบวนการหรือขั้นตอนการจัดการความรู้  

 1. แบ่งกลุ่มอาจารย์ประจ�าหลักสูตรตามตัวบ่งชี้จ�านวน 10 กลุ่ม กลุ่มละ 6 คน 

 2. อาจารย์ประจ�าหลักสูตรด�าเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีและเขียน Flow Chart ขั้นตอน

การท�างาน

  กลุ่มที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 

  กลุ่มที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

  กลุ่มที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

  กลุ่มที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

  กลุ่มที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 

  กลุ่มที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

  กลุ่มที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร

  กลุ่มที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

  กลุ่มที่ 9 ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน

  กลุ่มที่ 10 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

 ตัวแทนกลุ่มน�าเสนอ Flow Chart ขั้นตอนการท�างาน

      3. ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา น�าขั้นตอนการท�างานของแต่ละกลุ่มไปเผยแพร่ให้ทุกหลักสูตรได้ทราบ

      4. ทุกหลักสูตรได้ค้นพบระบบงานเพื่อสร้างเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการท�างานของแต่ละตัวบ่งชี้ส�าหรับการ 

ด�าเนินการของหลักสูตร 

ผลและอภิปรายผลการด�าเนินงาน : 

 หลังจากการจัดกลุ่ม 10 กลุ่มตามตัวบ่งชี้จ�านวน 10 ตัวบ่งช้ี และให้อาจารย์ประจ�าหลักสูตรทุกหลักสูตรได้  

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ประจ�าหลักสูตรเดียวกันกับต่างหลักสูตรเพื่อระดมความคิดเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ

ด�าเนนิงานของหลักสตูร ซึง่ในรอบปีการประเมนิทีผ่่านมาอาจารย์ประจ�าหลกัสตูรมเีพยีงการประชมุตามแผนของการบรหิาร

จัดการหลักสูตรเท่านั้น แต่ไม่ได้น�าเครื่องมือการจัดการความรู้ (KM tool) มาใช้ในการแก้ปัญหา การร่วมกันอภิปรายเพื่อ

ก�าหนดเกี่ยวกับการด�าเนินงานที่ผ่านมาว่ามีจุดแข็งหรือจุดท่ีควรปรับปรุงอย่างไรบ้าง (การทบทวนหลังการปฏิบัติ After 

Action Review : AAR) จะช่วยให้การด�าเนินงานของหลักสูตรมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
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กลุ่มที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา

กลุ่มที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

กลุ่มที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
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กลุ่มที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

กลุ่มที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์

กลุ่มที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
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กลุ่มที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร

กลุ่มที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

กลุ่มที่ 9 ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน
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กลุ่มที่ 10 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

 หลงัจากน้ันแผนกงานแผนและประกนัคุณภาพการศกึษาได้จดัโครงการเพือ่ให้มกีจิกรรมการแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้รือ่ง 

การเขียนรายงานผลการด�าเนินงานระดับหลักสูตร (มคอ.7) โดยให้อาจารย์ประจ�าหลักสูตรทุกหลักสูตรภายในคณะมาร่วม

แลกเปลี่ยน โดยเริ่มด�าเนินการในปีการศึกษา 2558 ถึง 2559 ปีการศึกษาละ 4 ครั้ง ก่อนการตรวจประเมินระดับหลักสูตร

5. ผลลัพธ์ที่ได้

      1. อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรทกุหลกัสตูรสามารถเขียน Flow Chart ข้ันตอนการท�างานในแต่ละตวับ่งช้ีของหลกัสตูร

ตนเองได้

      2. อาจารย์ประจ�าหลักสูตรทุกหลักสูตรได้น�าเครื่องมือการจัดการความรู้ (KM tool) มาใช้ในการแก้ปัญหา 

     3. ท�าให้อาจารย์ประจ�าหลักสูตรที่อยู่ต่างหลักสูตรแลกเปลี่ยนวิธีการท�างาน

6. ปัจจัยสู่ความส�าเร็จ

    ในการน�าเครื่องมือการจัดการความรู้ (KM tool) มาใช้ในการแก้ปัญหา โดยมีการทบทวนหลังการปฏิบัติ After Action 

Review : AAR เพื่อให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ในการบูรณาการการเขียนรายงานผลการด�าเนินงานระดับหลักสูตร (มคอ.7) 

นั้นเกิดจากอาจารย์ประจ�าหลักสูตรได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนและน�าไปปฏิบัติจริง

7. การน�าไปใช้ประโยชน์

    จากการน�าเครื่องมือการจัดการความรู้ (KM tool) มาใช้ในการแก้ปัญหา โดยมีการทบทวนหลังการปฏิบัติ After Action 

Review : AAR เพื่อให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ในการบูรณาการการเขียนรายงานผลการด�าเนินงานระดับหลักสูตร (มคอ.7) 
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 หลงัจากน้ันแผนกงานแผนและประกนัคุณภาพการศกึษาได้จดัโครงการเพือ่ให้มกีจิกรรมการแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้รือ่ง 

การเขียนรายงานผลการด�าเนินงานระดับหลักสูตร (มคอ.7) โดยให้อาจารย์ประจ�าหลักสูตรทุกหลักสูตรภายในคณะมาร่วม

แลกเปลี่ยน โดยเริ่มด�าเนินการในปีการศึกษา 2558 ถึง 2559 ปีการศึกษาละ 4 ครั้ง ก่อนการตรวจประเมินระดับหลักสูตร

5. ผลลัพธ์ที่ได้

      1. อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรทกุหลกัสตูรสามารถเขียน Flow Chart ข้ันตอนการท�างานในแต่ละตวับ่งช้ีของหลกัสตูร

ตนเองได้

      2. อาจารย์ประจ�าหลักสูตรทุกหลักสูตรได้น�าเครื่องมือการจัดการความรู้ (KM tool) มาใช้ในการแก้ปัญหา 

     3. ท�าให้อาจารย์ประจ�าหลักสูตรที่อยู่ต่างหลักสูตรแลกเปลี่ยนวิธีการท�างาน

6. ปัจจัยสู่ความส�าเร็จ

    ในการน�าเครื่องมือการจัดการความรู้ (KM tool) มาใช้ในการแก้ปัญหา โดยมีการทบทวนหลังการปฏิบัติ After Action 

Review : AAR เพื่อให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ในการบูรณาการการเขียนรายงานผลการด�าเนินงานระดับหลักสูตร (มคอ.7) 

นั้นเกิดจากอาจารย์ประจ�าหลักสูตรได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนและน�าไปปฏิบัติจริง

7. การน�าไปใช้ประโยชน์

    จากการน�าเครื่องมือการจัดการความรู้ (KM tool) มาใช้ในการแก้ปัญหา โดยมีการทบทวนหลังการปฏิบัติ After Action 

Review : AAR เพื่อให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ในการบูรณาการการเขียนรายงานผลการด�าเนินงานระดับหลักสูตร (มคอ.7) 

ทั้ง 10 ตัวบ่งชี้ ของแต่ละหลักสูตร ได้แก่ 

      ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 

 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร

 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน

 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

 ท�าให้แต่ละหลักสูตรสามารถพัฒนาการพัฒนาการเขียน Flow Chart ในแต่ละตัวบ่งชี้

8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�าความรู้ไปใช้

 1. การเปรียบเทียบคะแนนการประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2557- 2559 ก่อนและหลังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 2. เล่มรายงานผลการด�าเนินงานระดับหลักสูตร (มคอ.7) ของหลักสูตร
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แผนภูมิการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินรายงานผลการด�าเนินงานระดับหลักสูตร   (มคอ.7) ก่อนการจัดการความรู้  
(KM tool) มาใช้ในการแก้ปัญหา โดยมีการทบทวนหลังการปฏิบัติ After Action Review : AAR ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557-2559 นั้น 
โดยรวมทุกหลักสูตรมีคะแนนเฉลี่ยดีขึ้นเป็นส�าคัญ
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

หลักสูตรที่รับการประเมิน คะแนนประเมินหลักสูตร 
ปี 57 

คะแนนประเมินหลักสูตร 
ปี 58 

คะแนนประเมินหลักสูตร 
ปี 59 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
วิศวกรรมโยธา 1.65 3.28 3.11 
วิศวกรรมส ารวจ 1.94 3.12 3.16 
วิศวกรรมไฟฟ้า 1.57 2.87 2.53 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2.91 3.66 3.84 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม 

2.74 
 

3.20 
 

2.86 
 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1.52 2.61 2.97 
วิศวกรรมอตุสาหการ 1.87 3.07 3.09 
วิศวกรรมวัสดุ 2.24 2.86 3.21 
วิศวกรรมเครื่องกล 1.94 3.10 3.29 
วิศวกรรมเครื่องจักรกล
เกษตร 

1.77 2.47 3.14 

วิศวกรรมหลังการเก็บ
เกี่ยวและแปรสภาพ 

0.00 3.56 2.67 

วิศวกรรมการท าความเย็น
และการปรับอากาศ 

1.70   2.09 2.73 

วิศวกรรมเมคคาทรอนกิส์ 1.61 1.93 2.96 
วิศวกรรมเครื่องมือและ
แม่พิมพ์ 

ยังไม่มีนักศึกษา 1.58 2.47 
 

สถาปัตยกรรม 1.83    2.89 ย้ายไปคณะศิลปกรรมฯ 
สถาปัตยกรรมภายใน   1.95 3.18 ย้ายไปคณะศิลปกรรมฯ 
การจัดการผังเมือง 1.36   1.70 ย้ายไปคณะศิลปกรรมฯ 
การจัดการผังเมือง 
(ต่อเนื่อง) 

1.80 1.80 ย้ายไปคณะศิลปกรรมฯ 

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1.85   2.29 ย้ายไปคณะศิลปกรรมฯ 
หลักสูตรระดับปริญญาโท 
วิศวกรรมโยธา   1.72   3.37 3.68 
วิศวกรรมไฟฟ้า 1.46 3.12 2.97 
วิศวกรรมเครื่องกล 1.83 3.72 3.33 
วิศวกรรมอุตสาหการ 1.81 3.09   3.18 
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ประวัติผู้เขียน

 ชื่อ-นามสกุล  : นางสาวชดาษา  เนินพลกรัง

 ชื่อหน่วยงาน :  แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 

   คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

 ประวัติการศึกษา : จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (การปรับปรุงพันธุ์พืช) 

                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 E-Mail  :  shadasakay@hotmail.co.th     

 เบอร์โทรศัพท์มือถือ :  081-5484535     
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ด้านการเรียนการสอน

การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้จากใจครูถึงใจผู้ปกครอง (Open house)

หน่วยการบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม

ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1.ที่มาและความส�าคัญ

 ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีภารกิจบริการด้านวิชาการและส่งเสริมการเรียนรู้ 

ส�าหรับเดก็ทีม่คีวามต้องการพเิศษ ครเูป็นส่วนหนึง่ของการพฒันาเดก็ในศนูย์จ�าเป็นต้องมวีธิกีารสอนและการช่วยเหลอืเดก็

ระยะแรกเริ่มให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้จากใจครูถึงใจผู้ปกครอง เพื่อทบทวนการเรียนรู้ของครู

ให้แก่ผูป้กครองเพ่ือพัฒนาเด็กให้มทัีกษะชีวติ ทกัษะการเรียนรูท้ีส่ามารถน�าไปปรบัใช้ทีบ้่าน ท�าให้เกดิความเช่ือมโยงระหว่าง

บ้านและศูนย์การศึกษาพิเศษของผู้เรียน

  จึงน�ากระบวนการชุมชนการเรียนรู้มาใช้กับผู้ปกครอง  เพื่อเป็นการรวมตัว ร่วมใจ ร่วมพลัง ร่วมท�าและร่วมเรียน

รู้ร่วมกันของครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลป์ยาณมิตร ที่มีวิสัยทัศน์คุณค่า เป้าหมาย

และภารกิจร่วมกัน เพื่อน�าไปสู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้และความสุขของการท�างานร่วมกันของสมาชิกในชุมชน และ 

ผู้ปกครอง

 

2.วัตถุประสงค์

 1.เพื่อพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

 2.เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ ครู ผู้ปกครองและผู้เรียน

3.ผู้ใช้ความรู้

 1.ครูและผู้ปกครองศูนย์การศึกษาพิเศษ

 2.นักศึกษาและคณาจารย์โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ

4.กระบวนการ

 4.1 ขั้นตอนเข้าสู่วิถี

       4.1.1 ประชมุบคุลากรหน่วยบรกิารช่วยเหลอืระยะแรกเริม่ เพือ่สร้างความเข้าใจและความร่วมมอืในการท�างาน

ร่วมกัน

      4.1.2 สรุปพัฒนาการของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในแต่ละชั้นเรียน

      4.1.3 ครู ผู้ปกครอง เด็ก เข้าสู่วิถีด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานที่โรงเรียนล�าปลายมาศพัฒนา

 4.2 ขั้นตอนการด�าเนินวิถี (การสร้างรูปแบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม)

      4.2.1 จัดท�าแผนการเรียนรู้บูรณาการและท�ากระบวนการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ (PLC) 

      4.2.2 จัดท�า Time Line โดยใช้กระบวนการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ (PLC)
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 4.3 ขั้นคงอยู่ในวิถี 

       4.3.1 สอนตามแผนการเรียนรู้บูรณาการ และใช้กระบวนการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ (PLC) เพื่อ พัฒนา 

ปรับปรุง แก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ 

       4.3.2 สรุปผลการเรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้กระบวนการพัฒนาชุมชนการเรียนรณู้ (PLC) 

 4.4 ขั้นส่งต่อวิถีศูนย์การศึกษาพิเศษสู่บ้าน 

       4.4.1 Open eye ผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนกับลูก หลาน ในสถานการณ์จริง

       4.4.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันวางแผนพัฒนาลูกหลานกับครูและผู้บริหารศูนย์

5. องค์ความรู้หรือผลลัพธ์ที่ได้ 

 5.1 ผู้ปกครองได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ลงมือท�าจนเกิดเป็นความรู้และความเข้าใจเฉพาะแต่ละคน

 5.2 ทบทวนการเรยีนรูข้องครแูละผูป้กครองในการพฒันาเดก็ให้มทีกัษะชวีติ ทักษะการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนจากความ

ส�าเร็จ จากการฟังกันและกัน เรียนจากการสังเกตและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 5.3 ผู้ปกครองเข้าใจวิถีและน�าไปปรับใช้ที่บ้าน ท�าให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างบ้านและศูนย์การศึกษาพิเศษ

 

6. ปัจจัยสู่ความส�าเร็จ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)
 6.1 นโยบาย ได้รับการสนับสนุนเชิงนโยบายจากศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ในด้านงบประมาณ
 6.2 ความร่วมมือ ได้รับความร่วมมือจากครูศูนย์การศึกษาพิเศษ นักศึกษาฝึกสอน อาจารย์ประจ�าโปรแกรมการ
ศึกษาพิเศษ และผู้ปกครองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ตลอดจนโรงเรียนเครือข่ายต้นแบบโรงเรียนสุขภาวะ โรงเรียน 
ล�าปลายมาศพัฒนา
 6.3 กระบวนการพฒันาชมุชนการเรยีนรู ้(PLC) เป็นการร่วมกนัพฒันาองค์กรโดยการแลกเปลีย่นเรียนรู้ จากความ
ส�าเร็จ (AAR) และเรียนรู้ก่อนการส�าเร็จ (BAR) การสร้างวิถีปฏิสัมพันธ์ สื่อสารเชิงบวก การตรงเวลา ในการปฏิบัติงาน 
เต็มเวลา และสรุปผลวางแผนเรียนรู้นอกเวลา

7. การน�าไปใช้ประโยชน์
 7.1 แผนการเรียนรู้บูรณาการ (PBL) ให้บริการส�าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ภายในศูนย์ 34 คน
 7.2 นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ ชั้นปี 1 – ชั้นปี 5 ได้เรียนรู้ทักษะการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเป็นสุข
 7.3 ผู้ปกครองนักเรียน 34 ครอบครัว ได้น�าวิถีศูนย์การศึกษาพิเศษไปสู่บ้านเพื่อให้เกิดความงอกงามอย่างต่อเนื่อง

การเปิดบ้านเพื่อการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้
 ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการพัฒนารูปแบบการสอนมาอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งน้ีมีการปฏิรูปการสอนแบบใหม่โดยใช้
แผนการบูรณาการ (PBL) ส�าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อพัฒนาคุณภาพ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา 
ตลอดจนคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงได้ร่วมกันคิดนวัตกรรมการเรียนรู้โดยสร้างจิตวิทยาเชิงบวก โดยเริ่มจากครู อาจารย์ของ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ จนส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงถึงนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในศูนย์ 
 เนื่องจากความงอกงามของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษจ�าเป็นต้องมีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน จึงได้จัดให้มีการ
เปิดบ้านให้ผู้ปกครองนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยผ่านกระบวนวนการ 

(PLC) ระหว่าง ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหารศูนย์ ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันดังนี้
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ชั้นเรียนพิเศษ 1 : หัวใจของแม่

 นักเรียนชั้นนี้เป็นนักเรียนที่เพิ่มเริ่มเข้าสู่การพัฒนา พ่อแม่ ผู้ปกครอง ไม่มีความรู้ ความเข้าใจในด้านการดูแลลูก 

ตลอดจนการดูแลหัวใจตนเองและครอบครัว 

ผู้ปกครอง “ท�าไมอยู่กับครูน้องถึงเชื่อฟัง”

ครูประจ�าชั้น “การดูแลลูกจ�าเป็นต้องเริ่มจากการให้ลูกเกิดการไว้วางใจ เชื่อใจ ในตัวพ่อ แม่เสียก่อน ลูกจึงจะเชื่อฟัง มั่นใจ

และยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันกับเรา ทางศูนย์เราใช้การเลียนแบบเสียง ท่าทางของเด็กท�าให้เด็กรับรู้ได้ว่าเราอยากสนทนา  

อยากเล่น เค้าจะสนใจเราเอง ” 

ชั้นเรียนพิเศษ 2 : สอนพัฒนาด้านไหนดี

 นักเรียนห้องน้ีได้รับการพัฒนาจากชั้นเรียนพิเศษ 1 มาแล้วท�าให้ผู้ปกครองมีความเข้าใจในตัวเด็กและมีวิธีการ

จัดการพฤติกรรมต่างๆ ด้วยตัวเอง 

 ผู้ปกครอง 1 : “คุณแม่ท่านอื่นๆ สอนอะไรลูกบ้างคะที่บ้าน”

 ผู้ปกครอง 2,3,4 : “ที่บ้านสอนให้ช่วยตนเองในการกินข้าว  เข้าห้องน�้า , ส่วนที่บ้านสอนให้รู้จักอยู๋ในสังคม พาไป

ห้างสรรพสินค้า , ที่บ้านไม่ค่อยมีเวลาคะ อาศัยครูเป็นส่วนใหญ่”

 ครูประจ�าชั้น : “ จริงๆ แล้วการพัฒนาเด็กนั้นแต่ละบ้านไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการพัฒนาลูกในด้านใด

ก่อน ขึ้นอยู่กับความพร้อมของเด็ก ความพร้อมของผู้ปกครอง ”

ชั้นเรียนพิเศษ 3 :   เปิดบ้านเหมือนได้เปิดใจผู้ปกครอง

 นักเรียนชั้นเรียนพิเศษ 3 เป็นเด็กที่มีการเรียนรู้ที่ดี และผู้ปกครองเอาใจใส่เป็นอย่างดี ท�าให้การพูดคุยแลกเปลี่ยน

เรียนรู้เต็มไปด้วยความรักและห่วงใย

 ผู้ปกครอง 1 : “ไม่คิดเลยว่า ครูจะต้องสอนขนาดนี้ แต่ก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของลูก จนอยากเข้ามาดูว่าครูสอน

อย่างไร  พอได้เห็นตั้งแต่เข้าแถวถึงเข้าใจครู ว่าครูก็ท�างานหนักเช่นเดียวกับเราพ่อแม่ ”

 ผู้ปกครอง 2 : “วันนี้รู้สึกขอบคุณครู ที่ท�าให้ได้มาเห็น กิจกรรมในศูนย์ การท�าจิตศึกษา การสอนแบบไม่เหมือน

การสอน แต่ดูแล้วเด็กได้หลายอย่างจากตรงนั้น ”

 

ชั้นเรียนพิเศษ 4 :  จะไปทางไหนดี

 นักเรียนชั้นนี้เป็นเด็กที่โตที่สุดในศูนย์ พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีความกังวลใจเรื่องการศึกษาต่อว่าจะไปเรียนร่วม หรือ

ว่าจะฝึกอาชีพดี

 ผู้ปกครอง : “พวกเรารู้สึกรักศูนย์ และพวกเราอยากให้ศูนย์มีแนวทางในการดูแลลูกๆ ต่อไป”

 ครูประจ�าชั้น : “ครูไม่สามารถบอกได้ว่าเด็กจะเลือกไปทางไหน แต่ครูบอกได้ว่าเด็กๆ ท�าอะไรได้บ้าง มีข้อดีอะไร

บ้างที่เป็นจุดเด่น ที่เหลือทางผู้ปกครองต้องเป็นคนตัดสินใจ โดยดูจากความพร้อมหลายๆ ด้าน”

8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�าความรู้ไปใช้

 การสนทนานา พูดคุย และดูพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ จะเป็นการวัดได้ว่าผู้ปกครองได้น�าความรู้และ

ประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ 
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 9. รายชื่อสมากชิก Cop

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาระดี ชาญวิรัตน์  ประธาน Cop

 ดร.สิริลักษณ์  โปร่งสันเทียะ   ที่ปรึกษา Cop

 นางสาวประดับศรี  พินธุโท    ที่ปรึกษา Cop 

 นางชนิดาภา    ศุพาสีห์    หัวหน้า Cop

 นางภาสินี บุญศรี    ครูการศึกษาพิเศษ

 นางสาวพัชราวดี  เมืองหงส์     ครูการศึกษาพิเศษ

 นางสาวชลธิชา เฉียงกลาง   ครูการศึกษาพิเศษ

 นางสาววโรชา เขตต์งูเหลือม   ครูการศึกษาพิเศษ

 นางสาวสุวิมล    ชั่งทอง    ครูการศึกษาพิเศษ 
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ด้านการเรียนการสอน

ระบบและกลไกส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนากิจกรรมกรณีตัวอย่าง

หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

1.ที่มาและความส�าคัญ

            ความส�าเร็จของการจัดการศึกษาอาจมีหลายปัจจัยแต่มีปัจจัยหนึ่งที่ส�าคัญคือ นักศึกษาเพราะผลของเอาต์พุต 

ของกระบวนการคอื บัณฑติ ดังนัน้การประกนัคุณภาพระดับหลกัสตูรให้ความส�าคญักบัการสร้างกระบวนการเพือ่ให้หลกัสตูร

วิชาสามารถสร้างกระบวนการส่งเสรมิและการพฒันานกัศกึษาให้เกดิทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 [1] ซ่ึงมคีวามเหมาะ

สมต่อคุณสมบัตินักศึกษาที่อยู่ในช่วงเจเนอเรชั่นแซด ซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาที่เกิดในปี พ.ศ.2540ขึ้น ซึ่งเกิดมาพร้อมการ

เปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตตั้งแต่การตั้งครรภ์ของคุณแม่ ซึ่งให้ความส�าคัญใส่ใจในการดูบุตรตั้งแต่ในครรภ์ประจวบเหมาะกับ

การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยรีะบบดจิติอลท�าให้เกดิเดก็ในยคุเจนแซดถอืเป็นเดก็ยคุดจิิทลั (Digital Generation) โดยเป็นยคุ

ทีม่กีารติดต่อสือ่สารโดยใช้เทคโนโลยรีะบบไร้สายและระบบเนต็เวร์ิคเข้ามามส่ีวนส�าคญักบัการใช้ชวีติประจ�าวนัส่งผลต่อการ

เรียนรู้ของเด็กในยุคนี้อย่างมากทุกอย่างโดยเฉพาะการศึกษาหาข้อมูล การเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ การสื่อสารที่ไม่

จ�ากดัอยูแ่ต่เพยีงในจงัหวดั ในประเทศแต่สามารถสือ่สารกนัได้ท่ัวโลกท�าให้เกดิโลกไร้พรมแดน ด้วยคณุสมบัตนิีท้�าให้นกัศกึษา

เป็นบุคคลทีส่ามารถรบัข้อมลูจากแหล่งอนิพตุพร้อมกนัได้หลายๆ แหล่งและสามารถประมวลผลออกมาได้ แต่มคีวามอดทน

ต�่าไม่ท�าอะไรอยู่เดียวเป็นเวลานาน [2] จึงท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนรู้ในทุกด้านเพื่อให้เกิดความ 

เหมาะสมกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก ได้แก่  

(1) กลุ่มวิชาหลัก (core subjects) (2) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) (3) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และ

นวัตกรรม (learning and innovation skills) และ (4) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (information, media 

and technology skills) [3] ซึง่เป็นการเปลีย่นแปลงการเรยีนการสอนครัง้ใหญ่เพราะต้องสอนในลกัษณะทีเ่ป็นการวางแผน

เป็นโค้ชผู้แนะน�าให้นักศกึษาสามารถคดิเองลงมอืท�าด้วยตนเองผ่านทกัษะจากการเรยีนรูพ้ร้อมกบัปฏบิตัไิปด้วยกนั โดยการ

เปลีย่นห้องเรยีนให้เป็นห้องท�างาน การเรยีนรูเ้น้นรูล้กึน�าไปใช้งานได้จรงิแต่ไม่ต้องเรยีนรูท้กุเนือ้หาทีก่�าหนด เป็นต้น [4] ซ่ึง

ผลการเรียนรู้นั้นสามารถตอบสนองส่งผลต่อบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก�าหนดไว้ใน มคอ.2 อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 

1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้  3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางแผนกงานแผนและ

ประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

นครราชสีมา จึงน�าตัวอย่างระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์มาเป็น 

แนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งมีหลักฐานที่ยืนยันเชิงประจักษ์ผ่านเชิงสถิติด้านใบรับรองความสามารถ สิ่งประดิษฐ์ที่สามารถตอบสนอง

ความต้องการของชุมชนรวมถึงการขอทุนวิจัยในการจัดท�า และผลการได้งานท�าของบัณฑิตหรือประกอบอาชีพอิสระ 

ภายใน 1ปี ที่มีแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่อง

2.วัตถุประสงค์

 2.1 จัดท�าแผนกิจกรรมตลอดหลักสูตรที่มีความเหมาะสมกับนักศึกษาแต่ละชั้นปี

 2.2 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
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 2.3 ท�าให้นักศึกษามีอัตลักษณ์เป็นไปตามปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรและของคณะ

 2.4 สร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะเป็นไปตามความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย

3.ผู้ใช้ความรู้

 ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร อาจารย์ประจ�าหลกัสตูร แผนกงานพฒันานกัศกึษา สโมสรนกัศกึษาและกองพัฒนานกัศกึษา

4.วิธีการด�าเนินงาน/ขั้นตอนการท�างาน

 แนวความคดิการสร้างแนวปฏบิติัทีดี่เกีย่วกบัการส่งเสรมิและพฒันานกัศกึษาหลกัสตูรวชิาวิศวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์ 

โดยเร่ิมจากการน�าวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ระยะ 4 ปี  

(พ.ศ.2557 - 2560) น�ากลยทุธ์มาก�าหนดแนวปฏิบติัของโครงการ/กจิกรรมเพือ่ให้สามารถก้าวไปยงัวสิยัทศัน์ท่ีตัง้ไว้ผ่านการ

ก�าหนดจุดประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด โดยเน้นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วนตามจุดมุ่งหมาย

ของหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มคอ.2 มีส่วนประกอบ 4 ด้านคือ 1.ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ 2.ความรู้ด้านวงจรไฟฟ้าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 3. ความรู้ด้านวงจรรวมและสมองกลฝังตัว และ 4. ความรู้

ด้านประมวลผลสัญญาณ โดยอาศัยทักษะการเรียนรู้มาก�าหนดกอบล�าดับกิจกรรมเพื่อให้สามารถเกิดทักษะการเรียนรู้ 

ในศตวรรษที่ 21 ด้วยการเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมตามชั้นปีที่ก�าหนดดังแสดงในผังรูปที่ 2 โดยอาศัยแนวความคิดคือ

รูปที่ 1 ผังความสัมพันธ์การสร้างระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาหลักสูตรวิชาวิศวกรรม

 



3232

รูปที่ 2 ผังก�าหนดกิจกรรมนักศึกษาชั้นปีต่างๆ ที่ต้องเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 เมือ่นักศกึษาเข้ามาในชัน้ปีที ่1 หลกัสตูรวางแผนจดัท�าโครงการและกจิกรรมสมัพนัธ์ร่วมกบัคณะวศิวกรรมศาสตร์

และสถาปัตยกรรมศาสตร์ รวมถึงกิจกรรมหลักสูตรวิชาเพื่อท�าให้นักศึกษาได้มีเพื่อนรู้จักการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยรวมถึง

การสร้างคณุธรรมและจรยิธรรมไปพร้อมกัน ส่งผลให้เกดิการปรบัตัวและการอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ได้อย่างมคีวามสขุ เมือ่นกัศึกษา

ขึ้นชั้นปีที่ 2 หลักสูตรเพิ่มทักษะทางวิชาชีพผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยอาศัยอาจารย์ รุ่นพี่ท่ีมีทักษะและแต่งตั้งคณะ

กรรมการด�าเนินงานเพื่อควบคุมและดูแลกิจกรรมในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยเน้นเป็นการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา 

เมื่อนักศึกษาที่ผ่านทุกกิจกรรมจะสามารถหาอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานล่วงหน้าเพราะรายวิชานี้เรียนในภาคเรียนท่ี 2  

ในชัน้ปีที ่3 เพือ่จะได้เข้าประจ�าห้องปฏบิตักิารวจิยัเฉพาะทางของกลุม่อาจารย์แต่ละท่านเป็นการส่งเสรมิความรูแ้ละทกัษะ

ปฏิบัติเพิ่มเติมจากการใช้งานจริงของรุ่นพี่ที่จัดท�าโครงงานอยู่แล้ว ในชั้นปีที่ 3 นักศึกษามีความรู้ด้านวิชาการตามรูปแบบ

การออกแบบการเรยีนการสอนตาม มคอ.3 และมทีกัษะฝีมอื รวมถงึการปรับตวัอยูร่่วมกับผูอ่ื้นในสงัคมมหาวทิยาลยั หลกัสตูร

จึงจัดกิจกรรมบริการวิชาการ การออกค่ายบ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อน�าสิ่งที่เรียนและปฏิบัติในห้องปฏิบัติการลงสู่ภาคสนาม  

ซ่ึงท�าให้นักศกึษาได้เพิม่ประสบการณ์เรยีนรูก้ารแก้ปัญหาเฉพาะหน้ารวมถึงการใช้ชีวตินอกมหาวทิยาลยัร่วมกบัผูอ้ืน่ในชุมชน

ต่างๆ ที่จัดโครงการ และในหลักสูตรนักศึกษาทุกคนจะต้องเข้าโครงการเตรียมความพร้อมในการออกสหกิจศึกษา รวมทั้ง

ต้องเข้าโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับน�าไปใช้งานในการออกสหกิจและเมื่อจบการศึกษา  

ขณะที่นักศึกษาทุกคนเริ่มเสนอหัวข้อโครงงานจากการที่ได้ศึกษาหาความรู้โดยอาศัยเทคโนโลยีด้านสารสนเทศ องค์ความรู้

ด้านทักษะที่ได้เข้าร่วมโครงการ การศึกษาซ�้าในรายวิชาแกนส่งผลให้นักศึกษามีความพร้อมในการจัดท�าโครงงาน ในชั้นปีที่ 

4 นัน้จะมโีครงการด้านสหกจิเพยีงอย่างเดยีวเพราะนกัศกึษาต้องจดัท�าโครงงานและหาสถานทีอ่อกสหกจิศกึษาในภาคเรยีน

ที่ 2 ต่อไป  ระบบและกลไกการจัดท�าแผนการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ดังแสดงในรูป

ที่ 3 เริ่มต้นระบบโดยอาจารย์ประจ�าหลักสูตรทั้ง 5 คนนัดประชุมเพื่อจัดท�าแผนโดยอาศัยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ

วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (พ.ศ.2557-2560) เพื่อเลือกประเด็นยุทธศาสตร์ จุดประสงค์ และตัวชีวัด (KPI) 
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พร้อมทัง้กลยทุธ์ใช้ในการก�าหนดโครงการ/กจิกรรม วัตถปุระสงค์และตวัช้ีวดัผลส�าเรจ็วัตถุประสงค์ของการด�าเนนิโครงการ/

กิจกรรม เพือ่น�าแผนจดัท�าเสนอต่อกรรมการบริหารสาขาวชิาวศิวกรรมอเิลก็ทรอนกิส์เพือ่พจิารณาและก�าหนดผูร้บัผดิชอบ

ในการจัดท�าเสนอโครงการ/กิจกรรม เข้างบประมาณประจ�าปีท้ังรายจ่ายและรายได้ของคณะฯลฯ พร้อมจัดท�าปฏิทินการ

ด�าเนินโครงการประจ�าปีการศึกษาของหลักสูตรวิชาเพื่อแจ้งให้นักศึกษาทราบ เมื่อโครงการได้รับอนุมัติเข้าแผนเริ่มจัดท�า

ตามข้อเสนอทุกๆ ไตรมาส จะต้องมีการน�าผลการด�าเนินโครงการ/กิจกรรมมาสรุปผลเพื่อพิจารณาทบทวนถึงปัญหาท่ีพบ

ข้อเสนอแนะจากการจัดมาใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินโครงการ/กิจกรรมในช่วงเวลาที่เหลือเพื่อสามารถบรรลุตามตัวบ่งชี้

ได้ครบและมีผลคะแนนโดยรวมอยู่ในระดับดี ถึง ดีมาก เมื่อนักศึกษาจบการศึกษาหลักสูตรวิชาต้องติดตามนักศึกษาทุกคน

มาท�าการกรอกข้อมลูการได้งานท�าภายใน 1 ปี โดยกองพฒันานกัศกึษาได้จัดท�าเป็นระบบออนไลน์น�าผลการด�าเนนิโครงการ/

กิจกรรม ข้อเสนอแนะจากบัณฑิต ผู้ประกอบการ จากผลการออกสหกิจ ความพึงพอใจต่อการใช้หลักสูตรของบัณฑิตมา

ประชุมทบทวน วางแผนปรับปรุงแก้ไขเป้าหมาย ตัวชี้วัด ของการจัดท�าโครงการ/กิจกรรมให้มีความทันสมัยต่อการ

เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในปีการศึกษาถัดไปเพื่อท�าให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี

รูปที่ 3 ระบบและกลไกจัดท�าแผนการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
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 หลักสูตรได้ก�าหนดกิจกรรมตามชั้นปีเพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 21 ซึ่งในชั้นปีที่ 1 มีกิจกรรมส่งเสริม

และพัฒนานักศึกษาขั้นต�่าจ�านวน 8 โครงการ/กิจกรรม โดยเป็นของหลักสูตรโดยตรง 4 กิจกรรมคือ การเตรียมความความ

พร้อมด้านพื้นฐานวิชาช่าง กิจกรรมจัดท�าพานส�าหรับไหว้ครู กิจกรรมประชุมเชียร์สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ

กิจกรรมพี่ดูแลน้อง 

ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ของโครงการนักศึกษาชั้นปีที่ 1ที่ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 ส�าหรับชั้นปีที่ 2 หลักสูตรก�าหนดกิจกรรมเน้นหนักมาทางการเตรียมความพร้อมด้านทักษะวิชาชีพให้ครบตามข้อ

ก�าหนดของหลักสูตร มคอ.2 และเพิ่มเงื่อนไขบัณฑิตนักปฏิบัติของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 7 ข้อ 

คอื 1. หลักสตูรต้องมหีน่วยกติการจัดการเรยีนการสอนภาคปฏบิตัมิากกว่ามหาวทิยาลยัอืน่ 2. นกัศกึษาต้องได้รบัใบประกาศ

รับรองความสามารถในสาขาที่ศึกษาอยู่จากหน่วยงานที่ได้รับมาตรฐานจากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 3. อาจารย์

ประจ�าสาขาวิชาต้องได้รับใบประกาศรับรองความสามารถด้านสาขาที่สอน 4. มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

มหาวิทยาลยัส�าหรบัการจัดการเรยีนการสอน 5. อาจารย์ใช้เอกสารการประกอบการสอนเป็นภาษาองักฤษ 6. สาขาวิชาต้อง

มีห้องปฏิบัติการพื้นฐานตามสภาวิชาชีพก�าหนด 7. สาขาวิชาต้องมีการจัดวัสดุฝึกที่เพียงพอต่อการเรียนการสอน หลักสูตร

จงึจดักจิกรรมเตรียมความพร้อมทัง้ 4 ด้านทีน่กัศกึษาต้องเกดิทกัษะเหล่านีเ้มือ่จบการศกึษาออกไป โดยเริม่จากการประกอบ

วงจรและออกแบบลายวงจรพิมพ์ การใช้เครื่องมือวัดพื้นฐาน เพื่อให้เกิดทักษะก่อนที่เริ่มเรียนปฏิบัติในรายวิชาการทดลอง

อิเล็กทรอนิกส์ 1 ในภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 2 ซึ่งหลักสูตรวิชาใช้วิธีการทดสอบผลการอบรมเตรียมความพร้อมโดย

การสอบเพื่อรับใบประกาศรับรองความสามารถ โดยการน�าหน่วยงานภายนอกมาประเมินด้านทักษะความรู้พื้นฐานและ

ทักษะด้านปฏิบัติผ่านโครงการทดสอบทักษะฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (โทรทัศน์) ระดับหนึ่งของศูนย์

พัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 ซึ่งโครงการนี้เริ่มจัดท�าตั้งแต่ปี 2556 ถึง ปัจจุบัน นอกเหนือจากนี้เป็นกิจกรรมที่จัดท�าในภาค 

ฤดูร้อนคือ การใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปเพื่องานอิเล็กทรอนิกส์ และกิจกรรมส่งเสริมการใช้งานสมองกลฝังตัวเพื่อการประมวล
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สัญญาณส�าหรับเตรียมความพร้อมในการจัดท�าโครงงานและศึกษาวิชาในการเขียนโปรแกรมในปีการศึกษาที่ 3 ก่อนขึ้นปีที่ 

3 นักศึกษาทุกคนจะได้เป็นพี่เลี้ยงส�าหรับในการสอนน้องๆระดับมัธยมต้น ในโครงการค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ซึ่งได้รับ

งบประมาณสนับสนุนจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดยนักศึกษาทุกคนต้องผ่าน

กิจกรรมเตรียมความพร้อมส�าหรับเป็นพี่เลี้ยงค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์อีกด้วย

ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ของโครงการนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 ส�าหรับชั้นปีที่ 3 และ 4 หลักสูตรก�าหนดกิจกรรมโดยเน้นด้านการบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและท�านุบ�ารุง 

ศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ โรงเรียนและวัด ให้นักศึกษาเข้าร่วมไม่ต�่ากว่า 3 โครงการ เช่น โครงการบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 

โครงการย่อยที่ 2 : บ�าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเพื่อชุมชน และโครงการ “กองทุนท�านุบ�ารุงศิลปวัฒธรรม” กิจกรรมย่อยที่ 1 

น�าแสงเสียงสู่พุทธสถานสีมาอโศก ด้านการเตรียมความพร้อมเพื่อการท�างาน ให้นักศึกษาเข้าร่วมไม่ต�่ากว่า 2 โครงการ เช่น 

โครงการอบรม TOEIC เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อการท�างาน และโครงการเตรียมบุคลากรก่อนเข้าสู ่ 

ภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น ด้านสหกิจศึกษา ด้านการบริการวิชาการคณะมีการจัดตั้งศูนย์ซ่อมบ�ารุงคณะวิศวกรรมศาสตร์

และสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพในการท�างาน มีการส่งนักศึกษาเข้าร่วม 

การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์งานไอซีทีไทยแลนด์ 
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 ตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ของโครงการนักศึกษาชั้นปีที่ 3และ 4 ที่ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

5.ผลส�าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี

 

5.ผลส ำเร็จของงำน/แนวปฏบิัติที่ด ี

เป้ำหมำย 
ผล 

ปีกำรศึกษำ 56 ปีกำรศึกษำ 57 ปีกำรศึกษำ 58 ปีกำรศึกษำ 59 
ร้อยละบัณฑิตได้งานท าภายใน1ปี 86.7 93.33 100 - 
จ านวนนักศึกษาที่ได้รับประกาศรับรอง
ความสามารถจากหน่วยงานภายนอก 

15 48 56 64 

จ านวนโครงการงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
ที่ได้รับอนุมัติทุน 

- 2 โครงการเป็นเงิน 
1,000,000 บาท 

2 โครงการเป็นเงิน 
1,200,000 บาท 

4โครงการเป็นเงิน 
1,600,000 บาท 

โครงการถ่ายทอดวิชาการ 1 1 3 3 
โครงการบ าเพ็ญประโยชน์ 1 1 3 3 
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ 9 มทร. รางวัลชนะเลิศ

อันดับ 1 
รางวัลชนะเลิศ

อันดับ 1 
รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 2 
- 

ผลการด าเนินงานด้านหลักสูตร มคอ.7 - 2.91 3.66 3.84 
แข่งขันสิ่งประดิษฐ์ในงาน ICT 
Thailand  

- ผลงานได้รับการ
คัดเลือกเข้ารอบ 

แสดงผลงาน 

ผลงานได้รับการ
คัดเลือกเข้ารอบ 
ชิงชนะเลิศ 16ทีม 

รางวัลชนะเลิศ
และได้รับคัดเลือก
เข้าโครงการต่อ
กล้าให้เติบใหญ่ 
ได้รับการจด
สิทธิบัตรและ

จัดท าเป็นสินค้า
เพื่อจ าหน่าย 

 

6.ปัจจัยสู่ควำมส ำเร็จ 

 1.การจัดท าแผนกิจกรรมตลอดหลักสูตรท าให้สามารถบริหารและจัดกิจกรรมในแต่ละช้ันปีได้
สอดคล้องกับแผนการเรียน 
 2.การสร้างกระบวนงานที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรและนักศึกษามีส่วนร่วมท าให้การจัดท า
โครงการ/กิจกรรมได้รับความร่วมมือกับทกุส่วน 
 3.การก ากับติดตามและแก้ไขปัญหาสามารถท าได้ตามแผนที่ก าหนดและสามารถควบคุม
ช่วงเวลาในการด าเนินงานให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมโดยอาจารย์ผู้ดูแลหลกัสูตร หัวหน้าสาขาวิชาและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบกิจกรรมสาขาวิชาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
พัฒนาวินัยนักศึกษา 
 4.ข้อมูลส่งกลับในแต่ละด้านได้แก่ ผลประเมินสหกิจศึกษา ผลประเมินจากการใช้บัณฑิต 
อัตราการได้งานท าใน 1ป ี 
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6.ปัจจัยสู่ความส�าเร็จ
 1.การจดัท�าแผนกิจกรรมตลอดหลกัสตูรท�าให้สามารถบรหิารและจดักจิกรรมในแต่ละชัน้ปีได้สอดคล้องกบัแผนการ
เรียน
 2.การสร้างกระบวนงานทีอ่าจารย์ประจ�าหลกัสตูรและนกัศกึษามส่ีวนร่วมท�าให้การจดัท�าโครงการ/กจิกรรมได้รบั
ความร่วมมือกับทุกส่วน
 3.การก�ากบัตดิตามและแก้ไขปัญหาสามารถท�าได้ตามแผนทีก่�าหนดและสามารถควบคมุช่วงเวลาในการด�าเนนิงาน
ให้อยูใ่นช่วงทีเ่หมาะสมโดยอาจารย์ผูดู้แลหลักสูตร หวัหน้าสาขาวชิาและอาจารย์ผูร้บัผดิชอบกจิกรรมสาขาวิชาและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาวินัยนักศึกษา
 4.ข้อมลูส่งกลบัในแต่ละด้านได้แก่ ผลประเมนิสหกจิศึกษา ผลประเมนิจากการใช้บณัฑติ อตัราการได้งานท�าใน 1ปี 
 5.การน�าแผนยุทธศาสตร ์ชาติ ยุทธศาสตร ์มหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร ์คณะวิศวกรรมศาสตร ์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์มามีส่วนร่วมในการสร้างกิจกรรมเพื่อท�าให้บัณฑิตมีองค์ความรู้ที่ก้าวทันในสิ่งที่ชาติต้องการ
 6.ผู้บริหารคณะ ผู้ปกครองและตัวนักศึกษาที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม

7.การน�าไปใช้ประโยชน์
 หลักสูตรวิชาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาสามารถน�ากระบวนงานนี้ไปปรับใช้ในการจัดท�าแผนกิจกรรม
ตลอดหลักสูตรเพื่อสร้างบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์เป็นไปตามปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร

8.เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�าความรู้ที่ใช้งาน
 8.1 ผลสรุปการด�าเนินงานตามแผนกิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 8.2 ผลด�าเนินงานตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ของหลักสูตร
 8.3 แนวโน้มการได้งานท�าหรือประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา 1ปี
 8.4 แนวโน้มคะแนนประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บัณฑิตที่ดีขึ้น

9.เอกสารอ้างอิง
[1] ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2557.  กรุงเทพฯ  :  ภาพพิมพ์จ�ากัด, 2557.   
[2] ชาญชัย ดีอ่วม. การสื่อสารระดับประสาทวิทยาเพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ส�าหรับเจเนเรชั่นแซท. วิทยานิพนธ์. 
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัม์, 2555.
[3] วิจารณ์ พานิช. การสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ  :  มูลนิธิสยามกัมมาจล. 2556.
[4] วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรืองและอธิป จิตตฤกษ์. ทักษะแห่งอนาคตใหม่การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ  :  โอเพ่นเวิลด์
สพับลิชชิ่งเฮาส์ จ�ากัด. 2556.

รายชื่อสมาชิกจัดท�าแนวปฏิบัติที่ดี
 1. ผศ.สุรินทร์     อ่อนน้อม
 2. นางสาวชดาษา  เนินพลกรัง

 3. นางสาวนฤมล   ตั้งสุณาวรรณ

 4. นางสาวจิราภา  พร้อมสันเทียะ
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ด้านการวิจัย

การยกระดับศักยภาพด้านการวิจัยของนักศึกษาด้วยแนวคิด “สอบจบนอกมหาวิทยาลัย” 

กรณีศึกษา หลักสูตร อส.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1. ที่มาและความส�าคัญ

 หลักสูตร อส.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เริ่มเปิดการเรียนการสอนในปี 

พ.ศ. 2549 ในชื่อปริญญา “อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต” แห่งแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคอีสาน ซึ่งเน้นหนักในเรื่อง

การสอนให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการอุตสาหกรรมการผลิตและรองรับอุตสาหกรรมการผลิตที่ขยาย

ตัวในประเทศไทย ตลอดเวลาที่ได้เปิดการสอนมานั้นผู้สอนได้ท�าการพัฒนาและปรับปรุงรายวิชาที่สอนให้มีความทันสมัย 

โดยใช้ข้อมูลหลายทางคือ ผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษา ผู้ประกอบการ และอาจารย์ภายนอก เพื่อให้หลักสูตร

สอดคล้องกับความต้องการบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการผลิต และสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการผลิต

บัณฑิตกับด้านการวิจัย 

 ข้อมลูจากการสมัภาษณ์บณัฑติพบว่า อปุสรรคทีส่�าคญัหลงัจากเรยีนจบแล้วไปสมคัรงานในอตุสาหกรรมขนาดใหญ่

คือใช้เวลาในการหางานนานกว่า 6 เดือนขึ้นไป เนื่องจากผู้ประกอบการไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นในด้านวิชาการของบัณฑิตที่

จบไป ซึ่งในขณะเดียวกันในวิชา“โครงการพิเศษในงานอุตสาหกรรม” มีจ�านวนนักศึกษาช้ันปี 4 ตกค้างเป็นจ�านวนมาก 

เนื่องจากกระบวนการสอบจบในวิชานี้มีวิธีการเดียว คือการสอบจบจากคณะกรรมการประจ�าหลักสูตรฯและประธานสอบ

จากภายนอก  ท�าให้ต้องรอประธานกรรมการภายนอกให้ว่างจากภารกิจจึงจะเข้ามาด�าเนินการสอบได้ ส่งผลให้เวลาในการ

ส�าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่เกิน 4 ปีการศึกษา

 จากที่กล่าวมาข้างต้น คณาจารย์ประจ�าหลักสูตรฯจึงได้คิดแนวทางเพ่ือแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกล่าวคือ ปัญหาความ

เช่ือม่ันด้านวิชาการของผู้ใช้บัณฑิต และปัญหาระยะเวลาส�าเร็จการศึกษาของนักศึกษามากกว่าท่ีหลักสูตรฯได้วางแผนไว้  

จึงมีการเสนอแนวคิด “สอบจบนอกมหาวิทยาลัย”และทดสอบแนวคิดดังกล่าวตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 จนถึงปีการศึกษา 

2559 เพื่อจะได้น�าผลที่ได้มาเป็นแนวทางพัฒนาการเรียน การสอน และการวิจัยของนักศึกษาในอนาคต

2. วัตถุประสงค์

 2.1 เพือ่ยกระดบัความสามารถในด้านวชิาการของบณัฑติหลกัสตูร อส.บ. การจดัการอตุสาหกรรมให้เป็นทีย่อมรบั

มากขึ้น

 2.2 เพื่อให้จ�านวนบัณฑิตหลักสูตร อส.บ. การจัดการอุตสาหกรรม ส�าเร็จการศึกษาตามแผนของหลักสูตรฯ 

ที่วางไว้ให้มากขึ้น

3. ผู้ใช้ความรู้ 

 3.1 ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจ�าหลักสูตร 

 3.2 ผู้สนใจทั่วไป

4. กระบวนการ

 โครงการนี้มีกระบวนการด�าเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
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 4.1 การแนะน�าทางเลือกใหม่เพื่อใช้ในการสอบจบวิชาโครงการพิเศษในงานอุตสาหกรรม
 ขัน้ตอนนีไ้ด้จากการประชมุอาจารย์ประจ�าหลกัสตูรฯทัง้หมดแล้วได้บทสรปุว่า กระบวนการสอบจบในวชิาโครงการ
พิเศษในงานอุตสาหกรรมนั้นนักศึกษาสามารถเลือกได้ดังต่อไปนี้ 
  4.1.1 การสอบจบด้วยวิธีด้ังเดิมของหลักสูตรฯ คือต้องน�าเสนอต่อคณะกรรมการสอบท่ีแต่งตั้งข้ึน 
จากประธานหลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม
  4.1.2 การสอบจบด้วยวิธีการใหม่ โดยวิธีนี้นักศึกษาต้องส่งบทความไปน�าเสนอในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติขึ้นไป แทนการสอบกับคณะกรรมการสอบที่แต่งตั้งขึ้นจากประธานหลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม ซึ่งการ 
ไปน�าเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษานั้น ต้องอยู่ภายได้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
 1. ต้องเป็นงานที่จัดขึ้นจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 2. ต้องเป็นการน�าเสนอแบบ Oral Presentation
 3. ต้องน�าเสนอในกลุ่มด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือใกล้เคียง โดยต้องผ่านการพิจารณาของอาจารย์ประจ�าวิชาฯ
 
  เมื่อได้ทางเลือกในการสอบจบในวชิาโครงการพเิศษฯแล้ว อาจารย์ทีร่บัผดิชอบในรายวชิาโครงการพเิศษฯมหีน้าที่
ในการประชาสมัพันธ์เพือ่สร้างความเข้าใจ รวมท้ังตอบข้อซกัถามถึงข้อด ีและข้อเสยีในแต่ละทางเลือกเพือ่ให้นกัศกึษาตดัสนิใจ
 4.2 ขั้นตอนการจูงใจการให้นักศึกษากล้าที่จะเลือกแนวทางการสอบจบวิธีใหม่ 
 ขั้นตอนนี้หลักสูตรฯจะท�าการมอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา “สัมมนา” เพิ่มเติมขั้นตอนการสอนด้วย
วิธีการดังต่อไปนี้
 1. สร้างความคุน้เคยกบัการอ่านงานวจิยัจากวทิยานพินธ์ในระดับบัณฑติศกึษา ในเรือ่งทีน่กัศกึษาสนใจ โดยใช้ฐาน
ข้อมูล “เครือข่ายห้องสมุดแห่งประเทศไทย (ThaiLIS)” จากนั้นให้น�าเสนอสิ่งท่ีนักศึกษาเข้าใจและไม่เข้าใจในช้ันเรียน  
เพื่อให้นักศึกษากล้าที่จะค้นคว้าความรู้ในระดับงานวิจัยที่สูงขึ้นมากกว่าที่อาศัยการค้นคว้าจากงานเก่าๆของรุ่นพี่เป็นหลัก  
 2. สร้างความคุน้เคยกบัการอ่านบทความวชิาการในการประชมุวชิาการระดบัชาตทิีจ่ดัขึน้ รวมทัง้สอนให้นกัศกึษา
สังเกตลักษณะการเขียนเนื้อหาต่าง ๆ ในแต่ละส่วนของบทความวิชาการ 

 3. ทดลองการเขียนบทความวิชาการด้วยงานที่นักศึกษาค้นคว้าในข้อ 1 

4.2 ขั้นตอนการจูงใจการให้นักศึกษากล้าที่จะเลือกแนวทางการสอบจบวิธีใหม่  

 ขั้นตอนนี้หลักสูตรฯจะท ำกำรมอบหมำยให้อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ “สัมมนำ” เพิ่มเติม
ขั้นตอนกำรสอนด้วยวิธีกำรดังต่อไปนี ้

 1. สร้ำงควำมคุ้นเคยกับกำรอ่ำนงำนวิจัยจำกวิทยำนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ ในเรื่องที่
นักศึกษำสนใจ โดยใช้ฐำนข้อมูล “เครือข่ำยห้องสมุดแห่งประเทศไทย (ThaiLIS)” จำกนั้นให้น ำเสนอ
สิ่งที่นักศึกษำเข้ำใจและไม่เข้ำใจในชั้นเรียน เพื่อให้นักศึกษำกล้ำที่จะค้นคว้ำควำมรู้ในระดับงำนวิจัยที่
สูงขึ้นมำกกว่ำที่อำศัยกำรค้นคว้ำจำกงำนเก่ำๆของรุ่นพี่เป็นหลัก   

 2. สร้ำงควำมคุ้นเคยกับกำรอ่ำนบทควำมวิชำกำรในกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติที่จัดขึ้น 
รวมทั้งสอนให้นักศึกษำสังเกตลักษณะกำรเขียนเนื้อหำต่ำง ๆ ในแต่ละส่วนของบทควำมวิชำกำร  

 3. ทดลองกำรเขียนบทควำมวิชำกำรด้วยงำนที่นักศึกษำค้นคว้ำในข้อ 1  

  

          
           
    

 

 

 

  

 

 

 

 
 

รูปที่ 1 แสดงขั้นตอนกำรสอบของวิชำโครงกำรพิเศษทำงอุตสำหกรรม 

นักศึกษำยื่นเอกสำรขอ
สอบเค้ำโครงปริญญำ

นิพนธ ์

ไม่ผ่าน 
นักศึกษำขึ้น
สอบเค้ำโครง
ปริญญำนิพนธ ์

 

นักศึกษำยื่นเอกสำรขอ
สอบจบ 

ผ่าน 

สอบจบด้วยวิธีดั้งเดิม น ำเสนองำนวิชำกำร
ระดับชำติ 

ส่งเล่มปริญญำนิพนธฉ์บับ
สมบูรณ์ 

รูปที่ 1 แสดงขั้นตอนการสอบของวิชาโครงการพิเศษทางอุตสาหกรรม
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 4. น�าเสนอบทความที่นักศึกษาทดลองเขียนในช้ันเรียน โดยอาจารย์ประจ�าวิชาและอาจารย์ท่ีในหลักสูตรฯ 

จะช่วย “ให้น�าแนะน�าเชงิบวก” จากบทความทีน่กัศกึษาน�าเสนอ ขัน้ตอนทีก่ล่าวมาในหวัข้อนีเ้ป็นขัน้ตอนทีถ่อืว่าส�าคญัมาก 

เนื่องจากเป็นแนวทางที่สร้างก�าลังใจให้นักศึกษากล้าที่จะก้าวเข้ามาสู่แนวการวิจัยที่มีคุณภาพมากขึ้น

 4.3 ขั้นตอนการวางแผนการท�าโครงการพิเศษทางอุตสาหกรรมเพื่อการน�าเสนอในงานประชุมระดับชาติ

 ขั้นตอนน้ีเป็นกระบวนการแบ่งปันความรู้ในเรื่องการเตรียมตัวเพื่อการเตรียมตัวในการน�าเสนองานประชุม 

ระดับชาติ โดยแบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้ 

  4.3.1 การควบคุมดูแลนักศึกษาให้การท�างานวิจัยของนักศึกษาให้เป็นไปตามแผน เพื่อเผื่อเวลาในการ

เขียนบทความวิชาการให้ทันเวลาส่งไปน�าเสนอในงานประชุมวิชาการ

  4.3.2 การท�าโครงการเพ่ือของบสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย เอกสารราชการ รวมท้ังหนังสือแจ้งต่อ 

ผู้ปกครองของนักศึกษาให้รับทราบ

  4.3.3 การเตรียมตัวน�าเสนอด้วยปากเปล่า โดยนักศึกษาจะมีการซ้อมน�าเสนอต่ออาจารย์ท่ีไม่ได้เป็น 

ที่ปรึกษาวิจัย เพื่อเตรียมหาข้อซักถามที่จะเกิดขึ้นและปรับแต่งรายละเอียดของสไลด์น�าเสนอ รวมถึงการใช้เครื่องมือ 

ที่เกี่ยวข้องในการน�าเสนอให้คล่องแคล่ว โดยจะใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ก่อนเดินทาง

5. ผลลัพธ์ที่ได้

 จาการด�าเนินงานตามแนวคดิมาแล้ว 2 ปีการศกึษา กลุม่ผูด้�าเนนิโครงการสามารถแยกผลลัพธ์ทีไ่ด้ออกเป็น 3 ด้าน

คือ ด้านเชิงปริมาณการวิจัยของนักศึกษา ด้านเชิงคุณภาพของงานวิจัยของนักศึกษา และผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาด

หวัง ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 

 5.1 ด้านเชงิปรมิาณการวจิยัของนกัศกึษา มนีกัศกึษาผ่านการพิจารณาบทความวชิาการเพือ่น�าเสนอในการประชมุ

วิชาการระดับชาติจ�านวน 5 บทความในปีการศึกษา 2558 และจ�านวน 9 บทความ ในปีการศึกษา 2559 

 5.2 ด้านเชิงคุณภาพของงานวิจัยของนักศึกษา จากการด�าเนินงานใน 2 ปีที่ผ่านมา นักศึกษาได้รับการยอมรับใน

ด้านวิชาการมากขึ้น ซ่ึงบ่อยครั้งที่นักศึกษาเป็นเพียงกลุ่มเดียวท่ีมีคุณวุฒิเพียงระดับปริญญาตรีในการน�าเสนอร่วมกับผู้อื่น

ที่มีวุฒิการศึกษาที่สูงกว่า ท�าให้ในระยะต่อมาหลักสูตรฯได้รับค�าเชิญเข้าร่วมน�าเสนอผลงานวิชาการมากข้ึนเป็นล�าดับ  

ภายหลังจากนักศึกษาส�าเร็จการศึกษาไปแล้วยังพบว่า นักศึกษาสามารถส�าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาก�าหนด และ

สามารถหางานท�าได้เร็วขึ้นกว่าเดิม อันเป็นผลมาจากที่ผู้ประกอบการต่างยอมรับความสามารถด้านวิชาการของนักศึกษาที่

ได้ผ่านสนามระดับชาติมาแล้ว 

 5.3 ผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหวัง จากการด�าเนินงานที่ผ่านมาท�าให้นักศึกษาที่จบเกิดความเชื่อมั่นต่อ

คณุภาพด้านวชิาการของหลกัสูตรฯ จึงได้มกีารประชาสมัพันธ์ต่อกบัผูท่ี้สนใจมาเรยีนจากนกัศกึษาและผูป้กครองของนกัศกึษา

ที่ส�าเร็จไปแล้ว ส่งผลให้ยอดผู้สมัครเรียนในปีการศึกษา 2560 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2559 จ�านวน 80 คน หรือเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 75.4 นอกจากน้ันแล้วการประกนัคณุภาพหลกัสตูรฯในด้านผลงานวชิาการของอาจารย์ประจ�าหลกัสตูร โดยหลกัสตูร

มีคะแนนเต็มในหัวข้อนี้มา 2 ปีติดกัน
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รูปที่ 2 การน�าเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติของนักศึกษา

6. ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ 

 โครงการนี้สามารถด�าเนินการส�าเร็จได้เนื่องจากปัจจัยดังต่อไปนี้ 

 6.1 ความกล้าที่จะคิดนอกกรอบในเชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรในหลักสูตรฯ และมีความร่วมมือที่จะท�าให้แก่

นักศึกษา ซึ่งในเบื้องต้นทางหลักสูตรฯตั้งเป้าว่าภายในปีการศึกษา 2560 จะเป็นหลักสูตรในระดับปริญญาตรีหลักสูตรแรก

ที่มีจ�านวนบทความวิชาการในระดับชาติมากกกว่าบางหลักสูตรที่เปิดสอนในบัณฑิตวิทยาลัย 

 6.2 มีผู้บริหารระดับคณะและมหาวิทยาลัยเป็นผู้สนับสนุนที่ดีในด้านงบประมาณในการน�านักศึกษาไปน�าเสนอ 

ผลงาน 

7. การน�าไปใช้ประโยชน์ 

 ในยุคปัจจุบันที่แนวโน้มประชากรในประเทศลดลง ท�าให้การแข่งขันของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่าง

แข่งขันเพื่อจะได้จ�านวนนักศึกษาเข้าเรียนให้มากที่สุดเพื่อความอยู่รอด ซึ่งหลักการ “การอยู่รอด”นั้นต้องอาศัย “การผลิต

บัณฑิตที่มีคุณภาพ” จากกระบวนการที่กล่าวมาตั้งแต่ต้นน้ันได้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งเหมาะกับการไปใช้

ประโยชนใ์นเรื่องการใช้เปน็แนวทางการพฒันาบัณฑิตให้มคีุณภาพ ซึง่ถอืเป็นภารกิจหลักของสถาบันการศึกษา อันจะสร้าง

ความเชื่อมั่นกับผู้มาสมัครเรียน ซึ่งแนวปฏิบัตินี้ได้รับการตอบรับและเผยแพร่อย่างไม่เป็นทางการในองค์กรระดับคณะ 

เช่น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.รภ.สกลนคร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.รภ.อุตรดิตถ์ เป็นต้น ซึ่งคณะผู้ด�าเนินงาน

คาดหวังจะท�าการเผยแพร่แนวคิดนี้ให้เป็นทางการต่อไป
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8. วิธีการในการประเมินองค์ความรู้ที่น�าไปใช้ 

 8.1 เชงิปรมิาณ แบบสอบถามความพงึพอใจของนกัศกึษาและผูป้กครองของนกัศกึษาทีเ่ข้าร่วมโครงการ “สอบจบ

นอกมหาวิทยาลัย”, จ�านวนยอดนักศึกษาใหม่

 8.2 เชงิคณุภาพ การสมัภาษณ์ของบณัฑติทีร่่วมโครงการ “สอบจบนอกมหาวทิยาลยั” และผูใ้ช้บณัฑติ, แบบสอบถาม

นักศึกษาใหม่, แบบสอบถามผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง

9. บุคลอ้างอิง 

 9.1 คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

 9.2 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 9.3 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตก�าแพงแสน)

 9.4 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 9.5 คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

 9.6 ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัทไทยมิตซูวา นครราชสีมา

    

10. คณะท�างาน

 ดร. ปรัชญ์ บุญแซม  ประธานโครงการ 

 ดร. วรุทัย  เดชตานนท์  รองประธานโครงการ

 อ. จิรวัฒน์  โลพันดุง  กรรมการ

 อ. กนกพร  บุญจูบุตร  กรรมการ

 อ. ละอองดาว  ขุนงิ้ว  กรรมการ

 อ. ณพิตร  วัฒนวีรพงษ์  กรรมการ

 อ. อนุชิต  คงฤทธิ์   เลขานุการ

11. ประวัติผู้เขียน

 ชื่อ ดร.ปรัชญ์  บุญแซม

 สถานที่ท�างาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 ประวัติการศึกษา 

 - วท.บ. เทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยี ม.ขอนแก่น

 - วศ.ม. เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

 - ปร.ด. โลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.หอการค้าไทย

 หมายเลขโทรศัพท์ 089-1046970  

 อีเมล pratboonsam@yahoo.com
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ด้านการวิจัย

สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1. ที่มาและความส�าคัญ

 สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่นี้ได้ทบทวนและพิจารณาโครงการวิจัยที่จะหนุนเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ตามทิศทางและ

นโยบายการขบัเคล่ือน Area –based ภายใต้โครงการวจัิยและพัฒนาพืน้ท่ี  เพือ่ส่งเสรมิศักยภาพการผลติข้าวท่ีมคีณุลกัษณะ

เฉพาะและสร้างความมัน่คงทางอาหารในจงัหวดันครราชสมีาตาม ซึง่มกีลไกการท�างานร่วมกบัระดบัจงัหวดัในการเช่ือมโยง

การท�างานร่วมกัน ทั้งในระดับการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและระดับหน่วยงาน ซ่ึงทีมจัดการงานวิจัยได้

จัดการทั้งในระดับต้นน�า้เมื่อได้ข้อเสนอโครงการมาแล้วให้นักวิจัยท�า Action plan ร่วมกับผู้ใช้ประโยชน์ก่อนท่ีจะท�าการ

ลงพ้ืนที่เพื่อตรวจสอบกันอีกครั้ง ซึ่งเครื่องมือนี้จะช่วยท�าให้นักวิจัยวางแผนการท�างานได้ตรงเป้าหมายความต้องการของ 

ผู้ใช้ประโยชน์มากขึ้น ระยะกลางน�้า มีการก�าหนดปฏิทินติดตามและเยี่ยมพื้นที่เพื่อช่วยกระตุ้นนักวิจัยได้ด�าเนินงานเป็นไป

ตามแผนที่ก�าหนดไว้ ส�าหรับปลายน�้ามีการจัดเวทีสกัดองค์ความรู้เพื่อสังเคราะห์การน�าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์และจัด

กิจกรรมหนุนเสริมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และวารสารอื่นๆ รวมทั้งร่วมจัด

นิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยอีกด้วย

 ดังนั้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงสาระส�าคัญของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดก่อนและหลังด�าเนินการวิจัย และการน�าผล 

จากการวิจยัไปใช้ประโยชน์ ภายใต้โครงการวจิยัและพฒันาพืน้ทีเ่พือ่ส่งเสรมิศกัยภาพการผลติข้าวทีม่คีณุลกัษณะเฉพาะและ

สร้างความมั่นคงทางอาหารในจังหวัดนครราชสีมา จากทุนนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม 

ปลายน�า้ ทีผู้่เขยีนและทมีจัดการงานวจัิยต้องการให้นักวิจัยตระหนกัและเข้าใจการท�างานวิจยัเชิงพืน้ท่ี จงึได้ออกแบบประเดน็

หัวข้อในการเขียนเพ่ือให้นักวิจัยสกัดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยเพื่อให้สามารถตอบได้ว่าท�าโครงการนี้แล้วได้อะไร  

มกีารท�างานบรูณาการกบัการเรยีนการสอน การบรกิารวชิาการและเกดิการเปลีย่นแปลงในพืน้ท่ีอย่างไร นอกจากนีย้งัท�าให้

ผู้บริหารและแหล่งทุน รวมทั้งนักวิจัย นักวิชาการได้เห็นผลลัพธ์จากการขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่และสามารถน�าความรู้

ไปประยุกต์ใช้ตามบริบทต่อไป

2.วัตถุประสงค์

 เพือ่พฒันานกัวจัิยเชิงพ้ืนทีผ่่านโครงการวจัิยและพฒันาพืน้ท่ีเพือ่ส่งเสรมิศกัยภาพการผลติข้าวท่ีมคีณุลกัษณะเฉพาะ

และสร้างความมั่นคงทางอาหารในจังหวัดนครราชสีมา จากทุนนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน
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3. การใช้กระบวนการจัดการความรู้

 กิจกรรมการเรียนรู้

 กระบวนการเรียนรู้
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4. ผลลัพธ์ที่ได้

 ผลการพัฒนาโจทย์และข้อเสนอโครงการวิจัย จ�านวน 22 โครงการ (2 แผนงานวิจัย 7 โครงการย่อย 13 โครงการ

เดี่ยว)  โครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการ จ�านวน 2 โครงการ รวมงบประมาณที่จัดสรรจ�านวน 3.24 ล้านบาท   สามารถ

แบ่งกลุ่มเชิงประเด็นได้ 5 ด้าน คือประเด็นที่ 1 กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวให้ได้

มาตรฐาน GAP ประเด็นที่ 2 การพัฒนารูปแบบการติดตามเฝ้าระวังภัยคุกคามความมั่นคงข้าวจากการเปลี่ยนแปลงการ  

ใช้ประโยชน์ที่ดิน ภัยพิบัติ และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ประเด็นท่ี 3 นวัตกรรมการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ชุมชนจากข้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในจังหวัดนครราชสีมาสู่มาตรฐานสากล ประเด็นที่ 4 การศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนา 

ห่วงโซ่อุปทาน การขนส่งผลผลิตและการตลาดข้าวในจังหวัดนครราชสีมาประเด็นท่ี 5 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

ศูนย์เรียนรู้และหลักสูตรท้องถิ่นด้านข้าวเพื่อความมั่นคงทางอาหารในจังหวัดนครราชสีมา  

 ผลการพัฒนานักวิจัย มีการพัฒนานักวิจัยไปพร้อมๆ กับการพัฒนาข้อเสนอโครงการ ซ่ึงนักวิจัยส่วนหนึ่งเป็น 

นักวิจัยหน้าใหม่ 17 โครงการ และอีกส่วนหนึ่งเป็นนักวิจัยที่มีประสบการณ์ด้านการวิจัยอยู่แล้ว 22 โครงการ ทั้ง 2 ส่วนนี้

ยังคงติดอยู่กับการวิจัยพ้ืนฐานไม่มีประสบการณ์ท�าวิจัยเชิงพื้นท่ี  ผลส�าเร็จของโครงการวิจัยคือการตีพิมพ์ผลงานวิจัย  

การน�าเสนอในการประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เท่านั้น การพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่และการสนับสนุนงาน

วิจัยเชิงพื้นที่ได้สร้างเวทีให้นักวิจัยมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัยที่มีประสบการณ์การท�างานวิจัยเชิงพื้นท่ีและผู้ทรง

คุณวุฒิ รวมไปถึงกระบวนการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยและกิจกรรมหนุนเสริมจากสถาบันคลังสมองของชาติซ่ึงเป็น 

กระบวนการที่มีความเข้มข้น อันเป็นเอกลักษณ์ของโครงการ ABC ผ่านการประชุม อบรม การประเมินข้อเสนอโครงการ

และข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ล้วนส่งผลให้นักวิจัยได้เล็งเห็นคุณค่าของการท�างานวิจัยรับใช้สังคม ส่งผลต่อการพัฒนา 

ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ท้าทายความสามารถ และผลส�าเร็จไม่ใช่แค่การน�าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ 

เผยแพร่ผลงานอย่างที่ผ่านมา

5. ปัจจัยสู่วามส�าเร็จ

 มปีระเด็นส�าคญัโดยสรปุคอื กระบวนการพฒันานกัวจิยัเชงิพืน้ที ่กระบวนการเรยีนรูร่้วมกนั การบูรณาการงานวจิยั

กับการเรียนการสอนและพันธกิจอื่น บทเรียนจากประสบการณ์ตรงท่ีสามารถน�าไปใช้เพื่อการพัฒนางานในบทบาทหน้าท่ี

ให้เอื้อต่อการด�าเนินงาน การเพิ่มศักยภาพและความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการวิจัยจะมีการเชิญองค์กรสนับสนุนและภาคีเกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมทุกครั้ง การมี 

ส่วนร่วมในกจิกรรมแลกเปลีย่นเรียนรูแ้ละความมุ่งมัน่ในการปฏบิตัจิริงของผูร่้วมโครงการ วสิยัทศัน์ด้านการวจิยัของผูบ้ริหาร 

การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องและการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ
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การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยกับภาคีผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิ
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6. การน�าไปใช้ประโยชน์

 • เกิดการร่วมทุนวิจัยภายในระดับคณะ

 • เกิดนักจัดการงานวิจัย

 • เกิดโครงการวิจัยแบบบูรณาการกับการเรียนการสอนและบริการวิชาการเกิดความร่วมมือด้านทรัพยากร 

บุคลากร และงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัย เช่น ชุดโครงการวิจัยละพัฒนา

เพื่อยกระดับข้าวทุ่งสัมฤทธิ์ฯร่วมกับสหกรณ์พิมายจ�ากัด

 • เกดิความร่วมมอืเพือ่จัดท�าแผนบรูณาการด้านการวจิยัร่วมกบัจงัหวดั เช่น โครงการพฒันาศนูย์นวตักรรมแปรรปู

และพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวครบวงจรฯ

 • พื้นที่เกิดการพัฒนาท�าให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง

เกิดการบูรณาการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมาอย่างเป็นรูปธรรมตามแผนการพัฒนาจังหวัด

นครราชสีมา สามารถพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้กับกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นและ

สามารถสร้างมลูค่าเพ่ิมจากการพฒันาผลิตภณัฑ์และภาคหีน่วยงานทีร่่วมด�าเนนิการได้ท�าบทบาทหน้าทีเ่พือ่การพฒันาพืน้ที่

ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

7. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ประเมินผลในการน�าความรู้ไปใช้

 การทบทวนโดยใช้เทคนิค AAR (After Action Review)  และการประเมินตามสภาพจริง 

8. แหล่งอ้างอิงหรือบุคคลอ้างอิง

 รศ.วัฒนาภรณ์ โชครัตชัย   กมณชนก วงศ์สุขสิน

 ดร.ปรัชญ์  บุญแซม   แววดาว  ดาทอง

 อาจารย์ฤทธิรงค์  แจ้งอิ่ม   กนกพร  ฉิมพลี

 ผศ.สุชีรา ธนาวุฒิ    คธาวุธ  พลโคตร

 ผศ.ดร.วราภรณ์ โกศัลวัตร   วริศรา   ยางกลาง

 ยุทธกร  ฤทธิ์ไธสง    วรลักษณ์  สมบูรณ์นาดี

 วนิดา ชูหมื่นไวย    พรพล  รมย์นุกูล

 อังคณา  ชาติก้อน    สายฝน  อาชนะชัย คอร์นฮอร์สต์

9. ประวัติผู้เขียน

 นางสาววรรณษา  แสนล�า

 สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 การศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิจัยการศึกษามหาบัณฑิต  

 E-mail : Wannasa.s@nrru.ac.th
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ด้านการวิจัย

การศึกษาและปรับปรุงการใช้ระบบ e-document 2014 

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

งานเลขานุการและประชุม กองกลาง ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1. ที่มาและความส�าคัญของปัญหา
 งานเลขานุการและประชุม  เป็นหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าท่ีจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีม  ซ่ึงคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดีผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ�านวยการส�านักสถาบันที่เทียบเท่าคณะ  
ผู้อ�านวยการกองนโยบายและแผน และผู้อ�านวยการกองบริหารงานบุคคล รวมทั้งสิ้นจ�านวน 30 คน ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับ
สงูของมหาวิทยาลัย และมภีาระงานด้านการบรหิารหน่วยงานและภาระงานสอนเป็นจ�านวนมาก โดยคณะกรรมการบรหิารฯ 
จะมกีารประชมุเดอืนละ 1 ครัง้ ในการจัดประชมุแต่ละครัง้จะใช้ระยะเวลานาน และมเีอกสารประกอบการประชมุเป็นจ�านวน
มาก ซึง่ยากต่อการค้นหาและเสีย่งต่อการสญูหายและในด้านของผูป้ฏบัิตงิาน ในการจดัประชุมแต่ละคร้ังจะต้องจดัท�าเอกสาร
ประกอบการประชุมจ�านวนมาก ซ่ึงใช้ระยะเวลาการจัดท�า แรงงานบุคลากรรวมท้ังวัสดุสิ้นเปลืองเป็นจ�านวนมาก  ดังนั้น  
จึงควรมีระบบการบริหารจัดการที่ดีที่จะช่วยสนับสนุนการจัดประชุม 
 มหาวิทยาลัยเห็นว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนการประชุมของผู้บริหารระดับสูงให้มีประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการ
ด�าเนนิงานของผู้ปฏิบตังิานในจัดประชมุให้มคีวามสะดวก การปฏบิตังิานเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย ประหยดัเวลา ทรพัยากร
และงบประมาณ มกีารจดัเกบ็หลกัฐานการประชมุเป็นระบบสามารถสบืค้นได้ตลอดเวลา จงึได้มีการน�าระบบ e-document 
2014 ทีม่หาวทิยาลยัมอียู ่มาประยกุต์ใช้ในการจดัการประชมุฯ โดยคณะกรรมการบรหิารฯ สามารถเข้าถงึข้อมลูได้โดยผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการทดลองใช้งาน ระบบ e-document 2014 ในการประชุม 
คณะกรรมการบริหารฯ มาระยะหนึ่งแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การน�าระบบ e-document 2014 มาใช้ในการจัดประชุมให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด จึงต้องมีการศึกษาสภาพการใช้งาน ความพึงพอใจในการใช้งานและประสิทธิภาพของระบบ e-document 
2014 ทีใ่ช้ในการจดัประชมุเพือ่น�าผลการวจัิยมาสรปุเป็นแนวทาง ในการพฒันาปรบัปรงุการจดัประชุมคณะกรรมการบรหิาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให้มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของผู้ใช้ต่อไป

2 วัตถุประสงค์

 2.1 เพ่ือศึกษาแนวทางปรับปรุงการใช้งานระบบ e-ducument 2014 ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน

 2.2 เพื่อเสนอแนะแนวทางการประยุกต์ใช้ระบบ e-ducument 2014 ที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานสายสนับสนุน

3 ผู้ที่ใช้ความรู้

 3.1 ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีความสนใจในการน�าระบบ e-document 2014 มาประยุกต์ใช ้

ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

 3.2 ผู้ที่ดูแลระบบ e-document 2014 ของมหาวิทยาลัย และบุคลากรงานเลขานุการและประชุม

  3.3 ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการน�าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
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4. กระบวนการจัดการความรู้

 4.1 การใช้กระบวนการจัดการความรู้

  4.1.1 การบ่งชีค้วามรู ้ เนือ่งด้วยในการก�าหนดหวัข้อในการวิจยั ตามโครงการ R2R นัน้ งานเลขานกุาร

และประชมุ ได้ทบทวนยทุธศาสตร์ของหน่วยงาน คือโครงการพฒันาการจดัประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยัราชภฏั

นครราชสีมา ดังนั้น จึงเห็นว่า ควรมีการศึกษาวิธีการ หรือกระบวนการพัฒนาการประชุมให้เป็นเชิงประจักษ์มากยิ่งขึ้น 

สอดคล้องกับโครงการตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน จึงเห็นควรก�าหนดประเด็นการศึกษาวิจัย คือ การศึกษาและปรับปรุง

การใช้ระบบ e-document 2014 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

  4.1.2 การสร้างและแสวงหาความรู้ เป็นการรวบรวมความรู้ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในส่วนของการสร้างความรู้คือ การเขียนอธิบายวิธีการจัดท�าเอกสารแต่ละระเบียบวาระ

เป็นไฟล์คอมพิวเตอร์ และวิธีการใช้งานระบบ e-document 2014 ในการส่งเอกสารการประชุมให้คณะกรรมการบริหารฯ 

ส�าหรับการแสวงหาความรู้ ได้แก่ การทบทวนวรรณกรรม การค้นคว้าทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง และการศึกษาเอกสารการวิจัย                        

ในลักษณะเดียวกัน 

  4.1.3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เม่ือได้ความรู้เก่ียวกับการจัดท�าไฟล์เอกสารและการใช้งานระบบ 

e-document 2014 และความรู้จากทฤษฎีของนักวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว น�าความรู้ที่ได้มาจัดล�าดับดังนี้

   1) ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2548 

   2) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-document)

   3)ระบบ e-document ที่ใช้ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

   4) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ

   5) แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพ

   6) ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 จากนั้น น�ามาออกแบบเคร่ืองมือในการท�าวิจัย สอบถาม โดยผ่านการตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหา 

จากที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญระดับรองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์

  4.1.4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เป็นการน�าแบบสอบถามท่ีได้มาประมวลผลและวิเคราะห์

ข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

  4.1.5 การเข้าถึงความรู้ เป็นการน�าผลการวิเคราะห์ข้อมูล คือตัวเลขของค่าสถิติมาแปลความหมาย

และอธิบายผลการศึกษาวิจัย เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจผลการศึกษาวิจัยได้ง่าย

  4.1.6 การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ โดยการประชาสัมพันธ์ในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา การ upload แนวปฏิบัติ กระบวนการข้ันตอนในการจัดประชุมด้วยระบบ  

e-document 2014 ในเว็บไซต์ของงานเลขานุการและประชุม การลงบทความในเอกสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัย

  4.1.7 การเรียนรู้ การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการน�าระบบ e-document 

2014 มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ได้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงระบบ e-document 2014 ในการ

จัดประชุมให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด                       
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 4.2 การใช้ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์ e-document 2014 ในการจดัประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยั

ราชภัฏนครราชสีมา 

 ระบบ e-document 2014 เป็นระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานแทนระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

ที่ใช้งานเดิมในปัจจุบัน เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้งานระบบ อาทิ การเข้าใช้งานด้วยเครื่องWindows 7 การเข้าใช้งาน

จากภายนอกมหาวิทยาลัย การ Login เข้าใช้งานระบบ การแนบไฟล์/เปิดไฟล์แนบเป็นต้น โดยสิทธิการใช้งานระบบจ�าแนก

ได้ดังนี้

 1. สิทธิของหน่วยงาน เช่น คณะ ศูนย์ ส�านัก กอง โปรแกรมวิชา และงาน ต่างๆ เป็นสิทธิในนามของหน่วยงาน

เจ้าของเอกสาร หากบุคลากรใดเป็นธุรการของหน่วยงาน และได้รับมอบหมายให้ใช้งานระบบ  ในนามของหน่วยงานนั้นๆ 

ให้ส่งบันทึกข้อความขอใช้สิทธิมายังส�านักคอมพิวเตอร์ (เบ้ืองต้น หน่วยงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)  

ส�านักคอมพิวเตอร์ จะตรวจสอบสิทธิการใช้งานจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบัน)

 2. สิทธิของต�าแหน่งงาน เช่น รองอธิการบดีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และผู้อ�านวยการส�านักคอมพิวเตอร์เป็นต้น 

จะเป็นสิทธิในนามของต�าแหน่งงาน ที่ผู้ใช้งานระบบสามารถส่งเอกสารไปยังต�าแหน่งเหล่านั้นได้ ผู้ได้รับแต่งต้ังให้ด�ารง

ต�าแหน่งเหล่าน้ีจะมสิีทธใิช้งานเอกสารของต�าแหน่งนัน้ๆ แต่อย่างไรกต็ามระบบกร็องรบัการมอบอ�านาจให้บคุคลอืน่จดัการ

เอกสารของต�าแหน่งงานได้ เช่น คณบดีมอบหมายให้เลขานุการ จัดการเอกสารของคณบดี (หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

การด�ารงต�าแหน่ง หรือการมอบอ�านาจที่เปลี่ยนแปลงไป จะต้องแจ้งมายังส�านักคอมพิวเตอร์ทุกครั้ง เพื่อจะได้ปรับเปลี่ยน

สิทธิการใช้งานให้เป็นปัจจุบัน)

 ส�าหรับการน�า ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา ส�าหรับผู้ปฏิบัติงานมีขั้นตอนการปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานระบบ  e-document 2014 (ธันวาคม 2557) ดังนี้ 

 1. จัดท�าเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ทั้งหมด ตั้งแต่ระเบียบวาระที่ 1-5  เป็น file คอมพิวเตอร์  

โดยการใช้เครื่องสแกน  แล้วตั้งชื่อไฟล์เป็นเลขระเบียบวาระและชื่อโดยย่อ

ภาพที่ 1 เอกสารที่สแกนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ใส่เลขระเบียบวาระและชื่อโดยย่อ
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2. ส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริหารฯ ผ่านระบบ e-document 2014  

ภาพที่ 2 การส่งเอกสารประกอบการประชุมในระบบ e-document 2014 

           ภาพที่ 3 ส่งเอกสารในระบบ e-document 2014 ให้คณะกรรมการบริหารเรียบร้อยแล้ว
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 ส�าหรับการใช้งานของคณะกรรมการบริหารฯ มีขั้นตอนตามคู่มือการใช้งานระบบ e-document  2014 ส�าหรับ 

ผู้บริหาร (ส�านักคอมพิวเตอร์ : ปรับปรุง 26 พ.ย.2557) ดังนี้ 

 1. เข้าสู่ระบบ e-document 2014  โดยผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  www.nrru.ac.t

ภาพที่ 4 ระบบ e-document 2014 บนหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

หรือที่ URL: http://mis.nrru.ac.th/nrrumis-2013/ind.php?menuid=7  

จะปรากฏหน้าจอเพื่อเข้าสู่ระบบ e-document 2014

ภาพที่ 5 หน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อลงชื่อเข้าใช้งานระบบ e-document 2014
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 2. ด�าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

  1)  คลิกปุ่ม เข้าสู่ระบบ จะปรากฏกล่องข้อความ “เข้าสู่ระบบ” 

  2)  กรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ซึ่งเป็นชื่อเดียวกับระบบบริการการศึกษา หรือระบบ MIS 

  3)  คลิกปุ่ม เข้าสู่ระบบ จะพบกับหน้าจอหลักของระบบ e-document 2014                       

 

 3. ให้ Click ที่เมนู “กล่องขาเข้า” จะพบรายการเอกสารที่เจ้าหน้าที่จัดประชุมส่งให้  

 

Clic
k 

ภาพที่ 6 ภาพหน้าจอในเมนูกล่องขาเข้า

4. ให้ Click คลิกเลือกรายการเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ

ภาพที่ 7 ภาพหน้าจอแสดงรายการเอกสารในเมนูกล่องขาเข้า

 

Click 

เอกสาร 

การประชุม 
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 5. ให้ Click “เพื่อรับเอกสาร” 

ภาพที่ 8 หน้าจอแสดงรายชื่อไฟล์เอกสารที่ได้รับ

 6. ให้ Double Click ที่ file แนบแต่ละไฟล์

 

Clic
k 

ภาพที่ 11 ภาพหน้าจอแสดงรายการไฟล์เอกสารที่ได้รับทั้งหมด

 จะพบเอกสารประกอบการประชุม โดยคณะกรรมการบริหารฯ สามารถเปิดใช้งาน หรือดาวน์โหลด เก็บไว้ หรือ

สั่งพิมพ์เป็นเอกสารได้



5555

 
ดาวน์โหลด 

พิมพ์เป็นเอกสาร 

ภาพที่ 12 ภาพหน้าจอแสดงรายละเอียดเอกสาร

 7. ในระหว่างการประชุม เจ้าหน้าที่จะเปิด file เอกสารระเบียบวาระการประชุมในวาระนั้นๆ ให้ที่ประชุมดูอีกครั้ง 

โดยใช้เครื่องโปรเจคเตอร์ 

ภาพที่ 13 เปิดเอกสารจากระบบ e-document 2014

5. ผลลัพธ์ที่ได้ 

 5.1 ด้านผลการศึกษาวิจัย พบว่า คณะกรรมการบริหารฯ มีความพึงพอใจการใช้ระบบ e-document 2014  

ในการจัดประชุมฯ มากที่สุดคือ ระบบช่วยให้ประหยัดทรัพยากร แสดงให้เห็นว่าในการน�าระบบ e-document 2014  

มาประยุกต์ใช้ในการจัดประชุมจะท�าให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดประชุมใช้ทรัพยากรด้านงบประมาณ เวลา และ

แรงงานลดลง ระบบช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ดียิ่งข้ึน ในการเข้าถึงข้อมูล ดังนั้น ควรสนับสนุนและส่งเสริมให ้

หน่วยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัย น�าระบบ e-document 2014 มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

 5.2 ด้านการพัฒนาระบบ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารฯ ดังนี้

  1. พัฒนาระบบให้สามารถใช้งานผ่านโทรศัพท์เคลื่อนท่ี Smart Phone หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  

เช่น Tablet เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ได้สะดวกย่ิงขึ้น นอกจากนี้การมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น Tablet  

เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook  ส�าหรับคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อใช้ในห้องประชุมจะช่วยสนับสนุนให้การประชุมเป็นไป

ด้วยความสะดวกการใช้ประโยชน์ จากระบบมีความรวดเร็ว และครอบคลุมการพิจารณาในทุกระเบียบวาระมากยิ่งขึ้น 
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  2. พัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลและการเก็บรักษาข้อมูล โดยแยกฐานข้อมูลของผู้ปฏิบัติงานกับฐาน

ข้อมูลของคณะกรรมการฯ ออกจากกัน เพื่อให้คณะกรรมการบริหารฯ สามารถจัดการฐานข้อมูลของตนเองในระบบได้ 

  3. พัฒนาระบบให้สามารถเปิดหน้าต่างเมนูได้หลายๆ หน้าต่างพร้อมกันเพื่อสะดวกในการใช้งาน และปรับ

เมนูการใช้งานให้เข้าใจง่าย และการกรอกข้อมูลในแต่ละหน้าต่างไม่ซ�้าซ้อน 

  4. พฒันาระบบให้มคีวามรวดเรว็ในการประมวลผล การแสดงผล และการรบั-ส่งไฟล์เอกสาร และปรบัปรงุ

ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยให้สามารถเชื่อมต่อได้ง่ายและไม่ขัดข้องบ่อย

  5. ควรปรบัปรงุการใช้งาน ระบบ e – document 2014 ให้สามารถใช้งานได้บนระบบปฏบิติัการ IOS หรอื 

Android

 5.3 ด้านการจัดประชุม

  1. ขอความร่วมมือให้คณะกรรมการบริหารฯ เข้าใช้งานระบบ e-document  2014  ในการประชุมฯ  

ให้ครบทกุคน เพือ่ให้การใช้งานระบบเกดิประโยชน์สงูสดุ และควรมกีารแนะน�าวธิกีารเข้าใช้งานหรอืจัดท�าคูม่อืวิธกีารใช้งาน 

e-document 2014 ที่ใช้ในการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ มีเจ้าหน้าที่คอยให้ค�าแนะน�าในการใช้งาน

  2. ตรวจสอบความครบถ้วนสมบรูณ์ของรายละเอยีดและเนือ้หาในเอกสาร และจ�านวนหน้าของไฟล์เอกสาร 

ตรวจสอบความคมชัดของเอกสาร ก่อนส่งให้คณะกรรมการบริหารฯ 

  3. การส่งไฟล์เอกสารก่อนก�าหนดมากกว่า 3 วัน เพื่อให้มีเวลาในการศึกษาข้อมูล  เนื่องจากมีเอกสาร

ประกอบการประชุมที่ต้องศึกษาท�าความเข้าใจเป็นจ�านวนมาก

  4. การระบุชื่อไฟล์เอกสารแต่ละระเบียบวาระให้ชัดเจนเพิ่มเติมจากหมายเลขระเบียบวาระ เพื่อช่วยให้มี

ความสะดวกในการเลือกเปิดไฟล์เอกสารที่ต้องการ

  5. การโหลดไฟล์เอกสาร ควรจัดท�าไฟล์เอกสารให้อยู่ใบรูปแบบไฟล์ฉบับเดียว  เพื่อความสะดวกในการ

เลือกค้นหาเอกสารและการดาวน์โหลดในครั้งเดียว

6. ปัจจัยสู่ความส�าเร็จ

 ปัจจยัสูค่วามส�าเรจ็ในการน�า ระบบ e – document 2014 มาประยกุต์ใช้ในการจัดประชมุคณะกรรมการบรหิารฯ 

และการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ดังนี้

 6.1 คณะกรรมการบริหารฯ ให้ความส�าคัญในการใช้งานระบบ e – document 2014       

 6.2 บุคลากรในหน่วยงานให้ความสนใจ และมคีวามรูค้วามเข้าใจในการน�าระบบ e – document 2014 มาประยกุต์

ใช้ในการปฏิบัติงาน 

 6.2 ผู้บริหารหน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรคิดค้น ปรับใช้วิธีการปฏิบัติงานใหม่ๆ โดยใช้ ระบบ  

e – document 2014 มากขึ้น

7. การน�าไปใช้ประโยชน์

 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เช่น ส�านักงานคณะ ศูนย์ ส�านัก/สถาบัน ได้น�าองค์ความรู้จาก “การศึกษาและ

พฒันาการใช้ระบบ e-document 2014 ในการประชมุคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา” ไปประยกุต์

ใช้ในการจัดประชุมของหน่วยงาน ทั้งนี้ หน่วยงาน สามารถดาวน์โหลดวิธีการใช้งานระบบ e-document 2014 ในการจัด

ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ  ได้จากเวบ็ไซต์ของงานเลขานกุารและประชุม https://nrrusec.wixsite.com/nrrusec/km 
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8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�าความรู้ไปใช้

  8.1 มีหน่วยงานที่สนใจน�า ระบบ e-document 2014 ไปประยุกต์ใช้ในการจัดประชุมหรือน�าแนวคิดการใช้ 

ระบบ e-document 2014  ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ  

  8.2 จ�านวนผู้ดาวน์โหลดวิธีการใช้งานระบบ e-document 2014 ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารฯ 

จากเว็บไซต์ของงานเลขานุการและประชุม 

9. แหล่งอ้างอิง

  9.1 ที่ปรึกษาโครงการวิจัย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดาใจ โล่ห์วนิชชัย 

  9.2 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การศึกษาและพัฒนาการใช้ระบบ e-document 2014   ในการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา

10. ภาพรวมของบทความ

 จากการศึกษาวิจัย ครั้งนี้ ได้สอบถามความคิดเห็นจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

จ�านวน 30 คน ในการใช้งานระบบ e-document 2014 ในการจัดประชุมโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล จากผลการศึกษาวิจัย พบว่า คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่เข้าใช้งานระบบ e-document 

2014  1-3 ครั้งต่อสัปดาห์ จ�านวน 22 คน รองลงมา เข้าใช้งาน 4-6 ครั้งต่อสัปดาห์ และไม่เคยเข้าใช้งาน จ�านวน 3 คน  

มีผู้ที่ไม่ตอบแบบสอบถาม จ�านวน 1 คน  และมีความรู้ความเข้าใจวิธีการใช้งานระบบปานกลาง จ�านวน 15 รองลงมา  

มีความรู้ความเข้าใจวิธีการใช้งานระบบดี จ�านวน 9 คน  มีความรู้ความเข้าใจระบบน้อยมาก จ�านวน 5 คน และมีความรู้

ความเข้าใจวิธีการใช้งานระบบดีมาก จ�านวน 1 คน  โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ส่วนใหญ่

มีความพึงพอใจในการน�าระบบ e-document 2014 มาใช้ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล�าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ อันดับแรกได้แก่ ด้านการประหยัด
ทรพัยากร  รองลงมาได้แก่ด้านการแสดงผลมคีวามถกูต้องแม่นย�า ด้านความสะดวกในการเข้าใช้งาน และล�าดบัสดุท้าย ได้แก่  
ด้านความเร็วในการประมวลผลของระบบ และคณะกรรมการบริหารฯ มีความพึงพอใจประสิทธิภาพระบบ e-document 
2014  ในการจัดประชุมฯ ในระดับมาก และมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและ
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานในการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ และเห็นว่าควรสนับสนุนและผลักดันให้หน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัย น�าระบบ e-document 2014 มาใช้ในการจัดประชุม หรือประยุกต์ใช้ในงานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย 
มากขึ้น

11. ประวัติผู้เขียน
 ชื่อ-นามสกุล   นางสาวประภาพร บัวงาม
 สถานที่ท�างานปัจจุบัน งานเลขานุการ กองกลาง ส�านักงานอธิการบดี
      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 ประวัติการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 e-mail    prapapornbu@gmail.com

 หมายเลขโทรศัพท์  093-440-9292
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 ชื่อ-นามสกุล   นางมุกดา วรแสน

 สถานที่ท�างานปัจจุบัน งานเลขานุการ กองกลาง ส�านักงานอธิการบดี

      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 ประวัติการศึกษา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 e-mail    mukdadada_1963@hotmail.co.th

 หมายเลขโทรศัพท์  085-026-8718

 ชื่อ-นามสกุล   นางชุติมา แก้วอ�าไพ

 สถานที่ท�างานปัจจุบัน งานเลขานุการ กองกลาง ส�านักงานอธิการบดี

      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 ประวัติการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 e-mail  

 หมายเลขโทรศัพท์  098-584-5797
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ด้านการบริการวิชาการ

แนวปฏิบัติที่ดีส�าหรับแนวทางการจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ ของงานบริการสารสนเทศ

ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1. ที่มาและความส�าคัญ

 ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นแหล่งสารสนเทศส�าหรับ 

ให้บริการทรพัยากรสารสนเทศ  เพือ่ให้ผูใ้ช้บริการใช้ส�าหรบัเป็นทีศ่กึษาค้นคว้า สนบัสนนุการเรยีนการสอน และการค้นคว้า

วิจัย  ซึ่งให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย 

 อาทิเช่น หนังสือทั่วไป  หนังสืออ้างอิง วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย  ผลงานวิชาการ รายงานประจ�าปี รวมถึงสื่อ

โสตทัศนวัสดุ และ ฐานข้อมูลออนไลน์ เป็นต้น  โดยส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้จัดแบ่งหมวดหมู่หนังสือ 

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา และเป็นระเบียบในการจัดเก็บ  โดยใช้ระบบทศนิยมดิวอี้ (Dewey Decimal  

Classification: DDC) ในการจัดแบ่งหมวดหมู ่ ซึง่ระบบทศนยิมดวิอีเ้ป็นระบบทีใ่ช้ตวัเลขเป็นลกัษณะแทนเนือ้หาของหนงัสอื 

นิยมใช้ในห้องสมุดขนาดเล็ก มีหนังสือไม่มาก ระบบดิวอี้ เรียกย่อๆว่า ระบบ D.D.C หรือ D.C ระบบนี้ Mel Dewey 

ชาวอเมริกันเป็นผู้คิดขึ้นในปี 1876 ขณะท�างานเป็นผู้ช่วยบรรณารักษ์วิทยาลัย Amherst ระบบ

 การจดัหมวดหมูแ่บบทศนยิมดวิอีแ้บ่งหนงัสอืออกเป็น 10 หมวดใหญ่ ตัง้แต่ 000-900 โดยใช้สญัลกัษณ์เป็นตวัเลข

และทศนิยมแทนประเภทของหนังสือ และแบ่งหนังสือออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ จากหมวดหมู่ใหญ่ไปหาหมวดหมู่ย่อยต่างๆ  

ในการปฏบิตังิานจดัเรยีงทรัพยากรสารสนเทศขึน้ชัน้  ผูป้ฏิบัติจะปฏบัิตงิานตามหลกัการและหลกัทฤษฎกีารจดัเรยีงทรพัยากร

สารสนเทศ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตาม  และในปัจจุบันจ�านวนทรัพยากรสารสนเทศ ที่ส�านัก

วทิยบริการ ออกให้บริการแก่ผูใ้ช้มเีป็นจ�านวนมาก  ดังนัน้เพือ่ให้ทนัต่อและตอบสนองความต้องการของผูใ้ช้บรกิาร  ผูป้ฏิบัติ

งานจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ จ�าเป็นต้องปฏิบัติงานให้รวดเร็ว และถูกต้อง เพื่อให้ทรัพยากรสารสนเทศพร้อมส�าหรับ

การให้บริการ ในการจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศได้มีหลักการและทฤษฎีท่ีเป็นมาตรฐานในการก�าหนดความถูกต้อง 

ของการปฏบิตังิาน  แต่เทคนคิในการจดัเรยีงทรพัยากรสารสนเทศของผูป้ฏบิตังิานแต่ละบคุคลอาจแตกต่างกนัไป ขึน้อยูก่บั

ประสบการณ์ และความช�านาญ ของบุคลากร

 ดังนั้นเพื่อให้การจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศขึ้นชั้น ของส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปตาม

มาตฐานเดียวกัน และ ทรัพยากรสารสนเทศพร้อมให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ

 บนชั้นมากที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ งานบริการทรัพยากรสารสนเทศจึงได้จัดท�าโครงการ  

แนวปฏบิตัทิีด่สี�าหรบัแนวทางการจัดเรยีงทรพัยากรสารสนเทศ ของงานบรกิารสารสนเทศ  มหาวทิยาลัยราชภฏันครราชสมีา  

เพื่อทบทวน วิเคราะห์ สังเคราะห์กระบวนการท�างานเพื่อให้ได้แนวปฏิบัติท่ีดี ของกระบวนการการจัดเรียงทรัพยากร

สารสนเทศขึ้นชั้น  ให้มีประสิทธิภาพต่อการให้บริการ  

2.  วัตถุประสงค์ 

 1.  เพื่อพัฒนากระบวนงานจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ

 2.  เพื่อหาวิธีที่เหมาะสมร่วมกันในการจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศขึ้นชั้น
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3.  ผู้ใช้ความรู้

 บุคลากรงานบริการทรัพยากรสารสนเทศ  ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา  จ�านวน 12 คน

4.  มีการใช้กระบวนการจัดการความรู้

 จากกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีส�าหรับแนวทางการจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ ของงานบริการสารสนเทศ  ในครั้งนี้ 

ผู้ปฏิบัติงานได้ยึดแนวคิด PDCA หรือ Deming Cycle  ซ่ึงเป็นวงจรการควบคุมคุณภาพ  มาใช้ในการด�าเนินกิจกรรม 

ในครั้งนี้ อันประกอบไปด้วย 

 1)  Plan คือ การวางแผน

 2)  DO คือ การปฏิบัติตามแผน

 3)  Check คือ การตรวจสอบ

 4)  Act คือ การปรับปรุงการด�าเนินการอย่างเหมาะสม หรือ การจัดท�ามาตรฐานใหม่ 

 ซึ่งถือเป็นพื้นฐานของการยกระดับคุณภาพ

 ทุกครั้งที่การด�าเนินงานตามวงจร PDCA หมุนครบรอบ ก็จะเป็นแรงส่งส�าหรับการด�าเนินงานในรอบต่อไป และ

ก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ 

 4.1  Plan : การวางแผน 

 หมายถึง  การก�าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการด�าเนินงานวิธีการ และขั้นตอนที่จ�าเป็นเพื่อให้การด�าเนินงาน 

บรรลเุป้าหมายในการวางแผนจะต้องท�าความเข้าใจกบัเป้าหมาย วตัถปุระสงค์ให้ชดัเจน เป้าหมายทีก่�าหนดต้องเป็นไปตาม

นโยบาย วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  มีวิธีการปฏิบัติดังนี้ 

  1.  บคุลากรงานบรกิารทรพัยากรสารสนเทศ จ�านวนท้ังสิน้ 12 คน ได้ร่วมประชมุ เพือ่วางแผนการด�าเนนิ

งานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีส�าหรับแนวทางการจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ  

  2.  ก�าหนดบทบาทหน้าที่ในการด�าเนินกิจกรรม  ดังนี้

   2.1  บุคลากรที่ไม่ได้ปฏิบัติงานจัดเรียงทรัพยากร  ท�าหน้าที่เป็น FA (Facilitator) มีหน้าที่ใน

การซักถาม พูดคุย ดึงเอาองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลผู้ปฏิบัติงานจัดเรียงฯ ออกมา

   2.2  บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน้าที่จัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ มีหน้าที่ในการเป็นผู้ให้ข้อมูล

เกี่ยวกับวิธีการท�างาน ขั้นตอนปฏิบัติงานจัดเรียง และ ปัญหาที่พบในการปฏิบัติงาน 

   2.3  มกีารจดบนัทกึประสบการณ์  วธิกีาร และวธิปีฏบิตังิาน ของแต่ละบคุคล ให้เป็นลายลกัษณ์

อักษร 

  3.  บุคลากรงานบริการทรัพยากรสารสนเทศ  ได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์การจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันแต่ละคน 

  4.  ก�าหนดแผนงานในการด�าเนินกิจกรรม 
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 4.2  Do : การปฏิบัติตามแผน

 หมายถึง  การปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนที่ได้ก�าหนดไว้ซึ่งก่อนที่จะปฏิบัติงานใดๆ จ�าเป็นต้องศึกษาข้อมูลและ 

เงื่อนไขต่างๆ ของสภาพงานที่เกี่ยวข้องเสียก่อน ในกรณีท่ีเป็นงานประจ�าท่ีเคย ปฏิบัติหรือเป็นงานเล็กอาจใช้วิธีการเรียน

รู้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองแต่ถ้าเป็นงานใหม่หรืองานใหญ่ที่ต้อง ใช้บุคลากรจ�านวนมากอาจต้องจัดให้มีการฝึกอบรม ก่อนที่

จะปฏิบัติจริงการปฏิบัติจะต้องด�าเนินการไปตามแผน วิธีการและขั้นตอนที่ได้ก�าหนดไว้และจะต้องเก็บรวบรวมและบันทึก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ งานไว้ด้วยเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการด�าเนินงานในขั้นตอนต่อไป  ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติดังนี้ 

  1.  ก่อนการปฏิบัติงาน ได้มีการประชุม และพูดคุยและด�าเนินกิจกรรมตามแผนงานได้ได้วางไว้

  2.  บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่งานจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศที่รับผิดชอบประจ�าชั้น 2 

ชั้น 3 และ ชั้น 4  จ�านวน 3 ท่าน ได้ศึกษาประสบการณ์ในการจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศของผู้อื่น แต่ละคนในกลุ่ม  

  3.  ก�าหนดระยะเวลา จ�านวนทรัพยากรสารสนเทศ ให้เท่ากันทั้ง 3 คน ในการทดลอง

  4.  จากนั้นบุคลากรประจ�าชั้นแต่ละคน  ได้ลงมือทดลองปฏิบัติจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศตามวิธีการ

ที่ได้ศึกษามา ของผู้ร่วมงานจ�านวน 2 ท่าน 

  5.  ทดลองปฏิบัติ ตามประสบการณ์ของทีมงาน จนครบทั้ง 3 คน 

  6.  ผู้สังเกตการณ์  บันทึกวิธีการปฏิบัติ  ข้อดี ข้อเสีย ของเทคนิคที่น�ามาทดลองใช้ของแต่ละบุคคล  

 4.3  Check : การตรวจสอบ

 Check (ตรวจสอบ) เป็นกิจกรรมที่มีขึ้นเพ่ือประเมินผลว่ามีการปฏิบัติงานตามแผน หรือไม่มีปัญหา เกิดข้ึน 

ในระหว่างการปฏิบัติงานหรือไม่ขั้นตอนนี้มีความส�าคัญ เนื่องจากในการด�าเนินงานใดๆ มักจะเกิดปัญหาแทรกซ้อนที่ท�าให้ 

การด�าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนอยู่เสมอ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพและ คุณภาพของการท�างาน การติดตาม  

การตรวจสอบ และการประเมินปัญหาหาจึงเป็นสิ่งส�าคัญที่ต้องกระท�าควบคู่ไปกับการด�าเนินงาน เพื่อจะได้ทราบข้อมูล

ที่เป็นประโยชน์ การปรับปรุงคุณภาพ ของการด�าเนินงานต่อ ไปในการตรวจสอบ และการประเมินการปฏิบัติงาน จะต้อง

ตรวจสอบด้วยว่าการปฏิบัตินั้น เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนดไว้หรือไม่ทั้งนี้เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพของ

งานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ  ท่ีได้ร่วมทดลองปฏิบัติตามข้ันตอนของทีมงานแต่ละคนในกลุ่ม  

ทั้ง 3 คน รวมถึงผู้สังเกตุการณ์  ร่วมพูดคุย  วิเคราะห์ ขั้นตอนของแต่ละบุคลตามแผนที่วางไว้ ถึงข้อดี ข้อเสีย ความสะดวก 

รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค�านึงถึงความถูกต้องตามหลักวิชาการ  ในการท�างาน

 4.4  Act : การปรับปรุงการด�าเนินการอย่างเหมาะสม

 Act (การปรับปรุง) เป็นกิจกรรมที่มีขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนหลังจากได้ท�าการตรวจสอบแล้ว การปรับ 

ปรุงอาจเป็นการแก้ไขแบบเร่งด่วนเฉพาะหน้า หรือการค้นหาสาเหตุท่ีแท้จริงของปัญหา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา 

ซ�้ารอยเดิม การปรับปรุงอาจน�าไปสู่การก�าหนดมาตรฐานของวิธีการ ท�างานที่ต่างจากเดิม เมื่อมีการด�าเนินงานตามวงจร 

PDCA ในรอบใหม่ข้อมูลทีไ่ด้จากการปรบัปรงุจะช่วยให้การวางแผนมีความสมบูรณ์และมคีณุภาพเพิม่ข้ึนได้ด้วยโดยได้ปฏบัิติ

งานดังน้ี  เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ  ซ่ึงเป็นผู้ปฏิบัติงานเก็บและจัดชั้นหนังสือได้ร่วมกันสรุป 

ได้ร่วมพูดคุยหาข้อสรุปร่วมกันถึงแนวปฏิบัติในการจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศท่ีเหมาะสม และปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ได้จัดท�าขึ้น ได้ว่า 

             1.  เมื่อได้หนังสือมาจากงานยืมคืน หรือจากการเก็บตามโต๊ะอ่านหนังสือ  ให้ท�าการแบ่งหมวดหมู่ย่อย

ตามระบบทศนิยมดิวอี้ เช่น  410 420 430 ...   บนโต๊ะพักหนังสือ  จะช่วยท�าให้สามารถน�าหนังสือไปจัดขึ้นชั้นได้สะดวก

และรวดเร็วขึ้น  ในกรณีที่หนังสือที่จะจัดมีเป็นจ�านวนมาก
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            2.  ในขณะที่จัดหนังสือขึ้นชั้น  ผู้ปฏิบัติงานควรท�าความสะอาดชั้นหนังสือ และจัดเรียงหนังสือบนให้เรียบร้อย 

สวยงาม และถูกต้อง ตามหลักการจัดเรียงที่เป็นมาตรฐาน

            3.  ในขณะจัดชั้นหนังสือ  เมื่อพบว่าหนังสืออยู่ผิดที่  ควรคัดแยกออกมาก่อนไม่ควรจะน�าไปจัดเรียงโดยทันที 

ที่พบหนังสือผิดชั้น  เพราะอาจจะท�าให้เสียเวลาในการเดินหาชั้นหนังสือที่อยู่ผิดตู้  ดังนั้นควรรับผิดชอบหนังสือที่อยู่บนรถ

เข็นก่อน จัดเรียงให้เสร็จเรียบร้อย แล้วจึงค่อยไปจัดเรียงหนังสือที่ไม่ได้ถูกคัดแยกหมวดหมู่ จากตอนแรก หรือหนังสือที่พบ

ความผิดปกติ

            4.  เมื่อจัดหนังสือเสร้จเรียบร้อยแล้ว ควรหมั่นตรวจดูความถูกต้อง และเป็นระเบียบ และสังเกตความผิดพลาด

อยู่เสมอ เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป  

           อย่างไรก็ตามผู้ปฏิบัติงานเก็บและจัดชั้นหนังสือได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนและก�าหนดกรอบการ 

จัดชั้นให้สอดคล้องกับวิธีการที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป 

แนวปฏิบัติที่ดีส�าหรับแนวทางการจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ ของงานบริการสารสนเทศ

ภาพประกอบ 1  แสดงกระบวนการ PDCA ของการจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ 

ของงานบริการสารสนเทศ ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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5.  ผลลัพธ์ที่ได้ 

 ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ผู้ใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศมีความพึงพอใจต่องานจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ อยู่ใน 

ระดับดี ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.22 

 องค์ความรู้

 ได้แนวปฏิบตัใินการจัดเรยีงทรพัยากรสารสนเทศ งานบรกิารทรพัยากรสารสนเทศ ส�านกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อใช้เป็นมาตรฐานร่วมกันในการปฏิบัติงานจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ 

ขึ้นชั้น

6. ปัจจัยสู่ความส�าเร็จ

 6.1. ได้รับการสนบัสนนุจากผูบ้รหิาร ให้จัดกจิกรรมและมองเหน็ประโยชน์ทีผู่ใ้ช้บรกิารได้รบัจากการจดัการความรู้

 6.2. ทมีงานในกลุม่งานมเีป้าหมายการท�างานร่วมกนัทีช่ดัเจน มทีศิทางเดียวกนั มองไปข้างหน้า พร้อมทีจ่ะพฒันา

งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน  

 6.3. มีวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ภายในองค์กร

 6.4  มีการรับฟังข้อเสนอแนะและน�ามาปรับใช้ในงาน  ซึ่งกันและกันระหว่างบุคลากร

ในทีมงาน 

 6.5. ได้รบัความร่วมมอืจากบคุลากรทกุระดับ และบุคลากรตระหนกัถึงความส�าคัญและเหน็ถึงคุณค่าของการจดัการ

ความรู้

 6.6  มีการทดลองใช้จริง และเก็บรายละเอียดข้อที่บกพร่องต่างๆ น�ามาแก้ไขปรับปรุง

 6.7 มีการพัฒนาการจัดการความรู้อย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง

7. การน�าไปใช้ประโยชน์

 บุคลากรมีการพัฒนากระบวนการท�างานอย่างต่อเนื่อง  ได้แนวปฏิบัติที่ดีและเป็นมาตรฐานเดียวกันในการปฏิบัติ

งาน  รวมไปถึงภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เพื่อให้การบริการมีคุณภาพถูกต้องตามมาตรฐาน  ผู้รับบริการเกิดความสะดวก  

และรวดเร็วในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ อีกทั้งยังก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ

8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�าความรู้ไปใช้

 เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อการจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ ส�านัก 

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

9.  แหล่งอ้างอิง หรือบุคคลอ้างอิง

    รายชื่อสมาชิก

1.  นางศศิธร  หวังค�้ากลาง     ที่ปรึกษา

2.  นางบุญนาค  ศรีบุญ      ประธาน

3.  นางวิไลวรรณ  ฝากไธสง   กรรมการ 

4.  นางสาวสิริวัลย์  เทอดไทย   กรรมการ

5.  นางขนิษฐา  ดูปอนท์    กรรมการ
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6.  นางสาวรัตนา  ประเสริฐ   กรรมการ

7.  นายอนุกูล  แก้วกูล      กรรมการ

8.  นายสุพจน์  แสนค�าสี    กรรมการ

9.  นายพงศกร  เพชรายุทธการ   กรรมการ

10. นางสาวกุศลิน  คามะปะโส   กรรมการ

11. นางสาวชลธิชา  ดินขุนทด   กรรมการและเลขานุการ

12. นางสาวกรรณิการ์  ศรีปิ่นเป้า   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

13. นางสาววันเพ็ญ  จี่กลาง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

      เอกสารอ้างอิง

 เบญจรัตน์ สีทองสุก.  (2551).  การวิเคราะห์สารสนเทศ : ระบบทศนิยมของดิวอี้.   นครปฐม: มหาวทิยาลยัราชภฏั

นครปฐม. 

 อุบล บุญชู และนรินทร์ บุญชู.  (2525).  บทเรียนจากภาพด้วยตัวเอง การจัดหมู่หนังสือระบบทศนิยมดิวอี้และการ

เรียงหนังสือบนชั้น.  กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครูสวนดุสิต

 ศุภชัย อาชีวระงับโรค.  (2547).  Practical PDCA : แก้ปัญหาและปรับปรุงงานเพื่อความส�าเร็จ.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  

กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

     ศึกษาดูงาน

 โครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้การจดัเรยีงหนงัสือ ณ ศูนยบ์รรณสารและสื่อสารศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

ค�าสั่งเลขที่ 2837/2559

10.  ภาพรวมของบทความ

 กจิกรรมแนวปฏบิติัทีดี่ส�าหรับแนวทางการจัดเรยีงทรพัยากรสารสนเทศ ของงานบริการสารสนเทศส�านกัวทิยบรกิาร

และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  พัฒนากระบวนงานจัดเรียงทรัพยากร

สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ  2)  เพื่อหาวิธีที่เหมาะสมร่วมกันในการจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศขึ้นชั้น  ผู้ใช้ความรู้ได้แก่ 

บุคลากรงานบริการทรัพยากรสารสนเทศ  ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

จ�านวน 12 คน  กระบวนการจัดการความรู้ที่ใช้ได้ยึดแนวคิด PDCA หรือ Deming Cycle  ซึ่งเป็นวงจรการควบคุมคุณภาพ  

มาใช้ในการด�าเนินกิจกรรม ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ผู้ใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศมีความพึงพอใจต่องานจัดเรียงทรัพยากร

สารสนเทศ อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.22 
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11. ประวัติผู้เขียน

     ชื่อ – สกุล    :  นางสาวชลธิชา  ดินขุนทด

     ต�าแหน่งปัจจุบัน  :  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์  

                                     ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

     ประวัติการศึกษา  :  ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต  (ศศ.ม.) สาขาการจัดการสารสนเทศ

       มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     อีเมล์   :  is_amp3_are@hotmail.com

     หมายเลขโทรศัพท์  :  0-4400-9009 ต่อ 1609 โทรศัพท์มือถือ  0990751616
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ด้านการบริการวิชาการ

การใช้เฟซบุ๊กเป็นช่องทางติดต่อสื่อสาร เพื่อบริการงานตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1.  ที่มาและความส�าคัญ

 การบริการสารสนเทศในปัจจุบันมีหลากหลายช่องทาง และวิธีการหนึ่งที่เป็นที่นิยม ได้แก่ การบริการแจ้งข่าวสาร

ผ่านทางเฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นการบริการบนอินเทอร์เน็ตบริการหนึ่ง ที่ท�าให้ผู้ใช้สามารถติดต่อสื่อสาร และร่วมท�า

กิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงหรือหลายๆ กิจกรรม กับผู้ใช้เฟซบุ๊กคนอื่นๆ ได้ท่ัวโลก ไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ข้อความ (Post)  

ในเรื่องที่สนใจ  การตั้งประเด็นค�าถาม-ตอบ  การโพสต์รูปภาพ คลิปวิดีโอ เขียนข้อความ บันทึก แชท (Chat) สนทนา  

เล่นเกมส์ และแอพลิเคชั่นอื่นๆ ที่มีการพัฒนาเพิ่มเติมให้ได้ใช้อยู่เรื่อยๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (แอนณา  อิ่มจ�าลอง. 2556)  

ในปี 2010 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ใช้เฟซบุ๊กมากกว่า 800 ล้านบัญชีรายชื่อทั่วโลก และมีผู้ใช้งานเฟซบุ๊กในประเทศไทยประมาณ 

15 ล้านคน ซึ่งมีแนวโน้มว่าอัตราการใช้เฟซบุ๊กของคนไทยจะเพิ่มจ�านวนข้ึนเรื่อยๆ (วริศรา  ภานุวัฒน์.  2557) วริศรา 

ได้กล่าวถึงข้อดีของเฟซบุ๊ก และผู้ปฏิบัติงานสามารถสรุปเป็นข้อๆ ได้ว่า 1) เฟซบุ๊กเป็นการสร้างเครือข่ายและจุดประกาย

ด้านการศึกษาได้อย่างกว้างขวาง หากใช้อย่างถูกวิธี  2) ท�าให้ทันต่อเหตุการณ์ ทราบความคืบหน้าเหตุการณ์ต่างๆ  3) ผู้ใช้

สามารถสร้างเครอืข่ายทางสงัคมของผูท้ีม่เีป้าหมายเดยีวกนั ให้ท�างานส�าเรจ็ลลุ่วงไปได้ด้วยด ี จากประโยชน์ดงักล่าวของเฟ

ซบุค๊ ผูป้ฏบิตังิานจงึได้เลง็เหน็ และคิดน�าเฟซบุก๊มาใช้เป็นช่องทางในการตดิต่อสือ่สารกบันกัศกึษา ใช้แจ้งข่าวสารถงึนกัศกึษา

โดยการโพสต์ และการให้ค�าปรกึษา ถาม-ตอบ ในแชท (Chat) สนทนาทางกล่องข้อความส่วนตวั (Inbox) เกีย่วกบังานตรวจ

รูปแบบวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  ซึ่งเป็นภาระงานที่ผู้ปฏิบัติงานต้องติดต่อสื่อสาร และประสานงานกับนักศึกษาอยู่เป็น

ประจ�า  โดยปกติแล้ว ผู้ปฏิบัติงานจะติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาผ่านทางโทรศัพท์เพียงช่องทางเดียว  ในบางครั้งเกิดความไม่

สะดวก มีเหตุขัดข้อง ท�าให้ไม่สามารถติดต่อนักศึกษาได้ และเสียค่าใช้จ่าย   ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานจึงสร้างเฟซบุ๊กงานตรวจ 

รูปแบบวิทยาฉบับสมบูรณ์ขึ้นมาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

2.  วัตถุประสงค์

 เพื่อใช้เฟซบุ๊กเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารในงานตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่ง 

ช่องทาง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการให้บริการในงานที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3.  ผู้ใช้ความรู้

 นักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา  อาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์/ภาคนพินธ์  และเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิาน บณัฑิตวทิยาลยั 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

4.  มีการใช้กระบวนการจัดการความรู้

 จากผลตอบรับท่ีดี ผู้ปฏิบัติงานจึงได้น�าข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการใช้เฟซบุ๊กเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับ

นกัศกึษาในงานตรวจรปูแบบวทิยานพินธ์นี ้เข้าประชมุเพือ่รายงานผลต่อผูบ้งัคบับญัชา และถ่ายทอดองค์ความรูด้งักล่าวให้

กับผู้ปฏิบัติงานคนอื่นๆ ในหน่วยงาน เพื่อจะได้น�าไปปรับใช้ในงานที่รับผิดชอบ จากการประชุมดังกล่าว ได้มีผู้ปฏิบัติงาน 

การเงิน ได้น�าแนวคิดนี้ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1  เฟซบุ๊ก งานการเงิน บัณฑิตฯ ม. ราชภัฏนครราชสีมา

ที่มา : นิตรา  น้อยภูธร.  ออนไลน์.  2560.

5.  ผลลัพธ์ที่ได้

 ผลสรปุจากแบบสอบถาม พบว่า นกัศกึษามคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารโดยรวม อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ เนือ่งจาก

ข่าวสารที่ได้รับ มีความทันสมัย ทันเวลา สะดวก รวดเร็ว ชัดเจน เข้าใจง่าย ท�าให้นักศึกษาผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ 

ในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

6.  ปัจจัยสู่ความส�าเร็จ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)

 ผู้ปฏิบัติงานสามารถอธิบายรายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ดังต่อไปนี้

 6.1  นักศึกษากรอกแบบฟอร์ม บ.8 แบบเสนอตรวจสอบรูปแบบวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ในแบบฟอร์มจะมี 

ช่องว่างให้ระบุ ชื่อเฟซบุ๊กของนักศึกษา ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2  การกรอกชื่อเฟซบุ๊กของนักศึกษาในแบบฟอร์ม บ.8
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ภาพที่ 3  เฟซบุ๊ก ผู้ตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์

 6.3  ผู้ปฏิบัติงาน ท�าการ “เพิ่มเพื่อน (Add friend)” จากชื่อที่นักศึกษาระบุมาในแบบฟอร์ม บ.8 ดังภาพที่ 4

 6.2  ผู้ปฏิบัติงานเข้าระบบเฟซบุ๊ก ผู้ตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 4  การค้นหาและเพิ่มเพื่อน จากชื่อเฟซบุ๊กที่นักศึกษาระบุในแบบฟอร์ม
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       นักศึกษาที่ผู้ปฏิบัติงานจะท�าการเพิ่มเพื่อนในเฟซบุ๊ก ผู้ตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ จะเป็นนักศึกษาที่ด�าเนิน

การสอบวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์ จากนั้นด�าเนินการแก้ไขเนื้อหางานวิจัย ตามที่คณะกรรมการสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

พร้อมเข้าสูก่ระบวนการตรวจรปูแบบการพมิพ์วทิยานพินธ์ฉบบัสมบรูณ์ เพือ่ให้ถกูต้องตามคูม่อืเป็นไปตามมาตรฐานเดยีวกนั

ตามทีม่หาวทิยาลยัก�าหนด นอกจากน้ียงัมอีาจารย์ทีป่รึกษาหลายท่าน มาขอเป็นเพือ่น เพือ่ตดิตามความก้าวหน้าของนักศกึษา

ที่อยู่ในความดูแลอีกด้วย

 6.4  เมื่อนักศึกษาได้รับการแจ้งเตือน เพื่อขอเป็นเพื่อนจากผู้ตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ และนักศึกษาตอบรับเป็น

เพื่อนแล้ว ผู้ปฏิบัติงานจะด�าเนินการโพสต์แจ้งข่าวสารในหน้ากระดานข่าว (Wall) เพื่อให้นักศึกษาส่งไฟล์บทคัดย่อภาษา

ไทยและภาษาอังกฤษให้ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานต้องส่งต่อไฟล์นี้ให้กับผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษตรวจสอบความ

ถูกต้อง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

       6.4.1  การโพสต์แจ้งให้นักศึกษาส่งไฟล์บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5  การโพสต์แจ้งข่าวสารและการตอบข้อความกลับของนักศึกษา ขั้นตอนการตรวจสอบ

ความถูกต้องในส่วนบทคัดย่อ
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ภาพที่ 6  การส่งไฟล์บทคัดย่อของนักศึกษาในกล่องข้อความส่วนบุคคล

ภาพที่ 7  การส่งไฟล์บทคัดย่อให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษตรวจสอบความถูกต้อง

       6.4.2  นักศึกษาส่งไฟล์บทคัดย่อให้ผู้ปฏิบัติงานทางข้อความสนทนาส่วนบุคคล (Inbox) ดังภาพที่ 6

       6.4.3  ผู้ปฏิบัติงานส่งไฟล์บทคัดย่อต่อให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษตรวจสอบ

ความถูกต้อง และเมื่อผู้เชี่ยวชาญได้อ่าน ตรวจสอบ แก้ไขแล้ว จะส่งไฟล์ที่มีข้อเสนอแนะกลับให้ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติ

งานส่งต่อให้นักศึกษาแก้ไขตามค�าแนะน�า ดังภาพที่ 7-8
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ภาพที่ 8  การรับไฟล์บทคัดย่อที่ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ส่งต่อเพื่อให้นักศึกษาแก้ไข

 6.5  การโพสต์ข้อความแจ้งข่าวสาร เพื่อให้นักศึกษาเข้ามารับวิทยานิพนธ์ที่ตรวจรูปแบบเสร็จแล้วในแต่ละรอบ

กลับไปแก้ไข ซึ่งแต่เดิมนั้นผู้ปฏิบัติงานจะติดต่อนักศึกษาทางโทรศัพท์เท่านั้น ดังภาพที่ 9 

ภาพที่ 9  การโพสต์แจ้งข่าวสารนักศึกษาในขั้นตอนรับวิทยานิพนธ์กลับไปแก้ไขรูปแบบการพิมพ์
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 จากภาพที่ 9 จะเห็นได้ว่าจากการโพสต์แจ้งข่าวสาร สามารถระบุการแจ้งเตือนนักศึกษาเป็นรายบุคคลได้ โดยการ 
Tag ชื่อของนักศึกษาแต่ละคน และนักศึกษาที่ได้รับการแจ้งเตือนจะมาตอบรับทราบในข้อความใต้โพสต์ 
 6.6  ในระหว่างการปฏบิติังานตรวจรปูแบบวิทยานพินธ์ จะมนีกัศกึษาส่งข้อความมาปรกึษา ขอค�าแนะน�า ขอความ
ช่วยเหลือ และถาม-ตอบ ในการสนทนา (Chat) ในข้อความส่วนบุคคลอยู่เสมอ และในกรณีที่การตรวจรูปแบบการพิมพ์
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษามีท่ีผิดน้อยไม่เกิน 5-10 หน้า ผู้ปฏิบัติงานจะท�าการสแกนงานหน้าท่ีผิดและส่งไฟล์เป็น PDF  
ให้นกัศกึษาด ูและตรวจสอบแก้ไข และส่งไฟล์ทีแ่ก้ไขแล้วกลบัมาให้ผูป้ฏบิตังิาน โดยทีน่กัศกึษาไม่ต้องเข้ามารบั-ส่งงานด้วย
ตัวเอง ท�าให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานก็สะดวก รวดเร็วมากยิ่งข้ึน  
ดังรายละเอียดจากภาพที่ 10

ภาพที่ 10  การส่งข้อความสนทนาส่วนบุคคล (Inbox) เพื่อปรึกษาปัญหาและขอค�าแนะน�า และ
การส่งข้อความสนทนาส่วนบุคคล (Inbox) ในกรณีที่นักศึกษามีจุดที่ผิดไม่เกิน 5-10 หน้า

 6.7  การโพสต์แจ้งข่าวสารเพื่อให้นักศึกษาที่ตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว มาด�าเนิน
การขอส�าเร็จการศึกษา โดยผู้ปฏิบัติงานจะแนบรูปภาพข้อความที่อธิบายเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้ คือ บ.9 และ คร.2   
การเตรยีมหลักฐาน  ขัน้ตอนการด�าเนนิการ พร้อมแนบลงิค์ (Link) แบบฟอร์มจากเวบ็บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครราชสีมา ให้นักศึกษาด้วย ดังภาพที่ 11

ภาพที่ 11  การโพสต์แจ้งข่าวสารนักศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการด�าเนินการขอส�าเร็จการศึกษา
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 6.8  การโพสต์แจ้งข่าวสารให้นักศึกษาให้มารับเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ดังภาพที่ 12

ภาพที่ 12  การโพสต์แจ้งข่าวสารให้นักศึกษาให้มารับเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

 เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการปฏิบัติงานขั้นตอนสุดท้าย นั่นคือการแจ้งให้นักศึกษามารับวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  
(ปกแข็ง) ผู้ปฏิบัติงานจะลบนักศึกษาออกจากการเป็นเพื่อน เป็นการจบกระบวนการท�างาน โดยการใช้เฟซบุ๊คเป็นช่องทาง 
ในการติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาในงานตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

7.  การน�าไปใช้ประโยชน์
 7.1  นักศึกษาได้รับแจ้งข่าวสารที่มีความทันสมัย ทันเวลา สะดวก รวดเร็ว ชัดเจน เข้าใจง่าย 
 7.2  นักศึกษาผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจต่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

8.  วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�าความรู้ไปใช้
 จากการปฏิบัติงานดังกล่าว ผู้ปฏิบัติงานจึงได้สร้างแบบสอบความพึงพอใจและข้อเสนอแนะต่อการใช้เฟซบุ๊ก 
เป็นช่องทางการตดิต่อสือ่สารในงานตรวจรปูแบบวทิยานพินธ์ฉบับสมบูรณ์ โดยสุม่เก็บข้อมลูจากนกัศกึษาท่ีใช้บรกิาร จ�านวน 
40 คน  ดังภาพที่ 13 

ภาพที่ 13  แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้เฟซบุ๊ก

ที่มา : ชลดา  พ้นภัย และสรพงษ์  เปรมวิริยานนท์.  2559.
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ด้านการบริการวิชาการ

“การจัดการความรู้การพัฒนาเครือข่ายอาชีพกับสถานประกอบการ

และส่งเสริมอาชีพอิสระส�าหรับนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา”

1. ที่มาและความส�าคัญ

 ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550  มาตรา 35  ในกรณีที่ไม่ประสงค์ 

จะรับ คนพิการเข้าท�างานตามมาตรา 33  สถานประกอบการสามารถด�าเนินการตามทางเลือกระเบียบคณะกรรมการ 

ส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพชีวติคนพกิารแห่งชาตว่ิาด้วยหลกัเกณฑ์วธิกีารและเงือ่นไข  การให้สมัปทาน  จดัสถานทีจ่�าหน่าย

สินค้าหรือบริการจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ  ฝึกงาน  หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอ�านวย

ความสะดวก  ล่ามภาษามือ  หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ  พ.ศ. 258

 ดังนั้นทางด้วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ  จึงได้จัดโครงการการพัฒนาเครือข่ายอาชีพกับสถานประกอบการ

ส�าหรับนักศึกษาพิการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาพิการได้มีความรู้  ความเข้าใจ

เกีย่วกบัการฝึกปฏบิติัการในสถานประกอบการจรงิ  และสร้างเครอืข่ายความร่วมมือกบัสถานประกอบการในการรบันกัศึกษา

พิการเข้าฝึกงาน  ซึ่งเป็นสิ่งทีพึงปรารถนาของนักศึกษาพิการที่ก�าลังจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หากได้รับการส่งเสริม

ฝึกทกัษะเตรยีมความพร้อมตามความสามารถและความถนดัได้อย่างเหมาะสม จะท�าให้นกัศกึษาพกิารมคีวามสามารถทีจ่ะ

เข้าไปสู่การท�างานในสถานประกอบการได้อย่างมีศักยภาพ

2.  วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง

  2.2 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการในการรับนักศึกษาพิการเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

3.  ผู้ใช้ความรู้

 3.1  นักศึกษาพิการ

 3.2  เจ้าหน้าที่หน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ

 3.3  ตัวแทนสถานประกอบการ
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4.  มีการใช้กระบวนการจัดการความรู้

 มีการก�าหนดประเด็นปัญหาในจัดการความรู้ 

 4.1  ปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาพิการในระหว่างการฝึกประสบการณ์หรือการท�างานเมื่อส�าเร็จการศึกษาไปแล้ว

 4.2  ปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาพิการในระหว่างการเตรียมความพร้อม

 4.3  ปัญหาที่เกิดข้ึนกับนักศึกษาพิการเมื่อส�าเร็จการศึกษาไปแล้วไม่ได้รับการจ้างงานท่ีเหมาะสมกับสาขา 

ที่เรียนมา

 4.4  ปัญหาแหล่งฝึกประสบการณ์ส�าหรับนักศึกษาพิการ  รวมถึงปัญหาการจ้างงานนักศึกษาพิการ

 4.5  น�าทุกปัญหามาระดมสมองเพื่อหาแนวปฏิบัติสาหรับทุกฝ่ายในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
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 กจิกรรมที ่1 เตรยีมความพร้อมนกัศกึษาพกิารก่อนออกฝึกประสบการณ์  โดยการอบรมให้ความรู ้ และแลกเปลีย่น

เรียนรู้ร่วมกัน  ในประเด็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาพิการ  การเตรียมพร้อมทางวิชาการ การเตรียมความพร้อม

ทางทักษะอาชีพ  และทักษะที่ท�าให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงาน  โดยเชิญตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้

 1.  ตัวแทนส�านักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา 

 2.  ตัวแทนส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครราชสีมา

 3.  ตัวแทนโรงแรมสีมาธานี

 จากนั้นก็ได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  ในประเด็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาพิการ

ก่อนออกฝึกประสบการณ์  จนได้ความรู้ดังกล่าวข้างต้น

 กลุ่มที่ 1  ตัวแทนสถานประกอบการณ์ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ  อาจารย์

 กลุ่มที่ 2  กลุ่มนักศึกษาพิการรุ่นพี่ที่ส�าเร็จการศึกษาไปแล้ว ร่วมกับนักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์ 

 กลุ่มที่ 3  กลุ่มนักศึกษาพิการทั่วไปที่สนใจ

 กิจกรรมที่ 2  ศึกษาดูงาน  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานประกอบการ  จ�านวน 4 แห่ง ดังนี้

 1.  บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ�ากัด สาขานครราชสีมา  มีนักศึกษาพิการได้รับการจ้างงาน คือ   

น.ส.กรรณิกา  ทองดี  (บกพร่องทางการเห็น)

 

 4. งานอาชีพอิสระ ณ เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  (25 มีนาคม 2560)

  4.1 “แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประดิษฐ์และงานหัตถศิลป์ไทย โดยวิทยากรจาก “บ้านศิลป์สยาม”
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  4.2  แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานเครื่องปั้นดินเผา วิทยากรจากโรงงานเครื่องปั้นดินเผาประดิฐษ์วงศ์ 

  4.3  แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานผ้าบาติก กลุ่มอาชีพสหกรณ์ศิลป์ประดิษฐ์ หมู่ที่ 3 การก่อตั้ง 

กลุ่มบาติก  

 กจิกรรมที ่3  สร้างความร่วมมอืกับส�านักงานจัดหางานจงัหวัดนครราชสมีา (MOU) เก่ียวกบัสถานท่ีฝึกประสบการณ์

ส�าหรับนกัศกึษาพกิาร  ซึง่ได้มกีารแลกเปลีย่นและพดูคยุเกีย่วกบัการฝึกงานแบบสหกจิส�าหรับนกัศกึษาพกิาร  ซึง่อยูใ่นช่วง

กบัก�าลังร่าง (MOU) ท�าข้อตกลงร่วมกนั  ให้เป็นรปูธรรม  และจดัสรรงบประมาณ  ในปีงบประมาณ 2561 เพือ่ให้การด�าเนนิ

งานมคีวามต่อเน่ือง  และเตรยีมความพร้อมให้กบันกัศกึษาพกิารรุน่ต่อไปทีจ่ะออกฝึกประสบการณ์  และออกสูต่ลาดแรงงาน

5.  ผลลัพธ์ที่ได้

 5.1 นักศึกษาพิการ  บุคลากรเจ้าหน้าได้มีข้อมูลในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาพิการก่อนที่จะออกฝึก

ประสบการณ์

5.2 นักศึกษาได้เรียนรู้การท�างานและการวางตัวเมื่อเข้าไปท�างานในสถานประกอบการ  รวมถึงได้แนวทางในการจัดการ

ตนเองให้ได้รับการจ้างงาน  และวางแผนการพัฒนาอาชีพอิสระในอนาคต

 5.3 นักศึกษาพิการ  บุคลากรจ้าหน้าที่ได้ทราบถึงกฎหมายการจ้างงานคนพิการ  สิทธิประโยชน์เมื่อคนพิการได้รับ

การจ้างงาน  

 5.4 นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการที่จ้างงานคนพิการในจังหวัดนครราชสีมา

  5.3 นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการศึกษาดูงานจากสถานประกอบการจริงรวมถึงเรียนรู้เกี่ยวกับการประกอบ

อาชีพอิสระเพื่อเป็นอาชีพทางเลือกในการหารายได้
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6.  ปัจจัยสู่ความส�าเร็จ

 6.1  มีการก�าหนดกิจกรรมร่วมกัน

 6.2  มีการด�าเนินงานที่ต่อเนื่อง  เกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่ายอาชีพกับสถานประกอบการและส่งเสริมอาชีพอิสระ

ส�าหรับนักศึกษาพิการ 

 6.3  มกีารสนบัสนนุงาน งบประมาณทัง้ในระดับหน่วยงาน  คณะและมหาวทิยาลยัรวมถงึงบประมาณจากส�านกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง

 6.4  นักศึกษาพิการ  บุคลากรเจ้าหน้าที่  และตัวแทนสถานประกอบการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

ร่วมกัน 

7.  การน�าไปใช้ประโยชน์

 7.1  นักศึกษาพิการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการจ้างงานคนพิการ  และได้รับทราบข้อมูลในการ 

เตรียมความพร้อมที่ตัวนักศึกษาเองต้องเตรียมก่อนออกฝึกประสบการณ์  หรือการไปสมัครงานในอนาคต

 7.2  นักศึกษาพิการสามารถพัฒนาตนเองและเห็นแนวทางในการจัดการตนเองให้ได้รับการจ้างงานและวางแผน

การพัฒนาอาชีพอิสระในอนาคต

 7.3  เกิดความร่วมมือระหว่างเครือข่ายสถานประกอบการ  หน่วยงานที่เกี่ยงข้องกับการจ้างงานคนพิการ  รวมถึง

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาพิการ   

 7.4  หน่วยบริการสนบัสนุนนักศึกษาพกิารไดข้อ้มลูเพื่อน�าไปใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนการเตรยีมความพร้อม

ให้กับ นักศึกษาพิการ  เพื่อให้เกิดการจ้างงานเมื่อนักศึกษาพิการในอนาคต  

8.  วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�าความรู้ไปใช้ 

 - แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 - แบบการติดตามภาวการณ์มีงานท�าของนักศึกษาพิการ  (ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาพิการ MIS) 

9.  แหล่งอ้างอิง  หรือบุคคลอ้างอิง

 ผศ.ดร.วาระดี  ชาญวิรัตน์  ประธาน Cop

 ดร.สิริลักษณ์  โปร่งสันเทียะ รองประธาน Cop

 ผศ.ดร.รุ่งโรจน์  พงศ์กิจวิทูร  ที่ปรึกษา Cop

 นางสาวเอื้องทิพย์  ไตรบ�ารุง นักวิชาการศึกษา

 นางสาวนวรัตน์  อนันตบุษย์ นักวิชาการศึกษา

 นางสาวสุนิตษา  พูนเกษม  นักวิชาการศึกษา 

 นางสาวนิศารักษ์  ดันกระโทก นักวิชาการศึกษา  (ล่ามภาษามือ)

 นางสาวปัทมา  สาเกตุ  นักวิชาการศึกษา  (ล่ามภาษามือ)

 นางสาวอมรรัตน์  พวงทอง  นักวิชาการศึกษา (ล่ามภาษามือ)

 คุณกนกเลิศภาลัย ประพิน  ตัวแทนส�านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ จงัหวดันครราชสมีา

 คุณณัฐวี จันทฤกษ์   ตัวแทนโรงแรมสีมาธานี

 คุณภาสุรีย์ รื่นกลิ่น  ตัวแทนส�านักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา
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10.  ประวัติผู้เขียน  ประกอบด้วย

 ชื่อ     นางสาวเอื้องทิพย์  ไตรบ�ารุง 

 ต�าแหน่ง   นักวิชาการศึกษา

 สถานที่ท�างานปัจจุบัน   หน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  

    คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 ประวัติการศึกษา   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

 E-mail    dss.nrru_sped@hotmail.com

 หมายเลขโทรศัพท์      044-272942 ติดต่อภายใน 1129
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ด้านการบริการวิชาการ 

การพัฒนาชุมชนด้วย วทน. อย่างยั่งยืน

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1. ที่มาและความส�าคัญ

 ปัจจุบันเป็นที่ตระหนัก และยอมรับกันทั่วไปว่า ในประเทศที่พัฒนาแล้วนั้น ปัจจัยหนึ่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่จ�า เป็นอย่างยิ่ง

ต่อการพัฒนาประเทศ  และพัฒนาคุณภาพชีวิต ไปสู่การกินดี อยู่ดี ของประชากรโดยส่วนรวมนั้น คือ การมีฐานทาง

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เข้มแข็ง  มีการพัฒนา และน�าเทคโนโลยี ไปใช้ในการด�าเนินชีวิตอย่างจริงจัง   เพื่อเป้าหมาย

สูงสุด คือประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสังคม เป็นการน�าผลงานวิจัยและพัฒนา เช่น องค์ความรู้ เทคนิค เทคโนโลยี  

เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดมุ่งหมายส�าคัญคือการที่สามารถน�าไปใช้งานได้จริงทั้งในเชิง

เศรษฐกิจและสังคม

 จากความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท�าให้มนุษย์คิดค้นและพัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวกต่อ

การด�ารงชวีติมากขึน้ เทคโนโลยไีด้เข้ามาเสรมิปัจจยัพืน้ฐานการด�ารงชวีติได้เป็นอย่างด ีเทคโนโลยที�าให้การสร้างท่ีพกัอาศยั

ให้มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถผลิตสินค้าและให้บริการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากขึ้น การใช้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีส่วนท�าให้คุณภาพชีวิตของชุมชน สังคม และประเทศชาติพัฒนายิ่งขึ้น 

 การเสริมสร้างความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่ มาสนับสนุนการประกอบอาชีพ  

การผลิตและการเกษตรให้กับชุมชนท้องถิ่น นับเป็นการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ ทั้งนี้ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ จึงมีแนวคิดที่จะใช้วิทยาศาสตร์เข้าไปช่วยเหลือชุมชนท้องถ่ิน โดยใช้กลไกการบริการวิชาการ ท่ีน�า

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับการสนับสนุน 

งบประมาณจาก มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา ส�านกังานปลดักระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและหน่วยงานอืน่ๆ 

ให้ด�าเนินการ เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยี ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ท่ีเก่ียวกับวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีสู่ชุมชนท้องถิ่น และรวบรวมความต้องการเทคโนโลยีของชุมชนเพื่อให้พัฒนาต่อไป

 เพื่อให้การบริการวิชาการศูนย์วิทยาศาสตร์ เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดและยั่งยืน ต่อชุมชนเป้าหมาย และ 

เกิดประโยชน์และผลกระทบต่อทั้งคณาจารย์และนักศึกษาท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ รวมท้ังเพื่อส่งเสริมให้ศูนย์

วิทยาศาสตร์ เป็นที่รู้จักและมีบทบาทในการร่วมพัฒนาชุมชน สังคมภายนอกให้มากข้ึน และสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา “ที่พึ่งของท้องถ่ิน”  จึงได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรที่ด�าเนินงาน 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ และผู้รับบริการ ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ จนได้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการด�าเนินงานการให้บริการ

วิชาการของศนูย์วิทยาศาสตร์เกดิประสทิธภิาพ และสามารถแบ่งปันแนวปฏบิตัทิีด่ใีห้หน่วยงานอืน่ได้น�าไปประยกุต์ใช้ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์

 1. เพือ่การสร้างมลูค่าเพิม่ให้แก่ผูผ้ลติ โดยใช้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมาช่วยในการสร้าง การพฒันาสนิค้า และ

บริการแบบใหม่ ๆ เพื่อสร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตด้านความเป็นอยู่ของคนในประเทศให้ดีขึ้น

 2. เพือ่เป็นตวักลางการถ่ายทอดความรูแ้ละเทคโนโลย ีน�าความเชีย่วชาญให้บรกิารแก่กลุม่เป้าหมายอย่างต่อเนือ่ง

และทั่วถึง
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 3. เพื่อส่งเสริมให้มีการน�าผลงานวิจัยและพัฒนาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาต่อยอด

เทคโนโลยี ที่มีศักยภาพเหมาะสมต่อการใช้งานในแต่ละชุมชนท้องถิ่น เกิดผลลัพธ์ที่เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม

3. ผู้ใช้ความรู้

 - บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์

 - อาจารย์

 - ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาวิชา

 - เครือข่ายความร่วมมือ

4. มีการใช้กระบวนการจัดการความรู้

 กระบวนการของความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร ดังนี้

 1.   การบ่งชี้ความรู้ – 

  ปรัชญา  คิดเป็น  ท�าเป็น  แก้ปัญหาเป็น  โดยวิธีการแบบวิทยาศาสตร์

  วิสัยทศัน์  เป็นผู ้น�าการบริการวิชาการและสนับสนุนการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์  

เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน ตลอดจนพัฒนาองค์กรเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล

 2.   การสร้างและแสวงหาความรู้ – ศึกษา แสวงหาความรู้ น�าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อที่

จะน�าเอาองค์ความรู้ เทคนิค เทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ สิ่งประดิษฐ์ ไปสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อมต่อไป

 3.   การประมวลและกลั่นกรองความรู้ –ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา เพื่อน�ามาพัฒนากระบวนการให้ 

ความรู้หรือถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน โดยปรับปรุงวิธีการและรูปแบบเอกสารการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ทันสมัยอยู่เสมอ

 4.   การเข้าถึงความรู้ – องค์ความรู้ในแต่ละเรื่อง น�ามาจัดท�าเป็นแผ่นพับ และในเว็บไขต์

 5.  การเรียนรู้ – ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มี สู่บุคลากรในหน่วยงานของตนก่อน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันภายใน

หน่วยงาน ก่อนที่จะน�าไปถ่ายทอดลงสู่ชุมชน 

5. ผลลัพธ์ที่ได้

 1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ร้อยละ 80

 2. องค์ความรู้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีในแต่ละชุมชน  2 เรื่อง/ชุมชน

 3. จ�านวนสถานประกอบการ/ชุมชน น�าผลงานฯไปใช้ประโยชน์  10 คน/ชุมชน

 4. จ�านวนผู้รับบริการน�าความรู้ไปใช้ประโยชน์  ร้อยละ 80

 5. ได้วิทยากรที่ได้จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีในแต่ละชุมชน  3 คน/ชุมชน

6. ปัจจัยสู่ความส�าเร็จ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)

 ผู้บริหารหน่วยงานให้ความส�าคัญ พร้อมสนับสนุน และบุคลากรร่วมกันท�างานเป็นทีม 

 1. เทคนิค

  บุคลากรทุกคนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านที่ตัวเองรู้และไม่รู้กับบุคลากรด้วยกัน พร้อมกับปรึกษาผู้บริหาร 

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ดี
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 2. วิธีการ

  - มีการน�าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

  - การปรับใช้แบบฟอร์มในงานบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 3.  เคล็ดลับ

  1. การท�างานต้องมีความเป็นผู้น�า  

  2. งานบริการต้องมีจิตอาสาจิตบริการ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ และส่งผลให้เกิดผล

ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

  3. ก�าหนดกรอบนโยบาย และแผนการบรกิารวชิาการให้ชดัเจนและเพือ่ให้ทกุคนด�าเนนิตามแผนทีก่�าหนด

ไว้ให้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน

  4. ต้องท�างานเป็นทีมเพื่อให้ผลการด�าเนินงานประสบความส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี

  5. ต้องท�างานแทนกันได้ ในงานแต่ละต�าแหน่ง

7. การน�าไปใช้ประโยชน์

 -  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

 -  การบูรณาการไปใช้ในการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาท�างานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ของชุมชน 

 - การขยายผลการด�าเนินงานไปยังชุมชนอื่นๆ ท่ีมีความต้องการให้ค�าปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี ในรูปแบบ 

ลูกข่ายชุมชน โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปช่วยเหลือ พร้อมสร้างวิทยากรแม่ข่ายในแต่ละเรื่อง เพื่อเป็นวิทยากร

หลักในแต่ละเรื่อง เพื่อไปถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ สู่หมู่บ้านหรือชุมชนลูกข่ายต่อไป

8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�าความรู้ไปใช้ประโยชน์

 แบบฟอร์มที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

 -  แบบวัดความพึงพอใจ 

 -  แบบใบสมัคร

 -  แบบประเมินผลเมื่อจบการถ่ายทอดฯ ทันที 

 -  แบบติดตามประเมินผล

 -  แบบการน�าผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์
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ตัวอย่างแบบติดตามประเมินผล

แบบติดตามประเมินผล

 เพื่อสามารถประมวลผลแสดงความส�าเร็จของโครงการ ขอความร่วมมือผู้เข้าอบรมกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ด้วย จะขอบคุณยิ่ง

 ชื่อ.......................................................................นามสกุล.................................................................

เนื้อหา

1.  การน�าไปใช้ประโยชน์ 

 1   สามารถน�าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 

 2     ไม่สามารถน�าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ เพราะ........................................................................................................

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

(หากเลือกตอบข้อ 2 ไม่ต้องตอบข้ออื่นๆ)

2.  ความรู้ที่ได้รับสามารถน�าไปใช้ประโยชน์และประเมินเป็นรายได้กี่บาทต่อเดือน

 ค�าอธิบาย

 ประเมินเป็น รายได้หลัก (รายได้จากอาชีพประจ�าและใช้เวลาส่วนใหญ่) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นต่อเดือน 

 ประเมินเป็น รายได้เสริม (รายได้เพิ่มนอกจากอาชีพประจ�าและใช้เวลาว่าง) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นต่อเดือน 

 2.1  รายได้ที่ท่านได้รับเป็นแบบไหน (เลือกเพียง 1 ข้อ)

  1  รายได้หลัก     2  รายได้เสริม

 2.2  กรุณาเลือกระบุจ�านวนเงิน (เลือกเพียง 1 ข้อ)

 1  น้อยกว่า 1,000 บาท 2  1,001 - 2,000 บาท

 3  2,001 - 3,000 บาท 4  3,001 - 4,000 บาท

 5  4,001 - 5,000 บาท 6  5,001 - 6,000 บาท

 7  6,001 - 7,000 บาท 8  7,001 - 8,000 บาท

 9  8,001 - 9,000 บาท 10  9,001 - 10,000 บาท

 11  มากกว่า 10,000 บาท (โปรดระบุจ�านวน................................บาท)

 หรือ (ถ้าไม่สามารถตอบข้อ 2.1 หรือ 2.2 ได้ให้ไปตอบใน ข้อ 3 หรือ ข้อ 4)

3.  ท่านสามารถน�าความรู้ไปลดรายจ่ายได้กี่บาทต่อเดือน (ในกรณีที่ไม่สามารถตอบได้ให้ข้ามไปข้อ 4)

 1  น้อยกว่า 1,000 บาท 2  1,001 - 2,000 บาท

 3  2,001 - 3,000 บาท 4  3,001 - 4,000 บาท

 5  4,001 - 5,000 บาท 6  5,001 - 6,000 บาท

 7  6,001 - 7,000 บาท 8  7,001 - 8,000 บาท

 9  8,001 - 9,000 บาท 10  9,001 - 10,000 บาท

 11  มากกว่า 10,000 บาท (โปรดระบุจ�านวน................................บาท)
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4.  ในด้านคุณภาพชีวิต  (ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินได้ให้ข้ามไปข้อ 5)

 1   สามารถระบุเป็นเงินจ�านวน.............................บาทต่อเดือน 

 2    ไม่เป็นตัวเงิน แต่เป็นการน�าความรู้ไปใช้  พัฒนาอาชีพ       

 3    ไม่เป็นตัวเงิน แต่เป็นเรื่องความจ�าเป็นของสังคมหรือสิ่งแวดล้อมส่วนรวม    

 4   ไม่เป็นตัวเงิน แต่สามารถประเมินในด้าน............................................................  

5. ท่านเริ่มน�าความรู้ที่ได้รับไปใช้เมื่อใด    

 1   หลังการอบรมทันที                   2   หลังการอบรมภายใน 1 เดือน    

 3   หลังการอบรมภายใน 3 เดือน    4   หลังการอบรมภายใน 6 เดือน

6.  ท่านน�าความรู้ที่ได้รับไปใช้ที่ไหน

 1   ใช้ในครอบครัว                         2   ใช้ในชุมชน/กลุ่ม

 3    ใช้ในที่ท�างาน                           4   ใช้เมื่อมีโอกาส

7.  ท่านน�าความรู้ไปขยายผลต่อในด้านใด

 1   ประยุกต์เป็นองค์ความรู้ใหม่   2   เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยี/เผยแพร่ต่อ

 3   ให้บริการ / ค�าปรึกษา    4   อื่นๆ (โปรดระบุ...............................................)

                     

 ลงชื่อ……………………………………………………………………….

 ผู้ประเมิน

 วันที่ ……….. เดือน ………………………….พ.ศ.………….
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9. แหล่งอ้างอิง หรือ บุคคลอ้างอิง

 1. หมู ่บ ้านหม่อนไหมไร ้สารเคมี บ ้านห้วยทราย ต�าหนองมะนาว อ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา   

นางนิยม  เทศชารี  โทร. 086-2450494

 2. กลุ่มทอผ้าไหมหลุ่งประดู่ บ้านหลุ่งประดู่ อ�าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา  นางชูศรี  คะเรียงรัมย์  โทร. 

061-0862953

 3. กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองเทียมพัฒนา ต�าบลหนองตาดใหญ่ อ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา  นางนิ่ม  กุลทะที  

โทร. 081-0745270

 4. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร คึมมะอุ-สวนหม่อน ต.หนองหว้า อ.บัวลาย จังหวัดนครราชสีมา   

นางวันเพ็ญ  แสงกันหา   โทร. 089-9493788

10. ภาพรวมของบทความ

 การถ่ายทอดองค์ความรูท้ีพ่ร้อมให้บรกิาร สูบ่คุลากรในหน่วยงานของตนก่อน เพือ่ให้เกดิการเรยีนรูร่้วมกันภายใน

หน่วยงาน ก่อนที่จะน�าไปถ่ายทอดเทคโนโลยีลงสู่ชุมชน

 เป็นการน�าเอาองค์ความรูท้างด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีลงไปให้ความรูต่้อชุมชน เพือ่เป็นการพฒันาผลติภัณฑ์ 

สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

11. ประวัติผู้เขียน

 ชื่อและนามสกุล   นายยุทธนา  ตอสกุล

 สถานที่ท�างานปัจจุบัน

  ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

  340 ถ.สุรนารายณ์ ต�าบลในเมือง  อ�าเภอเมือง  

  จังหวัดนครราชสีมา  30000  

 โทรศัพท์  044-009009 ต่อ 2401   โทรสาร  044-247390

 มือถือ  094-3692556   e-mail   yutgis@hotmail.com

 ประวัติการศึกษา

  -  ปริญญาตรี วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (การจัดการทรัพยากร) 

     สถาบันราชภัฏนครราชสีมา

  -  ปริญญาโท วท.ม. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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ด้านการบริการวิชาการ

สัมมนาผู้รับบริการเพื่อการจัดการความรู้

ส�านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1. ที่มาและความส�าคัญ

 ส�านักคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการเรียน

การสอน การวิจัย และการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งออกเป็น 7 งาน ดังนี้ งานบริหารท่ัวไป งานกราฟิก  

งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ งานห้องปฏิบัติการและซ่อมบ�ารุงคอมพิวเตอร์ งานระบบเครือข่าย งานสารสนเทศเพื่อ 

การบริหาร (MIS) และงานพัฒนาเว็บไซต์ ซึ่งงานแต่ละงานจะให้บริการแก่ผู้ใช้งานในภายในมหาวิทยาลัยที่แตกต่างกันไป

 จากการให้บริการที่หลากหลายและมีผู้ใช้บริการอยู่ทุกหน่วยงาน ส�านักคอมพิวเตอร์จึงได้จัดโครงการสัมมนา 

ผู้รับบริการเพื่อการจัดการความรู้ โดยเชิญบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ที่รับบริการจากส�านักคอมพิวเตอร์ มาร่วมกันน�า

เสนอข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในลักษณะของการจัดการความรู้ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการให้

บริการ เพื่อให้อ�านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน และถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการ

สัมมนาจะน�าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการในโอกาสต่อไป

2.วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้รับบริการจากส�านักคอมพิวเตอร์ในทุกๆด้านได้มาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ถึงปัญหาที่พบในการให้บริการ

ของส�านักคอมพิวเตอร์

 2. เพือ่สอบถามถึงความต้องการและแนวทางการพฒันาท่ีเหมาะสมกับการใช้งานและระเบียบปฏบัิตท่ีิเปลีย่นแปลงไป

3. ผู้ใช้ความรู้ 

 บุคลากรส�านักคอมพิวเตอร์และบุคลากรหน่วยงานอื่นๆภายในมหาวิทยาลัย

4. กระบวนการจัดการความรู้

 ในการสัมมนาผู ้รับบริการเพื่อการจัดการความรู ้ ได้แบ่งผู ้เข้าร่วมการสัมมนาเป็นกลุ ่ม โดยแต่ละกลุ ่มจะ 

ประกอบไปด้วยบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆและบุคลากรจากส�านักคอมพิวเตอร์ และได้ให้ทุกคนแสดงความคิดเห็น  

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในกลุ่ม โดยได้แบ่งประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนออกเป็น 3 ประเด็น
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5. ผลลัพธ์ที่ได้
 จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยให้แต่ละกลุ่มสรุปประเด็นและออกมาน�าเสนอ สามารถสรุปได้ดังนี้
 เราเกี่ยวข้องกับส�านักคอมพิวเตอร์อย่างไร
 ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ
 ส�านักคอมพิวเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
 - มีระบบที่ทันสมัยเข้าถึงง่าย
 - มีเว็บไซต์ที่สะดวกและเห็นข้อมูลได้ชัดเจน
 - มีระบบเครือข่ายที่รวดเร็วขึ้น
 - มีการบริการที่รวดเร็ว เป็นเวลา ให้ค�าปรึกษาและแก้ไขปัญหาได้ดี เข้าใจง่าย
 - มีโครงสร้างองค์กรและภาระงานที่ชัดเจน
 - มีห้อง IT Learning ที่ทันสมัย สวยงาม น่าใช้บริการ
 - มีการเพิ่มจุดการให้บริการที่มากขึ้น
 - มีการเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่
 - มีบริการน�าส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ซ่อมเสร็จแล้วในบางครั้ง
 - มีการพัฒนาภาพลักษณ์และปรับปรุงครอบคลุมทุกด้าน
 - มีหลักสูตรการอบรมที่หลากหลาย
 แนวทางในการพัฒนาส�านักคอมพิวเตอร์
 - อยากให้เพิ่มสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เช่น บ้านพักบุคลากร
 - อยากให้มีการพัฒนาเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้ง่ายและมีระบบสารสนเทศส่วนกลางที่เชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
  ของแต่ละหน่วยงาน
 - ควรมีการจัดอบรมเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
 - จัดท�าแผนผังขั้นตอนการให้บริการ
 - มีบริการน�าส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ซ่อมเสร็จแล้วทุกครั้ง
 - จัดการระบบเครือข่ายให้มีความเสถียร
 - สร้าง Application ระบบ MIS ให้สามารถใช้ได้บนมือถือ
 - จัดท�าพื้นที่เก็บข้อมูลการเรียนการสอน
 - เพิ่มจุด Access point ให้มากขึ้น เช่น ในแต่ละชั้นภายในอาคาร
 - เตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ก่อนการอบรมทุกครั้ง
 - อยากให้มีการประชาสัมพันธ์กลุ่มงานในแบบเชิงรุก ประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจน การให้บริการต่างๆ โครงการ 
  อบรม แอปพลิเคชั่น ฐานข้อมูล ระบบจัดเก็บเอกสาร
 - มีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับ IT ส�าหรับเด็กเล็ก
 - อยากให้มีระบบ E- Meeting
 - ซ่อมแซมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์
 - ปรับปรุงการเข้าถึง Wi-Fi
 - อยากให้มีการจัด KM นอกสถานที่
 - เพิ่มช่องทางการให้บริการออนไลน์โดยใช้Social Media

 - มี one stop service
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6. ปัจจัยสู่ความส�าเร็จ

 - ก่อนการจัดงานสัมมนาผู้รับบริการเพื่อการจัดการความรู้ ส�านักคอมพิวเตอร์ได้มีการประชุมเพื่อวางแผนและ

แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ

 - ในการสัมมนาผู้รับบริการเพ่ือการจัดการความรู้ ได้ให้บุคลากรทุกคนท่ีเข้าร่วมการสัมมนาทุกคนท้ังจากหน่วย

งานอื่นหรือจากส�านักคอมพิวเตอร์เอง ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นโดยการแบ่งกลุ่ม เพื่อหารือและสรุปประเด็น

ส�าคัญ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบุคลากรทุกคน

 - หลงัจากการสมัมนาผูร้บับรกิารเพือ่การจดัการความรู ้ส�านกัคอมพวิเตอร์ได้มกีารประชมุเพือ่สรปุผลการสมัมนา

และสรุปแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ เพื่อที่จะได้น�าไปพัฒนาต่อไป

 - ความสามัคคีท�าให้การด�าเนินงานทุกอย่างประสบผลส�าเร็จ

7. การน�าไปใช้ประโยชน์

 1.  ส�านักคอมพวิเตอร์ได้แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการใหบ้ริการในด้านต่างๆให้มปีระสทิธิภาพมากยิ่งขึน้

 2. บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพจากส�านักคอมพิวเตอร์ สามารถตอบสนอง

ความต้องการได้มากยิ่งขึ้น

8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�าความรู้ไปใช้

 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการสัมมนาผู้รับบริการเพื่อการจัดการความรู้

9. บุคคลอ้างอิง

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เปรมวิทย์  ท่อแก้ว 

 2. ดร.สิริลักษณ์  โปร่งสันเทียะ

 3. นายเอนก  มหาสมุทร

 4. นายอนุพงษ์  โพธิ

 5. นายอภิเชฐ  แปลสันเทียะ

 6. นายวัชพล  พิลาสมบัติ

 7. นายภูวเดช  สกุนตนาค

 8. นายจักรรวี  แสงจันทร์

 9. นายสุภพ  โก่งกระโทก

 10. นางสาวนันทนี  ศรีแสงจันทร์

 11. นาวสาวพิชามญชุ์  สินลาลับ

 12. นายนัฏศักร  แป้นเงิน

 13. นายพลธร  สุขกิจ

 14. นางสาวจุฬาลักษณ์  บุษระเกศ

 15. นายฉัตรดนัย  พยัฆพงษ์

 16. นางสาวรุ่งนภา  สวัสดี
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 17. นายวีรพล  ปุ๋ยกระโทก

 18. นางธัญทิพย์  พรหมมณี

 19. นายปริญญา  กาจสันเทียะ

 20. นางสาวบัณฑิตา มียิ่ง

 21. นายศราวุธ เพียซ้าย

 22. นายชัยศิริ หลวงแนม

 23. นายชน ยี่นาง

 24. นายเกรียงไกร ดวงขจร

 25. ดร.อ่อนลมี กมลอินทร์

 26. นายไพโรจน์ พุทธโอวาท

 27. นายชัยพงศ์ นาคเพชร

 28. นายพิเชฐ เกล็ดงูเหลือม

 29. นางสาวสุพัตรา ปังสันเทียะ

 30. นายฐิติวัสส์ กาญจนพิมาย

 31. ดร.พัชรี ศรีกุตา

 32. นางพนิดา เทพชาลี

 33. นางสาวธมนวรรณพร ค้าคุ้ม

 34. นายประพัทธ์ ดึนกระโทก

 35. นางสาวสุพัตรา ปัญญา

 36. นางสาวจริยา ชุมภูนุช

 37. นางสาวกัณทิมา สง่ากลาง

 38. นางเกียรติสุดา เพ็ชรประยูร

 39. นางสาวมนทิราลัย เกวขุนทด

 40. นางสาววันวิสาข์ สุขส�าราญ

 41. นางสาวชยาฎา เปสูงเนิน

 42. นางสาวจุรีพร แสงเดือน

 43. นางอารีรัตน์ แก่นกลาง

 44. นางสาวนัยน์ปพร ปีทะ

 45. นางสาววรรณวิไล สีมา

 46. นางสาวรัมย์ประภา บุญทะระ

 47. นางสาวทัศนีย์ คล่องขยัน

 48. นางสาวศรัญญา ชูสกุล

 49. นางสาวภิญญดา ปูนขุนทด

 50. นางนิธิมา รัตนอังศิริกุล

 51. นายเรืองยศ ชนไธสง

 52. นางวราภรณ์ ศรีโพธิ์วัง
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 53. นางชนัญญ์นที โชตินิภาเจริญสุข

 54. นางเมธินี แนบสูงเนิน

 55. นางภาวินี รอดวินิจ

 56. นางสาวปนัดดา ศรีมาศ

 57. นางสาวเกศินี พึ่งกิ่ง 

 58. นางจุไรรัตน์ ห่วงยวนกลาง

 59. นางสาวเสาวลักษณ์ แก่นกระโทก

 60. นางสาวประภาพร เดิมสันเทียะ

 61. นางสาวอรอนงค์ เดชชัยภูมิ 

 62. นางสาวเสาวลักษณ์ โผดนอก

 63. นายประสบสุข จุลนาค

 64. นางสาวสุภาภรณ์ เกวียนโคกกรวด

 65. นางแสงจันทร์ แยกโคกสูง

 66. นางสาวณิชานันท์  เพ็ญศรี

 67. นายวิศรุต  เทียนทิพย์การุณย์

10. ประวัติผู้เขียน

 นางสาวพิชามญชุ์ สินลาลับ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส�านักคอมพิวเตอร์ ม.ราชภัฎนครราชสีมา

 การศึกษา ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 ก�าลังศึกษาปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 pichamon.s@nrru.ac.th 085-8573166 โทรศัพท์ภายใน 2726
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ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

องค์ความรู้ที่ซ่อนอยู่ในเรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1. ที่มาและความส�าคัญ

           เรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดสร้างเมื่อ พ.ศ. 2559 โดยเงินบริจาคของคณะศิษย์เก่า 

โรงเรียนฝึกหัดครูนครราชสีมา วิทยาลัยครูนครราชสีมา สถาบันราชภัฏนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ซ่ึงเรือนโคราชหลังนี้ได้ชะลอ (รื้อและย้าย) มาจากอ�าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ที่มีอายุถึง 111 ปี มีลักษณะโดดเด่น 

แตกต่างจากเรือนทั่วไป (เรือนมี 2 จั่ว แต่มีพื้นที่ใช้สอยเทียบเท่าเรือน 3 จั่ว) มีการสอดประสานชิ้นส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน

เป็นองค์อาคารได้อย่างแข็งแรง มั่นคง สะท้อนให้เห็นอัจฉริยภาพและปัญญาสร้างสรรค์ของช่างท้องถิ่นโคราชที่มีความริเริ่ม  

มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบโครงสร้าง แตกต่างอย่างเป็นเอกลักษณ์ ท�าหน้าท่ีเป็นข้อมูลส�าคัญทางประวัติศาสตร์และ

เป็นแหล่งเรียนรู้ทางภูมิปัญญาของท้องถิ่นชาวโคราชสืบไป  

 ซึ่งการด�าเนินงานในระยะของการก่อสร้างได้เสร็จสิ้นแล้ว ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม จึงมีแผนในการด�าเนินการ

ล�าดับต่อไป คือ การน�าเสนอเน้ือหาทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเรือนโคราชด้วยเทคนิคต่างๆ อย่างมีสุนทรียภาพ อาทิ 

การบรรยายทางวชิาการ การจดัท�าเอกสารทางวชิาการ การประชาสมัพนัธ์ หรอืกระบวนการอืน่ๆ ดงันัน้จงึมาสูก่ารลงความ

เหน็ร่วมกนัว่าในปีงบประมาณ 2560 จะได้ด�าเนินการจัดการความรูใ้นเรือ่ง “องค์ความรูท้ีซ่่อนอยูใ่นเรอืนโคราช มหาวทิยาลยั

ราชภฏันครราชสีมา” เพือ่ระดมองค์ความรูสู้โ่ครงสร้างเนือ้หาหลกัประกอบการน�าเสนอเนือ้หาทางวชิาการของเรือนโคราช

ต่างๆ และกระตุ้นให้บุคลากรรู้จักกับเรือนโคราชในขั้นพื้นฐานได้มากยิ่งขึ้น

  

2. วัตถุประสงค์

           เพื่อค้นหาองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ส�าหรับใช้เป็นต้น

ทุนในการผลิตเอกสาร สื่อ นิทรรศการ หรือเทคนิคการน�าเสนอเนื้อหารูปแบบอื่นๆ และกระตุ้นให้บุคลากรรู้จักกับ 

เรือนโคราชในขั้นพื้นฐานได้มากยิ่งขึ้น
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3. ผู้ใช้ความรู้

           3.1 บุคลากรส�านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 3.2 ผู้มาเยี่ยมชมเรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

4. กระบวนการ

 การด�าเนินงานการจัดการความรู้ ใช้กระบวนการจัดการความรู้ของ กพร. จ�านวน 7 ขั้นตอน มีการด�าเนินงานดังนี้

 4.1 การบ่งชี้ความรู้ 

 การด�าเนินงานการจดัการความรู ้มกีลุม่เป้าหมายหลกั คอื บคุลากรส�านกัศลิปะและวฒันธรรมทกุคน จงึได้ร่วมกนั

สร้างกลไกในการด�าเนินงาน โดยผู้บริหารของส�านักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา และมีนายธนัช   

แววฉิมพลีสกุล เป็นหัวหน้าทีมการจัดการความรู้ โดยในส่วนของบุคลากรทุกคนเป็นคณะกรรมการด�าเนินงานโดยได้แบ่ง

หน้าที่ในแต่ละฝ่ายตามความสนใจ และมอบหมายให้นายชุตินันท์ ทองค�า เป็นเลขานุการ  จากนั้นจึงประชุมระดมความคิด

เห็นถึงความรู้ที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติงาน โดยมีความเห็นร่วมกันในการขยายงาน ในส่วนของพิพิธภัณฑ์ฯ สืบเนื่องจาก 

ทีค่ณะศิษย์เก่าฯ มอบเรอืนโคราชให้มหาวทิยาลยัโดยมสี�านกัศลิปะและวฒันธรรมเป็นผูดู้แล  เพือ่ให้เรอืนโคราชเกดิประโยชน์

สูงสุด  จึงได้ด�าเนินการก�าหนดเป็นประเด็น ในการจัดการความรู้ คือ “องค์ความรู้ที่อยู่ในเรือนโคราช” 

 4.2 การสร้างและการแสวงหาองค์ความรู้

 คณะกรรมการจัดการความรู้ ได้เน้นกระบวนการสร้างและแสวงหาองค์ความรู้ เพ่ือเป็นการสร้างประสบการณ์ 

ให้กับบุคลากรของส�านักศิลปะฯ จึงได้ออกแบบกิจกรรมออกเป็น 4 ขั้นตอนดังนี้ 

  4.2.1 การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อหาแนวทางในการสร้างและแสวงหาความรู้ โดยได้ร่วมกัน

ก�าหนดกิจกรรมและแบ่งหน้าที่อย่างไม่เป็นทางการ สร้างการพูดคุยด้วยบรรยากาศที่ไม่เคร่งเครียด โดยผลจากการพูดคุย 

ได้แนวทางในการระดมข้อค�าถามจากผู้เยี่ยมชม และจะได้ก�าหนดวันในการท�า Mind Map เพื่อวิเคราะห์ประเภทของ 

ข้อค�าถามในภายหลัง 
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  4.2.2 การแสวงหาองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านพิพิธภัณฑ์ จากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาต ิ

ให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับเทคนิคการจัดแสดงในเรือนโคราชและการอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์ (23-24 มีนามคม 2560)

 

  4.2.3 การศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) ในแหล่งเรียน

รู้ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ณ ห้องไทยนิทัศน์และวัฒนธรรมอาเซียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งได้พูดคุยกับผู้บริหาร

และเจ้าที่ที่ดูแลโดยตรงเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท�างานระหว่างกัน เกิดเครือข่ายท่ีสามารถปรึกษาระหว่าง 

หน่วยงานได้ในอนาคต 
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  4.2.4 องค์ความรู้ที่อยู่ในรูปแบบเอกสาร (Explicit Knowledge) เล่มหลัก คือ เรือนโคราช พ.ศ. 2559 

เขียนโดย ศิษย์เก่าโรงเรียนฝึกหัดครู วิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งเป็นคณะผู้ท�างาน

ระดมทุนและจัดสร้างเรือนโคราชหลังนี้

 4.3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ

 น�าข้อค�าถามที่ผู้ชมได้สอบถาม มาจัดให้เป็นระบบ โดยใช้ Mind Map เป็นเครื่องมือ น�าเสนอในรูปของร่าง 

Mind Map และร่างรูปแบบตารางค�าถาม-ค�าตอบ ซึ่งสามารถน�าเสนอในรูปแบบ Info Graphic ได้ในภายหลังเนื่องจาก

กระบวนการนี้ใช้เวลาในการจัดท�า
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 4.4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้

 เมื่อจัดท�า Mind Map ที่ใช้คอมพิวเตอร์หรือวาดด้วยมือให้มีสีสันสวยงาม อ่านเข้าใจได้ง่ายข้ึน และท�าตาราง

ค�าถาม-ค�าตอบเสร็จเรียบร้อย ด�าเนินการน�าเสนอต่อบุคลากรสายสนับสนุน และผู้บริหารของส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

เพื่อท�าการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม
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 4.5 การสร้างการเข้าถึงความรู้

 1. น�าเสนอข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ ได้แก่ www.koratmuseum.com และ www.koratculture.com 

 2. ทดลองจดัท�านทิรรศการฉบบัชัว่คราว และสงัเกตพฤตกิรรมของผูช้มว่ามคีวามสนองตอบต่อนทิรรศการอย่างไร 

และให้น�าผลกลับไปปรับปรุงอีกครั้ง

 3. จัดท�า Postcard อธิบายรายละเอียดเรือนโคราชในฉบับย่อ เพื่อให้เข้าใจง่าย

 

 4.6 การแบ่งปันและการแลกเปลี่ยน

 1. มีการฝึกบุคลากรของส�านักศิลปะและวัฒนธรรมในการต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมเรือนโคราชกลุ่มทั่วไป โดยผู้ปฏิบัติ

งานหลักรายงานผลการสังเกตพฤติกรรม และอธิบายรายละเอียดเติมซ�้าๆ

 2. มีการร่วมแสดงความคิดเห็นจากประสบการณ์ที่ได้พบน�าไปสู่การปรับปรุงการท�างาน รวมถึงประสบการณ์ 

ในการท�าการจัดการความรู้ในครั้งนี้ 
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 4.7 การเรียนรู้

 - กระบวนการเรียนรู้ยังคงเน้นการพูดคุยหลังจากการต้อนรับผู้ชมเรือนโคราชอยู่เสมอ เน้นการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้น

จากการสังเกต การใส่ใจในรายละเอียด ก่อให้เกิดผลทางอ้อม คือ จิตสาธารณะที่จะเกิดจากการได้พูดได้คุย 

 - ในส่วนของนิทรรศการออนไลน์ ยังคงต้องปรับปรุงข้อมูลให้มีความครอบคลุม สนองต่อความต้องการอยู่เสมอ 

โดยขยายมิติไปในการสร้างจุดแข็งในด้านวิชาการของสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน เป็นแหล่งท่ีอ�านวยความสะดวกต่อผู้สนใจ 

ในเรือนโคราชที่จะได้มาค้นคว้าในระบบออนไลน์ได้สะดวกยิ่งข้ึน เพื่อสร้างการรับรู้ น�ามาสู่การเกิดผู้ชมหน้าใหม่ท่ีจะ

หมุนเวียนเข้ามาชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา และเรือนโคราช

5. ผลลัพธ์ที่ได้

 องค์ความรู้หรือผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดการความรู้ เรื่อง “องค์ความรู้ที่ซ่อนอยู่ในเรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา” โดยได้ประเด็นต่างๆ ดังน้ี 1) ข้อมูลเรือนเก่า ณ อ�าเภอคง 2) ลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมไทโคราช  

3) การระดมทุนของคณะศิษย์เก่าฯ ในการจัดสร้างเรือนโคราช 4) การด�าเนินการชะลอ-ปรุงเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา 5) ความรู้พื้นฐานด้านโครงสร้าง-สถาปัตยกรรมในเรือนโคราช 7) วัตถุประกอบเรือน 8) การบริหารจัดการ

เรือนโคราช และอนาคตของเรือนโคราช จากนั้นจึงได้รวบรวมและจัดท�าเป็นผลลัพธ์ใน 2 มิติคือ

 1) จัดท�า webpage ใน www.koratmuseum.com เพื่อบริการแก่ผู้เยี่ยมชมทั่วไป 

 2) จัดท�าตารางวิเคราะห์ค�าถาม-ค�าตอบที่ผู้ชมถามซ�้าๆ (Q&A) และจัดท�าเป็น Postcard เพื่อให้เข้าใจง่าย

6. ปัจจัยสู่ความส�าคัญ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)

           - พดูคยุกนัอย่างไม่เป็นทางการ ในบรรยากาศทีไ่ม่เคร่งเครยีดไม่เพิม่ภาระงานหลกั  แต่มุง่แก้ปัญหาเพิม่ประสทิธภิาพ

การท�างาน

 - กระตุ้นให้เปิดรับสิ่งใหม่ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านที่ตัวเองไม่รู้หรือไม่ได้ปฏิบัติงาน

           - มีการแสวงหาองค์ความรู้ที่เผยแพร่บนสื่ออินเทอร์เน็ต

 - มีการศึกษาดูงาน ณ องค์กรที่มีขนาดและบริบทคล้ายคลึงกัน โดยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มีประสบการณ์ตรง

           - มีการด�าเนินงานจริง เพื่อให้ได้องค์ความรู้ควบคู่กับการได้งานไปพร้อมๆ กัน เมื่อเกิดข้อสงสัยก็จะเกิดการพูดคุย

แลกเปลี่ยนระหว่างการปฏิบัติงานได้ทันที น�ามาสู่แนวทางการปรับปรุงการท�างานที่เหมาะสม

  - จะต้องบูรณาการกับกิจกรรมอื่นๆ ขององค์กรได้ เกิดประโยชน์ในหลายมิติ

7. การใช้ประโยชน์

           องค์ความรู้หรือผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดการความรู้ เรื่อง องค์ความรู้ที่ซ่อนอยู่ในเรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา จะเป็นการรวมข้อค�าถาม ข้อสงสัย จากผู้ชมหลายกลุ่มเพื่อน�ามาสร้างเอกสารที่รวบรวมค�าตอบที่ถูกจัดเรียง

เป็นหมวดหมู ่และตอบข้อสงสยัโดยผูเ้ชีย่วชาญด้านต่างๆ ของส�านกัศลิปะและวฒันธรรม เพือ่มาเป็นแนวทางในการผลติสือ่

ชนิดต่างๆ อาทิ 1) สื่อประชาสัมพันธ์ 2) สื่อการเรียนรู้ 3) นิทรรศการ 4) เอกสารทางวิชาการ 5) เทคนิคการน�าเสนอ 

รูปแบบอื่นๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบอ่ืนๆ ส่วนประโยชน์ของบุคลากรส�านักศิลปะและวัฒนธรรมจะท�าให้ได้รู้จัก

และเข้าในรายละเอยีดของเรอืนโคราชได้เพิม่ขึน้ และจะสามารถท�างานทดแทนกนัได้ในการบรกิารแก่ผูม้าเยีย่มเรือนโคราช 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�าความรู้ไปใช้

           ส�านักศิลปะและวัฒนธรรมได้น�าความรู้ที่ได้มาใช้ในการสร้างโครงสร้างเนื้อหาในการผลิตสื่อชนิดต่างๆ  

จากการประเมนิผลโดยการสงัเกต  พบว่า การด�าเนนิการจดัการความรูโ้ดยการแสวงหาความรูจ้ากภายนอกในการไปศกึษา

ดูงาน ท�าให้ได้เปล่ียนบรรยากาศท�างาน ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และได้มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนในการต้อนรับ 

ผู้มาเยี่ยมชมเรือนโคราช ได้แสดงถึงความสามัคคี ช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ในทุกขั้นตอน และส่งผลทางอ้อมที่ท�าให้บุคลากร

กล้าคิด กล้าแสดงออก และมุ่งปฏิบัติงานเพื่อความเป็นเลิศขององค์กรในด้านอื่นๆ อีกด้วย

 -  ตัวอย่างผลการน�าข้อมูลที่เผยแพร่ไว้บน www.koratmuseum.com/bankorat.html  มีผู้น�าไปประกอบการ

สร้างเรือนแบบโคราช (ที่มา : https://pantip.com/topic/36853656)

9. แหล่งอ้างอิง หรือบุคคลอ้างอิง
 - หนังสอืเรอืนโคราช พ.ศ. 2559 โดย คณะศษิย์เก่า โรงเรยีนฝึกหดัคร ูวทิยาลยัครสูถาบนัราชภฏั และมหาวทิยาลยั
ราชภัฏนครราชสีมา
 - เรอืนโคราช (เรือนพ่อคง) “เรอืนแห่งความด ีความจรงิ ความงาม ความสขุ และความพอด ีพอเพยีงแบบวถิโีคราช 
โดย ดร.ดุลย์พิชัย  โกมลวานิชย์

10. ประวัติผู้เขียน
           ชื่อ – สกุล :  นายชุตินันท์  ทองค�า
           ต�าแหน่งปัจจุบัน :  หัวหน้ากลุ่มงานหอวัฒนธรรมและศูนย์การเรียนรู้ 
    ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
           ประวัติการศึกษา :  - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
    - ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) นิเทศศาสตร์ 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
           อีเมลล์ :    sawadeegan@msn.com
           หมายเลขโทรศัพท์ :  044 – 009009 ต่อ 1013 โทรศัพท์มือถือ 083 – 129 9983
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ด้านการบริหารจัดการ

แนวปฏิบัติที่ดีในการเพิ่มประสิทธิภาพการท�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษาใหม่ 

ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

1. ที่มาและความส�าคัญ

 ศนูย์บริการการศกึษา เป็นหน่วยงานทีใ่ห้บรกิารด้านระบบทะเบียนและประเมินผลเพือ่สนบัสนนุการเรยีนการสอน

ของมหาวิทยาลัย ยึดหลักการบริหารแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” แบ่งงานออกเป็น 4 ด้านด้วยกัน คือ การรับ

นักศึกษา การลงทะเบียนเรียน การจัดตารางสอนตารางสอบ และการประมวลผลการศึกษา ด้วยปณิธานอันมุ่งมั่นที่จะให้ 

“บรกิารด้วยคณุภาพ สร้างความประทบัใจแก่ผูรั้บบรกิาร” ตลอดจนวสิยัทศัน์ทีจ่ะเป็น “ศนูย์บรกิารด้านทะเบยีนและประเมิน

ผลที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับระดับสากล” ศูนย์บริการการศึกษาจึงด�าเนินงานภายใต้ ISO 9001 ผ่านวงจรบริหารงาน

คุณภาพ (plan-do-check-act) โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ (knowledge management, KM) เป็นเครื่องมือในการ

ขับเคลื่อนวงจร กระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเน่ือง (continual improvement) สู่ผลสัมฤทธิ์คือนวัตกรรม 

(innovation) ซึ่งการบริหารงานดังกล่าวก่อให้เกิดแนวปฏิบัติท่ีดี ยกตัวอย่างเช่น แนวปฏิบัติท่ีดีในการเพิ่มประสิทธิภาพ 

การท�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษาใหม่ ซึ่งมีพัฒนาการดังนี้

 1.1 ปีการศึกษา 2551-2555 : มหาวิทยาลัยได้จัดจ้างให้ธนาคารด�าเนินการจัดท�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษาใหม่

พร้อมกับเป็นบัตรบริการเงินด่วน ATM  มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปี แต่กระบวนการท�าบัตรประจ�าตัว

นักศึกษาใหม่โดยธนาคารมีความล่าช้า ใช้ประมาณ  6-7 สัปดาห์หลังเปิดภาคเรียนนักศึกษาจึงจะได้รับบัตร ในระหว่างที่ 

รอนั้นศูนย์บริการการศึกษาจะต้องด�าเนินการจัดท�าบัตรส�ารองให้เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้บริการอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย

ไปพลางก่อน ศูนย์บริการการศึกษาได้พิจารณาข้อดีข้อเสียจากการท�าบัตรโดยวิธีการจัดจ้างว่าหากจัดท�าบัตรนักศึกษาเอง

ค่าใช้จ่ายบัตรนักศึกษาจะมีราคาต่อบัตรลดลง  และนักศึกษาได้รับบัตรเร็วขึ้นทันต่อการใช้งาน และน�าเสนอนโยบายนี้ 

ต่อมหาวิทยาลัย 

 1.2 ปีการศึกษา 2556-2557 : มหาวิทยาลัยได้มอบหมายศูนย์บริการการศึกษาด�าเนินการเก่ียวกับการท�าบัตร

นักศึกษาใหม่ เพื่อใช้ติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ  ภายในมหาวิทยาลัยได้ทันการณ์   ต่อมาศูนย์บริการการศึกษาได้ด�าเนินการ

ให้นักศึกษาที่มารายงานตัวข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ พร้อมถ่ายรูปท�าบัตรนักศึกษาในวันเดียวกัน จ�าแนกนักศึกษาตาม 

ส�านักวิชา ใช้ระยะเวลา  2 วันในการถ่ายรูปนักศึกษา  จากการด�าเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2556-2557 พบว่านักศึกษา

ต้องมาเข้าแถวเพือ่จองควิถ่ายรปูท�าบตัรเป็นจ�านวนมากเกิดความคบัแคบแออดัเพ่ือรอเจ้าหน้าท่ีเรยีกตามล�าดับคิว ใช้บุคลากร

ปฏิบัติงานจ�านวนมากและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอในการใช้งาน

 1.3 ปีการศกึษา 2558-2559 : ผูรั้บผดิชอบโครงการจงึมแีนวคิดทีจ่ะพฒันาโปรแกรมจองควิถ่ายรปูท�าบตัรนกัศกึษา

ออนไลน์ผ่านระบบทะเบียนและประเมินผลมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหานักศึกษามาเข้าแถวเพื่อจองคิวถ่ายรูป 

ท�าบัตรประมาณ 3,500 ราย โดยแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 4 ช่วงเวลาต่อจ�านวนคน ดังนี้  ตั้งแต่เวลา 8.30-10.30 น.  

(600 คน) ,10.30-11.30 น. (500 คน) , 13.00-15.00 น. (600 คน)  และ 15.00-16.30 น. (500 คน) ตามล�าดับ เป็นการ

จองคิวล่วงหน้า  จากการด�าเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2558-2559 พบว่าการน�าโปรแกรมจองคิวท�าบัตรนักศึกษามาใช้ 

ช่วยให้ศูนย์บริการการศึกษาบริหารจัดการนักศึกษาจ�านวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ลดขั้นตอนการท�างานใน 

วันปฏิบัติงานจริง  ลดจ�านวนบุคลากร  และยังช่วยให้นักศึกษาสามารถบริหารจัดการเวลาได้ แต่ยังพบปัญหาเกี่ยวกับสถาน

ที่ไม่เอื้ออ�านวยเนื่องจากแสงสว่างไม่เพียงพอท�าให้ภาพถ่ายไม่ชัดเจน  การปรับแสงของภาพไม่คงท่ีท�าให้ภาพด�าหรือขาว

เกินไป  ขนาดภาพไม่พอเหมาะ 
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 เจ้าหน้าที่ถ่ายรูปนักศึกษาจ�านวน 3 คน/ชุด (จ�านวน 10 ชุด)

 1.4 ปีการศกึษา 2560 : ผูร้บัผดิชอบได้มกีารคดิวเิคราะห์งานและออกแบบกระบวนการใหม่ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

การท�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษาใหม่ โดยการพัฒนาโปรแกรมการ Crop และ Upload ภาพออนไลน์ในระบบทะเบียนและ

ประมวลผล ซึ่งจะเป็นการลดกระบวนการปฏิบัติงาน ลดบุคลากร ลดค่าใช้จ่าย และตอบสนองผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น  

นอกจากนี้ยังตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยด้านการน�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ ก่อให้เกิดการ

ประหยดัทรพัยากรทัง้ด้านก�าลงัคน งบประมาณ และเวลา ผลลพัธ์ท่ีได้คอืการสร้างสรรค์นวัตกรรม อนัสอดคล้องกบัเอกลกัษณ์

มหาวิทยาลัยที่มุ่งมั่นจะเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม”

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรูปที่นักศึกษา Upload จ�านวน 1 คน

2.  วัตถุประสงค์

 2.1 เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการ

 2.2 เพื่อลดขั้นตอนการท�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษาใหม่

 2.3 เพื่อให้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง

 2.4 เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม
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3.  ผู้ใช้ความรู้ 

 3.1 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านงานทะเบียนนักศึกษา และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี และสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีการถ่ายรูปท�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษาใหม่

 3.2 นักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ�าปีการศึกษา 2560  ทุกระดับการศึกษา

4.  มีการใช้กระบวนการจัดการความรู้

 ในการเพิ่มประสิทธิภาพการท�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษาใหม่นั้น มีการด�าเนินงานผ่านวงจรบริหารงานคุณภาพ 

(plan-do-check-act) โดยใช้กระบวนการจดัการความรู ้(knowledge management, KM) เป็นเครือ่งมอืในการขบัเคลือ่น

วงจร กระตุน้ให้เกดิการปรับปรุงพฒันาอย่างต่อเนือ่ง (continual improvement) สูผ่ลสมัฤทธิค์อืนวตักรรม (innovation) 

ดังนี้

 4.1 ด�าเนินงานผ่านวงจรบริหารงานคุณภาพ (plan-do-check-act) : ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ดังอธิบายในหัวข้อ 

1.1-1.4) ได้มีวิวัฒนาการในการพัฒนาปรับปรุงการด�าเนินการจัดท�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษาให้รวดเร็วข้ึน เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของผู้รับบริการ ผ่านวงจรบริหารงานคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนงานจากวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

ที่ได้ก�าหนดขึ้น การปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่ได้เขียนไว้อย่างเป็นระบบในคู่มือการปฏิบัติงานของระบบ ISO 9001 

และมีความต่อเน่ือง การตรวจสอบผลการด�าเนินงานในแต่ละข้ันตอนของแผนงานว่ามีปัญหาอะไรเกิดข้ึน จ�าเป็นต้อง

เปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใด และการปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา เพื่อน�าไปใช้ในการท�างานครั้งต่อไป 
 4.2 มีการใช้กระบวนการจัดการความรู้ (knowledge management, KM) : 7 ขั้นตอน
  4.2.1 การบ่งชีค้วามรู ้: มกีารพจิารณาว่าจะท�าอย่างไรให้การท�าบตัรประจ�าตวันกัศกึษาใหม่บรรลเุป้าหมาย 
ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�าบัตร ในที่สุดก็พบว่าต้องมีการพัฒนาโปรแกรมการ crop และ upload ภาพออนไลน์
ในระบบทะเบียนและประมวลผล และการให้นักศึกษา crop และ upload ภาพออนไลน์เข้าสู่ระบบทะเบียนและ 
ประมวลผลด้วยตนเอง เป็นวิธีที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี  
  4.2.2 การสร้างและแสวงหาความรู ้: มีการแสวงหาความรู้จากภายนอก ซึง่เป็นหน่วยงานทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั 
เช่น ส�านักทะเบียนในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของประเทศไทย 
  4.2.3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ : มีการวางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมส�าหรับการเก็บความรู ้
อย่างเป็นระบบเพื่อการเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องในอนาคต ด้วยวิธี
   4.2.3.1 ประชุมระดมสมองเพื่อก�าหนดวิธีการ กลุ่มเป้าหมาย และกรอบเวลาในการท�างาน
   4.2.3.2 วางโครงสร้างความรูด้้านการพฒันาโปรแกรมการ crop และ upload ภาพออนไลน์ในระบบ
ทะเบียนและประมวลผล 
   4.2.3.3 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดท�าโปรแกรมการ crop และ upload ภาพในระบบทะเบียน
และประมวลผลการศึกษา 
  4.2.4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ : 
   4.2.4.1 จัดท�ารายละเอียดค�าอธิบายองค์ความรู้ด้านการ Crop ภาพและ Upload ภาพเข้าระบบฯ 
เพื่อท�าบัตรนักศึกษาในรูปไฟล์ pdf (เอกสารประกอบ 1) และคลิป(Clip) (เอกสารประกอบ 2) 
   4.2.4.2 จัดท�าคู่มือองค์ความรู้ด้านการตรวจสอบการ Upload ภาพนักศึกษา ส�าหรับท�าบัตร 
ประจ�าตัวนักศึกษา (เอกสารประกอบ 3) 

  4.2.5 การเข้าถึงความรู้ : มีการท�าให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก โดยการใช้ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ตลอดจนการประชาสัมพันธ์บน Web site & Social media 
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   4.2.5.1 การ login เข้าสู่ระบบ (http://reg7.sut.ac.th/registrar/login.asp)

   4.2.5.2 ค�าแนะน�าการ Upload (pdf)

              (http://reg7.sut.ac.th/iupload/uploadimg/cropimg01.pdf)

   4.2.5.3 Link Video แนะน�าการ Upload https://www.youtube.com/

    watch?v=rMo13N2e9TQ&feature=youtu.be

  4.2.6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ : 

   4.2.6.1 ใช้ระบบพ่ีเลี้ยงในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยการจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ  

crop ภาพและ upload ภาพเข้าระบบฯ เพือ่ท�าบตัรให้กบันกัศึกษาพีเ่ลีย้ง ตลอดจนการลงมอืปฏบิตัเิพือ่ทดลองกบันกัศกึษา

กลุ่มตัวอย่าง

   4.2.6.2 จดัให้มเีวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู ้ด้วยการจดัอบรมถ่ายทอดองค์ความรูด้้านการ crop ภาพและ 

upload ภาพเข้าระบบฯ เพื่อท�าบัตรทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ 

  4.2.7 การเรียนรู้ : ท�าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงานด้วยการเขียนเป็นวิธีการปฏิบัติงานขึ้นมา (work 

instruction) (เอกสารประกอบ 4) สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากสร้างองค์ความรู้ การน�าความรู้

ไปใช้ให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ และน�าความรู้ที่ได้ไปหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง

5.  ผลลัพธ์ที่ได้

 5.1 ความพึงพอใจในการให้บริการ  :  นักศึกษาระดับปริญญาตรี จ�านวน 4,157  คน และระดับบัณฑิตศึกษา

จ�านวน 315  คน  สามารถ crop และ upload ภาพถ่ายตนเองเข้าสูร่ะบบได้อย่างสมบรูณ์แบบ พบข้อผดิพลาดทีต้่องด�าเนนิ

การส่งกลับมาใหม่อีกครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.92  จากผลการส�ารวจความพึงพอใจด้านความสะดวกในการใช้งานระบบ 

เพื่อ upload  ภาพสะดวกกว่าการมาเข้าคิวถ่ายภาพด้วยตนเอง มีผลการประเมินในระดับมาก (คะแนน 4.25 จากคะแนน

เต็ม 5 คะแนน หรือร้อยละ 85.03 (เอกสารประกอบ 5) แสดงให้เห็นว่าเป็นการออกแบบระบบที่ตอบสนองคนรุ่นใหม่ได้

เป็นอย่างดี สะดวก รวดเร็ว นักศึกษาได้รับบัตรในวันเปิดภาคเรียน  ท�าให้นักศึกษาสามารถน�าบัตรนี้ไปใช้บริการหน่วยงาน

ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยได้ทันที เช่น ห้องสมุดเพื่อยืมสื่อสารสนเทศ   ตรวจสอบการเข้าห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  หรือ

หอพักภายในมหาวิทยาลัย  

 5.2 ลดขั้นตอนการท�าบัตรนักศึกษาใหม่  :  การจัดการเพื่อท�าบัตรนักศึกษาในรูปแบบนี้  ท�าให้ไม่ต้องใช้บุคลากร

จ�านวนมากเพื่อไปถ่ายรูปนักศึกษาในเวลาที่จ�ากัด  โดยศูนย์บริการการศึกษาใช้บุคลากรจ�านวน 2 – 3 คน  เพื่อตรวจสอบ

ความถูกต้องของรูป หลังจากนักศึกษา upload ภาพ

 5.3 มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง : ตลอดระยะเวลา 10 ปี มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบ

งานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษาใหม่อย่างต่อเนื่อง เริ่มจากการจัดจ้างให้ธนาคารด�าเนินการ  

ศูนย์บริการการศึกษาด�าเนินการเอง พัฒนาโปรแกรมจองคิวถ่ายรูป พัฒนาโปรแกรมการ crop และ upload ภาพออนไลน์ 

จนกระทั่งปัจจุบันนักศึกษาสามารถ crop และ upload ภาพถ่ายตนเองเข้าสู่ระบบได้อย่างสมบูรณ์แบบ

 5.4 สร้างสรรค์นวตักรรม : ปัญหาและอุปสรรคในการท�างานประจ�าก่อให้เกดิการสร้างนวตักรรม “โดยการพฒันา

โปรแกรมการ crop และ upload ภาพออนไลน์ในระบบทะเบียนและประมวลผล” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน

6.  ปัจจัยสู่ความส�าเร็จ

 6.1 ปณิธานอันมุ่งมั่นที่จะให้ “บริการด้วยคุณภาพ สร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ” ท�าให้ศูนย์บริการ 
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การศึกษาเข้าใจความต้องการของผู้รับบริการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เข้ากับบริบทของนักศึกษายุคใหม่ที่ทุกคนมี 

smart phone มีการเข้าถึงข้อมูลได้ในทุกที่ ทุกเวลา การออกแบบระบบโปรแกรมการ crop และ upload ภาพ ท�าให้ตอบ

โจทย์ผู้รับบริการ ที่มีความสะดวก รวดเร็ว 

 6.2 การด�าเนินงานผ่านวงจรบริหารงานคุณภาพ ที่ได้วางแผนงาน  (P)  น�าไปปฏิบัติ  (D) ระหว่างการปฏิบัติ 

ก็ด�าเนินการตรวจสอบ (C)  พบปัญหาก็ท�าการแก้ไขหรือปรับปรุง (A) การใช้กระบวนการจัดการความรู้ (KM) มาเป็น 

เครื่องมือในการขับเคลื่อนวงจร และการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (continual improvement)

7.  การน�าไปใช้ประโยชน์

 การออกแบบกระบวนการใหม่ ด้วยการจัดท�าโปรแกรมการ crop และ upload ภาพเข้าสู่ระบบทะเบียนและ

ประมวลผล ท�าให้ลดกระบวนการปฏบิติังาน ไม่ต้องจัดเตรียมสถานทีถ่่ายรปู เจ้าหน้าทีถ่่ายรปู และสามารถผลติบตัรนกัศกึษา

ได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีรูปภาพที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  รูปภาพชัดเจนสวยงาม  สามารถพิมพ์ลงบัตรได้

ทันที และพร้อมแจกให้นักศึกษาน�าไปใช้แสดงตนกับหน่วยงานท่ีให้บริการนักศึกษา และประโยชน์ท่ีได้รับการปรับเปลี่ยน

วิธีการท�าบัตรนักศึกษาใหม่ ดังนี้
 7.1 ด้านคน  :  ลดจ�านวนบุคลากร และ นักศึกษาช่วยงาน  จากเดิม 32 คน เหลือ 3 คน
 7.2 ด้านระยะเวลา  :  มีเวลาในการด�าเนินการตรวจสอบรูป  ไม่ต้องรีบเร่ง
 7.3 ด้านงบประมาณ :  ลดค่าใช้จ่ายในช่วงวันถ่ายรูปการด�าเนินการ
 7.4 ด้านการจัดการ  : 1) ไม่ต้องจัดเตรียมสถานที่  ระบบคอมพิวเตอร์  ระบบไฟฟ้า
     2) หลีกเลี่ยงความเสี่ยงเรื่องไฟฟ้าดับและไม่สามารถถ่ายรูปได้
       3) ลดกิจกรรมในช่วงการขึ้นทะเบียนรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ท�าให้
        นักศึกษามีเวลาไปประสานงานเพื่อด�าเนินการด้านอื่น ๆ  เช่น
        ทุนการศึกษา ตรวจสุขภาพ เป็นต้น
  
8.  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�าความรู้ไปใช้ 
 8.1 ผลการประเมินความพึงพอใจในการ crop / upload ภาพถ่ายเพื่อท�าบัตรนักศึกษา  (เอกสารประกอบ 5)
 8.2 ผลการประเมินการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ crop/upload ภาพถ่ายเพื่อท�าบัตรนักศึกษา  (เอกสาร 
ประกอบ 6)

9.  แหล่งอ้างอิง  หรือ บุคคลอ้างอิง
 9.1  เอกสารประกอบ 1 : รายละเอียดค�าอธิบายองค์ความรู้ด้านการ Crop ภาพและ Upload ภาพเข้าระบบฯ 
เพื่อท�าบัตรนักศึกษาในรูปไฟล์ pdf 
 9.2  เอกสารประกอบ 2 : คลิป (Clip) ค�าแนะน�าการ crop / upload ภาพถ่ายเพื่อท�าบัตรนักศึกษา https://
www.youtube.com/watch?v=rMo13N2e9TQ&feature=youtu.be
 9.3 เอกสารประกอบ 3 : จัดท�าคู่มือองค์ความรู้ด้านการตรวจสอบการ Upload ภาพนักศึกษา ส�าหรับท�าบัตร
ประจ�าตัวนักศึกษา
 9.4 เอกสารประกอบ 4 : วิธีการปฏิบัติงาน (work instruction)

 9.5 เอกสารประกอบ 5 : ผลการประเมินความพึงพอใจในการ crop / upload ภาพถ่ายเพื่อท�าบัตรนักศึกษา 

และคลิป (Clip) ของนักศึกษาที่แสดงความพอใจการให้บริการในรูปแบบนี้
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 9.6 เอกสารประกอบ 6 : ผลการประเมินการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ crop/upload ภาพถ่ายเพื่อท�าบัตร

นักศึกษา

 9.7 เอกสารประกอบ 7 : ประมวลภาพศกึษาดูงานจากมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

อีสาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ดังแสดงในภาพ)

 

10.  ภาพรวมของบทความ

 เป็นการน�าเสนอแนวปฏบิติัทีดี่ ในการ Crop และ Upload ภาพออนไลน์ เพ่ือเพิม่ประสทิธภิาพการท�าบัตรนกัศกึษา

ใหม่ผ่านวงจรบริหารงานคุณภาพ 4 ขั้นตอน คือ 1. Plan-การวางแผนงานจากวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ก�าหนดขึ้น  

2. Do-การปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่ได้เขียนไว้อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง 3. Check-การตรวจสอบผล 

การด�าเนินงานในแต่ละขั้นตอนของแผนงานว่ามีปัญหาอะไรเกิดข้ึน จ�าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในข้ันตอนใด      

4. Act-การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา เพื่อน�าไปใช้ในการท�างานครั้งต่อไป ซึ่งทั้ง 4 ขั้นตอนนี้ขับเคลื่อนโดยกระบวนการ

จัดการเรียนรู้ (knowledge management, KM) ก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (continual improvement) 

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 จนถึง ปีการศึกษา 2560 ผลลัพธ์ที่ได้คือนวัตกรรม (innovation) ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ของการ

ด�าเนินงานและผลส�าเร็จดังรูป
 

INNOVATION 

KM 
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11.  ประวัติผู้เขียน  ประกอบด้วย

 11.1 นางสาวอภิญญา   ลิ้มสุวัฒน์  ต�าแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายทะเบียนนักศึกษา

  สถานที่ท�างาน : ศูนย์บริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

  ประวัติการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

  อีเมล์ : apinya@sut.ac.th โทรศัพท์ : 044-223017

 11.2 นายสมนึก   คงกลาง  ต�าแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์

  สถานที่ท�างาน : ศูนย์บริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

  ประวัติการศึกษา :  ศิลปศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

  อีเมล์ : Somnuk@sut.ac.th    โทรศัพท์ : 044-223018

 11.3 นายเศวตฤกษ์   เสนาะเสียง ต�าแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  สถานที่ท�างาน : ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

  ประวัติการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

  อีเมล์ : Sawet@sut.ac.th    โทรศัพท์ : 044-223017
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ด้านการบริหารจัดการ

แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices)

โครงการการจัดการความรู้ เรื่อง “การบริหารจัดการเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ”

ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1. ที่มาและความส�าคัญ

 คู่มือการปฏิบัติงาน หรือคู่มือการใช้งาน เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการท�างานที่มีจุดเริ่มต้น และสิ้นสุดของ

กระบวนการ ที่ระบุถึง ขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่างๆ ขององค์กรและวิธีควบคุมกระบวนการนั้น  

มักจัดท�าขึ้น ส�าหรับลักษณะงานที่ซับซ้อน มีหลายขั้นตอนและเกี่ยวข้องกับคนหลายคน และสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 

ได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน การจัดท�าคู่มือการปฏิบัติงานท�าให้ได้งานที่มีคุณภาพตามที่ก�าหนด ผู้ปฏิบัติงานไม่

เกิดความสับสน แต่ละหน่วยงานรู้งานซึ่งกันและกัน บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่สามารถท�างานแทนกันได้ สามารถเริ่มปฏิบัติ

งานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วเมื่อมีการโยกย้ายต�าแหน่งงาน  ลดขั้นตอนการท�างานที่ซับซ้อน  ลดข้อผิดพลาดจากการท�า

งานที่ไม่เป็นระบบ ช่วยในการออกแบบระบบงานใหม่และปรับปรุงงาน ฯลฯ 
 จากเหตุผลข้างต้น  ส�านักงานผู้อ�านวยการ ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงจัดท�าโครงการ  
“การบริหารจดัการเอกสารอย่างมปีระสทิธภิาพ” แบ่งเป็น 2 กจิกรรม ดงันี ้คอื (1) คูม่อืระบบการเวยีนหนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์
ของส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยี  (2) คู่มือการจัดแฟ้มเอกสารของส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อให้
ผู้ใช้งานมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอน วิธีการท�างานและสามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ภายใต้แนวคิด (concept) คนท�างาน “รู้งาน” ผู้บังคับบัญชา “ได้งานมาตรฐานเดียวกัน องค์กร  
“มีประสิทธิภาพ” ผู้รับบริการ “พึงพอใจ”

2. วัตถุประสงค์
 2.1 เพื่อให้มีคู่มือการจัดเก็บเอกสารประจ�าส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2.2 เพื่อให้มีคู่มือระบบการเวียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2.3 เพื่อเป็นมาตรฐานและใช้ยึดถือในการปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
 2.4 เพื่อน�าระบบสารสนเทศมาใช้ในการสนับสนุนการท�างานให้มีประสิทธิภาพ
 2.5 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของส�านักงานผู้อ�านวยการ

3. ผู้ใช้ความรู้
 3.1 คู่มือระบบการเวียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
   ผู้อ�านวยการ รองผู้อ�านวยการ และหัวหน้ากลุ่มงาน ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 3.2 คู่มือการจัดแฟ้มเอกสารของส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
   บุคลากรส�านักงานผู้อ�านวยการ ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. กระบวนการหรือขั้นตอนการจัดการความรู้
 4.1 การบ่งชี้ความรู้  
  ที่ปรึกษาโครงการและคณะกรรมการ  ประชุมเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาของงานปัจจุบัน ในการ 
หาแนวทางการบริหารจัดการเอกสารที่มีประสิทธิภาพ มีรายละเอียดดังนี้
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   1) วิเคราะห์ปัญหาจากระบบเดิม ปัญหาจากวิธีการท�างาน ปัญหาจากขั้นตอนการส่งงาน ข้อมูลและ

เอกสาร และปัญหาจากการเวียนและการจัดเก็บเอกสาร

   2) ก�าหนดแผนการด�าเนินงานและวิธีการจัดการความรู้

 4.2 การสร้างและแสวงหาความรู้

   1) ศึกษาหาข้อมูลเบื้องต้น โดยการศึกษาจากแนวปฏิบัติที่ดี ผ่านทางเว็บไซต์สื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ 

   2) ศึกษาจากผู้มีประสบการณ์  โดยการปรึกษาผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญและมีความช�านาญ

   3) วิเคราะห์แหล่งความรู้ เพื่อหาองค์ความรู้ โดยการระดมสมองภายในเพื่อ Sharing หาความรู้  

ที่แฝงอยู่ในตัวบุคคล ที่เกิดจากการปฏิบัติงานจนเชี่ยวชาญและช�านาญ (Tacit Khowledge)

   4) ระดมสมองภายในเพื่อ Sharing หาความรู้ประเภท Tacit Khowledge

 4.3 การประมวลและกลั่นกรองความรู้

 4.4 การเข้าถึงความรู้ 

  1) จัดท�าคู่มือการจัดแฟ้มส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  2) จัดคู่มือไว้ที่ส่วนกลางเข้าถึงได้สะดวก

  3) จัดคู่มือไว้ที่ Web site ของส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. องค์ความรู้หรือผลลัพธ์ที่ได้

 5.1 ได้คู่มือการปฏิบัติงาน จ�านวน 2 เล่ม

 5.2 ได้ทราบเทคนิคในการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานที่ดีจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้

  5.2.1 ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

  5.2.2 แนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงาน

  5.2.3 ข้อเสนอแนะ
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6. ปัจจัยสู่ความส�าเร็จ  (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)

 6.1 ได้รบัการสนบัสนนุจากผูบ้รหิารและบคุลากรทกุระดบัให้มคีวามรูค้วามเข้าใจ ตระหนกัถงึความส�าคญัของการ

จัดการความรู้ และองค์กรแห่งการเรียนรู้

 6.2 มีเป้าหมายและแผนการจัดการความรู้ที่ชัดเจน

 6.3 มีการน�าเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้

 6.4 มีการพัฒนาการจัดการความรู้อย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง

 6.5 มีแรงจูงใจ ด้วยการยกย่องชมเชย

7. การน�าไปใช้ประโยชน์

 7.1 ได้แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน เป็นแนวทางในการจัดท�าคู่มือปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐาน  สามารถน�า 

องค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับงานของตนเอง

 7.2 ได้พัฒนางานและปรับปรุงกระบวนการด�าเนินงานและบริการใหม่ๆ

8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�าความรู้ไปใช้

 8.1 การน�าคู่มือที่ได้ไปทดลองใช้

 8.2 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้คู่มือ

9. แหล่งอ้างอิงหรือบุคคลอ้างอิง/บุคคลที่อ้างอิง

 1. นางศศิธร  หวังค�้ากลาง ที่ปรึกษา  

 2. นางอัมพร  ละมัยกลาง  กรรมการ

 3. นางวรรณา  มนจิตรสัมพันธ์ กรรมการ

 4. นางสุภาวดี  ประเสริฐสุข กรรมการและเลขานุการ

10. ภาพรวมของบทความ

 1) กิจกรรม คู่มือการจัดแฟ้มเอกสารของส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ภาพที่ 1 ประชุมคณะกรรมการด�าเนินงาน เพื่อใช้ในการพูดคุย/แลกเปลี่ยความคิด 
และมีการประชุมสรุปผลระหว่างสมาชิกในกลุ่ม
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ภาพที่ 4  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทดลองใช้คู่มือการจัดแฟ้มเอกสารและประเมินผลการใช้งาน

ภาพที่ 2 การจัดแฟ้มเอกสาร

ภาพที่ 3  ร่างคู่มือการปฏิบัติงาน
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ภาพที่ 5  แบบประเมินผลการใช้งานคู่มือปฏิบัติงาน

  2) กิจกรรม คู่มือระบบเวียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ภาพที่ 6  ร่างคู่มือการปฏิบัติงาน 
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ภาพที่ 7 คู่มือระบบเวียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฉบับแรกและฉบับปรับปรุง

11.ประวัติผู้เขียน 

 ชื่อ-นามสกุล :  นางสุภาวดี  ประเสริฐสุข

 สถานที่ท�างาน : ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 ประวัติการศึกษา : ศศ.บ.บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)

 อีเมล์ : suphawadeelow@gmail.com

 หมายเลขโทรศัพท์ : 044-009009 ต่อ 1609, 1616
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ด้านการบริหารจัดการ

แนวปฏิบัติที่ดีในการการจัดการความรู้ (Best Practice)

เรื่อง AV Handbook สู่คุณภาพบริการ

กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1. ที่มาและความส�าคัญ

 ตามที่กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาระสนเทศ มีหน้าท่ี 

ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์และผลิตสื่อการเรียนการสอนรวมทั้งกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในเรื่องกิจกรรม

ต่างๆที่มหาวิทยาลัยด�าเนินการอยู่ทุกปี เช่น งานซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร งานเกษียณอายุราชการ งานสัมมนา

วิชาการที่มีการน�าเสนอผลงานประเภทต่างๆ ฯลฯ นั้นซึ่งกลุ่มงานโสตทัศน์เป็นกลุ่มงานที่ส่วนเกี่ยวข้องในการในบริการอยู่

ตลอด ให้และสามารถใช้โสตทัศนูปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นั้น กลุ่มงานโสตฯ ได้น�าประสบการณ์ปัญหามาปรึกษา 

หารือ ประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา ดังกล่าวแล้ว  จึงได้จัดท�าโครงการ AV Handbook สู่คุณภาพบริการ ขึ้น เพื่อลด

ปัญหาและข้ันตอนการปฏิบัติงาน ด�าเนินการโดยให้ผู้รับผิดชอบของแต่ละส่วนงานที่รับผิดชอบ จัดท�าคู่มือ ขั้นตอน 

การปฏิบัติหน้าที่ การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นประจ�า เพื่อเป็นคู่มือให้กับผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้รับบริการ ได้เรียนรู้และสามารถใช้

งานอุปกรณ์ฯหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ถูกต้อง

2. วัตถุประสงค์

 2.1 เพื่อให้การบริการเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

 2.2 เพื่อความรวดเร็วในการบริการ

 2.3 เพื่อให้ผู้รับบริการเข้าใจขั้นตอนการท�างาน

3. ผู้ใช้ความรู้

 - บุคลากรกลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

4. การใช้กระบวนการจัดการความรู้

 4.1 การวางแผนและการเตรียมการ

  - ประชุมและวางแผนในการออกแบบและจัดท�าคู่มือ

  - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท�างาน การให้บริการในงานที่แต่ละคนรับผิดชอบอยู่
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  - เลือกหัวข้อที่มีความส�าคัญที่ต้องท�าร่วมกัน รวมไปถึงกิจกรรมที่จะต้องด�าเนินการเป็นประจ�าทุกปี

  - ประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์ ล�าดับขั้นตอนการท�างานให้ถูกต้องและชัดเจน

  - เริ่มลงมือปฏิบัติการเขียนคู่มือ AV Handbook

 4.2 ช่องทางที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร

  - การพบปะพูดคุยกันตามโอกาสต่างๆ

  - การประชุมปรึกษาหารือ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท�างาน

 4.3 เทคนิคกระบวนการ KM ที่ใช้

  - น�าความรู้ และประสบการณ์ที่ได้จากการประชุมร่วมกัน มาทดลองเขียนเป็นคู่มือ

  - น�าคู่มือดังกล่าวไปทดลองใช้ เพื่อน�าข้อคิดเห็นต่างๆ มาปรับปรุงและพัฒนาจนเป็นคู่มือที่เสร็จสมบูรณ์

 4.4 การได้มาซึ่งความรู้

  - ประสบการณ์ในการท�างานและการดูแลโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนและห้องประชุมต่างๆ ที่แต่ละคน

รับผิดชอบอยู่

  - การศึกษาเนื้อหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ เช่น หนังสือ คู่มือ หรืออินเตอร์เน็ต เป็นต้น

 4.5 การวัดผล

  - การน�าคู่มือที่ได้ไปทดลองใช้ตามห้องประชุม และกิจกรรมต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัย

  - แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้คู่มือ มาวิเคราะห์หาข้อสรุป และน�าข้อสรุปดังกล่าวไปพัฒนา 

คู่มือต่อไป

 4.6 สรุปผล

  - น�าแบบสอบถามความคิดเห็นต่างๆจากผู้ใช้คู่มือ มาวิเคราะห์เพื่อหาข้อปรับปรุง และสรุปผลจน 

สามารถน�าไปผลิตเป็นคู่มือ AV Handbook ที่เสร็จสมบูรณ์

 4.7 รายงานผล

  - จากการทีท่างกลุม่งานโสตทศันปูกรณ์และพฒันาสือ่มลัตมิเีดยี ได้ด�าเนนิการจดัท�าคูม่อื AV Handbook 

เพ่ือใช้ส�าหรับกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  พบว่า จากกระบวนการและขัน้ตอนดงักล่าวในข้างต้น ทางกลุม่งานสามารถ

จัดท�าเป็นคู่มือที่เสร็จสมบูรณ์ สามารถน�าไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง

5. ผลลัพธ์ที่ได้/องค์ความรู้

 เชิงปริมาณ ได้จ�านวนคู่มือการปฏิบัติงาน 1 กิจกรรม

 เชิงคุณภาพ ได้ให้บริการงานโสตฯที่มีประสิทธิภาพ
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6. ปัจจัยสู่ความส�าคัญ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)

 6.1 ผูใ้ห้บริการมกีารน�าประสบการณ์การแก้ไขปัญหาการใช้งานโสตทัศนปูกรณ์มาแลกเปลีย่นความรูแ้ละหาแนวทาง

แก้ปัญหาทีดีที่สุด

 6.2 ผู ้ให้บริการร่วมกันจัดท�าคู ่มือ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานโสตทัศนูปกรณ์ ส�าหรับกิจกรรมหลักๆ 

ของมหาวิทยาลัย

7. การใช้ประโยชน์

 - การให้บริการที่มีคุณภาพและท�าให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่และแก้ปัญหาได้ครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้องตาม

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�าความรู้ไปใช้

 - การน�าคู่มือที่ได้ไปทดลองใช้

 - แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้คู่มือ

9. บุคคลอ้างอิง
 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 1) นางสาววารุณี  คุ้มบัว
 2) นายณัฐภัทร  แก้วมน
 3) นายกฤษณ  ก�าไรเงิน
 4) นายปริญญา  นาที
 5) นายวนันต์  สร้อยเพชร
 6) นางสาวณัฐภาวี  รอดสนใจ
 7) นายถาวร  สุครีพธ์
 8) นายวิชญะ  วิชากุล

10. ภาพรวมของบทความ
 เป็นกิจกรรมที่กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาระสนเทศ  
ได้จัดท�าขึ้นเพื่อการบริการโสตทัศนูปกรณ์และผลิตสื่อมัลติมีเดียนั้นมีการพัฒนามากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องกิจกรรมต่างๆ 
ที่มหาวิทยาลัยด�าเนินการอยู่ทุกปี เช่น งานซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร งานเกษียณอายุราชการ งานสัมมนาวิชาการ
ที่มีการน�าเสนอผลงานประเภทต่างๆ ฯลฯ และเพื่อเป็นการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน กลุ่มงานโสตฯ  
ได้น�าประสบการณ์ ปัญหา และข้อคิดเห็นต่างๆ มาปรึกษาหารือ และประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นใน
กิจกรรมครั้งต่อๆไป จึงได้จัดท�าโครงการ AV Handbook สู่คุณภาพบริการ ขึ้น เพื่อลดปัญหาและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
โดยให้ผู้รับผิดชอบของแต่ละส่วนงานนั้น จัดท�าคู่มือ ขั้นตอนการปฏิบัติหน้าท่ี และการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนประจ�า  
จนไดม้าเป็นคูม่ือ AV Handbook ใหก้บัผู้ปฏิบตัิงานหรอืผู้รบับรกิาร ได้เรียนรู้และสามารถใช้งานอุปกรณฯ์หรอืแกไ้ขปญัหา
ที่เกิดขึ้นได้ถูกต้อง  ซึ่งคู่มือดังกล่าวนั้น สามารถน�าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดระยะเวลาการท�างาน สร้างความ
เข้าใจให้แก่ท้ังผู้ปฏบิตังิานและผูร้บับรกิาร อีกทัง้ยงัช่วยให้เกดิการพฒันาต่อยอด และน�าไปสูก่ารจัดท�าคูม่อืในกจิกรรมอืน่ๆ

ต่อไป
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11. ประวัติผู้เขียน

 ชื่อ – สกุล  : นายวิชญะ วิชากุล

 ต�าแหน่งปัจจุบัน  : นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย

     ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 ประวัติการศึกษา  : เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยี มัลติมีเดีย

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมา

 อีเมล์   : LP_somenone@hotmail.com

 หมายเลขโทรศัพท์  : 0810642877
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ด้านการบริหารจัดการ

การสร้างความเข้มแข็งสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1. ที่มาและความส�าคัญ

 สถาบันการศึกษามีหน้าที่ส�าคัญที่จะต้องพัฒนานักศึกษาในด้านวิชาการและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

เพือ่ให้นกัศกึษาสามารถจบการศึกษาและบณัฑติทีมี่คุณภาพท้ังในด้านการท�างานและการใช้ชีวิตในสงัคม การพฒันานกัศึกษา

ด้านวิชาการเป็นการพัฒนานักศึกษาในด้านความรู้ความสามารถที่นักศึกษาจะน�าไปประกอบวิชาชีพหลังจากจบการศึกษา 

โดยวธิกีารในการพัฒนาด้านวชิาชพีนัน้สามารถด�าเนนิการได้หลากหลาย เช่น การเรยีนการสอนทฤษฎแีละปฏิบัตใินรายวิชา

ของหลักสูตร การอบรมเพิ่มความรู้และทักษะที่จ�าเป็นต่อการท�างาน การศึกษาดูงานในสถานประกอบการจริง เป็นต้น 

ซึ่งการด�าเนินงานเหล่านี้จะช่วยให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจในองค์ความรู้และสามารถน�าความรู้ไปใช้ในการท�างานได้อย่าง

มปีระสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตามในการพฒันานกัศกึษานัน้จ�าเป็นต้องมกีารเพ่ิมพนูทักษะการใช้ชวีติในสงัคมเพือ่ให้นกัศกึษา

รู้จักวิธีการท�างานร่วมกับผู้อื่น มีความเสียสละต่อส่วนรวม และมีความรู้ความสามารถที่จะน�าไปพัฒนาชุมชนตลอดจน 

ประเทศชาติในอนาคต ดังนั้นการเสริมสร้างนักศึกษาให้มีทักษะท่ีนอกหนือจากความรู ้ท่ีใช้ในการท�างานแล้วนั้น 

จึงจ�าเป็นต้องมีการพัฒนาด้านอื่น ๆ ร่วมด้วย เพื่อให้นักศึกษาที่จบการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพของประเทศชาติ

 การพัฒนานักศึกษาในด้านการใช้ชีวิตมีเป้าหมายเพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ สามารถน�าความรู้ไปใช้

ในการพัฒนาประเทศชาติ สังคม ตลอดจนชุมชนที่นักศึกษาอาศัยอยู่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมาได้เล็งเห็นความส�าคัญของการพัฒนานักศึกษาในด้านนี้ ดังนั้นในการด�าเนินการพัฒนานักศึกษาคณะฯ  

จึงได้วางระบบและกลไกการท�างานผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาในคณะเข้าร่วม โดยในการด�าเนินการ 

จดักิจกรรมจะใช้กลไกคอืให้นกัศึกษาเป็นผูจั้ดกจิกรรมโดยคณะได้ก�าหนดให้มีกลุม่ตวัแทนนกัศกึษาซึง่กค็อื “สโมสรนกัศกึษา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” เป็นกลุ่มผู้ด�าเนินงานในทุกโครงการและกิจกรรม

 สโมสรนักศกึษาคณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรมมหีน้าทีเ่ป็นตวัแทนของนกัศกึษาในคณะฯ ในการตดิต่อประสานงาน

กับอาจารย์ในคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ในการจัดจัดกิจกรรมสโมสรนักศึกษามีหน้าที่ด�าเนินงาน 

เพื่อให้โครงการส�าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ในอดีตการจัดตั้งสโมสรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจะใช้

ระบบการแต่งตัง้โดยรองคณบดีฝ่ายกจิการนักศึกษาเป็นผูเ้ลือกตวัแทนนกัศกึษาในคณะ จากแนวทางดังกล่าวส่งผลให้สมาชิก

ในสโมสรนักศึกษาจะเป็นนักศึกษาจากสาขาใดสาขาหนึ่งเพียงสาขาเดียว เนื่องจากนักศึกษาในคณะไม่รู้จักกัน ส่งผลให้ 

ในการจดักจิกรรมนักศกึษาในคณะจะเข้าร่วมน้อยมากและท�าให้โครงการไม่ประสบผลส�าเรจ็เท่าทีค่วร อกีทัง้นกัศกึษาทีเ่ข้า

มาท�างานในสโมสรนักศกึษาส่วนใหญ่จะไม่มคีวามต้ังใจในการท�างานและมักจะจดักจิกรรรมให้เสรจ็ๆ ไป เนือ่งจากนกัศกึษา

มีความรู้สึกว่าถูกบังคับมาท�างาน 

 นอกจากปัญหาโครงการและกิจกรรมไม่ประสบความส�าเร็จเท่าที่ควร คณะฯ ยังพบปัญหาว่าการจัดกิจกรรม 

โดยสโมสรนักศกึษาในอดตียงัขาดประสทิธภิาพในการปรหิารจดัการอกีด้วย เช่น ในการน�านกัศกึษาเข้าร่วมกจิกรรมบายศรี

สู่ขวัญของมหาวิทยาลัย คณะฯ มักจะประสบปัญหานักศึกษาภายในคณะทะเลาะวิวาทกันอยู่บ่อยครั้ง แต่ในการแก้ปัญหา

นักศึกษาสโมสรจะไม่สามารถเข้าไปจัดการปัญหาเหล่านี้ได้ เนื่องจากนักศึกษาในสโมสรมักจะมาจากสาขาใดสาขาหนึ่ง  

ซึ่งเม่ือนักศึกษาสโมสรต้องเข้าจัดการนักศึกษามักจะไม่เชื่อฟังอยู่บ่อยคร้ัง นอกจากนั้นในการด�าเนินงานมักประสบปัญหา

ว่านักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมักจะมาน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากขาดร่วมมือจากนักศึกษา

 ในการด�าเนินการแก้ปัญหา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดการประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา 
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เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดขึ้น ซึ่งจากการประชุมพบว่าต้นตอของปัญหาเกิดจากนักศึกษาในคณะส่วนใหญ่ยัง

ไม่รู้จักกันเท่าที่ควรเนื่องจากในอดีตยังไม่มีกิจกรรมที่ท�าให้นักศึกษารู้จักกันทั้งคณะ ส่งผลให้ในการจัดกิจกรรมนั้นสโมสร

นักศึกษาจึงไม่สามารถพูดคุยและสั่งการได้ ส�าหรับแนวทางการแก้ปัญหาคณะกรรมการได้ศึกษารูปแบบของสโมสรท่ีดี 

โดยการศึกษาข้อมูลจากการสัมภาษณ์อาจารย์ในคณะ รวมถึงสัมภาษณ์บุคลากรในคณะ จากนั้นท�าการสรุปแนวทางของ

สโมสรที่ควรเกิดขึ้นโดยก�าหนดเป็นเป้าหมายในการพัฒนาสโมสรนักศึกษา 

 ในการด�าเนินงานคณะกรรมการจงึร่วมวางแผนการจดักจิกรรมโดยก�าหนดให้มกีจิกรรมเข้าร่วมอบรมของนกัศกึษา

ช้ันปีท่ี 1 โดยชือ่โครงการ “โครงการอบรมคณุธรรม จรยิธรรม ประชาธปิไตย และสารเสพตดิ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม” 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาช้ันปีที่ 1 มีความพร้อมในการเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรี สร้างความสามัคค ี

ในคณะ และเป็นนักศึกษาที่มีความประพฤติและการปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสมในมหาวิทยาลัย โดยได้เริ่มจัดโครงการครั้ง

แรกในปีการศึกษา 2557 และได้มีการด�าเนินโครงการเรื่อยมาจนกระทั่งปีการศึกษา 2560 ส�าหรับลักษณะของโครงการที่

จัดเป็นการน�านักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมอบรมเป็นระยะเวลา 3 วัน โดยในการอบรมนั้นนักศึกษาจะต้องท�าความรู้จักกันให้

มากที่สุด และรูปแบบกิจกรรมที่จัดนั้นจะช่วยให้นักศึกษาเกิดความสามัคคีมากขึ้น
 ผลการด�าเนินการเป็นระยะเวลา 4 ปี พบว่าปัญหานักศึกษาช้ันปี 1 ระหว่างสาขาในคณะฯ ทะเลาะวิวาท 
ลดน้อยลง เนื่องจากนักศึกษารู้จักกันมากขึ้น นอกจากนั้นวิธีการจัดตั้งสโมสรนักศึกษาในปัจจุบันของคณะฯ ได้มีการปรับ
เปลี่ยนรูปแบบจากเดิม กล่าวคือในอดีตการจัดตั้งคณะกรรมการสโมสรจะคัดเลือกโดยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็น 
ผูค้ดัเลอืกตามทีไ่ด้กล่าวมาก่อนหน้านีไ้ด้ปรบัเปลีย่นรปูแบบเป็นการเสนอตวัและใช้การเลอืกตัง้ โดยนกัศกึษาเป็นผูล้งคะแนน
เสียงเพื่อเลือกนายกสโมสรและทีมงาน จากวิธีการจัดต้ังสโมสรท่ีเปลี่ยนแปลงท�าให้นักศึกษาท่ีเป็นตัวแทนหรือกลุ่มสโมสร
มีความต้ังใจในการจัดกิจกรรมมากยิ่งข้ึน และในการด�าเนินการกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ นักศึกษาในแต่ละสาขาได้ให้
ความร่วมมือในการท�างานมากขึ้นตามไปด้วย

2. วัตถุประสงค์
 2.1 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 2.2 เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนานักศึกษาในด้านการท�างานร่วมกับผู้อื่น ความสามัคคีและการเสียสละ 
เพื่อส่วนรวม

3. ผู้ใช้ความรู้
 คณะและหน่วยงานที่มีองค์กรนักศึกษาโรงเรียนต่าง ๆ ทั้งระดับปฐมและมัธยมศึกษา

4. ผลลัพธ์ที่ได้
 4.1 ผลลัพธ์ต่อนักศึกษา
  4.1.1  นักศึกษามีทักษะในการท�างานนอกเหนือจากด้านวิชาชีพ
  4.1.2 นักศึกษาเกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ
  4.1.3 นักศึกษารู้จักการเสียสละ มีความรับผิดชอบต่อการท�างาน
  4.1.4 นักศึกษาได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ
 4.2 ผลลัพธ์ต่อหน่วยงาน

  4.2.1 โครงการหรือกิจกรรมประสบความส�าเร็จ

  4.2.2 เกิดความคุ้มค่าในการด�าเนินกิจกรรมและโครงการ
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5. ปัจจัยสู่ความส�าเร็จ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)

 การสร้างความเข้มแข็งสโมสรนักศึกษามีปัจจัยความส�าเร็จ ดังนี้

 5.1 นักศึกษาต้องมีความสามัคคีกันใหมู่คณะ โดยต้องปลูกฝังให้กับนักศึกษาตั้งแต่นักศึกษาเริ่มเข้ารับการศึกษา

 5.2 ควรปลูกฝังความรักในสถาบัน เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้สึกที่อยากจะพัฒนาหน่วยงานและสถานบันให้ดียิ่ง

ขึ้น

 5.3 ควรให้อสิระในการด�าเนนิกจิกรรมเพือ่ให้นกัศกึษาเกดิความสนกุในการท�างาน และควรเป็นทีป่รกึษาทีด่ใีห้กบั

นักศึกษาในการจัดกิจกรรม

 5.4 การจัดตั้งสโมสรควรให้นักศึกษาเสนอตัวเพื่อเป็นนายกสโมสร เพื่อให้ได้นายกสโมสรท่ีมีความตั้งใจจริง 

ในการท�างาน

 5.5 สโมสรนักศึกษาควรเกิดจากการรวมตัวของนักศึกษาทุก ๆ สาขาในคณะเพื่อให้เกิดการท�างานร่วมกันอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

6. การน�าไปใช้ประโยชน์

 แนวทางการด�าเนินการสร้างความเข้มแข็งสโมสรนักศึกษาสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้ดังนี้

 6.1 สามารถน�าแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งท่ีได้กล่าวมาไปใช้ในการบริหารจัดการหน่วยงานในองค์กร 

ทั้งส่วนของนักศึกษาและบุคคลากร เพื่อสร้างความสามัคคีในหน่วยงาน

 6.2 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานขององค์กรและหน่วยงาน

 6.3 พัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ความสามารถที่เพิ่มขึ้น

7. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�าความรู้ไปใช้

 วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�าความรู้ เรื่อง การสร้างความเข็มแข็งสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมสามารถประเมินผลได้จากความส�าเร็จของการด�าเนินกิจกรรมโครงการ ได้แก่ 

 -  จ�านวนนักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 -  ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น 

8. ภาพรวมของบทความ 

 บทความนี้น�าเสนอการเสริมสร้างและพัฒนานักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เนื่องด้วยในการจัดกิจกรรม

ต่าง ๆ  ของคณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรมมกัประสบปัญหาการโครงการและกจิกรรมมจี�านวนผูเ้ข้าร่วมจ�านวนน้อย ซึง่สาเหตุ

เกิดจากนักศึกษาในคณะขาดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ในการแก้ปัญหาคณะกรรมการกิจการนักศึกษาได้เล็งเห็น

ความส�าคญัของการสร้างความสามคัคขีองนกัศกึษา โดยในการแก้ปัญหาได้ใช้การจดักจิกรรมเข้าค่ายอบรมโดยให้นกัศกึษา

ฝึกการใช้ชีวิตร่วมกัน เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีกันในหมู่คณะ จากนั้นได้ปรับกระบวนการด�าเนินงานของสโมสร 

โดยให้สโมสรของคณะมีสมาชิกเป็นนักศึกษาจากทุก ๆ  สาขา จากผลการด�าเนินงานพบว่านักศึกษามีความรักความสามารถ

ภายในคณะมากขึ้นและการจัดโครงการและกิจกรรมมีความส�าเร็จมากขึ้น
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9. ประวัติผู้เขียน ประกอบด้วย

 9.1 นายจิรวัฒน์ โลพันดุง

  - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

  - ประวัติการศึกษา

   ค.อ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2549)

   วศ.บ. (วศิวกรรมอตุสาหการ) สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล วทิยาเขตภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื นครราชสมีา 

(2544)

  - อีเมล์ Jirawat623@gmail.com

  - หมายเลขภายใน 2931 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 0๘1-264-9632

 9.2 นายณพิตร วัฒนวีรพงษ์ 

  - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

  - ประวัติการศึกษา

   วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2553)

   วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2549)

  - อีเมล์ napit.w@nrru.ac.th

  - หมายเลขภายใน 2931 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 087-255-3101
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ด้านการบริหารจัดการ

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของส�านักงานคณบดี 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1. ที่มาและความส�าคัญ

 คณะสาธารณสขุศาสตร์เป็นคณะทีจ่ดัตัง้ขึน้ใหม่ของมหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา โดยจดัตัง้เมือ่ ปี พ.ศ. 2556 

การบริหารจัดการองค์กรจึงด�าเนินไปอย่างค่อยเป็น่อยไป ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน  

โดยเฉพาะการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดส�านักงานณบดี ปัจจุบันมีจ�านวนท้ังหมด 6 คน ซ่ึงให้บริการ

นักศึกษาและบุคลากรภายในหน่วยงานและผู้มาติดต่อประสานงานจากภายนอก ระบบและข้ันตอนการปฏิบัติงานของ 

หน่วยงานยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน เมื่อผู้มารับบริการไม่เข้าใจข้ันตอนการปฏิบัติงาน ท�าให้เกิดปัญหาความไม่พึงพอใจต่อ 

การปฏบิตังิานของเจ้าหน้าที ่ส�านกังานคณบดณีะสาธารณสขุศาสตร์จงึเลง็เหน็ถงึความส�าคญัและความจ�าเป็นในการจดัท�า

ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน เพือ่ให้ผูม้าติดต่อขอใช้บรกิารและการด�าเนนิกิจกรรมต่างๆภายในหน่วยงานเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย 

จึงใช้การจัดการความรู้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานของส�านักงานคณบดี เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของ 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในองค์กร เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน และน�าไปสู่การพัฒนาองค์กรต่อไป

2. วัตถุประสงค์

 2.1 เพื่อจัดท�าขั้นตอนการปฏิบัติงานที่จ�าเป็นของส�านักงานคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

 2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของส�านักงานคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

3. ผู้ใช้ความรู้

 บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

4. มีการใช้กระบวนการจัดการความรู้

 4.1 การระดมสมอง (Brain Storming)

 บุคลากรสายสนับสนุนระดมสมอง เพื่อระบุอุปสรรคการท�างาน/ความผิดพลาดในงาน/ความไม่คล่องตัว 

ของกระบวนการท�างานในหน่วยงาน และมีความสอดคล้องกับความส�าเร็จขององค์กร แล้วท�าการวิเคราะห์สาเหตุร่วมกัน 

โดยพิจารณาว่าต้องเป็นเรื่องที่สามารถแก้ปัญหาได้ มองเห็นความส�าเร็จ ถ้าได้ท�าร่วมกัน ท�าแล้วส่งผลต่อการพัฒนางาน 

ในหน่วยงาน จึงก�าหนดเป็นขอบเขตการจัดการความรู้ที่จะท�า หรือก�าหนดกระบวนการท�างานที่ควรท�าการจัดการความรู้  

ก�าหนดเป้าหมายในการจัดการความรู้ และจัดท�าแผนการจัดการความรู้ของส�านักงานคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์  

โดยผลจากการระดมสมอง เหน็พ้องต้องกนัว่าจะด�าเนนิการจดัการความรูใ้นเรือ่งขัน้ตอนการปฏบิตังิานของส�านกังานคณบดี 

แต่ยงัขาดความรูใ้นบางประเด็นจงึจ�าเป็นต้องเรยีนรูจ้ากจากเอกสารการปฏบิตังิานต่างๆทีเ่กีย่วข้องและผูเ้ชีย่วชาญเพิม่เตมิ 

(Explicit Knowledge & Tacit Knowledge)

 4.2 การแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing)

 ส�านักงานคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ส�าหรับการพัฒนาการ 

ปฏิบัติงาน เมื่อวันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมพนมวัน ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์
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วิชาชีพทับแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ หรือวิทยากร 

ผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์ด้านการปฏบิตังิานจดัการความรูด้้านการท�างาน น�ามาพฒันาการปฏบิตังิาน รวมทัง้การบริหาร

จัดการภายในหน่วยงาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ บุคลากรสายสนับสนุน สังกัดส�านักงานคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

จ�านวน 6 คน โดยมีวิทยากรจากส�านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มาให้ค�าแนะน�า

แนวทางการพัฒนางาน และได้ด�าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเก่ียวกับข้ันตอนการปฏิบัติงานในส�านักงานคณบดี  

เพื่อปรับปรุงการท�างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น (Tacit Knowledge)

 นอกจากนี้เปิดโอกาสให้สมาชิกในหน่วยงานแลกเปลี่ยนความรู้ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ จากที่ได้ศึกษา

จากเอกสารการปฏิบัติงาน ระเบียบ และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย โดยเผยแพร่องค์ความรู้มีอยู่ในแต่ละบุคคล 

โดยเฉพาะผู้ท่ีเคยปฏิบตังิานมาก่อน มคีวามเข้าใจในบรบิท และปัญหาด้านการประสานงานและการปฏบิตังิาน ประกอบกบั

การได้ความรู้จากผู้มีประสบการณ์ข้างต้นที่บ่งชี้ถึงความไม่เข้าใจ ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน แล้วน�าความรู ้

มาแลกเปลี่ยนกันเพื่อน�าไปสู่การจัดการความรู้(Explicit Knowledge & Tacit Knowledge)

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ส�าหรับการพัฒนาการปฏิบัติงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ส�านักงานคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

เมื่อวันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2560 

ณ ห้องประชุมพนมวัน ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 4.3 การจัดการความรู้และสร้างองค์ความรู้ (Knowledge Management and Creation)

บุคลากรสายสนับสนุนร่วมกันจัดการความรู้ โดยจัดท�าเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความจ�าเป็น จ�านวน 10 ขั้นตอน

การปฏิบัติงาน และน�าเอกสารขั้นตอนฯที่จัดท�าไปตรวจสอบกับบุคลากรสายสอน จ�านวน 2 คน เพ่ือตรวจสอบความ 

เหมาะสมของการน�าไปปฏิบัติ และได้น�าข้อเสนอแนะกลับมาพิจารณาและปรับปรุงเอกสารขั้นตอนฯ 

 4.4 การน�าความรู้ไปเผยแพร่และปฏิบัติ (Knowledge Distribution and Implementation)

ส�านักงานคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ท�าการเผยแพร่ความรู้แจกจ่าย เอกสารคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของส�านักงาน

คณบดี ให้กับบุคลากรทุกคนในองค์กร พร้อมอธิบายรายละเอียด ในวาระการประชุมบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์  

คร้ังที ่2 ประจ�าปีงบประมาณ 2560 เมือ่วนัที ่14 มถินุายน 2560 ณ ห้องพระพทุธธรรมจกัรนาถ ชัน้ 4 อาคาร 31 มหาวทิยาลยั

ราชภัฏนครราชสีมา เพื่อให้บุคลากรน�าความรู้นั้นมาใช้ในการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้อง และเป็นข้อมูลส�าหรับการประสานงาน

กับผู้รับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งน�าขั้นตอนการปฏิบัติงานที่จัดท�าขึ้นมาประชาสัมพันธ์ ณ จุดให้บริการด้วย



125125

การเผยแพร่ความรู้จากการจัดการความรู้ขั้นตอนการปฏิบัติงานของส�านักงานคณบดีให้กับบุคลากรทุกคนในองค์กร ใน

การประชุมบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจ�าปีงบประมาณ 2560

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ ห้องพระพุทธธรรมจักรนาถ ชั้น 4 อาคาร 31

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การเผยแพร่ความรู้จากการจัดการความรู้ขั้นตอนการปฏิบัติงานของส�านักงานคณบดี 

โดยจัดท�าเป็นเอกสารประชาสัมพันธ์ ณ จุดให้บริการ

 4.5 การประเมินผลการน�าความรู้ไปใช้ (Knowledge Evaluation)

    ส�านักงานคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้จัดท�าแบบประเมินผลการใช้งานคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของ

ส�านกังานคณบด ีโดยมปีระเดน็การประเมนิผลการน�าความรูท้ีไ่ด้จากการจดัการความรูไ้ปใช้ โดยจะน�าข้อมูลย้อนกลบัมาใช้

ในการการปรับปรุง/พัฒนาองค์ความรู้ที่สร้างขึ้นให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

5. ผลลัพธ์ที่ได้

 คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของส�านักงานคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกอบด้วย 10 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ได้แก่

 1) ขั้นตอนการขออนุญาตไปราชการ      

 2) ขั้นตอนการยืมเงินนอกระบบ       
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 3) ขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ     

 4) ขั้นตอนการขอซื้อขอจ้าง       

 5) ขั้นตอนการถัวเฉลี่ย        

 6) ขั้นตอนการเบิกค่าสอน กศ.ปช.      

 7) ขั้นตอนการรับบริการอัดส�าเนาข้อสอบ/แนวการสอน    

 8) ขั้นตอนการส่งผลการเรียนในแต่ละภาคการศึกษา    

 9) ขั้นตอนการขอหนังสือรายวิชาค้นคว้าอิสระ     

 10) ขั้นตอนการขอใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน   

6. ปัจจัยสู่ความส�าเร็จ

 6.1 เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์

 บุคลากรส�านักงานคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เรียนรู้จากผู้เช่ียวชาญในสายงานเดียวกัน คือ ทีมงานของ

ส�านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ท�าให้ได้เรียนรู้จากผู้ประสบการณ์ตรง ได้รับข้อเสนอแนะ แนวทาง และเทคนิค 

การบริหารจัดการการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องเสียเวลาในการลองผิดลองถูก 

 6.2 ปรับความรู้น�ามาใช้ตามบริบทของหน่วยงาน

 บคุลากรส�านักงานคณบดีคณะสาธารณสขุศาสตร์ ได้น�าความรูจ้ากผู้เช่ียวชาญประกอบกบัการเรยีนรูจ้ากการศกึษา

เอกสารการปฏิบัติงาน ระเบียบ และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย มาปรับปรุงเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มี 

ความสอดคล้อง เหมาะสมตามข้อจ�ากัดและบริบทของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ท�าให้น�าความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้

มาเผยแพร่และง่ายต่อการน�าไปปฏิบัติโดยบุคลากรในองค์กร 

 6.3 ประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา

  บุคลากรส�านักงานคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ตระหนักถึงข้อบกพร่องและการพัฒนาการปฏิบัติ

งานให้มีประสิทธิภาพ จึงท�าการประเมินผลการใช้งานคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของส�านักงานคณบดีกับบุคลากรภายใน

องค์กร เพ่ือให้ทราบข้อควรปรับปรุงและพัฒนาให้ความรู้ที่ได้มีความเหมาะสมต่อการน�าไปปฏิบัติงานมากที่สุด ซึ่งจะเกิด

ประโยชน์ต่อการพัฒนางานในที่สุด

7. การน�าไปใช้ประโยน์

 7.1 บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์รับทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานของส�านักงานคณบดี และมีคู่มือขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานของส�านักงานคณบดีส�าหรับประกอบการด�าเนินงาน

 7.2 เป็นประโยชน์ส�าหรับบุคลากรสายสนับสนุนในการเรียนรู ้ขั้นตอนการปฏิบัติงานอ่ืน ท่ีไม่ใช่งานหลัก 

ที่รับผิดชอบ ท�าให้สามารถท�างานทดแทนกันได้ในช่วงเวลาที่บุคลากรผู้รับผิดชอบหลักไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ท�าให้การ

ปฏิบัติงานไม่ติดขัด สามารถด�าเนินการได้อย่างราบรื่น

8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�าความรู้ไปใช้

 ส�านักงานคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ประเมินผลการน�าความรู้ไปใช้ โดยใช้แบบประเมินผลการใช้งานคู่มือ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของส�านักงานคณบดี กับบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ จ�านวน 24 คน พบว่า มีความพึงพอใจ 
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ในภาพรวมระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.46 + 0.66 โดยมีข้อเสนอแนะให้มีการจัดท�าขั้นตอนเป็นเอกสารแผ่นพับย่อย และ 

น�าไปไว้ในเว็บไซต์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์เพื่อง่ายต่อการน�าไปใช้งานมากขึ้น

9. บุคคลอ้างอิง

 รศ.ดร.พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

 อ.วรลักษณ์ สมบูรณ์นาดี 

10. ภาพรวมของบทความ

 ส�านักงานคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เริ่มต้นการจัดการความรู้จากการระดมสมองร่วมกัน โดยมีจุดมุ่งหมาย

เพื่อการพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการจากหน่วยงาน จึงก�าหนดประเด็น 

การจัดการความรู้เร่ืองการพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานของส�านักงานคณบดี โดยเริ่มจากข้ันตอนการปฏิบัติงานที่มัก 

พบปัญหาจากการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีต้องด�าเนินการบ่อยๆ มาเป็นขอบเขตของการจัดการ

ความรู้ของหน่วยงาน จากนั้นด�าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยอาศัยความรู้จากผู้เช่ียวชาญ (Tacit Knowledge) ความรู้

จากการศึกษาระเบียบปฏิบัติของมหาวิทยาลัย (Explicit Knowledge) และความรู้จากผู้ปฏิบัติงานมาก่อน (Tacit  

Knowledge) เป็นแนวทางในการจัดการความรู้และสร้างองค์ความรู้ของหน่วยงาน ได้เป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานที่จ�าเป็น 

จ�านวน 10 ขั้นตอน รวบรวมเป็นคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของส�านักงานคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ จากนั้นท�าการ

เผยแพร่ความรู้เพ่ือน�าไปให้ผูท้ีเ่กีย่วข้องน�าไปปฏบิติัโดยการชีแ้จงและแจกจ่ายคูม่อืดงักล่าวให้บุคลากรทกุคนในองค์กร และ

ท�าการประเมินผลการน�าความรู้ไปใช้ ซึ่งพบว่าการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน บุลากรมีความพึงพอใจต่อการใช้งาน

คู ่มือดังกล่าว แต่ยังคงต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาความรู ้ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน ซ่ึงปัจจัยสู ่ความส�าเร็จ 

ประกอบด้วย การเรียนรู้จากผูม้ปีระสบการณ์ ปรบัความรูน้�ามาใช้ตามบรบิทของหน่วยงาน และประเมนิผลเพือ่การปรบัปรงุ

และพัฒนา โดยสิ่งที่ได้จากการจัดการความรู้ในครั้งนี้ คือ การพัฒนาคน การพัฒนางาน และน�าไปสู่การพัฒนาองค์กร
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แผนภาพขั้นตอนการจัดการความรู้ของส�านักงานคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

11. ประวัติผู้เขียน 

 11.1  ชื่อ-สกุล  : ดร.พัชรี ศรีกุตา

 11.2  สถานที่ท�างานปัจจุบัน :  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 11.3  ประวัติการศึกษา  :  พ.ศ. 2558  สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

    พ.ศ. 2554 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)

    พ.ศ. 2545 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล)

 11.4  อีเมล์  :  phatcharee.seekuta@gmail.com

 11.5  หมายเลขโทรศัพท์  :  086-8257374
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ด้านการบริหารจัดการ

โครงการพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษเป็นผู้น�าการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1.ที่มาและความส�าคัญ

 ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  มีภารกิจบริการด้านวิชาการและส่งเสริม

การเรียนรู้ส�าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ และการให้บริการช่วยเหลือการจัดการศึกษาแก่นักศึกษาพิการที่ศึกษา 

ในมหาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสมีา จากการด�าเนนิงานทีผ่่านมาสามารถให้บรกิารแก่ผูพ้กิารและให้ค�าปรกึษาแก่ผูเ้กีย่วข้อง

ได้อย่างเหมาะสม ได้มีหน่วยงาน JICA จากประเทศญี่ปุ่น เป็นเครือข่ายให้ความช่วยเหลือและร่วมมือศูนย์การศึกษาพิเศษ 

เพือ่มคีวามประสงค์ทีจ่ะพฒันาองค์กรให้เป็นหน่วยงานต้นแบบด้านการศกึษาพิเศษในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ เพือ่เป็นการ

สร้างแรงบันดาลใจและภาพอนาคตให้กับบุคลากร 

 จึงได้จัดโครงการพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษเป็นผู้น�าการเรียนรู้ โดยกิจกรรมได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ

บริการแก่สังคมและศกึษาดงูานและแลกเปลีย่นองค์ความรูก้บัมหาวทิยาลยัฮอกไกโด เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูพ้นัธกจิด้านการ

เรยีนการสอน การวจิยั และการบรกิารวชิาการแก่ชมุชน จะท�าให้อาจารย์บคุลากรได้ศกึษาวธิกีารกบัเครอืข่ายในการพฒันา

องค์ความรู้ที่ได้เพื่อส่งต่อไปยังหน่วยบริการ เพื่อให้การช่วยเหลือและจัดการศึกษาที่เหมาะสมแก่ผู้พิการต่อไป 

2.วัตถุประสงค์

 1.  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการกับมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษา

พิเศษ ณ ประเทศญี่ปุ่น 

 2.  เพือ่สร้างเครอืข่ายทางการศึกษาพเิศษกบัมหาวทิยาลยัในต่างประเทศ และท�าบนัทึกข้อตกลงความร่วมมอืด้าน

การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ

 3.  ศูนย์การศึกษาพิเศษเป็นต้นแบบและศูนย์การศึกษาพิเศษมีรูปแบบการสอนในระยะแรกเริ่มแนวใหม่

3.ผู้ใช้ความรู้

 1.อาจารย์สาขาการศึกษาพิเศษ

 2.บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ 

 3.โรงเรียนในเครือข่ายระหว่างประเทศ

4.มีการใช้กระบวนการจัดการความรู้

 4.1 ขั้นตอนที่ 1 การอบรมบริการรับใช้สังคม

  4.1.1 ประชุมคณะท�างานจัดท�าโครงการ

  4.1.2 ติดต่อวิทยากร 

  4.1.3 จัดท�าโครงการและน�าเสนอมหาวิทยาลัย จัดเตรียมสถานที่และประสานงานด้านอื่นๆ

  4.1.4  ด�าเนินงานตามโครงการ

  4.1.5  สรุปโครงการ 
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          4.2 ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้

      4.2.1 ติดต่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การเดินทางโดยเครื่องบิน (ซื้อตั๋ว) ท�าหนังสือขอศึกษาดูงาน 

มหาวิทยาลัยฮอกไกโด ศูนย์ฝึกอาชีพ Hoshioki โรงเรียนการศึกษาพิเศษระดับประถมศึกษา โฮริโอกิ ฮอกไกโด

      4.2.2  เดินทางศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ตามสถานที่ต่าง ๆ เป็นจ�านวน 5 วัน

         4.2.3  กลับมาสรุป และน�าองค์ความรู้ที่ได้มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องสูงสุด

      4.2.4  เผยแพร่องค์ความรู้สู่หน่วยงานภายนอก

5.ผลลัพธ์ที่ได้

 บุคคล

 1. การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่เน้นสมรรถนะ คือ ความสามารถในการท�าหน้าที่

 2. การปรับกระบวนทัศน์ในการท�างานอย่างมีเป้าหมายและติดตามความส�าเร็จ

 3. กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันข้อมูลกันระหว่างทีมงานอย่างต่อเนื่อง

 4. การดูแลปรนนิบัติสถานที่ให้สะอาด พร้อมใช้สอย จัดอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน

 5. การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้คนด้วยมิตรไมตรี สุภาพ เคารพให้เกียรติ

 หน่วยงาน

 1.บคุลากรด้านการศกึษาพเิศษมหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา ได้เหน็ภาพตวัอย่างของการท�างานและน�ามาปรบั

เป็นภาพอนาคตหรือวิสัยทัศน์ หรือเป้าหมายการท�างาน

 2.มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ งานวิจัยการเรียนการสอนผลิตครู และการ

พัฒนานักศึกษา

 3.มหาวิทยาลัยสามารถหาแหล่งทุนในการท�าวิจัยร่วมกับ Hokaido University of Education ซึ่งมีหลักสูตร

นานาชาติ

 4.ได้รับแนวทางในการสอนแก่นกัเรยีนทีม่คีวามต้องการพเิศษเกีย่วกบัหลกัสตูร   การจดัโครงสร้างใช้พืน้ท่ีทุกตาราง

ให้เกิดประโยชน์ และมีรถโรงเรียนรับส่งนักเรียน

 5.การได้รบัความร่วมมอืในการศึกษาดูงานและได้รบัความรูด้้านต่าง ๆ  ของมหาวทิยาลยัและโรงเรยีนในต่างประเทศ

 6.ประเด็นในการพัฒนาเรื่องการเรียน การสอน และสถานที่ในการฝึกอาชีพ ร่วมกัน

 7.อาจารย์และบุคลากร มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการเรียนการสอนให้มหาวิทยาลัย

 8.น�าความรู้มาปรับใช้กับองค์กร ทั้งเรื่อง การสอน สถานที่ ร่วมไปถึงบริหารจัดการองค์กร และด้านการวิจัย 

ของมหาวิทยาลัยฮอกไกโด

6.ปัจจัยสู่ความส�าเร็จ

   1. เครือข่ายความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศของญี่ปุ่น JICA อาสาสมัครอาวุโสท่ีเคยมาเป็นทีมงาน 

ของศูนย์เป็นผู้ประสานการติดต่อสถานที่ดูงาน การจัดล่ามผู้แปลและผู้บรรยาย 

 2. ได้รบัการสนบัสนุนด้านงบประมาณจากมหาวทิยาลยั ตลอดจนการจดัท�าหนงัสอือนญุาตให้ไปราชการและบนัทกึ

ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างศูนย์การศึกษาพิเศษกับสาขาการศึกษาพิเศษ ในมหาวิทยาลัยการศึกษาฮอกไกโด 
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7.การน�าไปใช้ประโยชน์

 1.สร้างเครือข่ายความร่วมมอืระหว่างศูนย์การศึกษาพเิศษกบัมหาวทิยาลยัการศกึษาฮอกไกโด โรงเรยีนมธัยมศกึษา

ตอนปลายการศึกษาพิเศษ อินอาโฮ ซับโปโร  ฮอกไกโด และโรงเรียนการศึกษาพิเศษระดับประถมศึกษา โฮริโอกิ ฮอกไกโด 

 2.อาจารย์และบุคลากร ได้ทราบข้อมูลของหน่วยงานที่ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่องวิจัย การเรียนการสอนเกี่ยวกับ

อาชีพ ระบบการสอนของโรงเรียนพิเศษ และสามารถน�าความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้

 3. มหาวิทยาลัยการศกึษาฮอกไกโด ได้เข้าใจบทบาทด้านหลกัสูตรของมหาวทิยาลยัราชภัฏนครราชสมีา และข้อมูล

จ�านวนผู้พิการในประเทศไทย

 4.ได้ข้อมูลจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายการศึกษาพิเศษ อินอาโฮ ซับโปโร ฮอกไกโด เพื่อเป็นการโครงสร้าง

และขยายงานให้แก่หน่วยฝึกทักษะด�ารงชีวิตอิสระ (DSC)

8.วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�าความรู้ไปใช้

 แบบแสดงความคิดเห็นในการศึกษาดูงานที่ฮอกไกโดของผู้เข้าศึกษาดูงาน

9.รายชื่อสมาชิก Cop

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาระดี ชาญวิรัตน์ ประธาน Cop

 ดร.สิริลักษณ์  โปร่งสันเทียะ  รองประธาน Cop

 ดร.แสงเพชร  เจริญราษฎร์   ประธานโปรแกรมการศึกษาพิเศษ

 นางสาวประดับศรี  พินธุโท   อาจารย์ประจ�าโปรแกรม

 นางสาวสุภาวดี  วิสุวรรณ   อาจารย์ประจ�าโปรแกรม

 นางชนิดาภา  ศุพาสีห์   ครูการศึกษาพิเศษ

 นางสาวพัชราวดี  เมืองหงส์   ครูการศึกษาพิเศษ

 นางสาวนวรัตน์   อนันตบุษย์  นักวิชาการการศึกษา

 นางสาวตรีมาศ  แซ่อั้ง   นักวิชาการพัสดุ

 นางสาวอรวรรณ  ชอบสระน้อย  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
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รูปภาพประกอบ

 แห่งท่ี 1 Hokkaido Sapporo Hoshioki Special Need Education School ท่ีสอนเก่ียวกับนักเรียนท่ีมี 

ความต้องการพิเศษ ระดับประถมศึกษาชั้น 1-6 ซึ่งมีนักเรียนที่มาขอรับบริการ 140 คน มีบุคลากรที่สอนนักเรียนจ�านวน 

70 คน
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 แห่งที่ 2 Hokkaido Sapporo Inaho Special Need Education High School เป็นโรงเรียนที่เน้น 

เกีย่วกบัการสอนอาชพีต่าง ๆ  เช่น พนกังานเชค็กระจก ท�าความสะอาดห้องน�า้ เกษตร หตัถกรรม ฯลฯ และยงัส่งเสรมิอาชพี

ให้แก่นักเรียน
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 แห่งที่ 3 Hokkaido University of Education Sapporo school ได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

ของสาขา และแลกเปลี่ยนข้อมูลการท�าวิจัย และได้ท�าข้อบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย
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เอกสารบันทึกข้อตกลงร่วมกัน
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ด้านการบริหารจัดการ

ชื่อเรื่อง คู่มือปฏิบัติงาน 2 คน 1 งาน

ส�านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1.ที่มาและความส�าคัญ

 ส�านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีบทบาทในด้านการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

เพือ่ตอบสนองความพอใจของผูไ้ด้รบับรกิาร โดยแบ่งออกเป็น 7 กลุ่มงาน ได้แก่ งานส�านกังานผูอ้�านวยการ งานคอมพวิเตอร์

กราฟิก งานเว็บไซต์ งานเครอืข่าย งานฝึกอบรม งานห้องปฏบัิตกิารและซ่อมบ�ารงุ และงานพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ในแต่ละกลุ่มงานจะมีหน้าที่ให้บริการแก่ผู้ใช้งานที่แตกต่างกันไป 

 คูม่อืการปฏบิตังิานของส�านกัคอมพวิเตอร์ มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา เป็นคูม่อืการปฏบิตังิานของบคุลากร

ของหน่วยงานส�านักคอมพิวเตอร์ โดยการร่วมมือกันด�าเนินการจัดท�าคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหา

และพัฒนางานของแต่ละกลุ่มงานให้เกิดประสิทธิภาพ ความส�าคัญในการจัดท�าคู่มือ 2 คน 1 งาน คือ ช่วยในการปฏิบัติงาน

และเพ่ือเป็นเครือ่งมอืถ่ายทอดองค์ความรูใ้ห้บคุลากรสามารถท�างานแทนกันได้และประหยดัเวลา และเพิม่ประสิทธภิาพใน

การท�างานต่อไป

2. วัตถุประสงค์

 2.1 เพื่อเป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงาน

 2.2 เพื่อเป็นเครื่องมือถ่ายทอดให้บุคลากรท�างานแทนกันได้

 2.3 เพื่อประหยัดเวลาหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน

3. ผู้ใช้ความรู้ คือ บุคลากรในส�านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

4. กระบวนการจัดการ

 4.1 ประชุมปรึกษาหาแนวทางการจัดท�าคู่มือการปฏิบัติ

 4.2 ก�าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 4.3 ด�าเนินการร่างขั้นต้นในการปฏิบัติงาน ด�าเนินงานตามที่ได้มอบหมาย

 การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ความเป็นมา เป้าหมาย ผู้ถ่ายทอด ผู้ใช้ความรู้ การประเมิน ตัวช้ีวัด 

ความส�าเร็จ องค์ความรู้ ขั้นตอนการเตรียมคู่มือ(กระบวนการ) การประเมินผลการใช้คู่มือ 

 ส่วนประกอบตอนต้นของคู่มือ  ปกนอก ปกใน ค�าน�า สารบัญ

 ส่วนประกอบตอนกลางของคู่มือ  เนื้อหาของแต่ละกลุ่มงาน(กระบวนการขั้นตอน)

 ส่วนประกอบตอนท้ายของคู่มือ  สรุปผล ประเมินความส�าเร็จ ภาคผนวก

 4.4 ทดลองปฏิบัติตามขั้นตอน 

 4.5 ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดของคู่มือปฏิบัติงาน

  4.5.1 จากปัญหาที่พบแล้วมีการแก้ไขปัญหา ในลักษณะการปรึกษาหารือ พูดคุยแลกเปลี่ยน

  4.5.2 มีการพัฒนาคู่มือ เพื่อให้มีความเข้าใจง่ายได้ง่ายยิ่งขึ้น

  4.5.3 การท�าให้คู่มือการปฏิบัติงานมีความน่าสนใจ
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   4.5.3.1 เทคนิคการท�าคู่มือปฏิบัติงาน คือ 

    1) ใช้เทคโนโลยีช่วยในการจัดระเบียบเอกสาร

 4.6 สรุป ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และรายงานผลการด�าเนินงาน

 ซึ่งมีขั้นตอนการจัดท�าคู่มือการปฏิบัติงาน 5 ขั้นตอน ดังนี้

  4.6.1 ประชุมหารือเพื่อเลือกงานที่จะน�ามาจัดท�าคู่มือ

  4.6.2 ผู้ปฏิบัติงานหลักเขียนคู่มือปฏิบัติงาน หรือขั้นตอนการท�างาน

  4.6.3 ผู้รับมอบงานทดลองปฏิบัติงานตามคู่มือปฏิบัติงาน หรือขั้นตอนการท�างาน

  4.6.4 ผู้ปฏิบัติงานหลัก และผู้รับมอบงาน ร่วมกันแก้ไขรายละเอียดของคู่มือปฏิบัติงาน

  4.6.5 จัดท�าสรุปผลการด�าเนินงาน

5. ผลลัพธ์ที่ได้

 5.1 ผลดี บุคลากรในแต่ละกลุ่มงาน สามารถท�างานแทนกันได้ในกรณีที่อีกคนไม่อยู่และได้เทคนิคการปฏิบัติงาน

เพิ่มเติม ลดระยะเวลาในการท�างานมากยิ่งขึ้น

  5.1.1 ได้คู่มือการปฏิบัติงาน

  5.1.2 สามารถท�างานแทนกันได้

  5.1.3 เกิดเทคนิคการท�างานที่มีประสิทธิภาพและประหยัดเวลาการท�างาน

  5.1.4 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเข้าใจตรงกันในการปฏิบัติงาน

 5.2 ผลเสีย บางลักษณะงานต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ เช่น ไม่เคยอยู่กับงานด้านนี้มาก่อน จึงท�าให้ใช้เวลา 

ในการเรียนรู้เป็นระยะเวลานานขึ้น ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทดลองการใช้คู่มือปฏิบัติงาน

  5.2.1 ปัญหาจากการผู้ใช้งานน�าความรู้ไปใช้งานไม่ได้จริง

  5.2.2 ปัญหาจาการใช้เวลาการเรียนรู้คู่มือการปฏิบัติงานใช้ระยะเวลานานเกินไป

  5.2.3 ปัญหาจากการสอนงานเข้าใจเนื้อหาไม่ตรงกัน

 

 5.3 ผลการด�าเนินงานหลังจากการท�าคู่มือเสร็จ

        บุคลากรตามกลุ่มงานสามารถท�าตามเอกสารคู่มือ 2 คน 1 งานไปปฏิบัติและสามารถใช้ศึกษาในการปฏิบัติ

งานได้จริง

  5.3.1 ได้รับประโยชน์จากการถ่ายทอดองค์ความรู้ เช่น ทักษะ กระบวนการ ขั้นตอนการท�างาน

  5.3.2 ได้เทคนิคการเทคนิคการท�างานให้มีประสิทธิภาพ

  5.3.3 ได้ความรู้นอกเหนือจากงานประจ�าและแนวทางการท�างานจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

  5.3.4 ลดเวลาในการปฏิบัติงาน

  5.3.5 สามารถท�างานร่วมกับอื่นได้และเกิดความเข้าใจตรงกัน

  5.3.6 ได้คู่มือการท�างานที่เกิดประสิทธิภาพและน�าไปใช้ได้จริง
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6. ปัจจัยสู่ความส�าเร็จ

 มีทั้งหมด 6 ปัจจัยหลัก

 6.1 ความมุ่งมั่นชัดเจนในเป้าหมาย

 6.2 พร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ

 6.3 ความคิดสร้างสรรค์

 6.4 ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

 6.5 ทักษะการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ

 6.6 การบริหารด้านเวลา

7. การน�าไปใช้ประโยชน์

 บุคลากรแต่ละกลุ่มงานสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยการเปิดเล่มคู่มือการปฏิบัติงาน 2 คน 1 งาน ผู้ปฏิบัติงานจริง

น�าความรู้ไปใช้งานจริง ท�าให้การปฏิบัติลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

 7.1 ใช้คู่ในมือการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือ ถ่ายทอดองค์ความรู้

  7.1.1 ทักษะการปฏิบัติงาน

  7.1.2 กระบวนการ

  7.1.3 ขั้นตอน

  7.1.4 เทคนิคการปฏิบัติงาน

 7.2 ใช้คู่ในมือการปฏิบัติงาน ในการท�างานร่วมกับอื่นได้และลดปัญหาการเข้าใจไม่ตรงกัน

 7.3 ใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อลดเวลาในการท�างาน

 7.4 ใช้คู่มือการปฏิบัติงานเป็นแนวทางการท�างาน และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

8. วิธี/เครื่องมือ ที่ใช้ในการประเมินผลการน�าความรู้ไปใช้

 ในแต่ละกลุ่มงานจะมีวิธีการประเมินผลการน�าความรู้จากคู่มือปฏิบัติงานไปใช้แตกต่างกัน โดยการประเมินผล 

จะใช้วิธีการวัดจากตัวชี้วัดความส�าเร็จ และประเมินผลจากตัวบุคคล

 8.1 ตัวชี้วัดความส�าเร็จ

  8.1.1 ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน

  8.1.2 เกณฑ์การท�างานของแต่ละกลุ่มงาน

 8.2 ประเมินผลจากตัวบุคคล

  8.2.1 ความสามารถในการท�างาน และการน�าไปใช้ได้จริง

  8.2.2 สามารถแก้ไขปัญหาได้

  8.2.3 ความพึงพอใจต่อการใช้งาน

9. อ้างอิง

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เปรมวิทย์  ท่อแก้ว 

 2. ดร.สิริลักษณ์  โปร่งสันเทียะ

 3. นายเอนก  มหาสมุทร

 4. นายอนุพงษ์  โพธิ
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 5. นายอภิเชฐ  แปลสันเทียะ

 6. นายวัชพล  พิลาสมบัติ

 7. นายภูวเดช  สกุนตนาค

 8. นายจักรรวี  แสงจันทร์

 9. นายสุภพ  โก่งกระโทก

 10. นางสาวนันทนี  ศรีแสงจันทร์

 11. นาวสาวพิชามญชุ์  สินลาลับ

 12. นายนัฏศักร  แป้นเงิน

 13. นายพลธร  สุขกิจ

 14. นางสาวจุฬาลักษณ์  บุษระเกศ

 15. นายฉัตรดนัย  พยัฆพงษ์

 16. นางสาวรุ่งนภา  สวัสดี

 17. นายวีรพล  ปุ๋ยกระโทก

 18. นางธัญทิพย์  พรหมมณี

 19. นายปริญญา  กาจสันเทียะ 

10. ประวัติผู้เขียน  

    นางธัญทิพย์  พรหมมณี 

    ต�าแหน่งปัจจุบัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) tunyatip.p@nrru.ac.th

 

    ประวัติการศึกษา

  1. ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

  2. ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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ด้านการบริหารจัดการ

เทคนิคการจัดงานพิธีการอย่างมืออาชีพ

1.  ที่มาและความส�าคัญ

 ปัจจุบันการจัดการความรู้นับว่ามีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากร ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับงานของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยท่ีต้องเป็นต้นแบบท่ีดีและถูกต้องให้กับ

นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

พ.ศ. 2546 ในหมวด 3 มาตรา 11 ซึ่งก�าหนดไว้เป็นหลักการว่า “ส่วนราชการต้องมีหน้าที่ในการพัฒนาความรู้ เพื่อให้มี

ลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรูอ้ย่างสม�า่เสมอ”และยงัสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ส�านกังานอธกิารบด ีประเด็นยทุธศาสตร์

ที่ 2 การพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพด้านการบริการดังนั้นยอมเป็นสิ่งยืนยันได้ว่า ส่วนราชการต้องบริหารจัดการ 

ความรู้ให้กลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อให้เป็นเครื่องมือที่ส�าคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานของบุคลากร 

ส�าหรับกระบวนการในการจัดการความรู้คร้ังน้ี ส�านักงานอธิการบดีใช้กระบวนการตามคู่มือการจัดท�าแผนการจัดการ 

ความรู ้โครงการพัฒนาส่วนราชการ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรูแ้ละการจดัการความรูใ้นส่วนราชการ โดย ส�านกังาน ก.พ.ร. 

และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 พธิกีารเป็นขัน้ตอนทีส่�าคัญยิง่ซึง่เป็นส่วนหน่ึงของการจดักิจกรรมโครงการ ท้ังการอบรมประชุมสมัมนาท่ีต้องก�าหนด

ให้มีขั้นตอนของพิธีการ เพื่อส่ือสารให้กับผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบถึงความส�าคัญ ความเป็นมา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ขั้นตอนการด�าเนินงานร่วมทั้งบุคคลที่จะมาเป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรม โครงการ ซ่ึงจะท�าให้ผู้เข้ารับการอบรม 

เกิดความประทับใจ พึงพอใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้รับฟังการชี้แจงจากฝ่ายพิธีการ และโดยทั่วไปบุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบงาน

พิธีการคอืบคุลากรสายสนบัสนนุ ดงันัน้เพือ่ให้งานด้านพธิกีารมคีวามเรยีบร้อย ถกูต้องตามหลกัการและผูร้บัผดิชอบมคีวาม

รู้มีความเข้าใจขั้นตอน และพร้อมในการจัดกิจกรรมโครง ส�านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงก�าหนด

จัดกิจกรรมการจัดการความรู้เรื่อง เทคนิคการจัดงานพิธีการอย่างมืออาชีพขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

2.  วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้บุคลากรของส�านักงานอธิการบดีมีความรู้ความเข้าใจเทคนิคในการจัดงานพิธีการอย่างมืออาชีพ

 2.  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการริเริ่มในการสร้างสังคมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และน�าสู่การบรรลุเป้าหมาย

 3. เพื่อให้เกิดการพัฒนาและใช้ศักยภาพของบุคคลในการท�างานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ

 4. เพื่อสร้างความรู้ใหม่หรือน�าความรู้ที่มีอยู่มาใช้ในการท�างานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประโยชน์ต่อองค์กรมากขึ้น

 5. เพื่อให้ส�านักงานอธิการบดี มีความเข้มแข็งและมีจุดเด่นเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

3.  ผู้ใช้ความรู้

           บุคลากรในทุกหน่วยงานทุกสังกัดทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยสามารถน�าองค์ความรู้เรื่อง เทคนิคการจัด

งานพิธีการอย่างมืออาชีพไปใช้ได้

4.  มีการใช้กระบวนการจัดการความรู้

 ส�านักงานอธิการบดีด�าเนินการจัดการความรู้ เรื่อง เทคนิคการจัดงานพิธีการอย่างมืออาชีพ โดยใช้กระบวนการ

ตามคู่มือการจัดท�าแผนการจัดการความรู้ โครงการพัฒนาส่วนราชการ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้
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ในส่วนราชการ โดย ส�านักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ดังนี้ คือ ครั้งท่ี 1เมื่อวันท่ี 25 ธันวาคม 2559  

จัดให้มีการประชุมทบทวนความรู้ความต้องการ ความจ�าเป็นต้องการของบุคลากรเก่ียวกับองค์ความรู้ท่ีจะน�ามาใช้ในการ

ปฏิบัติงาน และได้บ่งชี้องค์ความรู้ที่ต้องการคือ เทคนิคการจัดงานพิธีการอย่างมืออาชีพ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 

ประชมุเพือ่รกัษาความรูเ้ดมิ รวบรวมความรูใ้หม่ และกรองความรู้ทีไ่ม่ใช้ออกจากแหล่งรวบรวม และทีป่ระชมุมมีตใิห้ค้นหา

ความรู้ใหม่เพ่ิมเติมโดยการจัดอบรมและบรรยายด้วยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านพิธีการคือ นายทองสุข  มันตาทร  

ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560  คณะกรรมการจัดการความรู้ส�านักงานอธิการบดี ได้จัดการอบรมเพื่อยืนยันความ

รู้เดิมเพิ่มเติมความรู้ใหม่ โดยคณะกรรมการทุกคนเข้ารับการอบรมและนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภายนอกสังกัดเข้าร่วม

โครงการอีก 8 หน่วยงาน ครั้งที่ 4 เมือวันที่ 7  เมษายน 2560 มีการประชุมเพื่อปรับปรุงให้ความรู้มีรูปแบบมาตรฐาน  

ไม่ซ�้าซ้อน มีความสมบูรณ์ มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือและที่ประชุมมีมติให้มีการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วย

งานภายนอกที่มีความช�านาญด้านการจัดงานพิธีการ คือ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5 เมือวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2560 

คณะกรรมการจัดการความรู้ได้น�าเอาองค์ความรู้เรื่อง เทคนิคการจัดงานพิธีการอย่างมืออาชีพ ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

กบับคุลากรในสังกัดส�านกังานอธิการบดีมหาวทิยาลยัสวนดสุติ ซึง่การแบ่งปันแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นครัง้นีท้�าให้คณะกรรมการ

จัดการความรู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการจัดงานพิธีการมากยิ่งขึ้น และครั้งที่ 6 เมือวันที่ 3 มิถุนายน 2560  

คณะกรรมการจัดการความรู้ได้มีการประชุมเพื่อสรุปองค์ความที่ได้ศึกษาค้นคว้าและรับมาทั้งหมดเพื่อจัดท�าเป็นรูปเล่ม

ส�าหรับเผยแพร่ไปยังหน่วยงานภายในสังกัดส�านักงานอธิการบดีน�าเข้าสู่ช่องทางในการเผยแพร่ในหลายช่องทาง เช่น  

face book internet เว็บไซด์ของส�านักงานอธิการบดี

5.  ผลลัพธ์ที่ได้

 องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้เรื่อง เทคนิคการจัดงานพิธีการอย่างมืออาชีพ ประกอบด้วยสาระส�าคัญ 

ดังต่อไปนี้     

 5.1  พื้นฐานการพูดของพิธีกร

  5.1.1  บุคลิกภาพในการพูด เตรียมให้พร้อม ซ้อมให้ดี ท่าทีให้สง่า หน้าตาสุขุม

  5.1.2  อากัปกิริยา ไม่อิงหาหลัก ไม่เป็นไม้ปักรั้ว ไม่เป็นหมัน ไม่คันไม่หยุด ดูแลเรื่องไมค์ มีทั้งโอกาส 

ที่ถอดไมค์ได้ และไม่ถอดไมค์ ปรับความสูงให้พอดี ไม่โน้มหาไมค์ ต�าแหน่งมือที่หัวเข็มขัด ถ้าใช้เวลานานให้น�ามือลงแต ่

อย่ากุม ห้ามคว�่ามือ ห้ามใช้นิ้วเดียว

  5.1.2  หลักการพูดเบื้องต้น ทักที่ประชุมไม่วกวน ไม่ทักทายมาก ทักทาย 3 – 4 บุคคลก็พอ ถ้าทราบชื่อ

เอ่ยช่ือด้วย ถ้ามีพระสงฆ์ให้เอ่ยนมัสการพระสงฆ์ก่อน การเริ่มต้นที่ดี หาค�าที่สุดยอด พาดหัวข่าว กล่าวค�าถาม  

สร้างความสงสัย ใช้บทกวี การเริ่มต้นที่ไม่ดี มัวอ้อมค้อม ยอมถ่อมตน สาละวนขออภัย เรื่องราวกระชับ หากเวลาน้อย 

อย่าพูดประโยคที่ไม่มีประโยชน์ จับตาผู้ฟัง มองมี 2 แบบ 1) Eyes Contact คือ สบตามแบบมีเป้าหมาย และ 2) มองทั่วไป 

อย่าเอ้ออ้า ดูเวลาให้ครบ สรุปจบจับใจ แจ่มใสแย้มยิ้ม การพูดแบบฉับพลัน ให้เตรียมเงียบ ใช้ 3 ไม้ม้วน ใหญ่ ใกล้ ใหม่ ใช้

หลักการพูด (3 มิติ) สิ่งที่เห็น เกี่ยวข้องกับสิ่งอื่น ใส่ความเห็น/ความรู้สึก ฝากค�าคม ให้ข้อคิด สะกิดชักชวน ใส่ความเห็น

หรือความรู้สึก การแนะน�าวิทยากร

 พยายามพดูแนะน�าปากเปล่า หลกัเลีย่งการขอประวตักิระชัน้ อย่าพดูเรือ่งร้าย ความสมัพนัธ์กับโครงการ/กจิกรรม 

ห้ความส�าคัญกับวิทยากร เช่น กว่าจะติดต่อท่านมาได้ เป็นต้น ผลงาน กล่าวตามสมควรไม่ต้องมากวุฒิและประสบการณ์ 

กล่าวนิดหน่อย ชื่อและนามสกุล เก็บไว้เอ่ยตอนท้าย เว้นระยะ แยกส่วน ขึงขัง การขอบคุณวิทยากร มองและทักทาย  

ความประทับใจ อย่าบรรยายซ�้าหรือแย้ง 
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  5.1.3  ศิลปะการยืน ถ้าแนะน�าวิทยากร ให้ยืนหันหน้าเข้าหาผู้ฟัง/ผู้ร่วมโครงการกิจกรรม ถ้าขอบคุณ

วิทยากร ให้ยืนหันหน้าเข้าหาวิทยากร ค�าพูดที่นิยมใช้เมื่อกล่าวขอบคุณวิทยากรได้แก่ “หมดความสงสัย” หรือ “เกิดความ

สว่างไสว” หรือ “สามารถน�าไปปฏิบัติ” ลงท้ายด้วยข้อความว่า “ในนามของ....” (กลุ่ม) ไม่ชวนปรบมือ ให้ใช้พลังเสียง เสียง

ที่เชิญชวนให้ผู้ร่วมกิจกรรมปรบมือ หรือใช้การปรบมือน�า

  5.1.4  การใช้ภาษาที่ควรระวัง ระดับภาษาท่ีใช้ กันเอง สนทนา ก่ึงทางการ ทางการ หรือพิธีการ  

ให้พิจารณาว่าเป็นงานลักษณะใด ต้องเลือกใช้ระดับภาษาให้เหมาะสม ระวังการใช้ค�า ต้องศึกษาการใช้ค�าอย่างถูกต้อง  

อย่าสร้างค�าให้ภาษาวิบัติ เช่น ธูปเทียน ไม่ใช่ เทียนธูป บังสุกุล ไม่ใช่ มหาบังสุกุล ไทยธรรม ไม่ใช่ ไทยทาน นันทนาการ 

ไม่ใช่ สันทนาการ ชักผ้าบังสุกุล ไม่ใช่ พิจารณาผ้า มรณภาพ ไม่ใช่ ละสังขาร

 เกษียณอายุราชการ ไม่ใช่ เกษียณอายุ แสดงความอาลัย ไม่ใช่ ถวายความอาลัย มีความจงรักภักดี ไม่ใช่ ถวาย

ความจงรกัภกัด ีเป็นต้น การเลอืกใช้ค�า เช่น ก�าหนดการ ใช้ทัว่ไป แต่หมายก�าหนดการ ต้องเปน็พระบรมราชโองการ อโุบสถ 

ใช้ทั่วไป แต่พระอุโบสถใช้กับวัดหลวง อาลัย ใช้กับผู้ที่มีชีวิตอยู่ ไว้อาลัย ใช้กับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว เป็นต้น ไม่มีค�าว่า ฯพณฯ 

ทั้งภาษาพูดและเขียน การใช้ ทรง ใช้น�าค�าธรรมดาให้เป็นราชาศัพท์ เช่น ทรงชี้ให้เห็น ห้ามใช้กับค�าที่เป็นราชาศัพท์อยู่แล้ว 

เช่น ทรงเสด็จ ทรงเสวย ทรงพระราชทาน เป็นต้น ค�าพูดฟุ ่มเฟือย เช่น พระเดชพระคุณเจ้า อาราธนานิมนต์  

อนาคตข้างหน้า อดีตที่ผ่านมา ศพผู้เสียชีวิต มติมหาชนส่วนใหญ่ ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ เราจะท�าการพัฒนางาน เป็นต้น 

ภาษาวัดภาษาพระ การเรียกพระสงฆ์ พระ พระภิกษุ พระอธิการ เจ้าอธิการ พระมหา พระสมณศักดิ์ระดับพระครู เช่น 

พระครูสุมนธรรมสาร ระดับเจ้าคุณ พระราช... พระเทพ... พระธรรม....ระดับสมเด็จ สมเด็จพระ... เป็นต้น การอ่านเวลา 

เช่น  09.00 น. ไม่อ่าน ศูนย์เก้าจุดศูนย์ศูนย์นอ ให้อ่าน เก้านาฬิกา 09.15 น. ให้อ่าน เก้านาฬิกาสิบห้านาที เป็นต้น   

ความสุภาพ เช่น ใคร เป็น ท่านใด ขอโทษ เป็น ขอประทานโทษ หรือ ขออภัย บอก เป็น เรียน นมัสการ หรือ แจ้งให้ท�า  

เป็น ขอความกรุณา หรือ รบกวน สองคน เป็น สองท่าน สี่คน เป็น สี่ท่าน อยาก เป็น ประสงค์ หรือ ใคร่ ขอเชิญพูด  

เป็น ขอเชิญกล่าว เป็นต้น
 5.2  เทคนิคการบริหารจัดการงานพิธีการ ทุกอย่างต้องมีความสมดุลและถูกต้องตามข้ันตอนทั้งคนและอุปกรณ์ 
ล�าดับเหตุการณ์ เช่น พิธีการเปิดป้าย ป้ายจอด เพลงจบ พระจบ  ผู้อยู่ประจ�าประธาน ผู้ที่ให้สัญญาณเพลง ผู้ที่นมัสการพระ
สงฆ์ ผู้อยู่ประจ�าป้าย ผู้ดูแลความเรียบร้อย การจัดงานพิธีการ ต้องมีการศึกษาหาข้อมูลก่อน เช่น พิธีทางศาสนา พิธีเปิด-ปิด
งาน ต้องรู้ว่าควรจัดเตรียมอะไรบ้าง ขั้นตอนของพิธีการ การเรียนเชิญแขก การกล่าวรายงานให้เกียรติแขกทุกท่านการจัด
วางสิ่งของ เมื่อศึกษาหาข้อมูลแล้วท�าการจัดเตรียมงานและประสานงานทุกฝ่ายเพื่อให้งานส�าเร็จไปด้วยดี  
 พิธีกรต้องเก่งหลายมิติ รอบคอบ สอบถามความพร้อมกับผู้ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ พิธีกรต้อง ตปศก   ต เตรียมการ 
ป ประชุม ประสาน ประเมิน ปรับปรุง  ศ ศึกษาหาความรู้ ก แก้ไข ปรับปรุง เพลงมหาฤกษ์ ใช้ในโอกาสทั่วไปกับคนทั่วไป 
/เพลงมหาชัย รับเสด็จเจ้าขึ้นไป สิ่งที่มักเกิดข้อผิดพลาด โต๊ะหมู่ ไมค์ สุนัข สมาธิประหม่า มีการวางแผนส�ารองเผื่อเกิด 
ความผิดพลาดหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่สามารถคาดเดาได้
 5.3  เทคนิคการเขียนค�ากล่าวรายงาน ค�ากล่าวเปิด และค�ากล่าวต้อนรับ เขียนค�ากล่าวรายงานแบบกรวย สรุป
แนวคิด หรือแนวนโยบายกว้างๆ สิ่งที่หน่วยงานต้องท�ากว้างๆ โครงสร้าง วิธีการ แคบเข้ามา ผู้สนับสนุน (วันนี้) แคบมาก 
ลงท้าย (นาทีนี้)  แคบที่สุด เทคนิคในการเขียนค�ากล่าวรายงานควรประกอบด้วย การสรุปแนวคิดหรือแนวนโยบาย หน่วย
งานที่รับผิดชอบโครงการ วิธีการ วิทยากร งบประมาณ ผู้สนับสนุน ผลที่คาดว่าจะได้รับ และส่วนลงท้าย เป็นต้น เทคนิค
การเขียนค�ากล่าวเปิดงาน ควรเป็นการกล่าวในงานที่เป็นส่วนรวมประกอบด้วย ความรู้สึกดีใจ การใช้หลักการ การผสานค�า
ชม การผสมขอบคุณและค�าลงท้าย ค�ากล่าวรายงานความยาวประมาณ ¾ หน้ากระดาษ A4 หรือใช้เวลากล่าวรายงาน
ประมาณ 2 นาที ผู้เขียนค�ากล่าวรายงานควรต้องเป็นคนเดียวกับเขียนค�ากล่าวเปิดงาน และออมค�าคมๆ ไว้ให้ประธานใช้ใน

ค�ากล่าวเปิดงาน
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 5.4  มารยาทพิธีกร และมารยาทในพิธีการ 

 มารยาทพิธีกร มีความอ่อนน้อมไม่ลุอ�านาจโทสะ รับฝังความคิดเห็นของบุคคลอื่น พูดในเชิงสร้างสรรค์ มีความ

อดทนอดกลั้นต่อความรู้สึกต่างๆ พูดจาสุภาพไม่ให้ร้ายผู้อื่น ไม่มีอคติ มีการเตรียมความพร้อม/ มีปฏิภาณที่ดีอยู่เสมอ                                 

 มารยาทในพิธีการ แต่งกายให้เหมาะสมกับงาน เคารพไหว้ผู้ที่มีอายุสูงกว่า มีกิริยาส�ารวม เรียบร้อย แสดงความ

เสียใจในงานศพ แสดงความดีใจในงานมงคล กราบและมีกิริยาส�ารวมเมื่ออยู่ต่อหน้าพระ มารยาทในการไหว้ ไม่ควรกางนิ้ว

ออกนิ้วมือชิดติดกันการไหว้มี 3 ระดับ ไหว้พระ ไหว้ผู้ใหญ่ องค์ประกอบการไหว้ผู้ใหญ่ (ยิ้ม ยก กล่าว ก้ม เงย ปล่อย ยิ้ม) 

ไหว้คนเสมอกนัหรอืใกล้เคียง โอกาสทีไ่ม่ประนมมอื พระสงฆ์ถวายอดเิรก พระสงฆ์ท�าสงฆ์กรรม การนัง่ในพิธกีาร ผูใ้หญ่แยก

นั่งตัวยาว เจ้าบ้านหรือเจ้าภาพ ฝั่งซ้าย มารยาทในงานศพ แต่งกายสุภาพไว้ทุกข์ตามนิยม กราบพระพุทธรูปก่อน 

แล้วจึงกราบศพ 1 คร้ัง ไม่แบมือ ส�ารวม ประนมมือขณะพระสวด ยืนไว้อาลัย การวางดอกไม้จันทน์เป็นระเบียบ 

และต้องส�ารวมระวังไม่สนุกสนานเฮฮา

 5.5  เกร็ดความรู้ พิธีการส�าคัญ

 การวางพานพุ่ม พุ่มทองอยู่ขวามือของผู้วาง พุ่มเงินอยู่ซ้าย ระหว่างเดินเชิญพานพุ่มให้หันพู่ออกจากตัว เวลาวาง

ให้หนัพูอ่อกมาด้านหน้า การวางเคร่ืองทองน้อย ธปูต้องอยูซ้่ายมอืผูจ้ดุ เทยีนต้องอยูข่วามอืผูจ้ดุ และต้องสงูในระดบัทีเ่ท่าๆ 

กัน การท�าบุญครบรอบ 7, 15, 50, 100 วัน จะจัดชุดบูชาธรรมโดยหันธูป เทียน ไปทางศพ คือจัดธูป เทียน ไว้ด้านใน 

เครื่องทองน้อยไว้ด้านนอก ธูปเทียนแพใช้กับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ ธูปต้องอยู่บนเทียน 

       

6.  ปัจจัยสู่ความส�าเร็จ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)

 การทีจ่ะท�าให้การจัดกรความรู ้เรือ่ง เทคนิคการจัดงานพิธกีารอย่างมืออาชีพ ส�าเรจ็เรยีบร้อยได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

ต้องอาศัยปัจจัย เทคนิค วิธีการและเคล็ดลับดังนี้

 6.1  โครงสร้างหน่วยงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดการวางระบบการบริหารจัดการ สายงานท่ีชัดเจนจะท�าให้การติดตาม

และรวบรวมข้อมูลข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว มีการก�ากับติดตามและรายงานผลการด�าเนินการต่างๆที่จะเอื้อให้แผนงาน 

การจัดการความรู้ของส�านักงานอธิการบดีประสบผลส�าเร็จ

 6.2  สร้างจุดร่วม โดยการประชุมบุคลากรในสังกัดส�านักงานอธิการบดีเพื่อเสาะแสวงหาความจ�าเป็นต้องการร่วม

กันเพื่อจัดท�าแผนการจัดการความรู้และมอบหมายภารกิจให้ผู้ร่วมอุดมการณ์ไปศึกษาค้นองค์ความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวคนและ

เอกสารและน�ามาร่วมกันสังเคราะห์

 6.3  สงวนจุดต่าง  ในการท�างานร่วมกันนั้นต้องยอมรับพื้นฐานความแตกต่าง แต่ละคนย่อมมีความถนัด 

ความสนใจ ในวิถีที่แตกต่างกัน ต้องให้อิสระในการคิดรายละเอียดในส่วนย่อยแล้วค่อยมาปรับเข้าหากัน เพื่อส่งเสริมการคิด

นอกกรอบที่สามารถทดแทนแนวปฏิบัติเก่าๆ ที่มีประสิทธิภาพกว่าเดิม

 6.4  สร้างเครือข่ายการเรยีนรู ้เนือ่งจากการจัดการความรูเ้ป็นการรวบรวมองค์ความรูท่ี้มอียูท้ั่งในตวัคนและเอกสาร

ดังนั้นเครื่องข่ายย่อมมีความส�าคัญอย่างยิ่งที่จะได้มาซึ่งความรู้ทั้งภายนอกและภายในองค์กร 

 6.5  ใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ  ส�านักงานอธิการบดีได้สร้างไลน์กลุ่มการจัดการความรู้ข้ึน เพื่อการติดต่อสื่อสาร 

ส่งข้อมูลและเป็นเครื่องมือในการประสานความร่วมมือ

 6.6  สู่วัฒนธรรมองค์กร   การที่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้นั้น บุคคลในองค์กรต้องมีการเปิดใจยอมรับเรียนรู้ในสิ่ง

ใหม่ๆ กล้าเผชญิกบัความเสีย่งในการท�าสิง่ใหม่ๆทีเ่กดิขึน้ทัง้นีเ้พือ่เป็นการกระตุน้ให้เกดิการเรยีนรู ้สูก่ารเป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ ดังที่กล่าวมาแล้ว
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 6.7 คณะท�างานหรือทีม ถือว่าเป็นหัวใจส�าคัญอย่างหนึ่งขององค์กร ส�านักงานอธิการบดีมีโครงสร้าง มีระบบการ

บริหารจัดการจงึท�าให้เกดิทีมงานทัง้ในระบบคอืตามโครงสร้างและนอกระบบเช่น การร่วมกลุม่กบัแบบสมคัรใจจงึท�าให้การ

จัดการความรู้ของน�างานอธิการส�าเร็จเรียบร้อยทุกปี

 6.8  งบประมาณ เนื่องจากการจัดการความรู้มีกระบวนการท่ีเป็นวิทยาศาสตร์ มีข้ันตอนท่ีชัดเจน ท่ีต้องอาศัย 

ทั้งเวลาและงบประมาณเพื่อหาช่องทางให้บุคลากรได้มีโอกาสพบกัน เช่น การประชุมปรึกษาหารือ อบรมสัมมนา ศึกษาดู

งาน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งจะท�าให้ได้องค์ความรู้ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความชัดเจนถูกต้อง 

 6.9  การวัดผลจากการน�าไปใช้ การที่จะทราบว่าการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ครั้งนี้มีผลสัมฤทธิ์ระดับใด 

มีปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขอย่างไรบ้างสิ่งที่ต้องด�าเนินการคือการประเมินผล โดยเฉพาะการประเมินผลจากผู้ที่ 

น�าเอาองค์ความไปใช้จะทราบผลที่เที่ยงตรงมากที่สุดโดยส�านักงานอธิการบดีได้มอบหมายให้ทุกกองประเมินผลการ 

น�าเอาองค์ความรู้ไปใช้ปรากฏว่าทกุกองเหน็ว่าการจดัการความรูเ้รือ่ง เทคนคิการจดังานพธิกีารอย่างมอือาชพี เป็นองค์ความ

รู้ที่ส�าคัญ จ�าเป็นและสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้จริง

7.  การน�าไปใช้ประโยชน์ 

 เนื่องจากทุกหน่วยงานมีโอกาสจัดกิจกรรมโครงการและในทุกกิจกรรมโครงการจะมีข้ันตอนของพิธีการเพื่อแสดง

ให้ถึงความส�าคัญและชี้แจงให้กับผู้เข้าร่วมโครงได้รับทราบถึงความเป็นมาของกิจกรรมโครงการ ดังนั้นจึงมีความจ�าเป็น 

อย่างยิ่งที่ผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมโครงการโดยเฉพาะในข้ันตอนของพิธีการจะต้องมีองค์ความรู้เร่ือง เทคนิคการจัด

งานพธิกีารอย่างมอือาชพี ซึง่จะท�าให้สามารถวางแผน ด�าเนนิการตามแผน แก้ปัญหาได้อย่างถกูต้องเหมาะสม ท�าให้การจัด

กิจกรรมโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเป็นที่พึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  

8.  วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล 

 เครื่องมือที่ในการประผลเมินผลเป็นแบบรายงานผลสัมฤทธิ์การน�าเอาองค์ความรู้ไปใช้ในหน่วยงาน โดยมีหัวข้อ

ค�าถามที่ส�าคัญดังนี้

 8.1  หน่วยงานผู้ใช้องค์ความรู้

 8.2 องค์ความรู้ที่น�าไปใช้

 8.3. ชื่องาน/กิจกรรมที่น�าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้  

 8.4  องค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้  

 8.5  ปัญหาและอุปสรรค  

 ส�านักงานอธิการบดี ได้เผยแพร่องค์ความรู้เรื่อง เทคนิคการจัดงานพิธีการอย่ามืออาชีพ สู่หน่วยงานในสังกัดและ

ให้หน่วยงานในสงักดัได้รายงานผลการน�าเอาองค์ความรูไ้ปปฏบิตัแิละเป็นลายลกัษณ์อกัษร พบว่าทุกหน่วยงานมกีารน�าเอา

องค์ความรู้ในใช้ในขั้นตอนพิธีการของการจัดกิจกรรมโครงการท�าให้การจัดกิจกรรมโครงการในข้ันพิธีการเป็นไปด้วย 

ความเรียบร้อยเป็นที่พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ  

9.  แหล่งอ้างอิงหรือบุคคลอ้างอิง

       ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์.  (2552)  ทฤษฎีการจัดการความรู้.  บริษัท ธนาเพรส จ�ากัด.  กรุงเทพฯ

       วสัน  ลาจันทึก.  (2548)   การจัดการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่   
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              การศึกษาขอนแก่น เขต 4. 

       วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน์วชิระ.  (2556) สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข.    

       คู่มือการจัดการความรู้ (Knowledge Management Action).  ม.ป.ท. 

       ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.  (2548)  คู่มือการจัดท�า

               แผนการจัดการความรู้. ม.ป.ท.

       ทองสุข  มันตาธร. (2559). ศิลปะการพูดและการเป็นพิธีกร เอกสารประกอบการอบรม อัดส�าเนา.   

10. ประวัติผู้เขียน ประกอบด้วย  

 - ชื่อ  นายไสว   นามสกุล  กันนุลา 

 - สถานที่ท�างานปัจจุบัน ส�านักงานอธิการบดี 

 - ประวัติการศึกษา ปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตสาขาคณิตศาสตร์ ปริญญาโทเทคโนโลยีการศึกษา ปริญญาเอก    

ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาภาวะผู้น�าทางการบริหารการศึกษา

 - อีเมล swai_kan@hotmail.com 

 - หมายเลขโทรศัพท์ 0815487594         
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ด้านการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจ (สายอาจารย์)

Category: International Curriculum

Title: Academic collaborations and dual graduate degree program

with French institutions in Biotechnology

Responsible person:  Asst. Prof. Dr. Sunthorn Kanchanatawee

Contact address:  School of Biotechnology,

Suranaree University of Technology,

    Muang, Nakhon Ratchasima, 30000 Thailand

    E-mail: sunthorn@sut.ac.th

Process for development of international curriculum and the dual graduate degree

program in Biotechnology

 
Final draft approved 

 by committee 

Call for meeting  

overseas/Thai committee 

review and comments 

Draft the curriculum  

program 

Approved draft  

proposed to Univ.  

council  

Curriculum send to  

CHE for final approval  

Communicate with  

French partner 

  
  

 

 

 

Draft MOU for dual  

degree program 

Coursework equiv.  

with partner  

curriculum program 

Coursework equiv.  

approved by partner 

MOU approved by  

both Univ. councils 

MOU officially  

signed 

MOU (dual degree)  

implementation 

  

International curriculum 

 in Biotechnology
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Process for Student Exchange: Inbound

Fact and Figures

 
 

Process for Student Exchange: Outbound 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Application Process 
For Selected Students 

Coordinating  
with Partners 

Providing 
Information of Host  

University 

Visa Assistance Student Orientation Courses Registration 
 at SUT 

Tracking on Student’s  
Progress and 

Progress Report 

  
 

 

 

 

Receiving Document 
 for Further Steps 

Coordinating  
with Partners 

Information  
Providing  

Accumulation  
Arrangement 

Airport Pick-up International 
Student Orientation 

Registration Online  
Access 

Assistance Providing  
In All Matters 
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KPI 1: Relationship between university strategic  plan and the curriculum program

http://web.sut.ac.th/dpn/

KPI 2 Database of the program during the past 3 years

  KPI 2.1.1 Database of overseas students

  KPI 2.1.2 Database of exchange students: Inbound and outbound

  KPI 2.2.1 Database of overseas to Thai students involved in the program

  KPI 2.2.2 Database of students obtaining dual degree

  KPI 2.3    Database of overseas to Thai lecturers involved in the program
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ด้านการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจ (สายอาจารย์)

การจัดการเรียนการสอนแบบ Activity - Based Learning  

ในรายวิชาศึกษาทั่วไป  ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

1. ที่มาและความส�าคัญ

           คณะศึกษาศาสตร์จัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไปแก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาและทุกคณะวิชาโดยมุ่งพัฒนาการ

จดัการศึกษาให้สอดคล้องปรชัญาและแนวการจัดรายวชิาศกึษาท่ัวไปตามมาตรฐานการอดุมศกึษา  ได้ท�าการประเมนิรายวชิา

หมวดวชิาศกึษาทัว่ไปของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัวงษ์ชวลติกลุ ในปีการศึกษา 2558  ผลจากการท่ีคณะศกึษาศาสตร์

ได้ท�าการประเมนิรายวชิาหมวดวชิาศึกษาทัว่ไปน้ันสอดคล้องกบัประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เรือ่ง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ว่าด้วยเรื่องของหมวดศึกษาวิชาทั่วไป คือ  วิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้าง

ขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติตนเอง ผู้อื่น และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้

ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย และจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักในคุณค่า

ของศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถน�าความรู้ไปใช้ในการด�าเนินชีวิตและด�ารงตนอยู ่

ในสังคมได้เป็นอย่างดี สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจ�าแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใดๆ 

ก็ได้ โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่มวิทยาศาสตร์กับ

คณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้มีจ�านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า  

30  หน่วยกิต  

 ส�านักวิชาศึกษาทั่วไปจึงรับนโยบายจากทางมหาวิทยาลัยให้ด�าเนินงานปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2552และสอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาบัณฑิตไทย 

มีสมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 ที่มีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  ให้มีความพร้อม

ในการท�างานภายใต้สถานการณ์อนาคตและสังคมที่เปลี่ยนแปลงมากขึ้นในอนาคตและมีขีดความสามารถในระดับสากล    

จึงเกิดโครงการพฒันาคณาจารย์ผูส้อนของมหาวทิยาลยัวงษ์ชวลติกลุให้มคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัเทคนคิการจดัการเรยีน

รู้ในรายวชิาศกึษาทัว่ไป พร้อมรับการเปลีย่นแปลงตามหลกัสตูรใหม่ จงึเปิดโอกาสให้คณาจารย์ผูส้อนรายวชิาศกึษาทัว่ไปได้

เข้าร่วมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ Active- Based Learning ของมหาวิทยาลัย

วงษ์ชวลิตกุล โดยมีวิทยากรคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตกุล  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ซึ่งเป็นผู้ที่มี

ความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบ กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active - Based Learning  โดยอาจารย์ผู้สอนศึกษาทั่วไปได้

ร่วมเสนอแนะและมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น น�าไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ

สอดคล้องกับการสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เนื้อหาสาระของรายวิชาศึกษาท่ัวไปจึงมีลักษณะเป็นการบูรณาการ 

ที่สะท้อนการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนตามอัตลักษณ์บัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล คือ 1) นักปฏิบัติ

ท่ีเป็นผู้มทีกัษะพร้อมทัง้ความรูใ้นด้านวชิาการและวชิาชพีอย่างสงู 2) ซือ่สตัย์โดยยดึหลกัคณุธรรม จรยิธรรมในการประพฤติ 

ปฏิบัติตนอยู่เสมอ 3) สู้งานเป็นบุคคลที่มีความอดทน อดกลั้น มีความรับผิดชอบต่อการท�างานการจัดการเรียนการสอน

รายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลจึงเป็นการจัดการศึกษาด้านพุทธิปัญญาท่ีเน้นสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ท่ีมี

คุณธรรม จริยธรรม สร้างความตระหนักด้านความรับผิดชอบตนเอง ความรับผิดชอบต่อชุมชน  และร่วมคิดแก้ไขปัญหาของ

สังคมอย่างสร้างสรรค์  โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบลงมือท�า(ปฏิบัติ) (Activity- Based Learning) การจัด 
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การเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Project - Based Learning) และฝึกให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์ เกิดความคิด
สร้างสรรค์ เคารพกฎกตกิาของสงัคม ยอมรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ืน่และรูจ้กัการท�างานเป็นทมี (Team-Based Learning) 
 หมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์จึงมีการเปิดการเรียนการสอนในรายวิชา 100174 ทักษะการคิดกับ 
การใช้เหตุผล ซ่ึงมีการก�าหนดสังเขปรายวิชาไว้ดังนี้   ศึกษาหลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ คิดวิเคราะห์  
คิดวิจารณญาณ  กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  การแสดงเหตุผลท้ังแบบนิรนัยและอุปนัย วิเคราะห์ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อการตัดสินใจและสามารถประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้
อย่างสร้างสรรค์บนหลักพื้นฐานทางของเหตุและผล  โดยอาจารย์ผู้สอนได้ออกแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานี้
เป็นการสอนแบบบรูณาการกบักจิกรรม“เทศกาลงานยิม้โคราชยิม้ 2017”  ซ่ึงจดัโดยมลูนธิเิพือ่นเยาวชนเพือ่การพฒันาร่วม
กับหน่วยงานต่างๆภายนอกมหาวิทยาลัยมากกว่า 30 แห่ง เช่น เครือข่ายโคราช Korat Street Art , เครือข่ายโคราชยิ้ม , 
เครอืข่ายบางกอกน้ีดจีงั , เครอืข่ายเขาใหญ่ดีจงั , เครอืข่ายเพชรบุรีดจีงั เครอืข่ายเยาวชนหุน่สาย 25 กลุม่ , เครอืข่ายเยาวชน
เดิ่นยิ้ม 10 กลุ่ม  เทศบาลนครนครราชสีมาและมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  เพื่อให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้
ได้รบัความรู ้ประสบการณ์ด้านอาสาสมคัรจากการได้ปฏบัิตจิรงิ (Activity-Based Learning) จงึถอืเป็นการจดัการเรยีนการ
สอนแบบบูรณาการ (Integrated Learning Approach) กับพันธกิจด้านการบริการทางสังคมของสถาบัน

2. วัตถุประสงค์
          เพื่อศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ Activity - Based Learning ในรายวิชา100174  ทักษะการคิดกับการ
ใช้เหตุผลโดยบูรณาการกับกิจกรรมเทศกาลงานยิ้มโคราช 2017 

3. ผู้ใช้ความรู้
 ผู้ให้ความรู้หลัก  :  อาจารย์บุญญ์กัญญ์  จิระเพิ่มพูน
 ผู้ให้ความรู้ร่วม   :  มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา,เครือข่ายโคราชยิ้ม,  เครือข่ายเขาใหญ่ดีจัง,  เครือข่าย
เยาวชนหุ่นสาย 25 กลุ่ม, เครือข่ายเยาวชนเดิ่นยิ้ม 10 กลุ่ม, เครือข่ายบางกอกนี้ดีจัง, เครือข่ายเพชรบุรีดีจัง, เครือข่าย
ศรีษะเกษติดยิ้ม, เครือข่ายโคราช Korat Street Art  , เทศบาลนครนครราชสีมาและมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  
 ผู้ได้รับความรู้  :   นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา100174 ทักษะการคิดกับการใช้เหตุผล ประจ�าภาคการศึกษา 
ที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ�านวน 80 คน เรียกว่า “แกนน�าเยาวชนอาสาสมัคร” 

4. การใช้กระบวนการจัดการความรู้   
            อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 100174 ทักษะการคิดกับการใช้เหตุผลได้ออกแบบการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการ
จัดการเรียนการสอนแบบให้นักศึกษาได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติ (Activity- Based Learning)  โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการ
สอนแบบบรูณาการกบักจิกรรมเทศกาลงานยิม้โคราช 2017  ซึง่จัดโดยมลูนิธเิพือ่นเยาวชนเพือ่การพฒันาร่วมกบัหน่วยงาน
ต่างๆภายนอกมหาวิทยาลัยมากกว่า 30 แห่ง  ถือเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ(Integrated Learning  
Approach) กับพันธกิจด้านการบริการทางสังคมของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
        กระบวนการจัดการความรู้ “การจัดการอาสาสมัครในเทศกาลงานยิ้มโคราช 2017” มีดังนี้
 4.1  การด�าเนินงานภายใต้ความร่วมมือของเครือข่าย   ดังนี้
  ขั้นที่ 1   ตัวแทนเครือข่ายร่วมประชุมเพื่อวางแผนในการด�าเนินกิจกรรมฯ   
   วันที่ 20  ธันวาคม  2559 เวลา 18.00-21.00 น.  ณ  โรงแรมโคโรนารี่
  ขั้นที่ 2 ตัวแทนมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนาเข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
   วันที่ 5 มกราคม 2560 เวลา 10.00-11.00 น.  ณ  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
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  ขั้นที่ 3 ตัวแทนเครือข่ายร่วมประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าในการด�าเนินกิจกรรมฯ   
   วันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 18.00-21.00 น.  ณ  โรงแรมโคโรนารี่
         ขั้นที่ 4 ตัวแทนเครือข่ายร่วมประชุมทบทวนสรุปหลังจบกิจกรรม  

                       วันที่  13  กุมภาพันธ์  2560 เวลา 18.00-21.00 น.  ณ  โรงแรมโคโรนารี่

ภาพประกอบที่ 1  ตัวแทนเครือข่ายร่วมประชุมเพื่อวางแผนในการด�าเนินกิจกรรม

 

 4.2 การจัดการการเรียนรู้ของเยาวชนอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  ดังนี้

  ขั้นที่ 1   อาจารย์ทีป่รกึษาประชมุชีแ้จ้งเพ่ือให้เยาวชนอาสาสมัครรบัทราบข้อมลูในการปฏบัิติหน้าท่ีและ

   ด�าเนินกิจกรรม

   วันที่ 17 มกราคม  2560  เวลา 15.00-16.00 น. ห้อง 4305  ม.วงษ์ชวลิตกุล

  ขั้นที่ 2 การให้ความรู้ด้านงานอาสาสมัครกับเยาวชนอาสาสมัคร ของมหาวิทยาลัยและการลงส�ารวจ 

   พื้นที่ในการจัดกิจกรรม

   วันที่ 21  มกราคม 2560  ณ  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  ม.วงษ์ชวลิตกุล

              - เวลา 09.00-11.00 น.  อบรมให้ความรู้ด้านอาสาสมัครกับเยาวชนอาสาสมัคร 

      โดยทีมวิทยากรจากมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนาและ

      เครือข่ายเขาใหญ่ดีจัง 

              - เวลา 11.00-12.00 น.    อาจารย์ที่ปรึกษาและเยาวชนอาสาสมัครประชุมแบ่งงาน

      หน้าที่ความรับผิดชอบในการด�าเนินกิจกรรม

   - เวลา 13.00-16.00 น.    เยาวชนอาสาสมัครลงพื้นที่ส�ารวจพื้นที่การจัดกิจกรรม  

      ณ ลานอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี
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ภาพประกอบที่ 2  อบรมให้ความรู้ด้านอาสาสมัครกับเยาวชนอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

  ขั้นที่ 3  เยาวชนอาสาสมัคร ด�าเนินกิจกรรม “เทศกาลงานยิ้มโคราชยิ้ม 2017 ”  

   ณ ลานอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี  ดังนี้ 

 1) วันที่  27  มกราคม 2560  เวลา 16.00 - 23.00 น.  

  ลักษณะงาน : จัดเตรียมสถานที่  ตรวจสอบความพร้อมในการด�าเนินกิจกรรม

 2) วันที่  28  มกราคม 2560  เวลา 10.00 - 22.00 น.  

       ลักษณะงาน :  วันแรกของการจัดกิจกรรม “เทศกาลงานยิ้มโคราชยิ้ม 2017 ”  

 3) วันที่  29  มกราคม 2560  เวลา 10.00 - 24.00 น.  

                            ลักษณะงาน : วันที่สองของการจัดกิจกรรม “เทศกาลงานยิ้มโคราชยิ้ม 2017 ”

  ขั้นที่ 4  เยาวชนอาสาสมัครร่วมถ่ายทอดความรู้สึกการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านตัวอักษร

                        วันที่ 21 กุมภาพันธ์  2560  เวลา 09.00-12.00 น. ห้อง 4305  ม.วงษ์ชวลิตกุล

  ขั้นที่  5  เยาวชนอาสาสมัครเข้าร่วมสัมมนาสรุปบทเรียนเครือข่ายโคราชยิ้ม

   วันที่ 4 มีนาคม  2560  เวลา 09.00-16.00 น. ห้อง 2601  ม.วงษ์ชวลิตกุล

 4.3  กลุ่มเยาวชนอาสาสมัครของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ออกเป็น 6 กลุ่ม  ดังนี้

  กลุ่มที่ 1  กลุ่มเยาวชนอาสาสมัคร  เพื่องานสถานที่  

  ลักษณะงาน : จัดเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรม  ประสานงานเพื่อบันทึกภาพในระหว่างการจัดงาน

และดูแลความเรียบร้อยของสถานที่หลังจากจัดกิจกรรมเสร็จ
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  กลุ่มที่ 2 กลุ่มเยาวชนอาสาสมัคร  เพื่องานประชาสัมพันธ์   

  ลักษณะงาน : ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน แจกสื่อแผ่นพับและการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์และร่วม

เก็บแบบประเมินการพึงพอใจของ

  กลุ่มที่ 3  กลุ่มเยาวชนอาสาสมัคร  เพื่องานการเรียนรู้วิถีชุมชน  

  ลักษณะงาน : จัดรถรางน�าพาผู้สนใจเข้าร่วมเดินทางท่องเที่ยวเรียนรู้ต้นก�าเนิดของจังหวัดนครราชสีมา

และร่วมเรียนรู้วิถีชุมชนผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น

  กลุ่มที่ 4  กลุ่มเยาวชนอาสาสมัคร  เพื่องานสวัสดิการและดูแลความปลอดภัย 

  ลักษณะงาน : จุดประสานงานกับกลุม่เครอืงข่าย ดูแล จดัหาเตรยีมการและบรหิารจัดการอาหาร เครือ่งดืม่

ส�าหรับผูเ้ข้ากิจกรรม  อ�านวยความสะดวกผูเ้ข้าร่วมงาน  ดูแลความปลอดภยัภายในงานและเป็นหน่วยปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น

  กลุ่มที่ 5 กลุ่มเยาวชนอาสาสมัคร  เพื่องานส่งเสริมเรื่องศิลปะ 

             ลักษณะงาน : จัดกิจกรรม Workshop เพื่อเพิ่มทักษะงานศิลปะ เปิดโอกาสให้ผู้สนใจ

เข้าร่วมลงมือปฏิบัติจริง  เช่น หน้ากากแปลงร่าง , ช้อนหรรษา  เป็นต้น 

  กลุ่มที่ 6  กลุ่มเยาวชนอาสาสมัคร  เพื่อการเรียนรู้เมืองโคราช  ผ่านสื่อสร้างสรรค์   

  ลักษณะงาน : จัดท�าสื่อสร้างสรรค์ “เกมส์บันไดงู” ท่ีมีขนาดใหญ่ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเกิดการเรียนรู้   

สถานที่ส�าคัญภายในจังหวัดนครราชสีมา  ผ่านประตูเมืองทั้ง 4 ประตู  คือ ประตูชุมพล ประตูพลแสน ประตูพลล้าน และ

ประตูไชยณรงค์ และวัดส�าคัญต่างๆภายในตัวเมืองนครราชสีมา (ตามภาพ)

5. ผลลัพธ์ที่ได้

 มหาวิทยาลัย

 - การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ (Integrated Learning Approach) กับพันธกิจด้านการบริการทาง

สังคมของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

 อาจารย์ 

  - การจัดการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติ (Activity - Based Learning)  ผ่านรายวิชา 100174 ทักษะการคิด

กับการใช้เหตุผล 

     - การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Project - Based Learning)  ฝึกการท�างานเป็นทีม (Team-

Based Learning) ผ่านกิจกรรม “เทศกาลงานยิ้มโคราชยิ้ม 2017 ”

 - การจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking - Based Learning)  
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           - การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นประสบการณ์ (Experiential - Based Learning)  

 - การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ (Integrated Learning Approach) 

         นักศึกษา

 - นักศึกษาได้รับความรู้ด้านงานอาสาสมัครและได้รับประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าท่ีเยาวชนอาสาสมัคร 

เพื่อด�าเนินกิจกรรม“เทศกาลงานยิ้มโคราชยิ้ม 2017 ”

 - นักศกึษาได้ฝึกทกัษะการคดิ  การแก้ไขปัญหา  การท�างานเป็นทมีร่วมกบัผูอ้ืน่และ เรยีนรู้การด�าเนนิชวีติในสงัคม

         - นักศึกษาได้ฝึกทักษะการวิชาชีพ  สามารถน�ามาปรับใช้ในการด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

          - นักศึกษาเกิดความภูมิใจในตนเองและกระตุ้นการท�าความดีด้านงานอาสาสมัครเพื่อสังคม

   -  กิจกรรมการการเรียนการสอนภายนอกห้องเรียน  ภายใต้ความสนใจในการปฏิบัติงานของตนเอง นักศึกษาจึง

ไม่เครียด มีความสุขกับพร้อมการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

6. ปัจจัยสู่ความส�าเร็จ  (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)

 อาจารย์ :  ต้องท�าการศึกษาค้นคว้า หาความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัด 

การเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติ (Activity - Based Learning)  การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Proj-

ect - Based Learning)  ฝึกการท�างานเป็นทีม (Team-Based Learning)  การจดัการเรยีนการสอนท่ีเน้นทักษะกระบวนการ

คิด (Thinking - Based Learning)  

 การจดัการเรยีนการสอนแบบเน้นประสบการณ์ (Experiential - Based Learning)  และการจดัการเรยีนการสอน

แบบบูรณาการ (Integrated Learning Approach) 

           - เทคนิคการสอนแบบฝึกปฏิบัติ :  อาจารย์วางแผนและออกแบบกิจกรรมที่เน้นการฝึกทักษะ โดยการให้นักศึกษา

เข้าร่วมกิจกรรม “เทศกาลงานยิ้มโคราชยิ้ม 2017 ”

 - บทบาทอาจารย์ที่ส�าคัญที่สุดในการด�าเนินกิจกรรม  ได้เปลี่ยนแปลงจากผู้สอนเป็นผู้ชี้แนะ

ที่ปรึกษา (Coach) ดูแลแนะน�านักศึกษา พร้อมทั้งให้ข้อมูลและร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆกับนักศึกษา

7. การน�าไปใช้ประโยชน์     

 -  สามารถน�ารปูแบบการจดัการเรยีนการสอนในรูปแบบต่างๆ  ไปปรบัใช้ในการออกแบบกระบวนการจดัการเรยีน

การสอน ทั้งในรายวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาวิชาชีพ

 -  เยาวชนอาสาสมัครได้รับโอกาสในการแสดงความสามารถของตนเองต่อสาธารณะชน

 -  เยาวชนอาสาสมคัรเกดิการเรียนรูแ้ละได้รบัประสบการณ์ตรงจากการรบัผดิชอบงานด้านต่างๆ โดยผ่านกจิกรรม

สร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบ

 -  เกิดการด�าเนินงานภายใต้ความร่วมมือจากหลายเครือข่ายฯ ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กร หน่วยงานต่างๆร่วมมือ

สร้างพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชนในจังหวัดนครราชสีมา 

8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�าความรู้ไปใช้

 - อาจารย์ผู้สอนเน้นการประเมินผลโดยใช้การสังเกต การให้ความร่วมมือในระหว่างด�าเนินกิจกรรม(Formative)  

แบบสอบถาม (ปลายเปิด) และการสัมภาษณ์ 
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9. แหล่งอ้างอิงหรือบุคคลอ้างอิง

ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล.(2555). การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง (Civic Education).

 กรุงเทพมหานคร : บริษัท นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ จ�ากัด.

_________.(2556). คู่มือการจัดกิจกรรมในรายวิชาเพื่อสร้างพลเมือง . เอกสารประกอบการ

 ประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการเรียนการสอนความเป็นพลเมืองสู ่การปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร :  

 ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.(2554ก). แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559).  

 กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ์.

_________.(2554ข). มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2554 . กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ์.  

10. ภาพรวมของบทความ



157157

11. ประวัติผู้เขียน 

ชื่อ  : นางสาวบุญญ์กัญญ์      จิระเพิ่มพูน

ต�าแหน่ง :  ผู้อ�านวยการส�านักวิชาศึกษาทั่วไป  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

การศึกษา   :  ระดับปริญญาตรี   คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          ระดับปริญญาโท   คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล    

             ก�าลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก   คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยชวลิตกุล

อีเมล์     :     Bunkan_jir@vu.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้  :  ส�านักงาน  (044) 203778-84  ต่อ 258

      :   โทรสาร (044) 203785
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ด้านการบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับพันธกิจ (สายอาจารย์)

การจัดการเรียนสอนแบบมีส่วนร่วมของบุคลากร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1. ที่มาและความส�าคัญ

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีวิสัยทัศน์ “เป็นผู้น�าด้านการผลิตบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ให้มคีณุภาพตามมาตรฐานสากล วจัิยพฒันาถ่ายทอดความรูแ้ละเทคโนโลยสีูช่มุชน” และ มพีนัธกจิ เพือ่พฒันา

บัณฑิตให้สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจและสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้อย่าง

สร้างสรรค์ เพื่อให้เข้ากับยุคไทยแลนด์ 4.0 คณะวิทยาศาสตร์จึงได้มีการสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาย

สอนเสริมสร้างศักยภาพในการถ่ายถอดบทเรียนด้วยภาษาอังกฤษที่สามารถเข้าใจง่ายๆ ส�าหรับนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา 

เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการออกไปสู่ตลาดแรงงานที่มีคุณภาพ รวมถึงการสร้างแรงจูงใจในการน�าเทคนิค เคล็ดลับ และ

วิธีการสอนด้วยภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่ายด้วยการท�าคลิปจัดท�าเป็นสื่อการเรียนการสอนเสริมทักษะด้านการฟัง การพูดและ

การเขียนให้แก่นักศกึษาได้อกีระดับหนึง่ ทัง้นีท้�าให้เกดิการหนนุเสรมิพลงัความร่วมมอืกบัการท�าตามบทบาทหน้าท่ีท้ังภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย เป็น “ที่พึ่งของท้องถิ่น”อย่างแท้จริง

 สืบเนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรสายสอนเข้าร่วมโครงการพัฒนา

ศักยภาพการสอนด้วยภาษาอังกฤษ ส�าหรับบุคลากรสายสอน โครงการดังกล่าวจะแบ่งเป็น   2 ช่วง ได้แก่ การอบรมภายใน

ประเทศ และการทดสอบก่อนเดินทางไปทดลองใช้ภาษาในประเทศมาเลเชยี หลงัจากอบรมภายในประเทศทางผูจ้ดัโครงการ

จะด�าเนินการทดสอบเพื่อคัดเลือกบุคลากรสายสอนเข้าร่วมอบรมยังประเทศมาเลเชีย ในการคัดเลือกครั้งนี้ท�าให้บุคลากร

สายสอนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการคัดเลือกจ�านวน 10 คน โครงการนี้ท�าให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับองค์

ความรู้จากวิทยากรทั้งในมหาวิทยาลัย ได้แก่ อาจารย์ละออทิพย์ วีระรักษ์ อดีตผู้อ�านวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัย

ราชภฏันครราชสมีา ซึง่เป็นผูเ้ชีย่วชาญและมีทกัษะในการถ่ายทอดความรูด้้านภาษาองักฤษเป็นอย่างดยีิง่   และทมีวทิยากร

จากมหาวิทยาลยั University Siti Putra Malaysia. (UPM) ประเทศมาเลเชยี ซึง่เป็นมหาวทิยาลยัทีม่ ีMOU กบัมหาวทิยาลยั

ราชภฏันครราชสมีา และมคีวามเชีย่วชาญในการอบรมด้านการสอนภาษาองักฤษ โดยผูเ้ข้าร่วมโครงการได้เข้าโครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการและทดลองสอนที่ประเทศมาเลเชีย เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังจากเสร็จสิ้นการอบรม พบว่า อาจารย์ผู้เข้า

ร่วมโครงการทัง้หมดสามารถ  น�าความรูม้าประยกุต์ใช้ในการจดัการเรียนการสอนในชัน้เรยีนได้เป็นอย่างด ีและมคีวามม่ันใจ

ในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพิ่มมากขึ้น

           จากองค์ความรู้ที่ได้รับของผู้เข้าร่วมอบรมจากแต่ละสาขาวิชาโดยการถอดบทเรียนเบื้องต้น พบว่า  มีจุดเด่นมากมาย

ที่สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ของคณะได้ อาทิเช่น เทคนิคการสอนด้วยภาษา

องักฤษ การสอนด้วยการใช้กจิกรรมร่วมกบัเนือ้หาท�าให้เข้าใจง่าย การท�าคลปิวดิโีอประกอบการบรรยาย การเช่ือมโยงเนือ้หา

ท่ีเข้าใจง่าย การน�านักศกึษาออกนอกห้องเรยีนหรอืลงสถานทีจ่รงิเพือ่เพิม่ความน่าสนใจให้กบัผูเ้รยีน การเตรยีมความพร้อม

ก่อนการเข้าศึกษาต่อ การสร้างบรรยากาศด้วยการเล่าประสบการณ์ของผู้สอน และเทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษแบบเข้าใจ

ง่ายด้วยประโยคสัน้ๆ กระชบั  เพือ่เป็นการพฒันาภาษาองักฤษให้กบันกัศกึษาทีส่ามารถน�าไปใช้ประโยชน์ต่อการเรยีนรูแ้ละ                   

ให้ประสบความส�าเร็จในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างแท้จริง    

           เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการผลิตบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการอบรม

ภาษาอังกฤษของบุคลากรสายสอน จึงได้มีการสัมมนาเพื่อหาแนวทางร่วมกันจากบุคลากรท่ีผ่านการอบรม ให้บุคลากร 
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สายสอนท่านอ่ืนในคณะสามารถจัดการเรยีนการสอนเป็นภาษาองักฤษให้กบันกัศกึษาได้อย่างมปีระสิทธภิาพ ภายใต้โครงการ

เสริมศกัยภาพนักศกึษาและบคุลากรสูส่ากล ทัง้นีไ้ด้มกีารสรปุเทคนคิการสอนด้วยภาษาองักฤษ คลปิวดีโีอทีเ่ป็นสือ่การสอน

ภาษาอังกฤษ ให้กับบุคลากรที่สนใจน�าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้บุคลากร

สายสอน ได้เข้าใจเทคนิคการสอนด้วยภาษาอังกฤษแบบท่ีเข้าใจง่ายจากคลิปวีดีโอ โดยจะมีการด�าเนินการต่อเนื่องจาก 

กลุ่มบุคลากร ที่เข้าอบรมเพื่อให้เป็นวิทยากรพี่เลี้ยงต่อในปี 2560 เพื่อความต่อเนื่องของการด�าเนินงานเพื่อให้เป็นรูปธรรม 

 

2. วัตถุประสงค์

 เพ่ือถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษเพื่อเสริมศักยภาพของบคุลากรสายสอนให้สามารถ 

น�ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. ผู้ใช้องค์ความรู้

 คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และบุคคล 

ผู้ที่สนใจทั่วไป
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4. กระบวนการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คัดเลือกบุคลากรสายสอนเข้าร่วมโครงการ 
จากสาขาวิชาภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หารือแนวทางการจัดการความรู ้
ถอดบทเรียนจากตัวบุคคล 

ประชุมระดมสมอง ถอดบทเรยีน  
จากบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการเพื่อสรุปเทคนิค เคล็ดลับ และวิธีการ 

แบ่งหน้าทีร่ับผิดชอบส าหรับบคุลากรที่ผ่านการอบรม  
เพื่อด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ต่อเนือ่ง 

น าองค์ความรู้เทคนิค เคล็ดลับ และวิธีการสอนด้วยภาษาองักฤษ 
ไปใช้ในการจดัการเรียนการสอน 

ท า AAR หลังจากมีการน าองคค์วามรู้ไปประยกุต์ใชใ้นการจัดการเรียนการสอน 
เพื่อสรุปผลการด าเนินงานสรุปปัญหาและอุปสรรคในการท างาน 

รายงานผลการถอดบทเรียน สร้างคลิป เทคนคิการสอนด้วยภาษาอังกฤษ  
เคล็ดลับ วิธีการสอนอย่างง่าย 

เผยแพร่บนเว็บไซด์คณะฯ และเตรียมเผยแพร่บนเวทีแลกเปลีย่นเรียนรู้ 

น าประเด็นปัญหากลับมา 
ด าเนินการปรับแก้ 

ให้เหมาะสม 
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5. ผลลัพธ์ที่ได้

 1. เทคนิค เคล็ดลับ และวิธีการสอนด้วยภาษาอังกฤษอย่างง่าย ที่สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน 

การสอนของหลักสูตร

6. ปัจจัยสู่ความส�าเร็จของการสอนด้วยภาษาอังกฤษ (วิธีการ เทคนิค เคล็ดลับ) 

 1.การคัดเลือกบุคคลจากสาขาวิชาต่างๆ ที่มีความสนใจและมีความพร้อมในการเดินทางได้

 2.ประชุมหารือกันบ่อยๆ ในประเด็นเทคนิค วิธีการสอนด้วยภาษาอังกฤษในรูปแบบที่สนใจร่วมกัน

 3.การท�างานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยมีการช่วยกันทดสอบจัดท�าคลิปวิธีการสอน และประเด็นปัญหาเพื่อพัฒนา

ต่อยอดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษให้นักศึกษาของคณะ

 4.สร้างกระบวนการคิดร่วมกันระหว่างบุคลากรที่ผ่านการอบรมและบุคลากรที่สนใจ

 5.น�าองค์ความรู้ เทคนิค เคล็ดลับ และวิธีการสอนภาษาอังกฤษอย่างง่าย รวมถึงแนวปฏิบัติท่ีดีในแต่ละบุคคล 

มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อน�าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา

 6.ท�า AAR ทกุคร้ังหลงัจากมีการทดลองใช้สอนกบันกัศึกษา เพ่ือน�าข้อเสนอแนะมาปรบัปรงุเป็นการพฒันาต่อยอด

 7.การประสานความร่วมมือกับบุคลากรที่ผ่านมาอบรมจากหน่วยงานอื่นอย่างต่อเนื่อง
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ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ 

การคัดเลือกบุคคลจากสาขาวิชาต่างๆ 
ที่มีความสนใจและมีความพร้อมในการเดินทาง

ได้ 

ประชุมหารือกันบ่อยๆ ในประเด็นเทคนิค  
วิธีการสอนด้วยภาษาอังกฤษ 

ในรูปแบบที่สนใจรว่มกัน 

การท างานร่วมกันอย่างต่อเนือ่ง โดยมีการช่วยกันทดสอบจัดท า
คลิปวิธีการสอน และประเด็นปัญหาเพื่อพัฒนาต่อยอดการเรียน

การสอนดว้ยภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาของคณะ 
 

สร้างกระบวนการคิดร่วมกันระหว่างบุคลากรทีผ่่านการอบรมและ 
บุคลากรที่สนใจ 

 

น าองค์ความรู้ เทคนิค เคล็ดลับ และวิธีการสอนภาษาอังกฤษ
อย่างง่าย รวมถงึแนวปฏิบัติที่ดใีนแต่ละบุคคลมาแลกเปลี่ยน
ประสบการณเ์พื่อน าไปใชใ้นการจัดการเรียนการสอนให้แก่

นักศึกษา 

ท า AAR ทุกครัง้หลังจากมีการทดลองใช้สอนกับนักศึกษา 
เพื่อน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงเป็นการพัฒนาต่อยอด 

เพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ 

ประสานความร่วมมือกับ
บุคลากรที่ผ่านมาอบรมจาก
หน่วยงานอ่ืนอย่างต่อเนื่อง 
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7. การน�าไปใช้ประโยชน์

 1.อาจารย์ นักศึกษา น�าองค์ความรู้ เทคนิค เคล็ดลับ และวิธีการสอนด้วยภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่ายแนวปฏิบัติที่ดี

จากปัจจยัความส�าเรจ็ของการจัดการเรยีนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ ไปประยกุต์ใช้ในการจัดการเรยีนการสอนให้แก่นกัศกึษา

แต่ละสาขาวิชา เพื่อให้เกิดศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและ ก่อให้เกิดผลดีต่อบุคลากรและนักศึกษาในการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน

 2.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เผยแพร่องค์ความรู้เทคนิค เคล็ดลับ และวิธีการสอนด้วยภาษา

องักฤษ เพือ่แนวปฏบิตัท่ีิดใีห้แก่บคุคลทีส่นใจ ท�าให้เกดิการพฒันาการจดัการเรยีนการสอนทีเ่สรมิศกัยภาพด้านภาษาให้แก่

นักศึกษาในการใช้ประโยชน์ต่อไป 

8.วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน

 1. การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อค้นหาเทคนิค เคล็ดลับ และวิธีการสอนด้วยภาษาอังกฤษและแนวปฏิบัติที่ดี

ในตัวบุคคลที่ได้ผ่านการอบรมจากวิทยากรที่มีประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากรที่ผ่านโครงการอบรม  

เพื่อให้ได้มาซึ่ง เทคนิค เคล็ดลับ และวิธีการสอนด้วยภาษาอังกฤษและแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนด้วยภาษา

อังกฤษให้แก่นักศึกษาต่อ

 2. การเผยแพร่องค์ความรู้ เทคนิค เคล็ดลับ และวิธีการสอนด้วยภาษาอังกฤษ ในรูปแบบของคลิปการสอน 

ด้วยภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่าย บนเว็บไซด์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  

9.ชื่อผู้เขียน 

 ชื่อ-สกุล  นางจิตตรา  ภูมิกระโทก

 สถานที่ท�างาน  ส�านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      

 ประวัติการศึกษา  - ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล   

 หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 044272939  มือถือ 0910164459 

 E-mail: Monun_49@hotmail.com
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ด้านการบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับพันธกิจ (สายอาจารย์)

“เตรียมแม่ไก่ ผู้ให้ความรู้ รอบรู้ทักษะชีวิต สู่จิตบริการวิชาการ”: 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่อัตลักษณ์ที่พึงประสงค์

        

1. ที่มาและความส�าคัญ

  คณะครศุาสตร์ ได้ด�าเนินการตามพนัธกจิในฐานะเป็นหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา 

มีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา มีภารกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย  

การบรกิารวชิาการ และการท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรม ตามปรชัญาและปณธิานของมหาวทิยาลยัในการเป็นทีพ่ึง่ของท้องถิน่ 

และบัณฑิตมีอัตลักษณ์ที่พึงประสงค์ คือ ส�านึกดี มีความรู้ พร้อมสู้งาน รวมทั้งคณะครุศาสตร์มีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้อง

กบัแผนการจดัการความรู ้มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 ทีมี่เป้าหมายของการจดัการ

ความรู้ใน 2 ประเด็น ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ และ 2) บูรณาการการจัดการความรู้กับการปฏิบัติงานประจ�า 

ส�าหรับการจัดการความรู้จัดเป็นยุทธศาสตร์ในการบริหารที่ส�าคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยในการสร้างบรรยากาศที่ดีในการท�างาน 

มีการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ระหว่างบุคลากร ช่วยให้เกิดองค์ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานท่ีมี

ประสิทธิภาพสูงขึ้น

 ในรอบปีการศึกษา 2559 หน่วยงานภายในคณะครุศาสตร์ได้มีการด�าเนินกิจกรรมที่เน้นการบูรณาการและใช้

กระบวนการจดัการความรูม้ากขึน้ สาขาวชิาเทคโนโลยแีละนวตักรรมการศกึษา-คอมพิวเตอร์การศกึษาได้เห็นถึงความส�าคญั

และจ�าเป็นในการพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และอัตลักษณ์ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ จึงได้

บูรณาการการเรียนการสอนกับบริการวิชาการ โดยการท�างานร่วมกับอาสาสมัครจากหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา และ 

คณะครุศาสตร์ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ การประสานงาน และสถานที่ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้

ที่มี “ส�านึกดี มีความรู้ พร้อมสู้งาน” ผ่านกระบวนการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ทักษะการ

สือ่สารภาษาองักฤษ ทกัษะการใช้คอมพวิเตอร์ ทกัษะชวีติ และการเป็นผูช่้วยวทิยากรให้บรกิารวชิาการแก่เยาวชนหญงิจาก

โรงเรียนต่าง ๆ ในประเทศไทย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งของท้องถิ่นได้อย่างสมบูรณ์

 ดังน้ันการด�าเนินกิจกรรมในคร้ังนี้จึงใช้กระบวนการจัดการความรู ้ในการขับเคลื่อน เพื่อสร้างบรรยากาศ 

การมส่ีวนร่วม มกีารแลกเปลีย่นประสบการณ์ความรูร่้วมกนั เสนอแนวปฏบิติัทีเ่ป็นประโยชน์ น�าไปสูก่ารให้บรกิาร และการ

พัฒนานักศึกษาสู่อัตลักษณ์ที่พึงประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

2. วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านบูรณาการการเรียนการสอนกับบริการวิชาการ

 2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างอาจารย์ นักศึกษา และอาสาสมัครชาวต่างชาติ 

3. ผู้ใช้ความรู้

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป
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รุ่นที่ 1  กลุ่มย่อย 1 สาขาอุตสาหกรรม

ศึกษา และสาขาการศึกษาปฐมวัย 
พัฒนาทักษะการใช้ภาษา
เพื่อการสื่อสาร 

พัฒนาทักษะเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

กลุ่มย่อย 2 พลศึกษา และ 
สาขาการศึกษาปฐมวัย 

พัฒนาทักษะเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

พัฒนาทักษะการใช้ภาษา
เพื่อการสื่อสาร 

 

  หลงัด�าเนนิการในแต่ละรุน่ ทมีงาน วทิยากรหลกัและอาจารย์ผูร้บัผดิชอบ ร่วมกนัสรปุบทเรยีนและปัญหา

ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งหาแนวทางการแก้ปัญหาและน�าไปปรับใช้ในรุ่นต่อไป

  ขั้น “รู้ทักษะชีวิต” เป็นข้ันตอนของการรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมทีมวิทยากรอาสาสมัครชาวต่างชาติ  

โดยมีการเตรียมและพัฒนานักศึกษาในด้านทักษะชีวิต มีกิจกรรมการฝึกทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ ท่ีจัดข้ึนในวันท่ี 14 – 15 

มกราคม 2560 ได้แก่ “Acting for Social Life”  “กระดาษสามัคคี”  “นกกับขอนไม้”  “Wedding” “ความใฝ่ฝัน”   

“เรือเล็กควรออกจากฝั่ง”  “สริมทักษะการสื่อสาร”  “หยุดรังแกกัน...ฉันไปท�าอะไรให้คุณ (Bullying)”  “กบสังหาร 

(Frog-Killer)” “ต่อยาว” และ “ก�าลังใจให้คุณ” หลังเสร็จกิจกรรมการพัฒนาชีวิต อาจารย์ สาสมัคร และนักศึกษา ได้ร่วม

กนัท�า AAR เพือ่สะท้อนผลลพัธ์ รบัทราบปัญหา หาทางแก้ไข และสรปุกจิกรรมทัง้หมดในภาพรวม เพือ่น�าไปใช้เป็นแนวทาง

ในการวางแผนการจัดกิจกรรมบริการวิชาการต่อไป

4. กระบวนการจัดการความรู้

  สาขาวิชาเทคโนโลยแีละนวตักรรมการศกึษา-คอมพวิเตอร์การศกึษา และคณะครศุาสตร์ ได้ร่วมกบัอาสาสมัครจาก

หน่วยสันติภาพ สหรัฐอเมริกา ร่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ ด้านภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี และ

ทักษะชีวิต โดยด�าเนินการเป็น 4 ขั้น ดังนี้

  ขั้น “เตรียมแม่ไก่” เป็นขั้นตอนแรกในการพัฒนาสมรรถนะและทักษะศตวรรษท่ี 21 ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและภาษาองักฤษ เพ่ือเตรียมนกัศกึษาทมีน�าสาขาวชิาเทคโนโลยแีละนวตักรรมการศกึษา-คอมพวิเตอร์ศกึษา ให้

มคีวามพร้อมทีจ่ะเป็นวิทยากร โดยมกีารบรูณาการ 3 รายวชิา ในภาคเรยีนท่ี 2/2559 ได้แก่ 1) รายวชิาเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ 

การสื่อสารข้อมูลและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) รายวิชาการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 2 และ 3) 

รายวิชาหุ่นยนต์ศาสตร์และระบบอัตโนมัติ ในขั้นตอนนี้มีอาสาสมัครชาวอเมริกา และอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมการศึกษา ร่วมกันระดมสมอง แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อวางแผนการสอน ออกแบบกิจกรรมการ

สอน ด�าเนินการสอน และประเมินผลการสอน ด�าเนินกิจกรรมการสอนท้ังหมด 8 ครั้ง โดยหลังการสอนทุกครั้งจะมีการ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนผล และปรับปรุงเทคนิคการสอน เพื่อพัฒนานักศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ 

  ขั้น “ให้ความรู้” เป็นขั้นตอนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี ให้แก่นักศึกษา หลักสูตร 

ครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 จ�านวน 691 คน โดยอาจารย์ อาสาสมัคร และตัวแทนผู้บริหาร ร่วมกันระดมสมอง แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ และสุริยสนทนา เพื่อวางแผนการด�าเนินกิจกรรม และออกแบบกิจกรรม ผลที่ได้ คือ

    1. การพัฒนานักศึกษามี 2 ส่วน ได้แก่ พัฒนาทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร และพัฒนา

ทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

   2. ระยะเวลาด�าเนินการระหว่างวันที่ 9 กันยายน ถึง 28 ตุลาคม 2559

   3. จัดกลุ่มนักศึกษาเป็น 6 รุ่น แต่ละรุ่นแบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย เพื่อเข้ารับการอบรมพัฒนาในวัน

เดียวกัน แต่ต่างช่วงเวลา เช่น 
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  ขั้น “จิตบริการ” เป็นขั้นตอนการบริการวิชาการในหัวข้อ “Girl Empowerment Through  

Technology” ระหว่างวันที่ 5 – 8 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ครูและนักเรียนหญิง ระดับประถมศึกษา 

และมัธยมศึกษา จากจังหวัดชัยภูมิ อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ สมุทรสงคราม และนครราชสีมา จ�านวน 25 คน มีครูผู้สอนที่ดูแล

นักเรียนแต่ละโรงเรียน จ�านวน 5 คน และมีอาสาสมัครจากหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา จ�านวน 10 คน โดยมีนักศึกษา 

อาจารย์ และอาสาสมัครชาวต่างชาติ เป็นวิทยากรร่วมกัน โดยทีมวิทยากรมีการระดมสมอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์

เพื่อวางแผนและก�าหนดกิจกรรมที่ใช้อบรม หลังเสร็จกิจกรรมในแต่ละวัน ทีมวิทยากรได้ร่วมกันท�า AAR เพื่อสรุป หาจุด

บกพร่อง และหาแนวทางปรับปรุงการด�าเนินงานของวันต่อไป

5. องค์ความรู้ที่ได้

 องค์ความรู้ในการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการ

วิชาการ สรุปได้ดังนี้

  1. “เตรียมแม่ไก่” เป็นขั้นตอนเตรียมความพร้อมและพัฒนา

นกัศกึษาทมีน�า โดยใช้การบูรณาการรายวิชา ร่วมกบัการพัฒนานักศกึษา

ให้มีความรู้ มีความสามารถ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ส�าหรับการเป็นผู้ช่วยวิทยากร 

 2. “ให้ความรู้” เป็นข้ันตอนพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21  

ด้านภาษาและเทคโนโลยี ให้แก่นักศึกษากลุ่มใหญ่ โดยให้นักศึกษาทีม

น�าเป็นผู้ช่วยวิทยากรเพื่อเสริมสร้างทักษะ ประสบการณ์ และการแก้

ปัญหาเฉพาะหน้า ส�าหรับการเป็นวิทยากร

 3. “รู้ทักษะชีวิต” เป็นขั้นตอนพัฒนาทักษะชีวิตให้นักศึกษา

ทมีน�า เพือ่ให้เกดิความเข้าใจในเป้าหมายของกจิกรรม ขัน้ตอนของแต่ละ

กิจกรรม และผลที่ได้ในแต่ละกิจกรรม และน�าสิ่งที่ได้เรียนรู้มาวางแผนและออกแบบกิจกรรมท่ีจะน�าไปใช้ในการบริการ

วิชาการ

 4. “จิตบริการ” เป็นขั้นตอนการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภายใน และ

ภายนอก และการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างทีมงาน เพื่อน�าไปสู่การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ

6. ปัจจัยสู่ความส�าเร็จ

 1. ความร่วมมือจากผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และอาสาสมัคร

 2. งบประมาณสนับสนุนที่เหมาะสม

 3. ระยะเวลาด�าเนินกิจกรรมที่มีความต่อเนื่อง

7. ประโยชน์ที่ได้รับ

 1. ได้องค์ความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติในการบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับบริการวิชาการ

 2. อาจารย์ นักศึกษา และอาสาสมัครชาวต่างชาติ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการวางแผน 

การสอน/การอบรม การออกแบบการสอน/การอบรม และการแก้ปัญหา
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ด้านการบูรณาการองค์ความรู้สู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (สายสนับสนุน)

แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices)

โครงการบริหารจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ เรื่อง “การจัดการความรู้สู่ชุมชน”

ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1. ที่มาและความส�าคัญ

 การสร้างงานบริการวิชาการจัดเป็นหนึ่งในแผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ.2557 – 

2559 ในประเด็นยทุธศาสตร์ทีว่่า “สร้างการมส่ีวนร่วมภายในและภายนอกองค์กร” “สร้างฐานความรูเ้พือ่การเรยีนการสอน 

การวิจัย และการบริหารวิชาการ” “พัฒนาและเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน” 

โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557 – 2561  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 “การบริการวิชาการและเสริม

สร้างความเขม็แขง็ให้กับชมุชนอย่างยัง่ยนื” และประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 5 “การบรหิารงานจัดการภายใต้การก�ากบัดแูลกจิการ

ทีด่”ี  ทัง้นี ้ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ ได้ก�าหนดเป้าประสงค์มุ่งเน้นตามแผนการจดัการความรูท้ีว่่า “พฒันา

และเผยแพร่แนวปฏบัิตทิีด่ ี(Best Practice) ทัง้ภายในและภายนอกสถาบนั” กล่าวคอื บคุลากรของมหาวทิยาลยัมส่ีวนร่วม

ในการใช้และสะท้อนผลลัพธ์จากการใช้ความรูใ้นระดับ Best Practice โดยถ่ายทอดองค์ความรูจ้ากบคุลากรของมหาวทิยาลยั

สู่ชุมชน

 จากองค์ความรู้ที่มีอยู่ภายในองค์กร หากจะให้เกิดประโยชน์ท่ีมากมายต้องมีการน�าไปเผยแพร่และแลกเปลี่ยน 

ซึ่งกันและกัน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ส�านักวิทยบริการฯ ได้เล็งเห็น

ประโยชน์ของการจัดการความรู้ และการพัฒนาท้องถิ่นตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย   จึงได้จัดท�าโครงการ “การบริหาร

จัดการความรู ้สู ่การปฏิบัติ เรื่อง การจัดการความรู ้สู ่ชุมชน” ณ โรงเรียน  พิมายสามัคคี ๑ จังหวัดนครราชสีมา   

เพื่อแผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีของส�านักวิทยบริการฯ ไปสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยใช้วิธีการถ่ายทอดแลกเปลียนเรียนรู้ไปสู่การ

ปฏิบัติเกี่ยวกับ “การจัดการห้องสมุด” 3 ด้าน คือ ด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  ด้านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  และ

ด้านกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน   โดยการบูรณาการด้วยประสบการณ์จริงจากการรับโจทย์จริงจากทางชุมชน  ซึ่งสิ่งเหล่านี้

เกิดขึ้นจากการ “น�าหลักของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้” มาใช้ในการจัดการรูปแบบห้องสมุด ก่อให้เกิดต้นแบบห้องสมุดระดับ

ประถมศึกษาขึ้น  และทางโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ ยังสามารถน�าองค์ความรู้ที่ได้รับไปจัดการห้องสมุดในระดับอนุบาลและ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ต่อไป

2. วัตถุประสงค์

 2.1 เพื่อเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ ของส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยี   สารสนเทศไปสู่ชุมชน

อย่างยั่งยืน โดยใช้วิธีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ไปสู่การปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดการห้องสมุดอย่างมีประสิทธิภาพ

 2.2 เพื่อพัฒนาส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นแหล่งเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ

 2.3 เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการสู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ

3. ผู้ใช้ความรู้

 3.1 ผู้บริหาร ครู โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ จังหวัดนครราชสีมา 

 3.2 นักเรียน โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ จังหวัดนครราชสีมา
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4. กระบวนการหรือขั้นตอนการจัดการความรู้

 4.1 การบ่งชี้ความรู้  

 ที่ปรึกษาโครงการและคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการด�าเนินงาน เพื่อใช้ในการพูดคุย/แลกเปลี่ยนความคิด 

(Idea) การเสนอ Idea และมีการประชุมสรุปผลระหว่างสมาชิกในกลุ่มได้แนวคิด “วิธีด�าเนินกิจกรรม” รายละเอียด ดังนี้

  1. เขียนโครงการ ก�าหนดจุดมุ่งหมายหลัก กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ วันเวลา   สถานที่และองค์ความ

รู้ที่จะได้

  2. มอบหมายงาน หน้าที่ ในการจัดกิจกรรม

  3. จัดเตรียมเอกสาร และวัสดุที่ต้องใช้ในโครงการ/กิจกรรม

  4. ประเมินผลและสรุปผลการด�าเนินการ

 4.2 การสร้างและแสวงหาความรู้

  4.2.1 การสร้างองค์ความรู้จากสถานที่จริงด้วยตนเอง เพื่อวางแผนจัดรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับ

ความต้องการและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของโรงเรียน

  4.2.2 เปิดโลกทัศน์บุคลากรสู ่สังคมและโลกแห่งความเป็นจริง โดยการเข้าไปศึกษาหาข้อมูล 

ด้วยประสบการณ์จริงจากการรับโจทย์จริงจากทางชุมชน รวมไปถึงได้รู้จักชุมชนในพื้นที่มากขึ้น

 4.3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ

 สงัเคราะห์ และรวบรวมองค์ความรูท้ีม่อียูม่าจดัการความรูใ้ห้เป็นระบบ แยกความรูม้าเป็นกลุม่ประเดน็มาวางแผน

จัดรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสมกับโรงเรียน   พิมายสามัคคี ๑ รายละเอียด ดังนี้

  4.3.1 วางแผน (Plan)

   1. ส�ารวจความต้องการของโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑

   2. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน และข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าร่วมกิจกรม

           อย่างชัดเจนและรอบด้าน

   3. วางแผนจัดรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการและแหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

  4.3.2 ปฏิบัติตามแผน (Do)

   1. ลงพื้นที่เก็บข้อมูล

   2. ก�าหนดรูปแบบการจัดการห้องสมุด ออกเป็น 3 ด้าน คือ 
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ด้านที่ 1 
การจัดการทรพัยากสารสนเทศ 

ด้านที่ 2 
ระบบห้องสมุดอัตโนมัต ิ
และซ่อมคอมพิวเตอร ์

ด้านที่ 3 
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

 ถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึก
ปฏิบัติการเตรียมทรัพยากร
สารสนเทศ 
 ถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึก
ปฏิบัติการลงทะเบียนทรัพยากร
สารสนเทศ 
 ถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึก
ปฏิบัติวิเคราะห์หมวดหมู่ 
ทรัพยากรสารสนเทศ 
 ถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึก
ปฏิบัติการติดสัน แยกสี และ
จัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ 
 

 ถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึก
ปฏิบัติการเตรียมทรัพยากร
สารสนเทศ ลงระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ 
 ถ่ายทอดองค์ความรู้และฝกึ
ปฏิบัติการลงทะเบียนทรัพยากร
สารสนเทศ ลงระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ 
 ถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึก
ปฏิบัติวิเคราะห์หมวดหมู่ 
ทรัพยากรสารสนเทศ ลงระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ 
 ถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึก
ปฏิบัติการพิมพ์รายการสมาชิก
และการพิมพ์สนัหนังสือ 
 ถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึก
ปฏบิัติการส ารองข้อมูล 
 ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านซ่อม
บ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 ถ่ายทอดองค์ความรู้และ
ฝึกปฏิบัติการก าหนดปฏิทิน
กิจกรรมส่งเสรมิการอ่าน 
 ถ่ายทอดองค์ความรู้และ
ฝึกปฏิบัติการจัดรูปแบบ
กิจกรรมส่งเสรมิการอ่าน 

 
    3. ด�าเนินกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การปฏิบัติทั้ง 3 ด้าน

   4. มอบต้นแบบการจัดการห้องสมุดให้กับโรงเรียน

 4.4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้

 มีการปรับปรุงองค์ความรู ้ให้เป็นมาตรฐาน ไม่ซ�้าซ้อน มีความสมบูรณ์ มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ  

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  4.4.1 ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน (Check)

   1. การเน้นผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม ศึกษาผลที่ได้อย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย

และสามารถต่อยอดได้อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน
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   2. องค์ความรู้ที่ได้รับของผู้ถ่ายทอด และผู้ที่ได้รับการถ่ายทอด

   3. การที่องค์ความรู้ของผู้ถ่ายทอดถูกน�าไปใช้จริง

    4. แบบประเมินองค์ความรู้ และความพึงพอใจของโรงเรียนพิมายสามัคคี 1      

  4.4.2 การด�าเนินการให้เหมาะสม  (Act)

   1. การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ห้องสมุดและกิจกรรมให้ควบคู่ไปทั้งด้านการบริการ

วิชาการและการพัฒนาชุมชน

   2. มีการดึงความรู้ที่ฝังลึกออกมาใช้ (ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ในการท�างาน) เปลี่ยน 

ให้เป็น “ความรู้ใหม่ขึ้น” และเกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้น

   3. มีสังคมเครือข่าย (Network) ในการแลกเปลี่ยนความรู้เพิ่มมากขึ้น

 4.5 การเข้าถึงความรู้ 

 ส�านักวิทยบริการฯ ได้จัดให้มีการน�าระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายเข้ามาช่วยในการเข้าถึงความรู้ได้สะดวก 

สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกทีทุกเวลา รายละเอียด ดังนี้

  4.5.1 เว็บไซต์ www.arc.nrru.ac.th/KM

  4.5.2 www.facebook.com/KM Lib@nrru

 4.6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 ส�านักวิทยบริการฯ ด�าเนินกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู ้ เพื่อเผยแพร่แนวปฏิบัติท่ีดีของส�านักไปสู ่ชุมชน  

ภายใต้โครงการการจดัการความรู ้เรือ่ง การจดัการความรูสู้ช่มุชน “เกีย่วกบัการจดัการห้องสมดุ 3 ด้าน” ในวนัท่ี 1 กนัยายน 

2559 ณ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ อ�าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
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 4.7 การเรียนรู้

 จากการด�าเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีของส�านักไปสู่ชุมชน  ภายใต้โครงการการ

จัดการความรู้ เรื่อง การจัดการความรู้สู่ชุมชน สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมดังกล่าว มีรายละเอียด ดังนี้

  1. การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ห้องสมุดและกิจกรรมให้ควบคู่ไปทั้งด้านการบริการวิชาการและ

การพัฒนาชุมชน

  2. มีการดึงความรู้ที่ฝังลึกออกมาใช้ (ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ในการท�างาน) เปลี่ยนให้เป็น  

“ความรู้ใหม่ขึ้น” และเกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้น

  3. มีสังคมเครือข่าย (Network) ในการแลกเปลี่ยนความรู้เพิ่มมากขึ้น

5. ผลลัพธ์ที่ได้
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6. ปัจจัยสู่ความส�าเร็จ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)

 6.1 ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึง  

      ความส�าคัญของการจัดการความรู้ และองค์กรแห่งการเรียนรู้

 6.2 มีเป้าหมายและแผนการจัดการความรู้ที่ชัดเจน

 6.3 มีการน�าเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้

 6.4 มีการพัฒนาการจัดการความรู้อย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง

 6.5 มีแรงจูงใจ ด้วยการยกย่องชมเชย

7. การน�าไปใช้ประโยชน์

 7.1 ได้ดึงความรู้ที่ฝังลึกออกมาใช้ (ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ในการท�างาน) เปลี่ยนให้เป็น   “ความรู้ใหม่ขึ้น” 

และเกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้น

 7.2 ได้สังคมเครือข่าย (Network) ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น และสามารถพัฒนาต่อยอดได้

 7.3 ได้พัฒนางานและปรับปรุงกระบวนการด�าเนินงานและบริการใหม่ๆ

8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�าความรู้ไปใช้

 8.1 แบบประเมินความพึงพอใจ ส�าหรับผู้บริหาร ครู โรงเรียนพิมายสามัคคี

  ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ ส�าหรับครู มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.02  

ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม มากที่สุด คือ ความพึงพอใจในกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 

4.45 รองลงมาคือ ด้านความรู้ความเข้าใจและด้านการน�าความรู้ไปใช้ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.44และด้านวิทยากรอยู่ที่ 4.38 ตาม

ล�าดับ 

 8.2 แบบประเมินความพึงพอใจ ส�าหรับนักเรียน โรงเรียนพิมายสามัคคี

  ความพงึพอใจในการเข้าร่วมโครงการ ส�าหรบันกัเรยีน มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉลีย่อยูท่ี ่4.42 

ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม มากที่สุด คือ ความพึงพอใจในกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 

4.45 รองลงมาคือ ด้านความรู้ความเข้าใจและด้านการน�าความรู้ไปใช้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.44 และด้านวิทยากร ค่าเฉลี่ยอยู 4.38 

ตามล�าดับ

9. แหล่งอ้างอิงหรือบุคคลอ้างอิง

 9.1 แหล่งอ้างอิง

 ส�านักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ. (2548). การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: 

ส�านักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.

 แผนการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปี พ.ศ.2557 – 2559

 9.2 คณะกรรมการการจัดการความรู้ ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  1. นายสุเกษม  อิงคนินันท์   ที่ปรึกษา  

  2. ดร.วันวิสาข์  โชรัมย์   กรรมการ

  3. นางศศิธร  หวังค�้ากลาง   กรรมการ

  4. นางสาวจารุพรรณ  จันทร์แรม  กรรมการ
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  5. นางสาวกอบแก้ว  บุญกลาง  กรรมการ

  6. นางสาววันเพ็ญ  จี่กลาง   กรรมการ

  7. นางวิไลวรรณ  ฝากไธสง   กรรมการ

  8. นายถาวร  สุครีพธ์   กรรมการ

  9. นายวิชญะ  วิชากุล   กรรมการ

  10. นายณัฐภัทร  แก้วมน   กรรมการ

  11. นายวนันต์  สร้อยเพชร   กรรมการ

  12. นางสาวกาญจนา  หักทะเล  กรรมการ

  13. นางสาวดวงเดือน  ตั้งประเสริฐ  กรรมการ

  14. นางสาวจิตลดา  มุ่งก่อกลาง  กรรมการ

  15. นางอัมพร  ละมัยกลาง   กรรมการ

  16. นางสาวชลธิชา  ดินขุนทด  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  17. นางสุภาวดี  ประเสริฐสุข  กรรมการและเลขานุการ

 9.2 แหล่งอ้างอิง
 แผนการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปี พ.ศ.2557 – 2559
ส�านักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ. (2548). การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: ส�านักงาน 
ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.

10. ภาพรวมของบทความ
 จากองค์ความรู้ที่มีอยู่ภายในองค์กร หากจะให้เกิดประโยชน์ท่ีมากมายต้องมีการน�าไปเผยแพร่และแลกเปลี่ยน 
ซึ่งกันและกัน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ส�านักวิทยบริการฯ ได้เล็งเห็น
ประโยชน์ของการจัดการความรู้ และการพัฒนาท้องถิ่นตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  จึงได้จัดท�าโครงการ “การบริหาร
จัดการความรู้สู่การปฏิบัติ เรื่อง การจัดการความรู้สู่ชุมชน” ณ โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อแผยแพร่
แนวปฏบิตัทิีด่ขีองส�านักวทิยบรกิารฯ ไปสูชุ่มชนอย่างยัง่ยนื โดยใช้วธิกีารถ่ายทอดแลกเปลยีนเรยีนรู้ไปสู่การปฏบิติัเกีย่วกับ 
“การจัดการห้องสมุด” 3 ด้าน คือ ด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  ด้านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  และด้านกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน   โดยการบูรณาการด้วยประสบการณ์จริงจากการรับโจทย์จริงจากทางชุมชน  ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากการ 
“น�าหลักของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้” มาใช้ในการจัดการรูปแบบห้องสมุด ก่อให้เกิดต้นแบบห้องสมุดระดับประถมศึกษาขึ้น  
และทางโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ ยังสามารถน�าองค์ความรู้ที่ได้รับไปจัดการห้องสมุดในระดับอนุบาลและระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ต่อไป

11.ประวัติผู้เขียน 
 ชื่อ-นามสกุล :  นางสุภาวดี  ประเสริฐสุข
 สถานที่ท�างาน : ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 ประวัติการศึกษา : ศศ.บ.บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)
 อีเมล์ : suphawadeelow@gmail.com

 หมายเลขโทรศัพท์ : 044-009009 ต่อ 1609, 1616
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ด้านการบูรณาการองค์ความรู้สู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (สายสนับสนุน)

แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices)

เรื่อง การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ iT-Care

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1. ที่มาและความส�าคัญ

           ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแหล่งเรียนรู้กลางของมหาวิทยาลัย ซึ่งให้บริการทรัพยากร 

การเรียนรูห้ลากหลายรูปแบบ มกีารบรหิารทรพัยากรส�าหรบัการเรยีนรูใ้ห้ตรงวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูรและมปีระสทิธภิาพ

มากยิ่งขึ้น ทั้งยังพัฒนางานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ให้เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่ทันสมัย โดยการบริหารจัดการ

ด้วยการจดัหา จดัเกบ็ รวบรวม ด�าเนนิการและให้บรกิาร โดยก�าหนดวสิยัทศัน์ว่า เป็นแหล่งสนบัสนนุการเรยีนการสอนและ

การวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นผู้น�าในการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเหมาะสมมาบริหารจัดการ 

มีระบบบริการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาคมมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น และมีพันธกิจคือจัดหา

ทรัพยากรสารสนเทศให้เพียงพอในการให้บริการทางวิชาการ สนับสนุนการเรียน การสอน การค้นคว้าวิจัยของประชาคม

มหาวิทยาลัยและท้องถิ่น

 จากบทบาทและภารกิจหลักของส�านักวิทยบริการในการวบรวม จัดเก็บและการให้บริการสารสนเทศแก่ผู้ใช้แล้ว 

ปัจจุบันบทบาทของห้องสมุดเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของเทคโนโลยีและหลักการบริหารจัดการยุคใหม่ ผู้ให้บริการต้อง

ปรบัเปลีย่นบทบาทการให้บริการผูใ้ช้ในรปูแบบการบรกิารเชิงรกุ เพือ่ให้ตดิตามและจดัการกบัสารสนเทศจ�านวนมากได้อย่าง

เหมาะสม รวมทั้งการจัดบริการที่ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังอันหลากหลายของผู้ใช้บริการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อแนวคิดการด�าเนินงานห้องสมุดปรับเปลี่ยนมาเป็นการให้บริการเชิงรุก โดยให้ความส�าคัญกับผู้ใช้

บริการ (Customer) มากขึน้ จงึจ�าเป็นต้องน�ากลยทุธ์ทางการตลาดมาประยกุต์ใช้เพือ่ให้ผูใ้ช้เกดิความพึงพอใจ ทัง้การตลาด

เชิงสัมพันธ์ และด้านการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) เพราะผู้ใช้บริการที่มีความสัมพันธ์ที่ดีย่อมพูดถึงบริการของ

ห้องสมุดในทางที่ดีและพร้อมที่จะเป็นลูกค้าหรือผู้ใช้บริการของห้องสมุดตลอดไป คือการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ใช้

บริการนั่นเอง

 กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความตระหนักถึงการสร้างความ

สมัพนัธ์ทีด่กีบัผูใ้ช้บรกิาร จงึได้จดัท�าโครงการเพือ่สร้างความสมัพนัธ์ทีด่กีบัผูใ้ช้บรกิาร โครงการ iT-care เพือ่ให้บรกิารตอบ

ค�าถาม Help desk บริการแก้ไขปัญหาทางด้านคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ตลอดจนการช่วยเหลือผู้ใช้บริการใน

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ตลอดจนออกแบบโปรแกรมเพื่อใช้ในการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์

2. วัตถุประสงค์

 2.1  เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 2.2  เพื่อพัฒนางานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ

 2.3  เพื่อเพิ่มระดับความพึงใจของผู้ใช้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศในปี 2559 ขึ้นเป็นระดับมาก

 2.4  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ใช้บริการ
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3. ผู้ใช้ความรู้

 บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา  

4. การใช้กระบวนการจัดการความรู้

 4.1 การบ่งชี้ความรู้

 

4.1 การบ่งชี้

ความรู ้

ระบุปัญหาเพ่ือหาแนวทางในการ

ก�าจัดปัญหา 
- ความต้องการเพ่ิมระดับความพึงพอใจ

ของการให้บริการ 

- ความต้องการพัฒนาความรู้ด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากร

และผู้ใช้บริการ 

- ลูกค้าสัมพันธ์ CRM 
ก�าหนดกิจกรรรม 

- iT-Helpdesk 

- iT-Training 

- iT-Fixing 

 

1 
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 การด�าเนินงานการให้บริการ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้วางเป้าหมายท่ีจะเพ่ิมการบริการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพิ่มความพึงพอใจในการใช้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความจงรักภักดี

และประทับใจในการให้บริการ โดยใช้กระบวนการลูกค้าสัมพันธ์ CRM  ดังนั้น จึงได้ระดมความคิดเพื่อหาแนวทางการจัด

กิจกรรม และมีความเห็นร่วมกันจัดกิจกรรม iT-Care@Library ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมย่อยดังนี้

 1) กิจกรรม iT-Helpdesk  บริการแก้ไขปัญหาและให้ค�าปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านทาง

โทรศัพท์และSocial media

 2) กจิกรรม iT-Training การฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผูรั้บบริการได้แก่ บคุลากรภายในส�านกัวิทยบรกิารฯ 

บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และผู้ใช้บริการห้องสมุดที่มีความสนใจ โดยมีการก�าหนดหัวข้อที่ทันสมัยและมีประโยชน์ที่จะ

สามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติการและสนับสนุนการเรียนการสอนได้

 3) iT-Fixing บริการแก้ไขปัญหาด้านระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ให้บริการทุกวันพุธ

เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

 โดยการด�าเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศทุกคนด�าเนินการการ 

ในส่วนต่าง ๆ พร้อมทั้งมีการบันทึกการให้บริการ ตลอดจนปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา โดยเริ่มเปิดให้บริการในวันที่ 4 

พฤษภาคม 2559

 4.2 การสร้างและการแสวงหาความรู้

 

4.2การสร้างและการ

แสวงหาความรู ้
ความรู้ที่อยู่ที่ใคร อยู่ที่ไหนบ้าง

ค้นหาได้อย่างไร 

- ผู้รู้ Mentoring System (TK) ได้แก่ ผู้มี

ความเชี่ยวชาญในการท�า CRM และ

วิทยากรผู้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- ฐานข้อมูลความรู้ EK ได้แก่ เว็บไซต์ เว็บ

บล็อก Google Pantip 

- ถามจากเพ่ือนร่วมงาน (Peer Asisst) 
2 

 หลังจากที่ได้มีการก�าหนดกิจกรรมที่จะด�าเนินการ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ท�าการวิเคราะห์ลักษณะ 

การด�าเนินกจิกรรมทีจ่ะให้บรกิารแก่ลกูค้า เพือ่ให้รูว่้ามคีวามรูอ้ะไรบ้างทีจ่ะต้องน�ามาใช้เพือ่ให้กิจกรรมบรรลเุป้าหมายของ

การด�าเนนิงาน โดยได้รวบรวมและทบทวนองค์ความรูท้ีบ่คุลากรภายในกลุม่งานมอียู ่(Peer Assist) และความรูจ้ากหนังสอื 

หรืองานวิจัย (EK) ตลอดจนผู้ที่มีความรู้ในเรื่องที่จะด�าเนินกิจกรรม (Mentoring System) เพ่ือเชิญมาร่วมแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้ให้กับบุคคลากรและกลุ่มลูกค้าของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ค้นหาความรู้จากฐานความรู้ต่าง ๆ ได้แก่ Google 

YouTube เพื่อน�ามาปรับปรุงแก้ไขการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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 4.3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ

 ในการวิเคราะห์องค์ความรู้ที่ใช้ในการด�าเนินกิจกรรมนั้น ประกอบด้วย 

  1)  องค์ความรู้จากกิจกรรม iT-Fixing ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ได้จากการให้บริการบ�ารุงรักษาคอมพิวเตอร์

ของผู้รับบริการ  สามารถจัดเก็บเป็นแนวทางวิธีการซ่อมคอมพิวเตอร์ออกแบบรูปแบบต่าง ๆ จัดเก็บในรูปแบบคู่มือเพื่อ 

ให้ง่ายต่อการน�าองค์ความรู้ไปใช้ การได้มาซึ่งความรู้นั้น มาจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ภายในกลุ่มงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ และท�าการแสวงหาความรู้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ จากเว็บไซต์ที่เกี่ยว 

ข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เว็บบล็อกที่ท�าการแบ่งปันข้อมูลต่าง ๆ ด้านคอมพิวเตอร์ เว็บไซต์เจ้าของผลิตภัณฑ์ ตลอดจน

เว็บ Pantip ที่ได้ระบุข้อความโพสต์ต่าง ๆ น�าเสนอปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับระบบคอมพิวเตอร์และระบบ 

เครือข่าย
 

ระบุปัญหา วิเคราะห ์
ท�าการ

ค้นหา

วิธีการแก้ไข 

ทดสอบ

วิธีการแก้ไข 

กลั่นกรอง

วิธีการที่

สามารถใช้ได้

จัดเก็บ 

Solution 

3 

  2)  องค์ความรู้จากกิจกรรม iT-Training  ซึ่งเป็นการเชิญผู้รู้ (Mentor) มาให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี

สารสนเทศ ที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับบริการ ในหัวข้อที่ทันสมัย

 4.4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้

 

4.3การประมวลและ

กลั่นกรองความรู ้
เลือกน�าความรู้ที่

เหมาะสมมาใช้ในการ

แก้ปัญหา ความรู้ที่

น่าเชื่อถือและพิสูจน์ได้ 

มาใช้ในการจัดกิจกรรม 

- ค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มีความ

น่าเช่ือถือ 

- ทดสอบการแก้ไขปัญหาตามข้ันตอน 

- วิเคราะห์วิธีการแก้ไขปัญหาในแต่ละ

ประเด็น 

- สรุปวิธีการที่สามารถน�ามาใช้ในการแก้ไข

ปัญหาได้จริงตามบรบิทในการท�างาน 4 
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 บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้น�าองค์ความรู้มาจัดท�าเป็นคู่มือการแก้ไขปัญหาด้านคอมพิวเตอร์ ได้มี

การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนน�าความรู้ที่ได้รวบรวมไปลองใช้และน�ากลับมาปรับปรุงให้ได้วิธีการที่ดีที่สุด  

จากนั้นท�าสรุปเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน

 4.5 การสร้างและการเข้าถึงองค์ความรู้

 เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเข้าถึงองค์ความรู้ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดท�าเว็บไซต์ส�าหรับ เพื่อใช้ 

เป็นคลงัจัดเกบ็และเผยแพร่ความรู ้ตลอดจนผูร้บับรกิารสามารถตดิตามข่าวสารการให้บริการได้ทางเวบ็ไซต์  พร้อมทัง้สร้าง

ช่องทางในการสื่อสารผ่านทาง Social Media ส�าหรับลูกค้า iT-Care

 

5 
เว็บไซต์ iT-Car@Library

ป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ช่องทางการสื่อสารผ่านไลน์กลุ่ม

 4.6 การแบ่งปันและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 ได้มีการแบ่งปันความรู้ในกลุ่มเฟซบุ๊คของนักวิชาการคอมพิวเตอร์กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้เผยแพร่

ความรูใ้นเวบ็ไซต์การจดัการความรูข้องส�านกัวทิยบรกิารฯ ตลอดจนได้ออกไปให้ความรูท้ีโ่รงเรยีนพมิายสามัคค ีอ�าเภอพมิาย 

จังหวัดนครราชสีมา
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6 
 4.7 การเรียนรู้

 ได้น�าองค์ความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติงาน และพัฒนางานบริการให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ  

โดยการด�าเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ผู ้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับดี และมีการมาใช้บริการ 

อย่างต่อเนื่อง

5. ผลลัพธ์/องค์ความรู้

 ผลลพัธ์หรือองค์ความรูท้ีไ่ด้จากการด�าเนนิกจิกรรมการจดัการความรู ้เร่ืองการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดกัีบผูใ้ช้บรกิาร

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ iT-Care@Library ได้รวบรวมและจัดท�าเป็นคู่มือ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการให้

บริการซ่ึงจะท�าให้ผูรั้บบริการเกิดความพงึพอใจ ความประทับใจส่งผลให้ผูร้บับรกิารเกดิความจงรกัภกัดแีละกลบัมาใช้บรกิาร

อย่างสม�่าเสมอ แบ่งได้อังนี้

 5.1 แนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับระบบคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางกลุ่มงานสามารถสรุป

ได้ทั้งหมด 26 แนวทาง (26 Solution)

 5.2 แนวทางการสร้างลูกค้าสัมพันธ์ CRM ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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จงรักภักดี 
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5.3 มีช่องทางการสื่อสารกับลูกค้า ที่มีประสิทธิภาพ เช่น กลุ่มเฟซบุ๊ค และกลุ่มไลน์

6. ปัจจัยสู่ความส�าเร็จ (เทคนิค  วิธีการ  เคล็ดลับ)

 6.1 การพูดคยุ การแลกเปลีย่น การปรกึษาหารอืเพือ่หาแนวทางในการค้นหาการแก้ไขปัญหาทีพ่บในการให้บริการ

 6.2 มกีารแสวงหาองค์ความรูท้ีเ่ผยแพร่อยูบ่นเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ต สามารถค้นหาแนวทางใหม่ ๆ  เพือ่แก้ไขปัญหา

ที่เกิดขึ้นได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

 6.3 มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมอย่างหลากหลายช่องทาง เช่น อีเมล์ เฟซบุ๊ค ป้ายประชาสัมพันธ์ตามหน่วยงาน

ต่าง ๆ จดหมายข่าว เสียงตามสาย เป็นต้น

 6.4 มีการปรับกระบวนการในการให้บริการตามสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนท�าให้สามารถบริการลูกค้าได้ตาม 

ความต้องการ

 6.5 มีการกระตุ้นกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ การให้ลุ้นรางวัลการมีส่วนร่วมต่าง ๆ เป็นต้น

 6.6 บุคลากรมีความรู้ และสามารถค้นหาความรู้เพื่อน�ามาแก้ไขปัญหาให้กับผู้รับบริการได้

7. การใช้ประโยชน์

 สามารถน�าองค์ความรูไ้ปใช้ในการปฏบิติังานด้านการซ่อมบ�ารงุแก้ไขเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ได้อย่างสะดวกและรวดเรว็ 

ตลอดจนน�าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ต่อยอดใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับองค์กร การสร้างสัมพันธ์ท่ีดี

กับลูกค้า ให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีและกลับมาใช้บริการอย่างสม�่าเสมอ 

8. วิธีการหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�าความรู้ไปใช้

 กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศได้น�าความรู้มาด�าเนินการจัดกิจกรรม iT-Care ผลการด�าเนินกิจกรรม พบว่า  

ผู้มารับบรกิารมคีวามพึงพอใจอยูใ่นระดบัด ีและกลบัมาใช้บรกิารงานบรกิารของกลุม่งานเทคโนโลยสีารสนเทศอยูเ่สมอ การ

แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับระบบคอมพิวเตอร์สามารถด�าเนินการแก้ไขได้เร็วข้ึน เพราะบุคลากรได้มีการสั่งสมและจัด

เก็บแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง  ๆ ท่ีพบจัดท�าเป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน ผลการด�าเนินการให้บริการแก้ไขปัญหาด้าน

คอมพิวเตอร์แก่บุคลากรภายใน อยู่ในระดับดี
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9. แหล่งอ้างอิง  หรือบุคคลอ้างอิง

 Jakario.  2553. การตลาดเชิงสัมพันธ์.  [ออนไลน์].  แหล่งที่มา : http://crm-marketing-km.blogspot.

com/2010/12/blog-post.html?view=sidebar (22 กุมภาพันธ์ 2560).

ปิยะนาถ   สิงห์ชู.  2555. การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ : Customer relationship management หรือ CRM.  [ออนไลน์]. 

แหล่งที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/496000 (20 กันยายน 2559).

สมเกียรติ  สุขุมพันธ์.  2559. ภูมิปัญญาท้องถิ่น : การจัดการความรู้.  [ออนไลน์].  แหล่งที่มา : http:// http://poompu-

nya.com/index.php/km/2016-11-03-09-26-17 (20 กันยายน 2559). 

ส�านักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ. (2548). การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: ส�านักงาน 

ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.

บุคคลอ้างอิง :
 1) นางสาวกอบแก้ว  บุญกลาง   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ส�านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 2) นายธรรมรัตน์  ปนสูงเนิน  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ส�านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 3) นายเสกสรรค์   ทะสนุทร   ผูป้ฏบัิติงานห้องสมุด กลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศ ส�านกัวิทยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

10. ภาพรวมของบทความ
 กิจกรรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดบริการ ให้ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ การจัด
กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) การให้บริการตอบค�าถามช่วยเหลือผู้ใช้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2) บริการแก้ไขปัญหาทางด้านคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 3) การให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แก่ผู้รับบริการ ซึ่งในรอบแรก กลุ่มงานได้มุ่งเน้นเรื่องการให้บริการแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นเครื่องมือของผู้ใช้
บริการในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  ผู้จัดกิจกรรมมุ่งหวังจะน�าผลการแก้ไขปัญหา
คอมพิวเตอร์ในรูปแบบวิธีการต่าง ๆ เก็บเป็นองค์ความรู้เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ทางกลุ่มงานสามารถสรุปได้ท้ังหมด  
26 แนวทางการแก้ไขปัญหา (26 Solution) ตลอดจนได้แนวทางการสร้างลูกค้าสัมพันธ์ CRM ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อใช้ในการให้บริการในปีถัดไป

11. ประวัติผู้เขียน
ชื่อ – สกุล  : นางสาวกอบแก้ว บุญกลาง
ต�าแหน่งปัจจุบัน :  หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ประวัติการศึกษา :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อีเมล์ :  si_num42@hotmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ :  0-4400-9009 ต่อ 1609 โทรศัพท์มือถือ  0-9182-7915-2
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ด้านการบูรณาการองค์ความรู้สู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (สายสนับสนุน)

แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ

โดยใช้องค์ความรู้จากกระบวนการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานประจ�าวัน

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1. ที่มาและความส�าคัญ

 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นกลุ่มงานหนึ่งในส�านักวิทยาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ท�าหน้าที่ในการ

จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย การวิเคราะห์จัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ 

และจดัท�าฐานข้อมลูทรัพยากรสารสนเทศ เพือ่อ�านวยความสะดวกให้ผูใ้ช้บรกิารสามารถเข้าถึงสารสนเทศทีต้่องการได้อย่าง

ถูกต้องและรวดเร็ว รวมทั้งมีการจัดเตรียมตัวเล่มทรัพยากรสารสนเทศให้มีความแข็งแรง เพื่อยืดอายุการใช้พร้อมน�าออกให้

บริการ ในส่วนการด�าเนินงานด้านการจดัการความรูน้ัน้ กลุม่งานได้ด�าเนนิการศกึษาวเิคราะห์ประเดน็ยทุธศาสตร์ของส�านกั

วิทยบริการฯ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการภายใต้การก�ากับดูแลที่ดี กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แห่งการเรียนรู้ เพื่อบูรณาการระบบประกันคุณภาพและการประเมินผลการปฏิบัติงานไปสู่การพัฒนางานประจ�า ในการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบของมหาวิทยาลัยนั้น ซึ่งได้ก�าหนดองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม  ที่ 1 

การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้  ได้ท�าการศึกษาวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ เพื่อบูรณาการตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพเข้าสู่การพัฒนา

งานประจ�าของบุคลากร ผลการศึกษาจึงได้น�ามาวางแผนการด�าเนินงานด้านการจัดการความรู ้ในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2558–2561 ในโครงการ “การพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้องค์ความรู้จากกระบวนการแก้ปัญหาการปฏิบัติงาน

ประจ�าวัน” 

 ในการด�าเนินโครงการจะมีกิจกรรมย่อย 3 กิจกรรม คือ กิจกรรม 1) กิจกรรมบันทึกร่องรอยการปฏิบัติงาน 

อย่างเป็นระบบ 2) กิจกรรมโสเหล่ประจ�าสปัดาห์ และ 3) กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ ซึ่งการด�าเนินการทั้ง 3 กิจกรรมบุคลากร

ในกลุ่มงานจะน�าปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ปัญหา    จากการปฏิบัติงาน มาสกัด วิเคราะห์ รวบรวม และพัฒนา 

รูปแบบการจัดเก็บองค์ความรู้ รวมทั้งสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน ท�าให้เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วม

กันของบุคลากรภายในกลุ่มงาน ซึ่งน�าไปสู่การพัฒนาคน พัฒนางานของกลุ่มงานสู่ความเป็นเลิศ 

2. วัตถุประสงค์

 1. เพื่อรวบรวม จัดเก็บ และจัดระบบองค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานประจ�าวันของ

บุคลากรกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

 2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรใช้องค์ความรู้ในการพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ

 3. เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

3. ผู้ใช้ความรู้

 1. บคุลากรกลุ่มงานพฒันาทรพัยากรสารสนเทศ ส�านกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภัฏ

นครราชสีมา จ�านวน 13 คน
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 2. เจ้าหน้าที่ บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านห้องสมุด หน่วยงานบริการด้านสารสนเทศ หรือผู้ที่สนใจทั่วไปในวิชาชีพ

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

4. การด�าเนินงานและกระบวนการจัดการความรู้

 กลุ่มพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ได้ด�าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ภายใต้โครงการ “การพัฒนางานสู่ความ 

เป็นเลิศ โดยใช้องค์ความรู้จากกระบวนการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานประจ�าวัน” โดยน�าขั้นตอนในการจัดการความรู้ของ

ส�านักงาน กพร. เป็นแนวทางในการด�าเนินกิจกรรม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
  4.1 การบ่งชี้ความรู้ ในการปฏิบัติงานของกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศมีการก�าหนดเป้าหมาย 
ในการปฏิบัติงานโดยใช้ตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน (KPI) ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ และเพื่อให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุตาม
เป้าหมาย จึงได้มีการ SWOT ภารกิจของกลุ่มงานพัฒนาฯ และยุทธศาสตร์ของส�านักฯ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อก�าหนดแผนการ
ด�าเนินงานด้านการจัดการความรู้ เพื่อหาองค์ความรู้ที่จ�าเป็นในการพัฒนางานและพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงาน
บรรลุตามเป้าหมายของกลุ่มงาน ซึ่งประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมบันทึกร่องรอยการปฏิบัติงาน กิจกรรมโสเหล่
ประจ�าสัปดาห์ และกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ 
  4.2 การสร้างและแสวงหาความรู้ ด�าเนินการสร้างและแสวงหาองค์ความรู้ใหม่จากการแก้ปัญหา 
การปฏบิตังิานประจ�าวนัและแสวงหาองค์ความรู้จากภายนอกเพือ่ให้งานส�าเรจ็ตามเป้าหมาย รวมไปถงึการรักษาองค์ความ
รู้เก่าและน�ามาจัดเก็บให้เป็นระบบ สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว รวมทั้งก�าจัดองค์ความรู้ที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ โดยมีการด�าเนินกิจกรรม 3 กิจกรรม ได้แก่
   4.2.1 กิจกรรมบันทึกร่องรอยการปฏิบัติงาน บุคลากรของกลุ ่มงานพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ ต้องท�าการบันทึกสถิติการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือข้อเสนอแนะในการ
ปฏิบัติงานประจ�าวันลงในสมุดบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าวัน พร้อมกับรายงานให้ผู้บังคับบัญชาและเพื่อน 
ร่วมงานได้รบัทราบ หากพบปัญหาทีส่่งผลกระทบต่อระบบงานหรือเพือ่นร่วมงาน จะท�าการระดมสมองร่วมกนัเพือ่หาแนวทาง
แก้ปัญหาต่อไป
   4.2.2 กิจกรรมโสเหล่ประจ�าสัปดาห์ เป็นกิจกรรมที่ให้บุคลากรกลุ่มงานมีส่วนร่วมใน
กระบวนการจัดการความรู้ในรูปแบบกิจกรรมโสเหล่ประจ�าสัปดาห์ โดยจะมีทีมงานในการด�าเนินกิจกรรมหมุนเวียนกันท�า
หน้าที่ประกอบด้วย 1) คุณเอื้อ ท�าหน้าที่ก�าหนดหัวข้อและวัตถุประสงค์ในการโสเหล่ประจ�าสัปดาห์ โดยวิเคราะห์ประเด็น
ปัญหาที่พบในการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน 2) คุณอ�านวย ท�าหน้าท่ีก�าหนดประเด็นค�าถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์
ของกิจกรรม ซักถาม กระตุ้น ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในกลุ่มงาน 3) คุณลิขิต ท�าหน้าที่ จดบันทึก
ความรูท้ีไ่ด้จากกจิกรรมเพือ่น�าไปสรปุองค์ความรู ้4) คณุประสาน ท�าหน้าทีเ่ตรยีมการในการด�าเนนิกจิกรรม จดัเตรยีมสถาน
ที่ วัสดุอุปกรณ์ เอกสารต่างๆ พร้อมทั้งถ่ายภาพบรรยากาศการด�าเนินกิจกรรมเพื่อใช้ประกอบในการจัดท�ารายงานผลการ
จัดการความรู้ของกิจกรรมนั้นๆ
   4.2.3 กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ เป็นการระดมสมองของบุคลากรในกลุ่มงาน หรือผู้มีส่วน
เกีย่วข้อง เพือ่หาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกนั อนัจะน�าไปสูข้่อตกลง ขัน้ตอน หรอืวธิปีฏบิตัท่ีิดใีนการน�าไปแก้ปัญหาในการ
ปฏิบัติงานประจ�าวัน รวมถึงการระดมสมองเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาต่อยอดงานที่ปฏิบัติอยู่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  4.3  การจดัความรูใ้ห้เป็นระบบ ได้มกีารวเิคราะห์และจดัการองค์ความรูท้ีไ่ด้ตามงาน ทีอ่ยูใ่นภาระหน้าที่
ของกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โดยจัดเก็บองค์ความรู้ในรูปแบบของเอกสาร ไฟล์เสียง ภาพถ่าย อีกทั้งได้พัฒนา
จัดเก็บองค์ความรูใ้นรูปแบบออนไลน์โดยการจดัท�าเวบ็บลอ็ก (Blog) เพือ่ให้สามารถเข้าถงึและน�าองค์ความรูม้าใช้ประโยชน์

ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องในอนาคต  



185185

  4.4  การประมวลและกลั่นกรองความรู้ ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีการทบทวน ปรับปรุงเนื้อหาของ 

องค์ความรู้ทีไ่ด้ให้สมบรูณ์ พร้อมทัง้เสนอองค์ความรูท้ีไ่ด้ต่อผู้บังคบับัญชาเพือ่ด�าเนนิการตรวจสอบองค์ความรูใ้ห้เป็นไปตาม

มาตรฐานทางวิชาชีพ และตามรูปแบบที่กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศก�าหนดไว้ เพื่อให้ได้เอกสารท่ีเป็นมาตรฐาน

และสามารถน�าไปใช้ปฏิบัติได้

  4.5  การเข้าถึงความรู้ จัดท�าแหล่งจัดเก็บองค์ความรู้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้ง่าย สะดวก 

และรวดเร็ว โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ เว็บบล็อก (Blog) และ Facebook รวมทั้งมีการจัดเก็บองค์ความรู้ใน

รูปแบบของแฟ้มเอกสารเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย 

  4.6  การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ มีการระดมความรู้ตามข้อบ่งชี้ โดยบุคลากรของกลุ่มงานมีส่วนร่วม

ในการรวบรวมองค์ความรู้ที่ต้องการน�ามาสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยผ่านกิจกรรมโสเหล่ประจ�าสัปดาห์ ชุมชนนักปฏิบัติ 

และการประชุมภายในกลุ่มงาน โดยเปิดโอกาส   ให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนความรู้ และร่วมกันแสวงหาความรู้จากภายนอก 

เพื่อน�ามาปรับปรุงพัฒนาองค์ความรู้เดิมและเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ

กับกลุ่มงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในส�านักวิทยบริการฯ และหน่วยงานที่เข้ามาศึกษาดูงาน  

  4.7  การเรยีนรู ้มกีารน�าองค์ความรูท้ี่เกิดจากกิจกรรมทัง้ 3 กจิกรรมไปใชใ้นการแก้ปัญหาการปฏบิัตงิาน 

เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มงานจากการสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์ใหม่หมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง 

ท�าให้ผลการปฏิบัติงานมีความถูกต้องเป็นไปตามตัวชี้วัด (KPI) ที่ได้ก�าหนดไว้    

5. สรุปผลลัพท์การด�าเนินโครงการ

 จากการด�าเนินโครงการ “การพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้องค์ความรู้จากกระบวนการแก้ปัญหาการปฏิบัติ

งานประจ�าวัน” สามารถสรุปผลการด�าเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ได้ ดังนี้

 5.1 เพื่อรวบรวม จัดเก็บ และจัดระบบองค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานประจ�าวันของ

บุคลากรกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

 จากการด�าเนินการกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม สามารถสรุปผลการด�าเนินกิจกรรมได้ดังนี้

  5.1.1 กิจกรรมบันทึกร่องรอยการปฏิบัติงาน จากการด�าเนินการสามารถสรุปปัญหาได้ดังนี้

 จากการรวบรวมปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาทีไ่ด้จากสมดุบนัทกึรายงานผลการปฏบิตังิาน พบว่า การปฏบิตัิ

งานของกลุ่มเทคนิค พบปัญหา จ�านวน 50 ปัญหา ได้รับการแก้ไขแล้ว จ�านวน 28 ปัญหา คิดเป็นร้อยละ 56 ของปัญหาที่

ได้รับการแก้ไข และ 22 ปัญหา ยังไม่ได้รับการแก้ไข ส่วนการปฏิบัติงานของกลุ่มวิชาชีพ พบปัญหา จ�านวน 96 ปัญหา  
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ได้รับการแก้ไขแล้ว จ�านวน 67 ปัญหา คิดเป็นร้อยละ 70 ของปัญหาที่ได้รับการแก้ไข และ 29 ปัญหา ยังไม่ได้รับการแก้ไข 

 ปัญหาจากการปฏิบัติงานอื่นๆ เช่น การด�าเนินกิจกรรม/โครงการที่ได้รับมอบหมาย หรือภาระงานตามค�าสั่งของ 

ผู้บังคับบัญชา พบว่ามีปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน จ�านวน 46 ปัญหา ได้รับการแก้ไขแล้ว 27 ปัญหา คิดเป็นร้อยละ 

59 ของปัญหาที่ได้รับการแก้ไข และ 19 ปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ซ่ึงปัญหาท่ียังไม่ได้รับการแก้ไขท้ังกลุ่มเทคนิค  

กลุ่มวิชาชีพ และงานอื่นๆ ใช้กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาช่วยในการพิจารณาแก้ปัญหา       

  5.1.2 กิจกรรมโสเหล่ประจ�าสัปดาห์ จากการด�าเนินกิจกรรมโสเหล่ประจ�าสัปดาห์ สามารถสรุปองค ์

ความรู้ได้ 11 องค์ความรู้ดังนี้      

   5.1.2.1 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ปัญหาและความพร้อม)

   5.1.2.2 ภาระหน้าที่ของตนเองที่ได้รับมอบหมาย

   5.1.2.3 สถานที่ศึกษาดูงานในเส้นทางภาคตะวันออก

   5.1.2.4 การติดตามแผนพัฒนารายบุคคล

   5.1.2.5 ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงาน

   5.1.2.6 ปัญหาการท�างานที่อยากให้มีการแก้ไขมากที่สุด 

   5.1.2.7 องค์ความรู้เกี่ยวกับงานตนเองที่จะถ่ายทอดให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   5.1.2.8 รูปแบบการท�ารายงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   5.1.2.9 การสื่อสารระหว่างงาน

   5.1.2.10 แนวปฏิบัติการแต่งกายในการท�างาน

   5.1.2.11 การพัฒนารูปแบบการจัดเก็บองค์ความรู้ในระบบออนไลน

 

ภาพที่ 1 การจัดกิจกรรมโสเหล่ประจ�าสัปดาห์
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  5.1.3 กิจกรรมชุมชนแนวปฏิบัติ สามารถสรุปได้ 6 แนวปฏิบัติ ดังนี้

   5.1.3.1 แนวปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

   5.1.3.2 การทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ ส�านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

   5.1.3.3 แนวปฏิบัติในการน�าส่งทรัพยากรสารสนเทศให้งานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศก่อน

ออกบริการ ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

   5.1.3.4 แนวปฏิบัติการวิเคราะห์หมวดหมู่ หัวเรื่อง และการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ

กลุ่มวิทยานิพนธ์ ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

   5.1.3.5 แนวปฏิบัติการจัดการทรัพยากรสารสนเทศและการจัดท�าฐานข้อมูลบรรณานุกรมสื่อ

โสตทัศนวัสดุ ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

   5.1.3.6 การทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานรายบุคคล กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

  5.1.4 การจัดเก็บองค์ความรู้ 

  จากการด�าเนนิกจิกรรมทัง้ 3 กิจกรรม ท�าให้เกดิองค์ความรูเ้กีย่วกบัแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏบิตัิ

งานประจ�าวนัเป็นจ�านวนมาก เพือ่ให้องค์ความรูน้ั้นมรีะบบการจดัเกบ็ และเข้าถึงได้สะดวก รวดเรว็ กลุม่งานพฒันาทรัพยากร

สารสนเทศ จึงมีรูปแบบในการจัดเก็บองค์ความรู้ต่างๆ ดังนี้

  1) การบนัทกึองค์ความรูเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นเอกสาร โดยการจัดท�าแฟ้มรวบรวมรายงานสรปุปัญหา

และแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานประจ�าวัน องค์ความรู้ที่ได้จากชุมชนแนวปฏิบัติ      

  2) การสร้างคลังข้อมูลองค์ความรู้ของกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โดยการจัดท�าเว็บ Blog  

เพือ่จดัเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ และสมาชกิทกุคนสามารถเข้าถงึได้ทกุที ่ทกุเวลา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สามารถ

สรุปองค์ความรู้ที่จัดเก็บได้ดังนี้

     หัวข้อองค์ความรู้ จ านวนองค์ความรู้ 
1. รายงานการประชุมของกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 10 
2. สรุปองค์ความรู้จาก อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน  22 
3. ชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) 11 
4. แนวปฏิบัติที่ดี 6 

สรุป จ านวนองค์ความรู้ที่ได้จดัเก็บ 47 
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ภาพที่ 2 แสดงเว็บบล็อกการจัดเก็บองค์ความรู้ของกลุ่มงาน

  3) ช่องทางในการเผยแพร่องค์ความรู้ โดยใช้ Facebook เผยแพร่เฉพาะภายในกลุ่มงาน เพราะข้อมูลที่

จัดท�ายังไม่ได้ท�าการสังเคราะห์ จัดหมวดหมู่ ซึ่งจะด�าเนินการในปีงบประมาณต่อไป

 5.2 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรใช้องค์ความรู้ในการพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ

  จากการด�าเนนิกจิกรรมการจัดการความรูท้ัง้ 3 กจิกรรมย่อย สามารถจดัเกบ็องค์ความรูจ้ากการแก้ปัญหา

ในการปฏิบัติงาน ได้จ�านวน 17 องค์ความรู้ และมีการจัดเก็บองค์ความรู้โดยใช้เว็บบล็อกเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บ ชึ่งช่วย

ส่งเสรมิให้บุคลากรเข้าถงึองค์ความรูไ้ด้ง่าย สะดวก รวดเรว็ อกีทัง้มกีารจดัเก็บองค์ความรูอ้ย่างเป็นระบบ หมวดหมู่ สามารถ

ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงเพ่ิมเติมในการปฏิบัติงานของบุคลากร ท�าให้บุคลากรสามารถมีแนวการปฏิบัติงานท่ีดี ซ่ึงส่งผลให้การ

ปฏิบัติงานมีความถูกต้อง ได้มาตรฐานทางวิชาชีพ และเกิดการพัฒนางานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึนอย่างเห็น

ได้ชัด ดังนี้

  5.2.1 การส่งรายการบรรณานุกรมเข้าร่วมเครือความร่วมมือในการท�าสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบัน

อุดมศึกษาไทย (UCTAL) มีความถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมรายการบรรณานุกรมของ UCTAL เป็นต้น

  5.2.2 การน�าองค์ความรู้เกี่ยวกับงานท่ีปฏิบัติไปประกอบการจัดท�าคู่มือปฎิบัติงาน (บทท่ี 5) เพื่อเข้าสู่

ต�าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน

 5.3 เพ่ือให้เกดิวฒันธรรมการแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารปฏบัิตงิานของบุคลากรในกลุม่งานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ 

  โดยมีตัวชี้วัดผลส�าเร็จของกิจกรรม คือ บุคลากรในงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศมีวัฒนธรรมการ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งได้น�าหลักเกณฑ์การประเมินของส�านักงานพัฒนาระบบราชการ (กพร.)  ในประเด็นเรื่องการประเมิน

องค์กรตนเอง เรื่อง การจัดการความรู้ หมวด 3 วัฒนธรรมในเรื่องการจัดการความรู้ ซึ่งผลการประเมินมีดังนี้

  ประเดน็ที ่1 เป็นองค์กรทีส่่งเสรมิและให้การสนบัสนนุการแลกเปลีย่นเรยีนรูข้องบุคลากร กลุม่งานพฒันา

ทรพัยากรสารสนเทศ มีการส่งเสริมให้การสนับสนุนการแลกเปลีย่นเรียนรูแ้นวทางการแก้ไขปัญหาการปฏบิตังิานของบคุลากร 

โดยด�าเนินการจัดกิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ข้ึน 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมบันทึกร่องรอยการปฏิบัติงาน  

กิจกรรมโสเหล่ประจ�าสัปดาห์ และชุมชนแนวปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรในงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ มีระบบการ 
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการปัญหาการปฏิบัติงาน โดยจากกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การประชุมย่อยเฉพาะงาน  

เพ่ือทบทวนการปฏิบัติงาน และร่วมกันท�าข้อตกลง แนวทางในการปฏิบัติงานการหมุนเวียนปฏิบัติหน้าที่ต ่างๆ  

การให้ค�าแนะน�า ปรึกษา ช่วยเหลือ เพื่อนร่วมงาน ตลอดจน การให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน  

เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 

   ประเดน็ที ่2 พนกังานในองค์กรท�างานโดยเปิดเผยข้อมลูและมคีวามไว้เนือ้เชือ่ใจกนัและกัน มกีารด�าเนนิ

กิจกรรมชุมชนแนวปฏิบัติ  (Cops) โดยมีการน�าปัญหาในการปฏิบัติงานมาเล่าเพื่อให้เพื่อนร่วมงานช่วยแสดงความคิดเห็น 

เสนอแนวคิด และระดมสมองในการช่วยแก้ปัญหา และน�าองค์ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมมาเผยแพร่ในเว็บ Blog และ  

Facebook ของงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านหน้าเว็บไซต์ของส�านักฯ 

   ประเด็นที่ 3 องค์กรตระหนักว่าวัตถุประสงค์หลักของการจัดการความรู้คือ การสร้าง หรือเพิ่มพูนคุณค่าให้แก่ผู้ใช้

บริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ มีการน�าองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการแก้ไขปัญหา  

ในการปฏบิตังิาน และแนวปฏบิตัทิีด่ ีไปใช้ในการปฏบิตังิานจรงิ ซึง่ท�าให้บคุลากรทกุคนเกดิการรบัรู ้รบัทราบ และตระหนกั

ถึงความส�าคัญในการด�าเนินกิจกรรม รวมถึงเห็นประโยชน์ที่จะน�าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น

 ประเด็นที่ 4 องค์กรส่งเสริมให้บุคลากร เกิดการเรียนรู้ โดยการให้อิสระในการคิด และการท�างาน รวมทั้งกระตุ้น

ให้พนักงานสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ บุคลากรทุกคนในงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น  

เสนอแนวคิดในการประชุมย่อย ประชุมประจ�าเดือน  เพื่อหาแนวทางการไขปัญหาการปฏิบัติงาน และที่ประชุมร่วมรับฟัง

ความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน และให้การช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน น�าไปสู่ข้อตกลง ข้อก�าหนด กติกา แนวทางการปฏิบัติ

งานร่วมกัน และบุคลากรแต่ละคนมีส่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรม เช่น มีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนการเป็นเลขานุการใน

การประชุมประจ�าเดือน  บุคลากรท�าหน้าที่คุณอ�านวย คุณลิขิต ในการจัดกิจกรรมชุมชนแนวปฏิบัติ  และหากมีบุคลากรที่

น�าเสนอผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามตัวชี้วัดหรือเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ จะมีการกล่าวยกย่องชมเชยต่อที่ประชุม เพื่อเป็น

ขวัญและก�าลังใจ รวมถึงเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรเกิดการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

  ประเด็นที่ 5 ทุกคนในองค์กรถือว่าการเรียนรู้เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของทุกคน การด�าเนินกิจกรรมการ

จัดการความรู้ของงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ บุคลากร   ทุกคนในงานจะมีส่วนร่วมในการด�าเนินการการจัดการความ

รูภ้ายในงาน และมหีน้าทีร่บัผดิชอบตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย โดยเริม่ตัง้แต่มตีวัแทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการจัดการความ

รู้ของส�านกัฯ และน�าผลการประชมุมารายงานต่อทีป่ระชมุประจ�าเดอืนของงานพฒันาทรพัยากรสารสนเทศทกุครัง้   นอกจาก

นี้จะมีการหมุนเวียนหน้าที่เป็นคุณเอื้อ คุณอ�านวย คุณลิขิต ในการด�าเนินกิจกรรมโสเหล่ประจ�าสัปดาห์ และกิจกรรมชุมชน

แนวปฏิบัติ 

6. ปัจจัยสู่ความส�าเร็จ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)

 6.1 ผู้บริหารขององค์กรให้ความส�าคัญต่อการจัดการความรู้ ทั้งให้การสนับสนุนงบประมาณ และให้โอกาสในการ 

น�าเสนอประเด็นการจัดการความรู้ที่บุคลากรต้องการได้โดยอิสระ

 6.2 การจดัการความรู ้เป็นตัววชีว้ดัในการประกนัคณุภาพการศึกษา และเป็นกลยทุธ์หนึง่ในยทุธศาสตร์ทัง้ในระดบั

มหาวิทยาลัย และของส�านักวิทยบริการฯ ท�าให้มีการด�าเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองตัวชี้วัดประกันคุณภาพ และ

ยุทธศาสตร์ขององค์กร

 6.3 การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนในการด�าเนินกิจกรรม และการให้ความร่วมมือของบุคลากร เพื่อร่วม 

ผลักดันโครงการให้ส�าเร็จตามเป้าหมาย และเกิดค�าว่า “ทีม KM” ที่ทุกคนเป็นสมาชิก

 6.4 องค์ความรู้ถูกน�าไปใช้ได้ประโยชน์จริงๆ ท�าให้บุคลากรเห็นถึงคุณค่าของการจัดการความรู้
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7. การน�าไปใช้ประโยชน์ 

 จากการด�าเนินโครงการตามแผนการจัดการความรู้ บุคลากรกลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ ได้ทบทวนการด�าเนิน

โครงการ เพื่อสรุปผลการน�าองค์ความรู้ไปใช้ ซึ่งท�าให้ทราบถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้น ดังนี้

 7.1 แนวปฏิบัติที่ดีใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติของบุคลากร รวมถึงใช้เป็นข้อมูลในการอ้างอิง เมื่อเกิดปัญหาในการ

ปฏิบัติงาน หรือความไม่เข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติระหว่างผู้ปฏิบัติงาน 

 7.2  องค์ความรู้เกี่ยวกับงานใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของงานตนเอง และตรวจสอบความถูกต้องของงาน

ท่ีมกีารส่งต่อระหว่างผู้ปฏบิตังิานทีเ่กีย่วข้องกนั รวมทัง้การเผยแพร่ความรูเ้กีย่วกบังานให้เพือ่นร่วมรบัรูร้บัทราบถงึขอบเขต

งานของตนเอง เพื่อเกิดความเข้าใจที่ตรงกัน

 7.3 บุคลากรในกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศได้รับรู้และเข้าใจกระบวนการท�างานของกลุ่มงานและ 

เพื่อนร่วมงาน รวมทั้งกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศมีการจัดเก็บองค์ความรู้ที่เป็นระบบ โดยมีการจัดเก็บองค์ความรู้

ในรูปแบบเอกสารและไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ บุคลากรจึงสามารถเรียนรู้กระบวนการท�างานและแนวปฏิบัติท่ีดีในการท�างาน

ของเพือ่นร่วมงานได้ตลอดเวลา ส่งผลให้บคุลากรสามารถปฏบิตังิานแทนกนัได้ หรอืสามารถช่วยเหลอืงานบางส่วนของเพือ่น

ร่วมงานได้

 7.4 มีรูปแบบการแก้ปัญหาที่เป็นระบบ บุคลากรกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศสามารถน�ารูปแบบการ 

แก้ปัญหาในการปฏบิตังิานไปใช้แก้ปัญหาในการปฏิบติังานประจ�าวนัของตนเอง ส่งผลให้บุคลากรสามารถตดัสนิใจแก้ปัญหา

ท่ีพบในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ด้วยตนเอง รวมทั้งช่วยลดจ�านวนปัญหาที่ค้างและรอการแก้ไข 

จากหัวหน้างาน หรือผู้บังคับบัญชาระดับสูง ส่งผลในการด�าเนินงานมีความคล่องตัวมากขึ้น

 7.5 การน�าองค์ความรู้ที่ได้จากการแก้ปัญหาในการปฎิบัติงานประจ�า ไปใช้ประกอบในการจัดท�าคู่มือปฏิบัติงาน 

(บทที่ 5) ในการเข้าสู่ต�าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน

8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้การประเมินผลการน�าองค์ความรู้ไปใช้

 จากการด�าเนินโครงการ “การพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศโดยใช้องค์ความรู้จากกระบวนการแก้ปัญหาการปฏิบัติ

งานประจ�าวัน” บุคลากรของกลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ ทั้ง 12 คน เป็นผู้มีส่วนร่วมในการด�าเนินโครงการ และเป็นผู้สร้าง

องค์ความรู้ทั้งหมดที่เกิดขึ้น จากการลงมือปฏิบัติ ร่วมกันเรียนรู้ เพื่อสกัดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน  

โดยองค์ความรู้ทั้งหมดผ่านการทดลองใช้ ปรับปรุง แก้ไข ให้เหมาะสมกับบริบทของงานในปัจจุบัน ซึ่งจากการสังเกต พบว่า 

 8.1 บุคลากรในกลุ่มงานมีการปฏิบัติงานโดยใช้องค์ความรู้ท่ีจัดเก็บอย่างเป็นระบบ มาแก้ไขปัญหาอุปสรรคท่ีพบ

ด้วยตนเองก่อน เพือ่ให้การปฏบิตังิานเป็นไปอย่างถกูต้อง และปฏบิตัไิด้อย่างต่อเนือ่ง โดยไม่ต้องรอให้หวัหน้างานลงไปแก้ไข

ปัญหาในการปฏิบัติงานทุกครั้ง แต่ใช้วิธีการรายงานผลการแก้ไขปัญหา อุปสรรคที่พบแทน

 8.2 บุคลากรในกลุ่มงานมีวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่ถ้อยที่ถ้อยอาศัย ช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนร่วมงานในการแก้ไข

ปัญหาต่างๆ 

 8.3 บคุลากรมผีลการปฏบิติังานท่ีมคุีณภาพเพิม่มากขึน้ บคุลากรทกุคนเข้าใจงาน รูง้าน พร้อมพฒันางานของตนเอง 

และของส�านักเพื่อพัฒนางานสู่ความเป็นเสิศ

 8.4 ประเมินผลจากจ�านวนองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้น และจ�านวนการเข้าใช้เว็บบล็อกของบุคลากร

 8.5 การยอมรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การขอเข้าการศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้ของบุคลากร 

งานวิเคราะห์ทรพัยากรสารสนเทศ จากมหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธาน ีพร้อมแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และน�ากระบวนการการจดัการ

ความรู้ไปประยุกต์ใช้
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9. แหล่งอ้างอิงหรือบุคคลอ้างอิง

 9.1 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.  2558.  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส�าหรับ

 หน่วยงานสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2558. นครราชสีมา : กองประกันคุณภาพการศึกษา.

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. 2558. 

แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2558-2561.  นครราชสีมา : ส�านักวิทยบริการฯ

ส�านักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.  2548.  คู่มือการจัดท�าแผนการจัดการความรู้ : 

 โครงการพัฒนาส่วนราชการ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ในส่วน

 ราชการ.  กรุงเทพฯ : ส�านักงาน ก.พ.ร.

 9.2 บุคคลอ้างอิง

 1. บุคลากรงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุดรธานี เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560 

10. ภาพรวมของบทความ (บทสรุปผู้บริหาร)

 การจัดการความรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้น�าองค์ความรู้ในตนเอง หรือการสร้าง แสวงหาความรู้ใหม่ๆ 

น�ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาการปฏิบัติงาน เพื่อการพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ และก่อให้เกิดวัฒธรรมการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของการจัดการความรู้ ในการจัดท�าแผนการจัดการความรู้

ต้องมีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของส�านักวิทยบริการฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งการด�าเนิน

งานด้านการจดัการความรูห้ากได้รบัการสนบัสนนุจากผูบ้รหิารของหน่วยงาน ในการส่งเสรมิ สนบัสนนุให้บคุลากรเหน็ความ

ส�าคัญ และเล็งเห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้ อันจะส่งผลให้หน่วยงานพัฒนาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้

11. ผู้ด�าเนินโครงการ    

 โดย ทมี “ฅนพฒันา” งานพฒันาทรพัยากรสารสนเทศ กลุม่งานพฒันาทรพัยากรสารสนเทศ ส�านกัวทิยบรกิารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งมีสมาชิก จ�านวน 13 คน 

 ผู้ประสานงาน  นางสาวนาตยา  ศิริทับ  n.sirithub@gmail.com  tel. 086-582-8720

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ส�านักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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ด้านการบูรณาการองค์ความรู้สู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (สายสนับสนุน)

แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) การจัดท�ารายงานการประชุม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1. ที่มาและความส�าคัญ

 งานด้านเอกสารถือเป็นงานที่มีความส�าคัญ และมีความจ�าเป็นส�าหรับทุกองค์กร เนื่องจากในการปฏิบัติงานและ

การสือ่สารยงัคงต้องใช้เอกสารในการตดิต่อกนัอยู ่ซึง่การตดิต่อสือ่สารทีเ่ป็นทางการมีหลายวธิ ีแต่ทีน่ยิมเป็นการแพร่หลาย 

ได้แก่ การตอบโต้ หรือชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจัดท�าเป็นเอกสารที่เรียกว่า “หนังสือราชการ” ซึ่งสิ่งที่ส�าคัญยิ่ง คือ 

การใช้ภาษาที่ดี ถูกต้อง ชัดเจน และสามารถบอกถึงวัตถุประสงค์ของผู้เขียนได้อย่างตรงประเด็น เข้าใจง่าย จะช่วยในการ

ติดต่อสื่อสารแก่ผู้ที่ต้องการติดต่อหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดประสิทธิผล และช่วยประหยัดเวลาในการปฏิบัติงานได้ การเขียน

หนงัสอืตอบโต้มไิด้มคีวามหมายเพยีงตัวหนงัสอืและเอกสารเท่านัน้หากยงับ่งบอกถงึประสทิธิภาพในการท�างานของบคุลากร

และองค์กรนั้น ๆ ด้วย

 การจัดท�ารายงานการประชุม ถือได้ว่าเป็นงานด้านเอกสารอย่างหนึ่งท่ีมีความส�าคัญ ซ่ึงเป็นการบันทึกความคิด

เห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมและมติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน ดังนั้น เมื่อมีการประชุม จึงเป็นหน้าท่ีของฝ่าย

เลขานุการที่จะต้องรับผิดชอบจัดท�ารายงานการประชุม ซึ่งปัญหาของการเขียนรายงานการประชุมที่พบบ่อย คือ  

ไม่รู้วิธีการด�าเนินการประชุมที่ถูกต้อง ไม่รู้จะจดอย่างไร ไม่เข้าใจประเด็นของเรื่อง ซึ่งผู้จดบันทึกการประชุมจะต้องรู้วิธีคิด

ก่อนเขียน รู้ล�าดับความคิด รู้โครงสร้างความคิด รู้องค์ประกอบเนื้อหา จะท�าให้เขียนได้เข้าใจง่าย ไม่สับสนวกวน 

 นอกจากนัน้แล้วคณะฯ ยงัมกีารด�าเนินงานในรปูของคณะกรรมการหรอืคณะท�างานต่าง ๆ  ซึง่ท�าให้ต้องมกีารจดัการ

ประชุมร่วมกัน แต่ประสิทธิผลของการประชุมน้ัน นอกจากจะข้ึนอยู่กับการจัดการประชุม และการน�าประชุมท่ีดีแล้ว  

ท่ีส�าคญัมากทีไ่ม่อาจมองข้ามคอื “การจดบนัทึกรายงานการประชมุ และการจดัท�ารายงานการประชมุ” เพราะหากผูบ้นัทกึ

รายงานการประชุมเขียนรายงานการประชุมที่ไม่ได้ประสิทธิภาพแล้ว จะท�าให้เกิดความไม่ชัดเจนในการน�าไปปฏิบัติ  

ไม่ชัดเจนในการติดตามผล และส่งผลให้การประชุมนั่นต้องสูญเปล่า ซ่ึงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ มีการประชุม

ระดับคณะ ระดบัประธานหลักสตูร หรอืการประชมุคณะกรรมการประจ�าคณะ หรอืหน่วยงาน อยูเ่ป็นประจ�า หากเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงานในด้านนี้มีไม่สามารถ

 จดบันทึกรายงานการประชุมได้ตรงประเด็นที่ส�าคัญ ก็จะท�าให้เนื้อหาในการประชุมไม่สามารถน�ามาปฏิบัติได้ตรง

ตามวัตถุประสงค์

2. วัตถุประสงค์

 2.1 เพื่อให้บุคลากรของคณะฯมีความรู้ความเข้าใจ ถึงหลักการและรูปแบบของการจัดท�ารายงานการประชุม และ

การจดรายงานประชุมได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

 2.2 เพื่อฝึกทักษะในการจับประเด็นและสรุปสาระ ส�าคัญให้ได้อย่างครบถ้วน

 2.3 เพื่อให้สามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 2.4 เพือ่เป็นแนวทางในการศึกษาส�าหรบัผูท้ีจ่ะต้องรบัมอบหมายภาระงานในการจดัการประชุม และการจดรายงาน

การประชุม และผู้สนใจ
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3. ผู้ใช้ความรู้

 ผู้ปฏิบัติงานธุรการ/งานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และบุคลากรงานด้านอื่น ๆ 

4. มีการใช้กระบวนการจัดการความรู้

 4.1 แผนการด�าเนินงาน/กระบวนการ

  1. ค้นหาและเก็บรวบรวมข้อมูลของการด�าเนินงานด้านการจัดท�ารายงานการประชุม

  2. ท�าการออกแบบแนวทางการด�าเนินการจัดท�ารายงานการประชุม เรียนรู้ และประเมินผล

  3. เขียนรูปแบบการจัดท�ารายงานการประชุม เริ่มตั้งกระบวนการเตรียมการประชุม การจดรายงาน 

การประชุม และการจัดท�ารายงานการประชุม

 ในการจัดท�ารายงานการประชุมต้องเริ่มจากการจัดเตรียมการประชุม ซึ่งเป็นกระบวนเริ่มต้นของการด�าเนิน 

การประชุม ดังนั้น การใช้กระบวนการจัดการความรู้ เริ่มจาก 

  4.1.1 การจัดเตรียมสถานที่ประชุมมีความส�าคัญต่อการประชุมมาก การเตรียมการจัดเตรียมสถานที่

ประชุม ในการประชุมแต่ละครั้งอาจจะแตกต่างกัน เช่น จ�านวนผู้เข้าประชุม ลักษณะการประชุม 

วัตถุประสงค์ของการประชุม เลขานุการ หรือผู้รับมอบหมาย มีหน้าที่ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของการประชุม เช่น จะประชุม

เรื่องอะไร มีระเบียบวาระการประชุมอะไรบ้าง (เพื่อจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบ) 

ผู้เข้าประชุมคือใครบ้าง การเลือกห้องประชุม การจัดโต๊ะประชุมเพื่อให้เกิดความสะดวกในการนั่งประชุม

  4.1.2 การจัดท�าระเบียบวาระการประชุม คือ ล�าดับรายงานที่ก�าหนดไว้เสนอที่ประชุม

  4.1.3 การเขียนจดหมายเชิญประชุม

  4.1.4 การจดรายงานการประชุม รายงานการประชุม จัดเป็นหนังสือราชการชนิดที่ 6 คือ หนังสือที่ 

เจ้าหน้าที่จัดท�าขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ ดังนั้น การจัดท�ารายงานการประชุมต้องจัดท�าให้ถูกต้อง  ซึ่งจะมีการ

บนัทกึข้อมลูแบบใดนัน้ ขึน้อยูก่บัความเหมาะสมหรอืความต้องการของทีป่ระชุมว่าต้องการรายละเอยีดของข้อมูลมากน้อย

เพียงใด การบันทึกการประชุมสามารถท�าได้ 3 วิธี คือ

 1. จดละเอียดทุกค�าพูด พร้อมด้วยมติของที่ประชุม เป็นการจดค�าพูดทุกค�าของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนโดยจดว่า

ใครพูดว่าอย่างไรค�าต่อค�าตามที่พูด

 2. การจดย่อเรื่องที่พิจารณา และย่อค�าพูดเฉพาะที่เป็นประเด็นส�าคัญ อันน�าไปสู่มติของที่ประชุม พร้อมด้วยมติ

ของที่ประชุม เป็นการจดว่าที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องใด โดยมีประเด็นที่พิจารณาอย่างไร จดย่อค�าพูดเอาแต่ใจความ (ไม่จด

ทุกค�าตามค�าพูด) และจดย่อค�าพูดของบางคนที่เป็นประเด็นส�าคัญอันน�าไปสู่มติของท่ีประชุม (ไม่จดย่อค�าพูดของทุกคน 

ที่พูด) และจดมติของที่ประชุมด้วย 

 3. การจดสรปุสาระส�าคญัของเรือ่งทีพ่จิารณา ความเหน็ เหตผุลในการพจิารณาของทีป่ระชมุ และมตขิองทีป่ระชมุ 

เป็นการจดว่าที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องใด ซึ่งมีสาระส�าคัญอย่างไร ที่ประชุมมีความเห็นหรือเหตุผลในการพิจารณาอย่างไร 

และมีมติอย่างไรทั้งนี้โดยจดเป็นความเห็นหรือเหตุผลของที่ประชุมเป็นส่วนรวม หรือเป็นฝ่าย ๆ โดยไม่ระบุว่าใครพูดว่า 

อย่างไร

 ขั้นตอนการจดรายงานการประชุม ดังนี้

 1. ผู้รับผิดชอบในการจดรายงานการประชุมเตรียมข้ึนไปจดรายงานการประชุม ณ ห้องประชุม เวลาประมาณ 

12.45 น. (ถ้าเริ่มประชุมเวลา 13.00น.) ควรไปก่อนเวลาเริ่มประมาณ 15 นาที

 2. เตรียมอุปกรณ์เพื่อน�าไปใช้ในการบันทึกรายงานการประชุม เช่น กระดาษ เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องบันทึก
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เสียงขึ้นไปที่ห้องประชุม

 3. เมื่อถึงเวลาประธานกล่าวเปิดประชุม จะต้องจดเวลา “เริ่มประชุมเวลา” ลงไปด้วยพร้อมกับ

กดเครื่องบันทึกเสียง และเตรียมตัวจดรายงานการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

 4. การจดรายงานการประชุมจะจดย่อเรื่องที่พิจารณา และย่อค�าพูดเฉพาะที่เป็นประเด็นส�าคัญเพื่อจะน�าไปสู่มติ

ของที่ประชุม และจะต้องจดมติของที่ประชุมด้วย

 5. เมื่อด�าเนินการจดรายงานการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครบทุกเร่ืองแล้ว เมื่อสิ้นสุดการประชุม 

ประธานจะกล่าวปิดประชุม ต้องจดเวลา “เลิกประชุมเวลา” ลงไปด้วย

 6. เมื่อเลิกประชุม กดปิดเครื่องบันทึกเสียงให้เรียบร้อย หลังจากนั้นไปขอข้อมูลที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเสนอข้อมูลต่อ

ที่ประชุม เพื่อเป็นข้อมูลส�าหรับการเขียนรายงานการประชุมต่อไป

 7. น�ารายงานการประชุมที่จดลงในกระดาษมาพิมพ์ใส่เครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง พร้อมน�าข้อมูลท่ีได้จากท่ี

ประชุมมาประกอบการเขียนรายงานการประชุม หากระเบียบวาระการประชุมใดที่อภิปรายกันแล้ว

ไม่แน่ใจ หรือฟังไม่ทัน ให้น�าเครื่องบันทึกเสียงมาเปิดฟังเพื่อความชัดเจน และเพื่อความถูกต้องตรงประเด็น

 8. เมื่อพิมพ์รายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งเป็นไฟล์ให้กับหัวหน้าส�านักงานคณบดี เพื่อตรวจสอบแก้ไข 

เมื่อหัวหน้าส�านักงานคณบดี ตรวจแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะส่งให้รองคณบดีฝ่ายบริหาร (เลขานุการ) ตรวจความถูกต้อง

ของข้อมูลอีกครั้ง

 9. รองคณบดีฝ่ายบริหาร (เลขานุการ) อ่านตรวจแล้ว จะแจ้งให้หัวหน้าส�านักงานคณบดี แก้ไขให้เรียบร้อยอีกครั้ง 

แล้วจึงจะส่งเวียนรายงานการประชุมดังกล่าวให้กรรมการ และสมาชิกท่ีประชุมพิจารณารับทราบ ทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์โดยขอให้พิจารณาภายในก�าหนด 3 - 5 วัน หากพ้นก�าหนดแล้วจะถือว่ารับรองรายงานการประชุมครั้งนั้น ๆ

 10. เมื่อกรรมการ และสมาชิกบางท ่านมีการแก ้ไขรายงานการประชุม จะตอบกลับเป ็นจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์มาให้เลขานุการคณะเพื่อแก้ไข เมื่อแก้ไขเสร็จจะพิมพ์เอกสารให้ผู้จดรายงานการประชุมและ

ผู้ตรวจรายงานการประชุมลงนาม

 11. น�ารายงานการประชุมท่ีแก้ไขเรียบร้อยแล้ว พิมพ์เป็นเอกสารเสนอต่อรองคณบดีฝ่ายบริหาร (เลขานุการ)  

เพื่อด�าเนินการรับรองรายงานการประชุมในที่ประชุมต่อไป

 12. หากการด�าเนินการเพื่อให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมในที่ประชุม มีผู้ขอแก้ไขอีก จะต้องแก้ไขตามที่

มีผู้ร้องขอ และน�าไปแก้ไขในระเบียบวาระเรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งต่อไป

 4.2 วิธีด�าเนินงาน

  1. ศึกษาเอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและเตรียมการจัดการประชุม

  2. เตรียมการก่อนการประชุม/เตรียมเนื้อหาการประชุม

  3. การด�าเนินการประชุม

  4. การจัดท�ารายงานการประชุม

 ผู้จดรายงานการประชุม ควรปฏิบัติ ดังนี้

  1) ควรมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณรวมทั้งค�าอธิบายและระเบียบ

ส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ในเรื่องรายงานการประชุม

  2) ควรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้แบบรายงานการประชุมตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ

  3) ควรมีความเข้าใจในเนื้อหาและประเด็นที่ควรจด

  4) ควรมีสมาธิในการฟังการประชุม เพื่อสามารถสรุปเนื้อหาและประเด็นได้ถูกต้อง
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 5) ควรทราบว่าการจดรายงานการประชุมทุกวาระ หรือทุกข้อในขั้นตอนท้ายควรมีมติหรือข้อสรุปของที่ประชุม

 6) ควรค�านึงถึงหลักธรรมดาว่า ควรจดรายงานการประชุมให้ได้เนื้อหาอย่างไร จึงจะท�าให้ผู้อ่านเข้าใจเร่ืองราว

ได้ดีอย่างกะทัดรัด

 7) ต้องพยายามเขยีนตวัหนงัสอืให้ไวสามารถเข้าใจในการใช้ภาษาและเครือ่งหมายต่าง ๆ  รวมทัง้การเขยีนประโยค

แบบย่อ

 8) ควรรู้จักสังเกตการใช้ถ้อยค�าส�านวนของเนื้อหาในแต่ละระเบียบวาระ หรือแต่ละข้อแล้วน�าไปใช้ได้อย่าง 

เหมาะสม

 9) ควรย่อความเก่ง กล่าวคือเป็นผู้เข้าใจเรียบเรียงข้อความขึ้นใหม่ให้กะทัดรัดและได้ใจความส�าคัญครบถ้วน

 10) ควรมีความรู้พื้นฐาน ในเรื่องการบันทึกย่อเรื่องและหลักการร่างหนังสือ จะช่วยให้การจดรายงานการประชุม

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 11) ควรรู้จักใช้รหัสอักษรต่าง ๆ ให้ถูกต้อง

 12) ควรรู้จักใช้เลขข้อใหญ่และข้อย่อยให้เหมาะสม สามารถอ้างอิงข้อได้โดยไม่ซ�้าซ้อน
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ขั้นตอนการท างาน การจัดท ารายงานการประชุม 
 

 

ผ่าน 
ไม่ผ่าน 

แก้ไข (1 ชั่วโมง) 
ผ่าน 

แก้ไข (3 ชั่วโมง) 

ไม่ผ่าน 
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5. ผลลัพธ์ที่ได้

 จากการเพิม่ประสทิธภิาพการด�าเนินงาน การจัดท�ารายงานการประชมุ  ซึง่เป็นการให้ความรูแ้ก่ผูป้ฏิบติังานธรุการ/

งานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และบุคลากรงานด้านอื่น ๆ เพื่อให้สามารถด�าเนินการด้านการจัดท�า

รายงานการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ผลลัพธ์ที่ได้จากการด�าเนินงาน คือ ผู้ปฏิบัติงานธุรการ/งานเลขานุการ  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และบุคลากรงานด้านอื่น ๆ สามารถน�าความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติงานได้ น�ามา

ประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ ได้ ผู้ปฏิบัติงานสามารถจัดท�ารายงานการประชุม ที่มีเนื้อ รูปแบบที่ถูกต้อง

6. ปัจจัยสู่ความส�าเร็จ

 ปัจจยัความส�าเรจ็ของกระบวนการเพิม่ประสทิธภิาพการด�าเนนิงาน การจดัท�ารายงานการประชมุ  คอื ความเข้าใจ

ในรายละเอยีดของการจดัท�ารายงานการประชมุเป็นอย่างด ีรวมถงึผูป้ฏบัิตงิานมทีกัษะและความสามารถ ความรูค้วามเข้าใจ

ในกระบวนการจัดท�ารายงานการประชมุ มกีารสือ่สารระหว่างทมีงานทีม่ปีระสทิธิภาพ การมส่ีวนร่วมของทกุฝ่ายทีเ่ก่ียวข้อง 

เพราะการวางแผนทีด่ ีการท�างานเป็นทมี และการได้รบัการสนบัสนนุจากผูบ้รหิารทกุฝ่ายความรูค้วามเข้าใจในรายละเอยีด

ของการจดัท�ารายงานการประชมุ และทกัษะของผูป้ฏบิติังาน รวมถงึการสือ่สารทีด่ ีเป็นปัจจยัส�าคญัล�าดบัต้น ๆ  ทีจ่ะก�าหนด

ความส�าเรจ็ของการจดัท�ารายงานการประชมุ และพอจะสามารถก�าหนดเป็นแนวปฏบิตัทิีด่สี�าหรบัหน่วยงานทีต้่องการสร้าง

ความส�าเร็จในการบริหารจัดการด้านการจัดท�ารายงานการประชุมได้

7. การน�าไปใช้ประโยชน์

 ผู้ปฏิบัติงานธุรการ/งานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สามารถน�าไปใช้ในการจัดประชุม 

ประธานหลักสูตร คณะกรรมการประจ�าคณะ ฯลฯ รวมถึงบุคลากรงานด้านอื่น ๆ  ได้น�าความรู้ไปใช้ในงานประจ�า ซึ่งในงาน

แต่ละด้านจะมีการจัดประชุมอยู่เป็นครั้งคราว ดังนั้น กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงาน การจัดท�ารายงานการ

ประชุม สามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับทุก ๆ งานได้เป็น อย่างดี

8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�าความรู้ไปใช้

 วิธีการประเมินผลการน�าความรู้ไปใช้ในการด�าเนินงานนั้น ประเมินจากผลการปฏิบัติงานท่ีได้ประสิทธิภาพมาก 

ยิ่งขึ้น มีการด�าเนินงานอย่างเป็นระบบ และมีขั้นตอนที่ถูกต้องชัดเจน มีรูปแบบที่ตรงตามวัตถุประสงค์ และมีการประเมิน

ผลความพงึพอใจของผู้รบับรกิารในด้านการจดัท�ารายงานการประชมุ เช่น จากหวัหน้าส�านกังาน และรองคณบดฝ่ีายบรหิาร

ผู้ดูแลด้านงานประชุมประจ�าคณะฯ

9. แหล่งอ้างอิง หรือ บุคคลอ้างอิง

 - การฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม” โดยศูนย์พัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

 - การฝึกอบรมการเขียนรายงานการประชุม ส�านักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญาวี ทองกลาง อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 - นางธริดา ก�าไรเงิน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริหาร ส�านักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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10. ประวัติผู้เขียน ประกอบด้วย

 ชื่อ – นามสกุล  นางสาวนิดา  เจริญทนัง

 สถานที่ท�างานปัจจุบัน ส�านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา

 อีเมล์   cute_beau@hotmail.com

 หมายเลขโทรศัพท์  087-6665313
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ด้านการบูรณาการองค์ความรู้สู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (สายสนับสนุน)

แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) การพัฒนาระบบบริหารผลจากการปฏิบัติงาน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1. ที่มาและความส�าคัญ

 การพฒันาระบบบรหิารผลการปฏบัิติงานเกดิจากเจตนารมณ์ทีต้่องการจะประเมนิค่าประสทิธภิาพของการท�างาน

จากการวัดที่ตัวบ่งชี้ที่แท้จริง (KPI) โดยปรับระบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลการปฏิบัติ

งานของเจ้าหน้าที่ได้อย่างจริงจังมากขึ้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงได้ศึกษาวิเคราะห์หาแนวทางการปรับปรุง

พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยเริ่มจากการขอความร่วมมือจากผู้บริหาร อาจารย์ในหลักสูตร และเจ้าหน้าที ่

มาร่วมให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งปัญหาท่ีพบมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความไม่ชัดเจนในการ

ประเมิน ความยุติธรรมในการประเมิน คุณธรรมและทักษะของผู้ประเมินการใช้ความรู้สึกส่วนตัวในการประเมิน เกิดการ

ประเมนิเพียงด้านเดยีวจากหวัหน้าหรอืบางกรณกีเ็ป็นการประเมนิแบบปรองดองเพือ่ไม่ต้องการให้เกดิความขัดแย้งประเมนิ

ตามระเบียบไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ ความเข้าใจในแบบประเมินและวิธีการประเมินท่ีไม่ตรงกันของผู้ประเมินและ 

ผู้ถูกประเมิน ท�าให้การประเมินไม่ก่อให้เกิดการพัฒนา ปัญหาเหล่านี้ท�าให้เกิดการใช้แบบประเมินไม่ตรงกับวัตถุประสงค์

หรือที่แย่ไปกว่านั้นคือมีแล้วไม่ใช้ ซึ่งสาเหตุของปัญหาเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ทั้ง จากตัวระบบประเมินเองเครื่องมือและ/

หรือผู้ใช้                                     

 การพฒันาระบบบรหิารผลจากการปฏบิตังิาน ขึน้เพือ่ให้ระบบนีเ้ป็นเครือ่งมอืในการบรหิารผลการปฏบิตังิานให้มี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสอดคล้องกับเป้าหมายของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มากที่สุด ค�าถามที่เกิดขึ้น

กค็อืแล้วการปรบัปรงุพฒันาระบบประเมินผลการปฏบัิตงิานไปแล้วจะสามารถช่วยให้ผลการประเมนิการปฏบิตังิานออกมา

เป็นที่ยอมรับได้มากน้อยแค่ไหน ซ่ึงการพัฒนาระบบบริหารผลจากการปฏิบัติงานก็จะเป็นกระบวนการในการสร้างสภาพ

แวดล้อมและวิธีการในการท�างานที่สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีเป้าหมาย

ส�าคัญอยู่ที่การสร้างผลผลิตและผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้นและการสร้างความชัดเจนในผลการปฏิบัติงานโดยให้มีความ

สอดคล้องกับเป้าหมายการปฏิบัติงานในระดับหน่วยงาน 

 ดังนั้น เป้าหมายของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการพัฒนาและน�าระบบบริหารผลจากการปฏิบัติงาน

มาใช้ในหน่วยงาน จึงได้แก่ การพัฒนาระบบและเคร่ืองมือท่ีสะท้อนความเป็นจริงและเอื้อประโยชน์แก่ผู้ใช้ และการสร้าง

ความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ใช้คือผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน ซึ่งผู้ใช้ถือได้ว่าเป็นส่วนประกอบท่ีส�าคัญมากท่ีสุดเพราะ 

ระบบใด ๆ ไม่ว่าจะดีหรือสมบูรณ์เพียงใด หากผู้ใช้ขาดความรู้ความเข้าใจและการยอมรับท่ีจะปรับเปลี่ยน ระบบและ 

เครื่องมือคงจะไม่มีคุณค่าประโยชน์อะไร

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เห็นว่า หากน�าระบบบริหารผลจากการปฏิบัติงานมาปฏิบัติอย่างจริงจังและ

ต่อเนื่องแล้ว ประโยชน์ที่เราจะได้รับ คือ ประสิทธิภาพประสิทธิผลของผลการปฏิบัติงานท่ีเพิ่มพูนข้ึน การปฏิบัติงานของ

คนในหน่วยงานชัดเจนและมุง่ไปในทศิทางเดียวกนั มกีารสือ่สารภายในองค์กรทีท่ัว่ถงึทกุทศิทาง เกิดการพฒันาผลการปฏบิตัิ

งาน การวดัผลการปฏบิตังิานทีเ่ป็นรปูธรรมโปร่งใส สามารถสะท้อนคณุลกัษณะของตวังานและคณุค่าของผลการปฏบิตังิาน

ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม นอกจากนีผ้ลของการประเมนิผลการปฏบิตังิานยงัสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ในงานบรหิารบคุคล

ด้านอื่น ๆ อีกด้วย
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2. วัตถุประสงค์

 2.1  เพื่อพัฒนาระบบบริหารผลจากการปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมกับหน่วยงานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 2.2 เพื่อทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของผลจากการปฏิบัติงานที่ได้รบการประเมิน

 2.3 เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาน�าผลการประเมินการปฏิบัติงานไปใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

3. ผู้ใช้ความรู้

 ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้อง

4. มีการใช้กระบวนการจัดการความรู้

 กระบวนการด�าเนินการในการพัฒนาระบบบริหารผลจากการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ เพื่อผลักดันให้ได้ผล 

การปฏิบัติงานของหน่วยงานบรรลุเป้าหมาย โดยการเชื่อมโยงเป้าหมายผลการปฏิบัติงานในระดับส�านักงาน หน่วยงาน

หลักสูตรและระดับคณะเข้าด้วยกัน ซึ่งตั้งอยู่บนฐานกระบวนการความต่อเนื่อง ตั้งแต่โดยมีกระบวนการจัดการความรู้ ดังนี้

 1) มกีารวางแผนการปฏบิตังิานทีจ่ะต้องท�าอย่างชดัเจน และสอดคล้องกบัทศิทางตามยทุธศาสตร์ขององค์กรคณะ 

กระบวนการนีม้คีวามส�าคญัในการชีใ้ห้ผูป้ฏิบตังิานในทกุระดบัเห็นอย่างชดัเจนว่าเราอยูต่รงไหน ท�าอะไรและสิง่ทีเ่ราท�านัน้

มีประโยชน์ส่งผลต่อเป้าหมายของหน่วยงานอย่างไร ต่อไปนี้ทุกๆ คนในหน่วยงานจะต้องรับรู้บทบาทและจุดยืนของตนเอง

ว่าเราก็เป็นกลไกหนึ่งที่ส�าคัญในการผลักดันให้หน่วยงานของเราก้าวไปข้างหน้า มิใช่ท�างานหนักกันทุกวันแต่ไม่รู้ว่าท�าไป 

เพื่ออะไร

 2) ด�าเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานโดยมีการก�ากับ ดูแล ให้ค�าปรึกษาจากผู้บังคับบัญชาแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

อย่างต่อเนื่อง ผู้บังคับบัญชาจะต้องใช้เวลาตลอดรอบการประเมินเป็นโอกาสในการติดตาม ดูแล ให้ค�าชมเชย ค�าปรึกษา 

การสอนงานการสงัเกตปัญหาและข้อเสนอแนะในการแก้ไข รวมถงึการติดตามดผูลงานความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ

ในการปฏิบัติงานด้วย ซ่ึงการติดตามดูแลการปฏิบัติงานนี้เมื่อกระท�าอย่างใกล้ชิด ต่อเนื่อง เหมาะสม การสื่อสารท่ีมี

ประสิทธิผลก็จะเกิดขึ้นทั้งจากหัวหน้าสู่ลูกน้องและลูกน้องสู่หัวหน้า หัวหน้าและลูกน้องได้มีโอกาสพูดคุยกันมากข้ึน  

สร้างความสัมพันธ์และบรรยากาศที่ดีในการท�างานและสร้างความเข้าใจในการท�างานร่วมกันอยู่ตลอดเวลาผลการปฏิบัติ

งานที่ได้ก็เป็นที่น่าพอใจต่อทั้ง 2 ฝ่าย

 3) ด�าเนินการพัฒนาผลการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานท�างานได้ดียิ่งขึ้น โดยการพัฒนาผลการปฏิบัติ

งานเป็นกระบวนการวางแผนการพัฒนาความรู้ ทักษะและสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สูงขึ้น

 4) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อวัดความส�าเร็จของงาน โดยเทียบกับเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ตั้งแต่แรก  

 5) น�าผลที่ได้จากการประเมินไปประกอบการพิจารณาตอบแทนความดีความชอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน

 นอกจากน้ี ระบบการบรหิารผลการปฏบิติังานยงัเป็นกระบวนการท่ีให้ความส�าคัญกับการมส่ีวนร่วมระหว่างผูบั้งคบั

บัญชากับผู้ปฏิบัติงาน ในการผลักดันผลการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น และสอดคล้องกับทิศทาง เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ

ของหน่วยงาน โดยมีการน�าตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicator - KPI) มาใช้เป็นเครื่องมือก�าหนดเป้าหมาย

การท�างานของบุคคลร่วมกัน ซึ่งผู้บังคับบัญชาสามารถติดตามผลการปฏิบัติงาน หาแนวทางในการพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน และ

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดผลงานหลักที่ก�าหนดนั้น ๆ เพื่อจะได้ให้สิ่งจูงใจส�าหรับการเสริมสร้างแรงจูงใจให้แก ่

ผู้ปฏิบัติงานมีผลการปฏิบัติงานดีขึ้น เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

ประกอบด้วยขั้นตอนหลักดังแผนภาพ
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ระบบบริหารผลจาก

การปฏิบัติงาน

แผนภาพกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน

 ขั้นตอนการพัฒนาระบบบริหารผลจากการปฏิบัติงาน มีดังนี้

  1) ขัน้ตอนการวางแผน  เป็นขัน้ตอนในช่วงต้นรอบการประเมนิทีผู่บ้งัคบับญัชาหรอืผูป้ระเมนิจะได้มกีาร

มอบหมายงานให้แก่ผู้รับการประเมิน และร่วมกับผู้รับการประเมินวางแผนการปฏิบัติราชการ พร้อมทั้งก�าหนดเป้าหมาย

ผลการปฏิบัติราชการร่วมกันในลักษณะตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวังในรอบการประเมิน

นั้น ๆ ทั้งนี้ สามารถปรับเปลี่ยนตามเป้าหมายและแผนงานของหน่วยงานได้ตามความจ�าเป็น

  2) ขั้นตอนการติดตาม เป็นขั้นตอนในระหว่างรอบการประเมินที่ผู้บังคับบัญชาจะท�าการติดตามความ

ก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน เพื่อการก�ากับดูแลการท�างานให้ได้ตามเป้าหมาย ท�าให้ทราบและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ  

ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน อันจะท�าให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ร่วมกันได้

  3) ขั้นตอนการพัฒนา เป็นขั้นตอนจากการติดตามผลการท�างาน และเป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับ  

(Feedback) ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาว่างานที่ท�าอยู่นั้นต้องมีการปรับปรุงหรือพัฒนาการท�างานอย่างไร และยังเป็นขั้นตอน

ที่สามารถก�าหนดแนวทางการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพการท�างานอีกด้วย

  4) ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นขั้นตอนในช่วงรอบการประเมินในแต่ละรอบ ซึ่งปกต ิ

มีรอบการประเมิน 2 ครั้ง เพื่อตรวจสอบความส�าเร็จของงานอันเป็นผลมาจากการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมินรายนั้นๆ 

ว่าผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินเป็นไปตามผลสัมฤทธิ์หรือเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ตามตัวช้ีวัดผลงานหลัก (KPI) ท่ีได้

ก�าหนดไว้ตั้งแต่ต้นหรือไม่ เพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานผลงานที่ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันก�าหนด

  5) ขั้นตอนการให้สิ่งจูงใจ เป็นขั้นตอนท่ีน�าผลการประเมินในข้ันตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

มาพิจารณาให้ส่ิงตอบแทนแก่บุคคลที่ได้มีการทุ่มเทการท�างานและได้ผลงานที่ดีเกิดขึ้นแก่หน่วยงานจากกระบวนการใน

ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 
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5. ผลลัพธ์ที่ได้

 จากการการพฒันาระบบบรหิารผลจากการปฏบิตังิาน ท�าให้ทราบถงึปัญหา และอปุสรรคของประเมนิผลการปฏบิตัิ

งาน ท�าให้สามารถน�ามาพัฒนาที่สิ่งที่มีอยู่เดิมแล้วจัดการให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น โดยมีการใช้ตัวชี้วัดที่สามารถวัดค่าได้ เน้น

ความต่อเนื่องของการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการ ท�าให้ทราบถึงเป้าหมายของผลการปฏิบัติงานของตนเอง (ผู้ปฏิบัติงาน) 

อย่างชัดเจน เห็นความเชื่อมโยงของงานที่ตนท�าว่าส่งผลต่อความส�าเร็จของหน่วยงานอย่างไร รวมถึงเมื่อมีการพัฒนาระบบ

บริหารผลจากการปฏิบัติงานจะท�าให้ทราบว่าบุคคลแต่ละคนสมควรได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพในการท�างานตามความ

เหมาะสมของแต่ละบุคคลอย่างไร เกิดการประเมินการปฏิบตัิงานที่ชัดเจนจากการมอบหมายงานตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการ

ด�าเนินงาน

 การพัฒนาระบบบรหิารผลจากการปฏบิติังาน เป็นกระบวนการในการสร้างสภาพแวดล้อมและวธิกีารในการท�างาน

ที่สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีเป้าหมายส�าคัญอยู่ที่การสร้างผลผลิตและผล

การปฏบิตังิานทีสู่งขึน้ และการสร้างความชดัเจนในผลการปฏบิตังิานโดยให้มีความสอดคล้องกบัเป้าหมายการปฏบิตังิานใน

ระดับหน่วยงาน อีกทั้งให้ความส�าคัญกับกระบวนการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่มีความต่อเนื่องและสอดคล้องกัน มิได้มุ่งเน้น 

แต่เพียงเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือการวัดผลงานในตอนท้ายที่สุดเท่านั้น โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนการปฏิบัติ

งาน การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน การติดตามผลการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน หากน�ามาปฏิบัติอย่าง

จริงจังและต่อเนื่องแล้ว ประโยชน์ที่จะได้รับ คือ ประสิทธิภาพประสิทธิผลของผลการปฏิบัติงานที่เพิ่มพูนขึ้นการปฏิบัติงาน

ของคนในหน่วยงานชัดเจนและมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน มีการสื่อสารภายในองค์กรที่ทั่วถึงทุกทิศทาง เกิดการพัฒนาผลการ

ปฏิบัติงานการวัดผลการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม โปร่งใส สามารถสะท้อนคุณลักษณะของตัวงานและคุณค่าของผลการ

ปฏบิติังานได้อย่างถกูต้องเหมาะสมนอกจากนีผ้ลของการประเมนิผลการปฏบิตังิานยงัสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในงานบรหิาร

บุคคลด้านอื่นๆ อีกด้วย

6. ปัจจัยสู่ความส�าเร็จ

 ปัจจยัสูค่วามส�าเรจ็ของการพัฒนาระบบบรหิารผลจากการปฏบิตังิาน จะมาจากหลกัสตูร หน่วยงาน และพนกังาน

ทุกคนที่ปฏิบัติงานภายในองค์กร ซึ่งประกอบไปด้วย

   1. จุดเน้น คือ การที่หน่วยงานมีจุดเน้นที่สามารถแสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารผลจากการปฏิบัติ

งาน ให้มีความสามารถตามทักษะวิชาชีพ งานที่รับผิดชอบ ซึ่งจุดเน้นของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ  

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพและเต็มประสิทธิภาพได้

  2. ความเชือ่มโยง เป็นการเชือ่มโยงเป้าหมายของงานและผลการปฏบัิตงิานในหน่วยงาน และพฒันาระบบ 

เชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะให้ไปในทิศทางเดียวกัน

  3. ความสมดุล บุคลากรมีความสมดุลระหว่างการท�างานกับการด�าเนินชีวิต ท�าให้ผลการปฏิบัติงาน 

ออกมามีประสิทธิภาพ 

 สรุปได้ว่า ปัจจัยสู่ความส�าเร็จของการพัฒนาระบบบริหารผลจากการปฏิบัติงาน โดยรวมแล้ว คือ จุดเน้นของ 

หน่วยงาน ทีม่จีดุเน้น จดุมุง่หมายไปในทศิทางทีด่ ีทีมุ่ง่หวงัให้หน่วยงานมศีกัยภาพ การด�าเนนิงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ความเชื่อมโยง มีการเชื่อมโยงของเป้าหมายของงานและผลการปฏิบัติงาน เพราะมีเป้าหมายที่แน่ชัดก็จะสามารถท�าให้การ

ปฏบิติังานเป็นไปอย่างมคีณุภาพเช่นกัน สดุท้าย คอื ความสมดลุ เมือ่ผูป้ฏบิตังิานมคีวามสมดลุในการท�างานและการด�าเนนิ

ชีวิต ผลการปฏิบัติงานก็จะออกมาได้อย่างมีคุณภาพเช่นเดียวกัน



203203

7. การน�าไปใช้ประโยชน์

 การน�าข้อมูลจากการด�าเนนิงานการพฒันาระบบบริหารผลจากการปฏบัิตงิาน สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรง

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท้ังสายวิชาการ และสายสนับสนุน  ซ่ึงด�าเนินงาน 

ในแต่ละด้านต้องมีกระบวนการที่ชัดเจน ทั้งนี้ เมื่อได้มีการพัฒนาระบบบริหารผลจากการปฏิบัติงาน แล้วทุกต�าแหน่งงาน

สามารถน�าไปประยุกต์กับการปฏิบัติงานของตนได้ เนื่องจากเป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเอง และพัฒนางานในความรับ

ผดิชอบของตนเองให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ รวมถงึผูป้ฏบิตังิานยงัได้ทราบว่าผลการปฏบิตังิานส่วนทีจ่ะต้องปรบัปรงุ และ

ส่วนที่อยู่ในระดับดีที่ควรเสริมสร้างให้มีผลการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้นคือตรงไหนอย่างไร

8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�าความรู้ไปใช้

 วธิกีารประเมนิผลการน�าความรู้ไปใช้ในการด�าเนินงานนัน้ ประเมนิได้จากประสทิธผิลของการปฏิบัตงิานว่ามผีลลัพธ์

ออกมาเป็นเช่นไร ซ่ึงอยู่กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่แล้ว ดังนั้นหากผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใน 

หน่วยงานมีระดับการประเมินที่สูง ก็หมายความว่า ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน

9. แหล่งอ้างอิง หรือ บุคคลอ้างอิง

 ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

10. ประวัติผู้เขียน ประกอบด้วย

 ชื่อ – นามสกุล  นางจุติมา  เติมสิริทิพรัตน์

 สถานที่ท�างานปัจจุบัน ส�านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรี

 อีเมล์   ning.jutima@gmail.com  

 หมายเลขโทรศัพท์  083-7964566
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ด้านการบูรณาการองค์ความรู้สู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (สายสนับสนุน)

แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) การด�าเนินงานติดตามรายงานสรุปผลการด�าเนินงานโครงการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1. ที่มาและความส�าคัญ

 การติดตามเป็นสิ่งที่มีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ทราบว่า โครงการที่ด�าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์  

เป้าหมายที่ต้องการมากน้อยเพียงใด มีประสิทธิภาพหรือไม่ ผลจากการติดตามจะให้ข้อมูลท่ีแสดงให้เห็นถึงความส�าเร็จ  

จดุแข็ง จดุอ่อน และแนวทางในการปรบัปรงุแก้ไขการด�าเนนิงาน ช่วยให้การบรหิารแผนงานและโครงการมปีระสทิธภิาพสงู

ยิง่ขึน้ ซึง่การบริหารแผนงานและโครงการทีป่ระกอบด้วย  การวางแผน (Planning) การปฏบิตัติามแผน (Implementation) 

การควบคุม (Control) และการประเมินผล (Evaluation) มีความส�าคัญเท่ากันทุกส่วน ถ้าขาดส่วนหนึ่งส่วนใด หรือ 

ส่วนหนึ่งส่วนใดขาดประสิทธิภาพก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการบริหารแผนงานและโครงการทั้งหมด
 การติดตาม เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนที่มีการก�าหนดไว้แล้ว เพื่อน�าข้อมูลมาใช้
ในการตัดสินใจ แก้ไข ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน หรือก�าหนดวิธีการด�าเนินงานให้เกิดผลดียิ่งขึ้น ดังนั้น 
จุดเน้นท่ีส�าคัญของการติดตาม คือ การปฏิบัติการต่างๆ เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ก�ากับการปฏิบัติงานของโครงการ  
การติดตาม จะเกดิขึน้ในขณะทีโ่ครงการก�าลงัดาเนินงานตามแผนทีก่�าหนดไว้ และเมือ่การด�าเนินโครงการได้เสรจ็สิน้เรยีบร้อย
แล้ว ซึ่งการติดตามจะด�าเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ โดยติดตามจากตัวโครงการที่ก�าหนดไว้ได้อย่างไร ข้อมูลที่ได้จะน�ามา
ประกอบเป็นเคร่ืองมือ ควบคุม ก�ากับ การด�าเนินงานในขณะปฏิบัติโครงการโดยตรง ท้ังในด้านปัจจัย (Input)  
ด้านกระบวนการด�าเนินงาน (Process) และด้านผลผลิต (Output)
องค์กรต่าง ๆ  ต้องมกีารผลกัดันขับเคลือ่นการด�าเนนิงานตามพนัธกจิให้บรรลวุสิยัทศัน์ขององค์กร พร้อมกบัการตดิตามและ
ประเมนิผลอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยระบบตัวชีว้ดัผลงาน ในหลายมติแิละหลายระดบั เช่น ตวัช้ีวดัท่ีผูบ้รหิารของส่วนราชการ
ที่เป็นผู้น�าองค์กรได้พิจารณา หรือเห็นชอบ ก�าหนดเป็น “ตัวชี้วัดส�าคัญขององค์กร” ที่สะท้อนถึงความส�าคัญของประเด็น
ยทุธศาสตร์การบรรลุพนัธกจิหลกั แผนงานและโครงการทีส่�าคญั รวมทั้งก�าหนดคา่เป้าหมายของการด�าเนินการของตวัชี้วดั 
เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กร โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิกับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ตามยทุธศาสตร์ซ่ึงมุง่เน้นผลผลติ และผลลพัธ์ ทีเ่น้นให้มกีารวดัและประเมนิผลงาน ในขณะทีก่ารจดัท�างบประมาณทีมุ่ง่เน้น
ผลงานตามยุทธศาสตร์ซึ่งมีการจัดสรรงบประมาณให้ตามผลงานที่ก�าหนดไว้ในแผนโดยผลผลิตและงบประมาณจะต้อง 
สอดรับกัน และผลงานสามารถตรวจสอบและอ้างอิงเอกสารได้ 
 ส�าหรับกระบวนการติดตามและประเมินผลในปัจจุบันนั้น ได้เสนอแนวคิด Balanced Scorecard เพื่อใช้ในการ
วัดผลของกิจการที่จะท�าให้ผู้บริหารระดับสูงเห็นภาพรวมขององค์กรได้ชัดเจนข้ึน ให้ได้ภาพรวมขององค์กรอย่างสมดุลข้ึน 
โดยการวดัผลนอกจากการวดัทางด้านการเงนิทีเ่ป็นผลของการด�าเนนิงานทีเ่กดิขึน้มาแล้ว ต้องมกีารวดัผลด้านกระบวนการ
บริหารงาน การสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้า ตลอดจนสร้างนวัตกรรมและการเรียนรู้ให้แก่องค์กรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน และการสร้างอนาคตให้แก่องค์กรด้วย  ด้วยแนวคิดนี้ผู้บริหารสามารถประเมินศักยภาพโดยรวมขององค์กร
และความสามารถในการแข่งขันและอนาคตขององค์กรนั้น ๆ ได้ชัดเจนยิ่งข้ึน โดยขอบเขตหรือองค์ประกอบในการวัดผล
ตามแนวคิดของ Balanced Scorecard ภายใต้มุมมองแต่ละด้านนั้นจะประกอบด้วยประเด็นต่าง ๆ ได้แก่
  1. วัตถุประสงค์ (objective) เพื่อเป็นการก�าหนดวัตถุประสงค์ของแต่ละมุมมองที่ต้องการจะชี้วัด
  2. ตัวชี้วัด (Performance Indication) คือ ตัวชี้วัดนั้นจะแสดงให้เห็นว่าองค์กรได้บรรลุถึงวัตถุประสงค์

ในแต่ละด้านหรือไม่
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  3. เป้าหมาย (Target) คือ เป้าหมายหรือค่าตัวเลขที่ตั้งไว้ เพื่อให้องค์กรบรรลุถึงค่านั้นๆ

  4. แผนงาน โครงการที่ตั้งใจ (Initiatives) คือ แผนการปฏิบัติงานที่มีการล�าดับเป็นขั้น ๆ ในการจัดท�า

กิจกรรม

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์ แปลงยุทธศาสตร์ของคณะเป็นแผน

ปฏิบัติการ จัดสรรทรัพยากร และบริหารงานทั่วไปของคณะท่ีมิได้ก�าหนดให้เป็นหน้าท่ีของส่วนงานใดในสังกัดโดยเฉพาะ 

รวมทั้งก�ากับติดตาม เร่งรัดตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติงานของหลักสูตรต่าง ๆ ในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมาย และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งอาศัยแนวคิด 

การบริหารงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์กับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์

2. วัตถุประสงค์

 2.1  เพื่อรวบรวมรายงานสรุปผลการด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน และหลักสูตรตามที่ก�าหนดไว้ 

 2.2 เพ่ือทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของการด�าเนินโครงการ ซ่ึงจะน�าไปสู่การปรับการด�าเนิน

งานโครงการในช่วงเวลาที่เหมาะสม

 2.3 เพื่อควบคุมกระบวนการด�าเนินงานโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีได้ก�าหนดไว้ รวมถึง

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการด�าเนินโครงการต่อไป

 2.4 เพื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิโดยรวมของการด�าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ และเพื่อน�าไปใช้ประโยชน ์

ในการจัดท�าแผนปฏิบัติการในปีต่อไป

3. ผู้ใช้ความรู้
ผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน รวมถึงผู้ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ภายในคณะฯ และผู้บริหารด้วย

4. มีการใช้กระบวนการจัดการความรู้
 การติดตามรายงานสรุปผลการด�าเนินงานโครงการ เป็นการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลท้ังในเชิงปริมาณ และ 
เชิงคุณภาพ เพื่อเสนอให้ผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ  ทราบ เพื่อให้สามารถน�าผลของการติดตาม
มาใช้ในการวางแผนการด�าเนินงานในปีต่อไปได้ ท้ังน้ีเพื่อให้มีการปรับปรุงวิธีการด�าเนินงานหรือปรับเปลี่ยนเป้าหมาย 
ของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  ให้เหมาะสมกบัทรพัยากร หรอืสภาพแวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลงไประหว่างปีงบประมาณ โดยการ
พัฒนากระบวนการด�าเนินงานติดตามผลการด�าเนินงานโครงการ มีกลไกและกระบวนการจัดการ ดังนี้
  1. แต่งตัง้คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลการด�าเนนิงานของคณะฯ  เพือ่ท�าหน้าทีร่วบรวม ตดิตาม 
ประเมินผลการด�าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขของคณะฯ ให้เป็นไปตามแผนการด�าเนินงานที่ก�าหนด
  2. ด�าเนินการติดตาม ตามขั้นตอนการติดตามและประเมินผล ดังนี้
   2.1 ติดตามโดยมหีวัข้อในการตดิตาม คอื ติดตามประจ�าไตรมาส และตดิตามเมือ่ด�าเนนิโครงการ
แล้วเสร็จ
   2.2 การตดิตามเมือ่โครงการแล้วเสรจ็ ท�าการบนัทกึการด�าเนนิโครงการในแต่ละเดอืน และเมือ่
การด�าเนินโครงการแล้วเสรจ็จะมกีารบนัทึกข้อความแจ้งให้จดัส่งรายงานผลการด�าเนนิโครงการหลงัการด�าเนนิโครงการแล้ว
เสร็จภายใน 15 วัน
   2.3 การติดตามรายไตรมาส เมื่อสิ้นสุดในแต่ละไตรมาสจะมีการบันทึกข้อความแจ้งให้ส่งผล 

การด�าเนินโครงการตามโครงการที่จัดในไตรมาสนั้น ๆ 
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   2.4 เมื่อหน่วยงาน หลักสูตรด�าเนินการจัดส่งรายงานผลการด�าเนินโครงการ งานวางแผนและ

พัฒนาตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมทัง้วเิคราะห์ข้อมูลของแต่ละโครงการถงึปัญหา อปุสรรค และผลสมัฤทธิข์องการด�าเนนิ

โครงการ รวมถึงความพึงพอใจต่อโครงการนั้น ๆ 

   2.5 สรุปผลการติดตามในแต่ละไตรมาส ทั้งจ�านวนโครงการ และการส่งรายงานผลการด�าเนิน

โครงการ

  3. น�าเสนอผลการตดิตามต่อรองคณบดฝ่ีายวางแผนและพฒันา เพือ่ให้ความเหน็ชอบ และเสนอแนวทาง

การด�าเนินงานต่อไป

  4. สรุปผลการติดตาม และท�าเป็นแนวทางในการด�าเนินงานในปีต่อไป

โดยในการติดตามผลการด�าเนินงานโครงการจะมีแบบรายงานผลการด�าเนินโครงการ แยกเป็น โครงการที่ปฏิบัติเป็นงาน

ประจ�า โครงการบริการวิชาการ โครงการงบแผ่นดิน โครงการที่ขอด�าเนินการเพิ่มเติม ฯลฯ

5. ผลลัพธ์ที่ได้

 จากการตดิตามรายงานสรปุผลการด�าเนนิงานโครงการ ท�าให้ทราบถึงปัญหา และอุปสรรคของการด�าเนนิโครงการ

ในแต่โครงการ ทราบว่าโครงการทีท่�าบรรลวุตัถปุระสงค์หรอืไม่อย่างไร ซึง่สามารถท�าให้ตดัสนิใจได้ว่าสมควรด�าเนนิโครงการ

นัน้ต่อไปหรอืไม่ ดงันัน้จากการพฒันากระบวนการด�าเนนิงานตดิตามรายงานสรปุผลการด�าเนนิงานโครงการ ท�าให้สามารถ

ติดตามรายงานสรปุการด�าเนนิงานโครงการได้มากขึน้ ซึง่จากเดมิการส่งรายงานสรปุผลการด�าเนนิโครงการมน้ีอย เนือ่งจาก

ภาระงานของหลักสูตรจึงท�าให้ไม่สามารถส่งรายงานสรุปผลการด�าเนินโครงการได้ตามช่วงเวลาที่ก�าหนด ซึ่งการพัฒนา

กระบวนการด�าเนินงานติดตามรายงานสรุปผลการด�าเนินงานโครงการ สามารถน�าไปใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด�าเนิน

โครงการได้ รองลงมา คือ สามารถใช้ส�าหรับวางแผนการจัดโครงการในอนาคต ซึ่งประโยชน์ต่าง ๆ สามารถแยกกล่าวเป็น

ข้อ ๆ ได้ดังนี้

  1. ท�าให้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการด�าเนินโครงการ

  2. ท�าไห้ทราบข้อดี/ข้อบกพร่อง ตลอดจนปัจจัยที่ท�าให้้การด�าเนินโครงการมีปัญหา ท�าให้สามารถแก้ไข้ 

ทุกจุดได้อย่างทันท่วงที และ/หรือในโอกาสต่อไป

  3. ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการด�าเนินโครงการ

  4. สามารถเกบ็รวบรวม/วเิคราะห์ข้อมลูต่าง ๆ  ท่ีเกีย่วข้องกบัโครงการ เพือ่น�าเสนอผลการด�าเนนิโครงการ

ในเชิงสถิติหรือด้านอื่น ๆ  ท�าให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้อง

  5. เป็นการกระตุ้นให้ผูป้ฏิบติังานและผูเ้กีย่วข้องกับโครงการ มคีวามส�านกึต่อหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และ

กระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนคิดค้นปรับปรุงโครงการอย่างสม�่าเสมอ

  6. ผู้บริหารระดับต่าง ๆ ของโครงการสามารถวินิจฉัย/สั่งการได้อย่างรัดกุมและมีเหตุผล

  7. สร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงานของโครงการตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง

  8. เป็นสารสนเทศส�าหรับการประเมินผล

6. ปัจจัยสู่ความส�าเร็จ

 ปัจจยัสูค่วามส�าเรจ็เป็นเครือ่งมอือนัหนึง่ทีท่�าให้การด�าเนนิการงานต่าง ๆ  ไปสูเ่ป้าหมายได้อย่างราบร่ืน เช่นเดยีวกนั 

ปัจจัยสู่ความส�าเร็จของการติดตามรายงานสรุปผลการด�าเนินงานโครงการ คือ การจัดล�าดับความส�าคัญของการจัดการ

ตดิตามรายงานสรปุผลการด�าเนนิงานโครงการ ซึง่นอกเหนอืจากการเรยีงล�าดบัความส�าคญัแล้ว ยงัเป็นเครือ่งมอืตรวจสอบ
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ความแขง็แกร่งของการด�าเนินโครงการให้บรรลเุป้าประสงค์ทีส่�าคญัของโครงการด้วย และปัจจยัสูค่วามส�าเรจ็ทีท่�าให้สามารถ

ด�าเนินการพัฒนากระบวนการด�าเนินงานติดตามรายงานสรุปผลการด�าเนินงานโครงการได้เป็นอย่างดียิ่งนั่นก็มีดังนี้

   1. การวางแผนที่ดี  และการบริหารจัดการเวลา ซึ่งระยะเวลาถือเป็นปัจจัยส�าคัญของการสรุปรายงานผล

การด�าเนินโครงการ ดังนั้นหากบริหารจัดการเวลาให้เหมาะสมแล้วการติดตามก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  2. มนุษยสัมพันธ์และทักษะการสื่อสาร ซ่ึงถือเป็นส่วนส�าคัญอีกประการหนึ่ง เพราะการติดต่อสื่อสาร 

ถือเป็นการประสานงานที่ดีในการติดตามผลการด�าเนินโครงการเพื่อให้มีความเข้าใจในทิศทาง และวิธีปฏิบัติ ที่เป็นไป 

ในทิศทางเดียวกันอย่างสอดคล้องกัน

  3. การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การท�างานเป็นทีม นั่นก็คือ วิธีการท�างาน และการปรับตัวให้ 

เข้ากับสภาพการท�างานทุกรูปแบบ รวมถึงเมื่อมีทีมก็จะสามารถช่วยให้การด�าเนินการติดตามเป็นไปด้วยดี

  4. การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารทุกฝ่าย ในการด�าเนินงานผู้บริหารจะให้การสนับสนุน และ 

ค�าแนะน�าในการด�าเนินงานเป็นอย่างดี

 สรุปได้ว่า ปัจจยัสูค่วามส�าเรจ็ของการติดตามรายงานสรปุผลการด�าเนนิงานโครงการ โดยรวมแล้ว คอื การจัดล�าดบั

ความส�าคัญ รวมถึง มีการวางแผนที่ดีในการติดตามรายงานสรุปผลการด�าเนินโครงการ การมีมนุษยสัมพันธ์และทักษะ 

การสื่อสาร การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การท�างานเป็นทีม และการได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารทุกฝ่าย
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แผนภาพแสดงขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  
 
 
 

 บันทึกข้อมูลทีไ่ด้จากการติดตาม 

     จากรายงานข้อมูล      ข้อมูลที่
รวบรวม 

 

      วิเคราะห์ขอ้มูลที่ได ้

 

 

        รายงานข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

การติดตาม การประเมินผล 

1. ติดตามความก้าวหน้ากับการใช้
ทรัพยากร 
2. แก้ไขปญัหาขณะปฏิบัติงานที่พบเจอ 
3. น าเสนอข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ 
4. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ 

จัดเก็บข้อมูล 

วิเคราะห์ สังเคราะห ์

ตัดสินคุณค่า 

ข้อเสนอแนะ 

1. ความเหมาะสมของปัจจัยน าเข้า และ
ปรับให้มีประสทิธิภาพ 
2. การบรรลผุลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติ
การและการด าเนินโครงการ 
3. น าเสนอข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ 
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7. การน�าไปใช้ประโยชน์

 การน�าข้อมูลจากการด�าเนินงานการติดตามรายงานสรุปผลการด�าเนินงานโครงการไปใช้ประโยชน์ สามารถน�าไป

ใช้ได้กับทุกต�าแหน่ง ซึ่งด�าเนินงานในแต่ละด้านต้องมีการติดตามผลการด�าเนินงานทั้งสิ้น ดังนี้ เมื่อได้มีการพัฒนากระบวน

แล้ว ทุกต�าแหน่งงานสามารถน�าไปประยุกต์กับงานของตนได้ รวมถึงในด้านต่าง ๆ มีการน�าไปใช้ประโยชน์ ดังนี้

  1. การน�าไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย เป็นประโยชน์ในด้านนโยบายท่ีมีการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่าย 

งบประมาณ ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกันจึงต้องมีการติดตามรายงานสรุปผลการด�าเนินโครงการด้วย

  2. การน�าไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ การน�ากระบวนการเหล่านี้ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียน 

การสอนได้

  3. การน�าไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ คือ สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ  ได้ ทั้งด้านงานธุรการ  

งานบุคคล ฯลฯ

8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�าความรู้ไปใช้

 วิธีการประเมินผลการน�าความรู้ไปใช้ในการด�าเนินงานนั้น ประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจในการด�าเนิน

การติดตามรายงานสรุปผลการด�าเนินงานโครงการ ประเมินจากผู้รับบริการด้านรายงานสรุปผลการด�าเนินโครงการ ว่ามี

ความพึงพอใจต่อระบบการติดตามมากน้อยเพียงใด ซึ่งผลการประเมินจากผู้รับการติดตาม จ�านวน 47 คน ปรากฏว่า จาก

การด�าเนินการตดิตามสรปุผลรายงานการด�าเนนิการผูร้บัการตดิตามมคีวามพงึพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบั มาก ค่าเฉลีย่เท่ากบั 

4.13

คุณภาพการบริการ ความคาดหวัง 

 S.D. แปลผล 
1. มีการแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการติดตาม
รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 

4.04 0.62 มาก 

2. มีการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นต่อการติดตามฯ 

4.23 0.59 มาก 

3. มีการรายงานความคืบหน้าของการติดตามฯ  4.13 0.64 มาก 
4. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 3.94 0.76 มาก 
5. ผลการติดตามรายงานสรุปผลการด าเนิน
โครงการน าไปสู่การแก้ปัญหา 

4.23 0.78 มาก 

6. ได้รับประโยชน์จากการติดตามรายงาน
สรุปผลการด าเนินโครงการ 

4.23 0.59 มาก 

รวม 4.13 0.66 มาก 
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9. แหล่งอ้างอิง หรือ บุคคลอ้างอิง

 ผู ้บริหาร เจ้าหน้าท่ีส�านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผู้รับบริการจากการติดตาม 

รายสรุปผลการด�าเนินโครงการ

10. ประวัติผู้เขียน 

 ชื่อ – นามสกุล  นางสาวธนัชพัชศ์  แสดก�าปัง

 สถานที่ท�างานปัจจุบัน ส�านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 ประวัติการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

 อีเมล์   oil.apirasa@gmail.com   

 หมายเลขโทรศัพท์  094-7492245
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ด้านการบูรณาการองค์ความรู้สู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (สายสนับสนุน)

แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) “การปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1. ที่มาและความส�าคัญ

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาท่ีมีภารกิจ 

ในด้านการผลิตบัณฑิตเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของสังคมทั้งในภาครัฐและเอกชนสอดคล้องกับความต้องการก�าลัง

คนในการพัฒนาประเทศ จากภารกิจดังกล่าวคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จึงตระหนักและพยายามท่ีจะจัดการ

ศกึษาให้มคีณุภาพ และประสทิธภิาพเป็นทีย่อมรับของสงัคม  คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ให้ความส�าคญักบัมาตรการ

พัฒนาการจัดการศึกษา จึงเร่งจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะที่ 

ก�าหนดไว้ เพื่อให้การด�าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงได้ประกาศ

นโยบายการประกนัคณุภาพการศกึษาและแนวปฏิบัติในการจดัท�ารายงานการประกนัคณุภาพการศกึษาของสาขาวชิาต่างๆ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและคุณภาพบัณฑิต โดยก�าหนดให้มีการตรวจสอบระบบประกัน

คุณภาพภายใน เพื่อตรวจสอบว่าสาขาวิชาได้จัดให้มีระบบและกลไกตามท่ีรายงานไว้หรือไม่ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ 

สาขาวิชา/คณะส�าหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

 การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งในระดับหลักสูตร และระดับคณะ 

มีกระบวนการขั้นตอนในการด�าเนินการสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เพื่อท�าให้การด�าเนินงานประสบความส�าเร็จ 

ตามมาตรฐาน โดยการก�าหนดมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะและ

สาขาวิชาใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาได้วิเคราะห์ ความสอดคล้อง และครอบคลุมถึง 

นโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะ รวมทั้งระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แจกแจงรายละเอียดของงานที่อยู่ในความรับ

ผิดชอบ ตลอดจนขั้นตอนปฏิบัติงานต่างๆ ในงานประกันคุณภาพการศึกษา
 ทั้งนี้มาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาจะเป็นประโยชน์ส�าหรับบุคลากรทั้งในระดับคณะ
และระดับสาขาวิชา สามารถปฏบิติังานได้อย่างต่อเนือ่งและมคีณุภาพ เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน เพือ่ความสะดวก
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และในการด�าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษานั้นมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพการศึกษา เป็นสิ่งจ�าเป็นและส�าคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวางแผนการตัดสินใจการด�าเนินงาน
ของคณะและหลักสูตร จะช่วยให้คณะและหลักสูตรสามารถด�าเนินงานพัฒนาคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการ
ตระหนกัในความส�าคัญดงักล่าว จึงได้มกีารจัดท�ามาตรฐานขัน้ตอนการปฏบิตังิานประกนัคณุภาพการศกึษา เพือ่เป็นแนวทาง
การปฏิบัติ เพื่อให้การท�างานมีความรวดเร็ว ถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์
 2.1  เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะและหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ
 2.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
 2.3 เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด�าเนินงานการปฏิบัติงานประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบและต่อ
เนื่อง
 2.4 เพ่ือน�าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนาการด�าเนินงานประกันคุณภาพของคณะและหลักสูตร  
เพื่อบรรลุผลตามเป้าหมายที่ก�าหนด
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3. ผู้ใช้ความรู้

 หลกัสูตรต่าง ๆ  ภายในคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ผูบ้รหิารคณะฯ และผู้ปฏบิตังิานด้านงานประกนัคณุภาพ

การศึกษา

4. มีการใช้กระบวนการจัดการความรู้

 งานประกันคณุภาพการศกึษา มหีน้าทีใ่นการประสานงานการประกนัคณุภาพการศกึษากบัหลกัสตูรและหน่วยงาน

ภายนอกคณะ โดยจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ สู่การปฏิบัติในระดับหลักสูตร  ทั้งนี้ให้มีการ

ตรวจตดิตามและประเมนิผลการด�าเนนิงานคณุภาพการศกึษาตามภารกจิหลกัทัง้ระดบัคณะและระดับหลกัสตูร โดยมุง่เน้น

ให้มรีะบบและกลไกหลักในการควบคุมคุณภาพ(Quality Control) การตรวจสอบคณุภาพ (Quality Audit) และการประเมนิ

คุณภาพ (Quality Assessment) ทั่วทั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของงานประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้

  1. บริการด้านข้อมูลสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา

  2. การจัดท�ารายงานการประเมินตนเองของคณะ

  3. การจัดท�าแผนการประเมินคุณภาพภายใน ของคณะ/หลักสูตร

  4. การประสานงานและอ�านวยความสะดวกแก่หลักสูตร และคณะ

  5. การด�าเนินการติดตามและประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ รอบ 6 เดือน และ รอบ 9 

เดือน

  6. การติดตามการจัดท�ารายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร

  7. การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

  8. การประสานงานและอ�านวยความสะดวกแก่หลักสูตรในการประเมินคุณภาพการศึกษา

  9. การรวบรวม จัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานส�าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ

  10. การติดตามและรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งระดับหลักสูตร และระดับคณะ

  11. พัฒนาปรับปรุงคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

  12. การลงข้อมูลในระบบ CHE QA Online

  13. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

 ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการติดตาม การจัดท�า SAR ของคณะ/หลักสูตร งานติดตามและประเมินคุณภาพระดับ

หลักสูตร และงานติดตามและรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะ ซึ่งได้มีการขั้นตอนการด�าเนินการ ดังนี้

  1. แต่งตั้งกรรมการจัดท�า SAR ระดับคณะ/ระดับหลักสูตร

  2. ก�าหนดองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพให้กับคณะ/สาขาวิชา

  3. ด�าเนินการประสานติดตามกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

  4. จัดท�าแผนการติดตามและประเมินคุณภาพภายใน

  5. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินคุณภาพ

  6. ด�าเนินการประชุมกรรมการฯ ก�าหนดวันประเมิน

  7. ก�าหนดให้ทุกหลักสูตรส่ง SAR

  7. เตรียมเอกสาร/แบบรายงานการประเมินคุณภาพ

  8. ให้หลักสูตรจัดเตรียม SAR เพื่อให้กรรมการประเมิน
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  9. ด�าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ/ระดับหลักสูตร

  10. สรุปผลการประเมินของแต่ละหลักสูตร

  11. ก�าหนดให้ทุกหลักสูตรส่ง SAR ฉบับปรับปรุง พร้อมทั้งลงข้อมูลในระบบ CHE QA Online

  12. สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตรต่อกองประกันคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย

 งานปรับปรุงคู่มือการประกันคุณภาพ

  1. จัดท�าโครงการ/แผนงานปรับปรุงคู่มือการประกันคุณภาพ

  2. ศึกษาคู่มือ/เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  3. แต่งตั้งกรรมการปรับปรุงคู่มือการประกันคุณภาพ

  4. จัดท�าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา แจกคณะ/หลักสูตร

 งานส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

  1. จัดท�าโครงการ/แผนงานให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรและนักศึกษา

  2. ส่งเสริมบุคลากรและนักศึกษาสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

  3. ส่งเสริมนักศึกษาและบุคลากรในการใช้กระบวนการคุณภาพ เช่น P D C A ในการพัฒนาคุณภาพของ

กิจกรรม

  4. ให้บุคลากรและนักศึกษามีความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพ

 งานปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ

  1. จดัรวบรวมข้อมลูและสารสนเทศทีเ่กีย่วข้องกับการบรหิารงานประกันคณุภาพ เช่น คูม่อื ข้อมลูบัณฑิต ฯลฯ

  2. น�าเสนอข้อมูล/แจ้งข่าวสารด้านการประกันคุณภาพ ลง Website ของคณะ

  3. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

  4. จัดท�าระบบฐานข้อมลูและสารสนเทศทีส่นบัสนุนการประกันคุณภาพการศกึษาและใช้ร่วมกันท้ังระดบั

บุคคล/คณะ/หลักสูตร

 งานรวบรวมและรายงานการประกนัคณุภาพการศกึษา ปฏบิตังิานด้าน งานรายงานผลการด�าเนนิงานประจ�าปีของ

งานประกนัคณุภาพการศึกษาโดยด�าเนินการรายงานผลการประเมนิคณุภาพการศึกษาระดบัหลกัสตูรแก่กองประกนัคณุภาพ

การศกึษาของมหาวิทยาลยั ในล�าดับต่อมาคือ งานรายงานการประเมนิตนเองของคณะ เพือ่รบัการประเมนิคณุภาพภายนอก

 งานรายงานผลการด�าเนินงาน/การประกันคุณภาพการศึกษาประจ�าปีการศึกษา

  1. รวบรวมข้อมูลการด�าเนินงานประจ�าปีการศึกษา

  2. สรุปผลการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน

  3. สรุปผลการด�าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามองค์ประกอบที่รับผิดชอบ

  4. จัดท�ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ให้ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

  5. น�าเสนอผลการด�าเนินงาน และตอบข้อซักถามในองค์ประกอบที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายใน

 สรุปแล้วมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ

การวางแผนปฏบิตังิานในการด�าเนนิงานประกนัคณุภาพการศกึษาของคณะฯ แล้วลงมอืด�าเนนิการตามขัน้ตอนทีก่�าหนดไว้

เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ได้มีความสมบูรณ์ สามารถน�าไปใช้ได้จริงมากที่สุด
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5. ผลลัพธ์ที่ได้

 จากการทีมี่มาตรฐานข้ันตอนการปฏบิติังานประกนัคณุภาพการศกึษา ท�าให้กระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษา

เป็นไปได้ด้วยดี ซึ่งได้แก่

  1. การควบคุมคุณภาพ ท�าให้หลักสูตร และคณะฯ มีกระบวนการในการก�าหนดมาตรฐานการศึกษาให้

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติและมหาวิทยาลัย หลังจากน้ันหน่วยงานจัดท�าแผน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

ด�าเนนิงานพฒันาคณุภาพเข้าสูม่าตรฐานทีก่�าหนดไว้ในด้านการพฒันาหลกัสตูร การจดัการเรยีนการสอน การบรหิารจดัการ 

การวิจัย และการประเมินผล ทั้งนี้จะเน้นระบบและกลไกการปฏิบัติงานตามแผน ติดตาม ก�ากับการด�าเนินงานอย่างจริงจัง

และต่อเนื่อง

  2. การตรวจสอบ จากการด�าเนนิงานโยการก�าหนดมาตรฐานข้ันตอนไว้อย่างชัดเจนให้การด�าเนินงานของ

คณะมีการยืนยันเป้าหมาย มุ่งไปสู่มาตรฐานที่ต้องการได้ โดยมีการการตรวจสอบและทบทวนการด�าเนินงานท้ังระบบ 

ด้วยตนเองของคณะ เพ่ือน�าข้อมลูมาปรบัปรงุและพฒันาการจดัการศกึษาอย่างต่อเนือ่งสม�า่เสมอ และรายงานผลต่อผูบ้รหิาร

และผู้เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร และคณะโดยคณะกรรมการติดตาม ซึ่งสามารถ

ช่วยในด้านการส่งเสริมสนับสนุนและ/หรือใช้มาตรการในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

การศึกษาที่ก�าหนดไว้
  3. การประเมินคุณภาพ ซึ่งท�าให้ทราบถึงระดับของคุณภาพทั้งด้านการจัดการศึกษา งานวิจัย การสอน 
และคุณภาพของงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องงานประกันคุณภาพการศึกษาจากการที่มีมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ประกันคุณภาพการศึกษา ท�าให้กระบวนการจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะได้รับประโยชน์โดยตรง  
ท้ังเกิดการพัฒนาคุณภาพของงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่มาตรฐานสากล  การบริหารจัดการ 
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและแรงจูงใจให้บริหารจัดการคุณภาพ 
การศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานครบถ้วนตามที่ระบุไว้

6. ปัจจัยสู่ความส�าเร็จ
 ปัจจัยสู่ความส�าเร็จถือได้ว่าเป็นเครื่องอย่างหนึ่งท่ีส�าคัญท่ีจะสามารถท�าให้การด�าเนินงานแต่ละอย่างบรรลุไปได้
ด้วยดีนั้น เช่นเดียวกันในการด�าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาก็จ�าเป็นจ้องอาศัยปัจจัยหลาย ๆ อย่างท่ีจะช่วยให้การ
ด�าเนนิงานด้านการประกนัคณุภาพการศกึษาให้ส�าเรจ็ไปได้ด้วยด ีดงันัน้ปัจจยัสูค่วามส�าเรจ็ของมาตรฐานขัน้ตอนการปฏบิตัิ
งานประกันคุณภาพการศึกษา คือ 
  1. ทัศนคติที่ดีต่อการด�าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เพราะทางหลักสูตรเช่ือว่าหากมีการด�าเนิน
การเพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์น้ันก็จะสามารถท�าให้การผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ เกิดระบบการ
จัดการเรยีนการสอนทีม่าตรฐาน เกดิการพฒันางานด้านวชิาการและวชิาชพี สามารถแข่งขนักบัทีอ่ืน่ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
รวมถึงผู้บริหารมีทิศทางการบริหารและพัฒนาที่ชัดเจนขึ้น 
  2. วัฒนธรรมของหน่วยงาน เนื่องด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปฏิบัติ และอยู่ร่วมกันอย่าง 
พี่น้อง มีความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ท�าให้มีวิสัยทัศน์ เป้าหมายในการประกันคุณภาพการศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน 
มกีารพฒันาหน่วยงานอย่างต่อเนือ่ง การบรหิารจดัการแบบใช้ข้อมลูเป็นฐาน และเน้นทีก่ารสร้างคณุภาพของงานให้ออกมา
ดีที่สุด
  3. ความพร้อมด้านทรัพยากรในการประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยทรัพยากรในการประกันคุณภาพ 
การศึกษานั่นหมายถึง ความพร้อมด้านข้อมูลสารสนเทศ การบริหารจัดการ และกระบวนการด�าเนินงาน รวมถึง 

ด้านงบประมาณ ซึ่งทางคณะมีความพร้อมในทุก ๆ ด้านอย่างดียิ่ง
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  4. การบริหารจัดการของผู้บริหารคณะ ซึ่งเป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนให้การด�าเนินงานประกันคุณภาพ 

การศึกษาด�าเนินไปได้ด้วยดี เนื่องจากผู้บริหารมีความมุ่งมั่น ใส่ใจทุกรายละเอียด ทั้งบุคลากร หลักสูตร และมีการบริหาร

จัดการแบบพี่น้อง ท�าให้ไม่มีความเครียด และสามารถด�าเนินได้อย่างดียิ่ง

 สรุปได้ว่า ปัจจัยสู่ความส�าเร็จของมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา  มีด้วยกันทั้ง 4 ด้าน 

ไม่ว่าจะเป็น ทัศนคติที่ดีต่อการด�าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา วัฒนธรรมของหน่วยงาน ความพร้อมด้านทรัพยากร

ในการประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารจัดการของผู้บริหารคณะ

7. การน�าไปใช้ประโยชน์

 การน�าข้อมลูจากการมาตรฐานขัน้ตอนการปฏบิตังิานประกนัคณุภาพการศกึษาไปใช้ประโยชน์ สามารถน�าไปใช้ได้

กับทั้งหลักสูตร คณะฯ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจทั่วไป ซึ่งสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน และเตรียมการ

ประกันคุณภาพการศึกษาได้เป็นอย่างดี สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ  ได้ เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ                  

รวมมาตรฐานขั้นตองเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับการด�าเนินงานในทุก ๆ ส่วนงาน ดังนั้นหากมีการก�าหนดมาตรฐานการปฏิบัติ 

วางแผน และด�าเนินงานตามมาตรฐานที่วางไว้ก็จะสามารถท�าให้งานที่ท�าประสบผลส�าเร็จได้อย่างดียิ่ง

8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�าความรู้ไปใช้

 วิธีทีใ่ช้ในการประเมินผลการน�าความรูไ้ปใช้ คือ ประเมนิจากผลท่ีได้รบัจากการตรวจประกนัคณุภาพระดบัหลกัสูตร

และระดับคณะ ซึ่งจากการมีมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาท�าให้หลักสูตรได้รับประโยชน์  

ทั้งทางตรงและทางอ้อม และสามารถท�าให้ผลคะแนนจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาโดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี

9. แหล่งอ้างอิง หรือ บุคคลอ้างอิง

 ผู ้บริหาร หลักสูตรภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบงานประกันศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน

10. ประวัติผู้เขียน ประกอบด้วย

 ชื่อ – นามสกุล  นางอัญชลี  แต่งเมือง

 สถานที่ท�างานปัจจุบัน ส�านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 ประวัติการศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างส�ารวจ 

    วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพานิชยการนครราชสีมา

 อีเมล์   ununpla@hotmail.co.th   

 หมายเลขโทรศัพท์  098-1299737 



216216

ด้านการบูรณาการองค์ความรู้สู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (สายสนับสนุน)

แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การถ่ายภาพประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร

 งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ส�านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1. ที่มาและความส�าคัญ

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้มีการจัด

กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและเพื่อ 

ขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานให้สอดรับกับยุทธศาสตร ์

ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การด�าเนินงานเป็นที ่

รับทราบต่อสาธารณชนและเป็นการส่งเสรมิภาพลกัษณ์ให้กับ

องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ได้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

กิจกรรมของตนผ่านส่ือช่องทางต่าง ๆ  อาท ิแผ่นพบั จดหมาย

ข่าว จุลสาร วารสาร หนังสือ รายงานประจ�าปี โปสเตอร์  

ป้ายประชาสมัพนัธ์ วทิย ุโทรทศัน์ และสือ่สงัคมหรอืโซเชยีลมี

เดีย ซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก จากการส�ารวจ

พบว่าหน่วยงานในมหาวทิยาลยัมเีวบ็ไซต์และมเีฟสบคุแฟนเพจของหน่วยงานเพือ่ใช้ในการประชาสมัพนัธ์ ซึง่ถอืว่าเป็นสิง่ที่

จะช่วยกระจายข่าวสารของการจดักจิกรรมต่าง ๆ  ได้เป็นอย่างด ีและสร้าง

การรับรู ้ไปยังสังคมภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านการ

ประชาสัมพันธ์ การส่งสารไปยังผู้รับสาร ข้อความที่เป็นตัวอักษรเป็นสิ่งที่

จะบอกรายละเอียดของข้อมูลได้ แต่สิ่งท่ีจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจและ

ความสมบรูณ์ของสารคอื “ภาพถ่าย” ซึง่ถอืได้ว่าเป็นหวัใจของความส�าเรจ็

ด้านการประชาสมัพนัธ์ เป็นหลกัฐานแห่งกาลเวลา ทีจ่ะแสดงรายละเอยีด

ของเรื่องราวต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถน�าไปใช้ในการพัฒนา

สังคมและประเทศชาติในด้านต่าง ๆ ได้อีกด้วย ดังพระราชด�ารัสของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ว่า...

“การถ่ายภาพเป็นงานศิลปะ เป็นของดีมีประโยชน์ 

ขออย่าได้ถ่ายภาพกันเพื่อความสนุกสนานหรือความสวยงามเท่านั้น 

จงใช้ภาพให้เกิดคุณค่าแก่สังคมให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม 

งานศิลปะจะได้ช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อีกแรงหนึ่ง

 พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 แสดงไว้ ณ The First Annual Bangkok Art & Photography Event 2007 
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 ดังนั้น เพื่อให้การถ่ายภาพสร้างประโยชน์สูงสุดให้เกิดแก่สังคม และในด้านการด�าเนินงานเพื่อสร้างภาพลักษณ์

องค์กรและการขับเคลือ่นภารกจิของมหาวทิยาลยัให้เป็นไปได้ด้วยด ีมปีระสทิธภิาพ งานประชาสมัพนัธ์ กองกลาง ส�านกังาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงได้มีแนวคิดในการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การถ่ายภาพประชาสัมพันธ์ 

เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรขึ้น เพื่อค้นหาแนวทาง หลักปฏิบัติ และวิธีการที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทขององค์กร  

ในการด�าเนนิงานด้านการถ่ายภาพเพือ่การประชาสมัพนัธ์ โดยได้มกีารระดมความคดิ วเิคราะห์ สงัเคราะห์องค์ความรูใ้นตวั

บุคคลของเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ท่ีมีประสบการณ์จากการปฏิบัติงานด้านการถ่ายภาพมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแต่ละคน  

มีทักษะด้านการถ่ายภาพที่ไม่เท่ากัน แต่มี 1 คนที่มีความช�านาญด้านการถ่ายภาพเป็นพิเศษ งานประชาสัมพันธ์จึงได้ 

ถอดองค์ความรู้จากบุคลากรผู้นั้น อีกทั้งยังได้มีการทบทวนความรู้จากหนังสือและสื่อต่าง ๆ เพื่อความสมบูรณ์ของเนื้อหา 

น�ามาแลกเปล่ียนกนัในหน่วยงาน จดัท�าเป็นข้อมูลองค์ความรูแ้ละทดลองใช้ เพือ่ให้เกดิทกัษะและสามารถท�างานแทนกนัได้ 

วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข ปรับปรุงจนเน้ือหาองค์ความรู้มีความสมบูรณ์ แล้วจึงจัดท�าเป็นคู่มือ “เทคนิคการ 

ถ่ายภาพเพ่ือการประชาสมัพนัธ์” เพือ่เผยแพร่แก่บคุลากรในหน่วยงานต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลยัและผูส้นใจทัว่ไปได้รบัทราบ

และน�าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในด้านการถ่ายภาพ มีภาพถ่ายที่สวยงามและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบส�าหรับจัดท�า 

สือ่ต่าง ๆ  เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์หน่วยงานของตน อนัเป็นการร่วมกนัส่งเสรมิการสร้างภาพลกัษณ์ให้กบัมหาวทิยาลยัราชภฏั

นครราชสีมาต่อไป นับเป็นการบูรณาการองค์ความรู้สู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศอย่างแท้จริง

2. วัตถุประสงค์

           2.1  เพื่อค้นหาแนวทาง หลักปฏิบัติ วิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทขององค์กรในการปฏิบัติงานด้าน

การถ่ายภาพเพือ่การประชาสมัพนัธ์ เพือ่ให้มภีาพถ่ายทีส่วยงามส�าหรบัเป็นวตัถุดบิเพือ่จดัท�าสือ่ต่าง ๆ  เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์

หน่วยงานของตน

 2.2  ส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนา

ท้องถิ่นให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน

3. ผู้ใช้ความรู้

           บุคลากรงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ส�านักงานอธิการบดี และบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครราชสีมาที่ปฏิบัติงานด้านการถ่ายภาพ หรือผู้สนใจทั่วไป

4. กระบวนการจัดการความรู้

 การด�าเนินการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การถ่ายภาพประชาสัมพันธ์

เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร ใช้กระบวนการจัดการความรู้ของ กพร. จ�านวน 7 

ขั้นตอน มีการด�าเนินงานดังนี้

 4.1 การบ่งชี้ความรู้ 

 กลไกในการด�าเนินงาน คือ บุคลากรของงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง 

ส�านกังานอธกิารบด ีโดยมีนางสาวดวงใจ ปานสนัเทยีะ หวัหน้างานประชาสมัพนัธ์

เป็นประธาน และมีนางสาวผ่องพรรณ วิเศษศุภการ ผู้อ�านวยการกองกลาง 

เป็นที่ปรึกษา ในการจัดการความรู้ครั้งนี้ 

 โดยงานประชาสมัพนัธ์ได้มีการประชมุระดมความคดิ ถึงความรูท่ี้จ�าเป็น
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ต่อการปฏบิตังิาน และมคีวามคดิเหน็ตรงกนัว่าสิง่ทีค่วรพฒันาคอืเรือ่งการถ่ายภาพ เพราะภาพถ่ายทีม่คีวามสวยงามจะเป็น

สิ่งที่เพิ่มความน่าสนใจให้กับสื่อประชาสัมพันธ์ ได้เป็นอย่างดี จึงก�าหนดเป็นประเด็นในการจัดการความรู้ (KM) คือ  

“การถ่ายภาพประชาสัมพนัธ์เพือ่สร้างภาพลกัษณ์องค์กร” โดยก�าหนดให้มกีารด�าเนนิการปฏบิตักิารไปพร้อมกบัการจดัการ

ความรู้ เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถน�าไปใช้กับการปฏิบัติงานได้จริง

 4.2 การสร้างและการแสวงหาองค์ความรู้

 งานประชาสัมพันธ์ได้ท�าการวิเคราะห์งานด้านการถ่ายภาพ โดยใช้ Mind Map เป็นเครื่องมือ โดยได้มีการระดม

ความคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้ในตัวบุคคลของเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ที่มีประสบการณ์จากการปฏิบัติงานด้าน

การถ่ายภาพมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแต่ละคน มีทักษะด้านการถ่ายภาพที่ไม่เท่ากัน แต่มี 1 คนที่มีความช�านาญด้านการ 

ถ่ายภาพเป็นพิเศษ งานประชาสมัพนัธ์ จงึได้ถอดองค์ความรู้จากบุคลากรผูน้ัน้ นอกจากนีย้งัมกีารทบทวบความรูจ้ากเอกสาร 

หนังสือ และจากความรู้ในสื่อออนไลน์ที่เก่ียวข้องกับการถ่ายภาพ เช่น YouTube เป็นคลิปวีดิโอจากช่างภาพท่ีมีช่ือเสียง 

จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีเนื้อหาที่เก่ียวข้องและสอดคล้องกับการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ นับเป็น

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานเป็นอย่างยิ่ง 

 4.3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ

 งานประชาสมัพนัธ์ได้มกีารวางโครงสร้างความรู ้เพือ่

เตรียมพร้อมส�าหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อการ

เรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องในอนาคต และได้

ด�าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคลากรของหน่วยงานที่

มีความเชี่ยวชาญสู่เพื่อนร่วมงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็น

ปัญหาที่เคยพบระหว่างปฏิบัติงาน ซึ่งแต่ละคนมีทักษะด้าน

การถ่ายภาพและปัญหาที่พบแตกต่างกัน 

 ให้สามารถน�าไปใช้และแก้ปัญหากับการปฏิบัติงาน

ได้จริง เกิดการท�างานแทนกันได้ โดยมีโครงสร้างของเนื้อหา

อันเป็นสาระส�าคัญของการถ่ายภาพ ดังนี้ 

  4.3.1 ช่างภาพ : การเตรียมความพร้อมและมารยาทในการปฏิบัติงาน

  4.3.2 อุปกรณ์การถ่ายภาพ : การเตรียมอุปกรณ์และการบ�ารุงรักษา

  4.3.3 สิ่งที่จะถ่าย : เทคนิคการถ่ายภาพอาคาร ห้องประชุม กิจกรรม และภาพบุคคล

  4.3.4 เทคนิคการถ่ายภาพ : การจัดองค์ประกอบภาพ แสง สี และการใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับวัตถุ

ที่จะถ่าย
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  4.3.5 การจัดเก็บภาพ : วิธีการจัดเก็บไฟล์ภาพเพื่อง่ายต่อการค้นหาและน�าไปใช้งาน

  4.3.6 การตกแต่งภาพ : เทคนิคการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมประยุกต์

  4.3.7 การเผยแพร่ภาพถ่าย : วิธีการส่งไฟล์ภาพขนาดใหญ่เพื่อใช้ในการจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ และ

แหล่งข้อมูลส�าหรับการจัดส่งภาพผ่านสื่อสาธารณะ

  4.3.8 Tips & Tricks : ตัวอย่างภาพถ่ายงานกิจกรรมในมหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสมีา ตวัอย่างภาพ

กิจกรรมประจ�าปี  ตัวอย่างภาพถ่ายในห้องประชุมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ตัวอย่างแสง สี และมุมมองที่เหมาะสมส�าหรับ

การถ่ายภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ  

*ภาพถ่ายที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติระหว่างบุคลากรในงานประชาสัมพันธ์

 4.4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้

 

 งานประชาสมัพนัธ์ได้น�าองค์ความรูม้าจัดท�าเป็นร่างคูม่อืการปฏบิตังิานและ

ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของเนื้อหา โดยทบทวนถึงความรู้

และประสบการณ์ท่ีเกดิข้ึนระหว่างปฏบิติังาน เพือ่ให้เกดิองค์ความรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพ 

สามาถน�าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

 4.5 การสร้างการเข้าถึงความรู้

             4.5.1 จัดท�าคู่มือการปฏิบัติงานส�าหรับผู้ปฏิบัติงานถ่ายภาพและผู้สนใจ

      4.5.2 เผยแพร่องค์ความรู้ในเพจ NRRU Photo Club

      4.5.3 เผยแพร่ผลการจัดการความรู้ในเว็บไซต์ของงานประชาสัมพันธ์

        4.5.4 เผยแพร่ผลการจัดการความรู้ในเว็บไซต์ของส�านักงานอธิการบดี

 4.6 การแบ่งปันและการแลกเปลี่ยน

 งานประชาสัมพันธ์ได้จัดให้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์  

ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น.  

โดยการน�าองค์ความรู้และคู่มือที่จัดท�ามาเผยแพร่แก่ผู้เข้า

ร่วมโครงการ ซึ่งเป็นบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ใน

มหาวิทยาลัย จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุม 

ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ จากน้ันฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพ 

สิ่งปลูกสร้างและถ่ายภาพบุคคล ณ เรือนโคราช และ 

ฝ ึกปฏิบัติการตกแต ่ งภาพด ้วยโปรแกรมประยุกต ์  

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (อาคาร 27 ชั้น 1) เพื่อให้
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บุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยได้เรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพ อันเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ถ่ายทอด 

องค์ความรู้สู่การปฏิบัติ เพื่อน�าไปสู่การท�างานแทนกันได้ ส่งผลต่อการพัฒนาการสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

1)  การบรรยายภาคทฤษฎี

 การจัดงานในครั้งนี้มีนายสุนทร ฉิมปรุ นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ส�านักงานอธิการบดี  

เป็นวิทยากร 

2) ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพ

     หลังจากที่ได้รับความรู้ภาคทฤษฎีแล้ว ได้จัดให้มีการฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพสิ่งปลูกสร้างและภาพบุคคล  

ณ เรือนโคราช โดยได้รับความอนุเคราะห์นายแบบ-นางแบบ จากหลักสูตรนาฏศิลป์ไทย เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้น�า 

องค์ความรู้ไปทดลองใช้จริง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การถ่ายภาพร่วมกัน

      

*ภาพถ่ายจากผู้เข้าร่วมโครงการหลังการอบรมภาคทฤษฎี

3) ฝึกปฏิบัติการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมประยุกต์

              เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างครบถ้วน ได้ภาพที่สวยงาม สมบูรณ์แบบงานประชาสัมพันธ์ได้จัดให้มีการถ่ายทอด

เทคนิคการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมประยุกต์ โดยจัดให้มีการฝึกปฏิบัติ  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 27 ชั้น 1  

 

 

 



221221

*ภาพจากผู้เข้าร่วมโครงการหลังจากเรียนรู้เรื่องการตกแต่งภาพ

 จากการด�าเนินงานพบว่าผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความสนใจ ต้ังใจ และให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม 

ทุกข้ันตอนเป็นอย่างดี ซึ่งผลการประเมินความพึงผู้ใจของผู้เข้าร่วมโครงการจ�านวน 70 คน พบว่ามีคะแนนอยู่ที่ 4.3  

อยู่ในระดับมาก และนอกจากนี้ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากแบบประเมินความพึงพอใจที่ผู้เข้าร่วมโครงการกล่าวถึง 

การจัดงาน ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันความส�าเร็จของโครงการเผยแพร่ต่อสาธารณชนอีกด้วย

 

   

 4.7 การเรียนรู้
     หลงัจากทีไ่ด้มกีารจัดกจิกรรม ทางงานประชาสมัพนัธ์ได้มกีารตดิตามผล โดยให้ผูผ่้านการอบรมได้รายงาน
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากร ซึ่งผู้ผ่านการอบรมสามารถน�าความรู้ที่ได้ทั้งจากคู่มือปฏิบัติงานและ 
องค์ความรู้จากวิทยากรไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง โดยงานประชาสัมพันธ์ได้มีการทดสอบองค์ความรู้ด้านการถ่ายภาพ
หลงัการอบรม โดยให้ช่างภาพผูผ่้านการอบรมปฏบิติัการถ่ายภาพในงานประชมุบคุลากร ประจ�าปี 2560 เมือ่วนัที ่7 มถินุายน 
2560 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี 
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 ผลการประเมินจากการสังเกต พูดคุย และจากไฟล์ภาพท่ีปรากฏ พบว่า ผู้ผ่านการอบรมสามารถน�าองค์ความรู้ 

ไปใช้พฒันาการปฏิบตังิานได้จรงิ ท�าให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของการจดัโครงการ ทีต้่องการให้หน่วยงานต่าง ๆ  ในมหาวทิยาลยั

มช่ีางภาพท่ีมทีกัษะ ถ่ายภาพได้อย่างเหมาะสม สวยงาม เพือ่ใช้ในการประชาสมัพนัธ์องค์กรผ่านสือ่ทุกช่องทาง ส่งผลให้การ

ขับเคลื่อนภารกิจของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ และท�าให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

อย่างแท้จริง

5. ผลลัพธ์ที่ได้

 ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดการความรู้ เรื่อง การถ่ายภาพประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร มีดังนี้

 5.1  ได้องค์ความรูท้ีร่วบรวมและจดัท�าเป็นคูม่อืส�าหรบัผูป้ฏบัิตงิานด้านการถ่ายภาพของงานประชาสมัพนัธ์ หน่วย

งานต่าง ๆ  ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

  5.1.1 ช่างภาพ : การเตรียมความพร้อมและมารยาทในการปฏิบัติงาน

  5.1.2 อุปกรณ์การถ่ายภาพ : การเตรียมอุปกรณ์และการบ�ารุงรักษา

  5.1.3 สิ่งที่จะถ่าย : เทคนิคการถ่ายภาพอาคาร ห้องประชุม กิจกรรม และภาพบุคคล

  5.1.4 เทคนิคการถ่ายภาพ : การจัดองค์ประกอบภาพ แสง สี และการใช้อุปกรณให้เหมาะสมกับวัตถุ

ที่จะถ่าย

  5.1.5 การจัดเก็บภาพ : วิธีการจัดเก็บไฟล์ภาพเพื่อง่ายต่อการค้นหาและน�าไปใช้งาน

  5.1.6 การตกแต่งภาพ : เทคนิคการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมประยุกต์

  5.1.7 การเผยแพร่ภาพถ่าย : วิธีการส่งไฟล์ภาพขนาดใหญ่เพื่อใช้ในการจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ และ

แหล่งข้อมูลส�าหรับการจัดส่งภาพผ่านสื่อสาธารณะ

  5.1.8 Tips & Tricks : ตัวอย่างภาพถ่ายงานกิจกรรมในมหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสมีา ตวัอย่างภาพ

กิจกรรมประจ�าปี  ตัวอย่างภาพถ่ายในห้องประชุมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ตัวอย่างแสง สี และมุมมองที่เหมาะสมส�าหรับ

การถ่ายภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ    
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 5.2  หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยที่น�าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ มีถ่ายภาพท่ีสวยงาม ส�าหรับเป็นวัตถุดิบ

ส�าหรับจัดท�าสื่อต่าง ๆ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน่วยงานของตน อันเป็นการร่วมกันส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ให้กับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาต่อไป

 5.3  ส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้มีการบูรณาการองค์ความรู้สู่การปฏิบัติงาน 

ที่เป็นเลิศอย่างแท้จริง

6. ปัจจัยสู่ความส�าเร็จ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)

 การด�าเนนิการจดัการความรู ้(KM) เรือ่ง การถ่ายภาพประชาสมัพนัธ์เพือ่สร้างภาพลกัษณ์องค์กร นบัว่ามผีลส�าเรจ็

เกินกว่าที่คาดหวังไว้อย่างยิ่ง ทั้งในด้านปริมาณของจ�านวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และคุณภาพของงาน 

ถ่ายภาพของบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ หลังจากน�าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ สื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่าง ๆ  

มคีวามสวยงามและน่าสนใจมากยิง่ขึน้ จงึเป็นทีป่ระจกัษ์แล้วว่าการด�าเนนิงานมผีลส�าเรจ็อย่างยิง่ในทกุมติ ิทัง้นี ้ความส�าเรจ็

ดังกล่าวหาได้เกิดขึ้นจากความบังเอิญไม่ หากแต่ต้องอาศัยปัจจัยที่มาจากองค์ประกอบต่าง ๆ ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

 1) ความมุ่งมั่น (Drive) เป็นหัวใจส�าคัญประการแรกที่ทั้งผู้ด�าเนินงานและผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีอย่างเต็มเปี่ยม 

ผู้จัดมีความมุ่งมั่นที่จะแสวงหาแนวปฏิบัติที่ดีมาเผยแพร่สู่ผู ้รับองค์ความรู้  ผู้ร่วมแลกเปลี่ยนก็มุ่งมั่นท่ีจะมารับทราบ  

โดยในระหว่างด�าเนินกิจกรรมก็ให้ความสนใจเป็นย่างดียิ่ง 

 2) ภูมิปัญญา (Knowledge/Wisdom) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นสถาบันการศึกษาท่ีไม่เพียงแต ่

ให้ความรู้เพ่ือมุง่ผลิตบณัฑตินัน้ แต่ยงัมุง่พฒันาศกัยภาพของผูป้ฏบัิตงิานทัง้สายวชิาการและสายสนบัสนุนอกีด้วย ทัง้ในด้าน

การพัฒนาบุคลากรให้ได้รับโอกาสในด้านการอบรม ศึกษาดูงาน หรือแม้แต่การพัฒนาทักษะชีวิต จนท�าให้บุคลากรเป็นผู้ที่

มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ จนเกิดความเชี่ยวชาญในสายงานที่ตนปฏิบัติ จนตกผลึกเป็นองค์ความรู้ที่มีค่าหรือเรียกว่า 

“ภูมิปัญญา” ที่สามารถถ่ายทอดสู่เพื่อนร่วมงาน และน�าไปสู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศได้

 3) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Personal Creativity) จากการที่มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนบุคลากรในด้านต่าง ๆ 

และไม่ถูกตีกรอบทางความคิด ท�าให้บุคลากรได้มีโอกาสแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ ส่งผลให้มีรูปแบบวิธีคิดที่ก่อให้เกิด

มุมมองแปลกๆ ใหม่ๆ โดยไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิม ๆ บุคลากรมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อที่จะน�ามาพัฒนางานในหน้าที่

ด้านถ่ายภาพและด้านอื่น ๆ ให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น

 4) มนุษยสัมพันธ์และทักษะการสื่อสาร (Human Relations & Communications Ability) การจัดการความรู้

ครัง้นี ้ท�าให้เกดิมติรภาพทีด่รีะหว่างคนในองค์กร บคุลากรต่างหน่วยงานมโีอกาสได้พบปะ พดูคยุ แลกเปลีย่น เปิดใจยอมรบั

สิ่งใหม่ มีมุมมองใหม่ เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย ส่งผลให้การด�าเนินงานมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น บุคลากรมีความเป็นอันหนึ่ง

อนัเดยีวกนั มคีวามเข้าใจในทศิทาง กลยทุธ์ และวธีิปฏบิตัทิีเ่ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัอย่างสอดคล้อง นบัได้ว่ามนษุยสมัพนัธ์

และทักษะการสื่อสาร เป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้การด�าเนินงานประสบความส�าเร็จ

 5) การบริหารเวลา (Time Management) ในการปฏิบัติงานทุกภารกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการถ่ายภาพ 

“เวลา” นบัเป็นตวัแปรส�าคัญในการด�าเนินงาน เพราะหากช้าไปแม้เพียงเสีย้ววินาท ีอาจท�าให้เราพลาดการถ่ายภาพเหตกุารณ์

ท่ีส�าคัญที่สุดไปก็เป็นได้ ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานถ่ายภาพจึงจ�าเป็นต้องมีทักษะด้านการบริหารเวลา และความเข้าใจในการ 

ใช้อุปกรณ์ เพื่อให้ได้ภาพที่สวยงาม ทันเหตุการณ์ และท�าให้การด�าเนินงานประสบผลส�าเร็จ

 6) การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) การจัดการความรู้ในครั้งนี้ถึงแม้ว่าจะมีองค์ความรู้มากมาย หรือ
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หลังการแลกเปลี่ยนแล้วผู้ถ่ายภาพจะถ่ายภาพได้สวยงามแล้วก็ตาม นั่นไม่ได้หมายความว่าท่านจะถ่ายภาพสวยที่สุดได้เท่า

นี้ ทางงานประชาสัมพันธ์เชื่ออย่างยิ่งว่าผู้ใช้องค์ความรู้จะสามารถท�าได้ดีกว่านี้ ดังนั้น จึงจ�าเป็นต้องมีการฝึกฝนและศึกษา

เพิ่มพูนประสบการณ์อยู่เสมอ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อเป็นปัจจัยสู่ความส�าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

7. การใช้ประโยชน์

 บคุลากรงานประชาสมัพนัธ์ กองกลาง ส�านกังานอธกิารบด ีและบุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ  ในมหาวทิยาลยัและ

ผู้สนใจทั่วไป สามารถน�าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการถ่ายภาพ ท�าให้มีถ่ายภาพที่สวยงามส�าหรับเป็น

วัตถุดิบส�าหรับจัดท�าสื่อต่าง ๆ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน่วยงานของตน อันเป็นการร่วมกันส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ ์

ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะชน

ต่อไป

8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�าความรู้ไปใช้

 งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ส�านักงานอธิการบดี ได้มีการติดตามและประเมินผลการน�าองค์ความรู้ เร่ือง 

การถ่ายภาพประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างภาพลักษณ์องค์กรไปใช้ โดยหลังจากท่ีได้มีการจัดอบรมเผยแพร่องค์ความรู้ ได้มีการ

ติดตามผลโดยให้ผู้ผ่านการอบรมได้รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากรโดยใช้แบบฟอร์มของทาง

มหาวิทยาลัย ซึ่งจากการรายงานผลสัมฤทธิ์ พบว่า ผู้ใช้องค์ความรู้สามารถน�าความรู้ท่ีได้ท้ังจากเล่มคู่มือปฏิบัติงานและ 

องค์ความรู้จากวิทยากรไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง 

 ทัง้น้ี งานประชาสมัพนัธ์ได้มกีารทดสอบองค์ความรูด้้านการถ่ายภาพหลงัการอบรม โดยให้ช่างภาพผูผ่้านการอบรม

ปฏิบัติการถ่ายภาพในงานประชุมบุคลากร ประจ�าปี 2560 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี ผลการ

ประเมนิจากการสงัเกต พดูคุย และจากไฟล์ภาพทีป่รากฏ พบว่าผูผ่้านการอบรมสามารถน�าองค์ความรูไ้ปใช้พฒันาการปฏบัิติ

งานได้จริง มีพัฒนาการด้านการถ่ายภาพเป็นที่ประจักษ์ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้ ทีต้องการให้หน่วย

งานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยมีช่างภาพที่มีทักษะการถ่ายภาพได้อย่างเหมาะสม สวยงาม เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์องค์กร

ผ่านสือ่ทกุช่องทาง ส่งผลให้การขบัเคลือ่นภารกจิของมหาวทิยาลยัมปีระสทิธภิาพ เกดิการบูรณาการองค์ความรูสู้ก่ารปฏบัิติ

งานที่เป็นเลิศ และท�าให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง

9. แหล่งอ้างอิง หรือบุคคลอ้างอิง

 การจัดการความรู้ เรื่อง การถ่ายภาพประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์

องค์กร เป็นการถอดองค์ความรู้จากบุคลาการงานประชาสัมพันธ์ผู้ที่มีประสบการณ์

ด้านการถ่ายภาพ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ คือ นายสุนทร ฉิมปรุ  และบุคลากร 

คนอืน่ ๆ  ในหน่วยงาน หนงัสอื และการศกึษาความรูจ้ากช่างภาพทีม่ชีือ่เสยีงผ่านทาง 

YouTube เช่น คณุอ๋อ แอคชัน่ : ช่างภาพหยดุโลก เป็นต้น มาวเิคราะห์และสงัเคราะห์ 

มาประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติท่ีดี เรื่อง  

การถ่ายภาพประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร 
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10. ประวัติผู้เขียน

           ชื่อ-สกุล :     นางสาวดวงใจ  ปานสันเทียะ    หัวหน้างานประชาสัมพันธ์       

 สถานที่ท�างานปัจจุบัน :    งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ส�านักงานอธิการบดี  

    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

           ประวัติการศึกษา :  - นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.) 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

    - ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) นิเทศศาสตร์ 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

           อีเมลล์ :    nrrupr@gmail.com

           หมายเลขโทรศัพท์ :  044–009009 ต่อ 1500 โทรศัพท์มือถือ 083-1254633
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ด้านอื่นๆ

ครูปฐมวัยกับ 3 ล.  ลด ละ เลิก  ผ้าอ้อมส�าเร็จรูป & ขวดนม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1.  ความส�าคัญและที่มา

 จากการศึกษาในสหรัฐอเมริกาพบว่า  เด็กที่เลิกขวดนมหลังอายุ 15 เดือน จะมีความเสี่ยงต่อโรคอ้วนเพิ่มขึ้น  

เดือนละ 3 เปอร์เซ็นต์  และพบเด็กวัยอนุบาลที่มีน�้าหนักเกินมาตรฐาน เป็นกลุ่มเด็กดูดขวดมากกว่ากลุ่ม ท่ีกินนมแม่  

การดดูนมจากขวด จะท�าให้เด็ก ได้รบัน�า้นมปริมาณมากกว่าทีร่่างกายต้องการจรงิๆ ในการศกึษาหนึง่พบว่า เดก็วยัเตาะแตะ 

(อายุ 2-3 ขวบ) ซึ่งควรได้รับน�้านมวันละ  16 – 24  ออนซ์ หากยังดูดขวดนมได้รับน�้านมมากเกินไปถึงวันละ 32 ออนซ์ และ

ในการศึกษาของสถาบันฯ เด็กวัยดังกล่าว ร้อยละ 25 ได้รับนมมากกว่า 24 ออนซ์ต่อวัน  และบางรายดูดนมจากขวด 

มากถึงวันละ  56 ออนซ์ ท�าให้เด็กได้รับคาร์โบไฮเดรตและไขมันมาก น�าไปสู่โรคอ้วน  อีกอย่างที่พบเจอปัญหาอยู่บ่อยๆ คือ  

คณุแม่ทีมี่ลูกอ่อนคงปฏเิสธไม่ได้ว่า ผ้าอ้อมส�าเรจ็ หรือแพมเพร์ิส เป็นสิง่จ�าเป็นต่อเจ้าตวัน้อยอย่างมาก เพราะสะดวก สบาย

กว่าผ้าอ้อมผ้า แบบเดิมๆ ถึงแม้จะมีราคาแพงและสิ้นเปลือง แต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งจ�าเป็นที่ขาดไม่ได้ โดยเฉพาะเมื่อต้องเดินทาง

หรือออกนอกบ้าน คุณแม่บางคนก็เลยสงสัยว่า แล้วเมื่อไหร่ที่ควรจะเลิกใช้แพมเพิร์ส และควรเริ่มฝึกลูกให้ขับถ่ายอย่างไร

เมื่อไม่ใส่แพมเพิร์ส การฝึกการขับถ่ายของเด็กควรจะเริ่มเมื่อเด็กนั่งได้เอง หรือเมื่อเริ่มหัดยืน คือเมื่อเด็กนั่งได้เองแล้ว  

เด็กก็สามารถน่ังกระโถนได้ หากจะเทียบอายกุป็ระมาณอยูท่ี ่8 เดอืนขึน้ไปกเ็ริม่ฝึกได้แล้ว หรืออย่างช้ากไ็ม่ควรเกนิขวบครึง่

 ดังนั้น คณะครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  จึงได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge 

Management) เพื่อส่งเสริมให้ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กที่ดูแลเด็กวัยแรกเกิด – 2 ปี ในการใช้ผ้าอ้อมส�าเร็จรูปและขวดนม

ให้เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็กๆ

2.  วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการด�าเนินงาน

 2.1  เพื่อสร้างองค์ความรู้ แนวปฏฺบัติที่ดีในเรื่อง ครูปฐมวัยกับ 3 ล.  ลด ละ เลิก  ผ้าอ้อมส�าเร็จรูป & ขวดนม

 2.2  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การลด ละ เลิก  ผ้าอ้อมส�าเร็จรูป & ขวดนม ในเด็กระดับชั้นบริบาล 1 ให้กับครู  

ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็ก

3.  ผู้ใช้ความรู้

 3.1  ครู

 3.2  ผู้ปกครอง

 3.3  ผู้ดูแลเด็ก

4.  กระบวนการ/ขั้นตอนการจัดการความรู้

 4.1  คณะครูระดับปฐมวัยร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง กับ 3 ล.  ลด ละ เลิก  ผ้าอ้อมส�าเร็จรูป & ขวดนม 

โดยใช้เอกสารแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาข้อมูล

 4.2  คณะครูระดับปฐมวัยเข้าร่วมประชุมองค์ความรู้และถ่ายทอดความรู้ร่วมกัน

 4.3  คณะครูน�าความรู้ที่ได้รับไปจัดท�าแนวปฏิบัติท่ีได้จากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน�าองค์ความรู้ท่ีได้ 

ไปใช้ในการพัฒนา โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
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  4.3.1  ศึกษาข้อมูลการลด ละ เลิก ผ้าอ้อมส�าเร็จรูป & ขวดนม

  4.3.2  ส�ารวจจ�านวนเด็ก หรือกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ผ้าอ้อมส�าเร็จรูป & ขวดนม

  4.3.3  ลงมือปฏิบัติตามที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครูที่ได้ท�าร่วมกันไว้

  4.3.4  มีการติดตามผล

  4.3.5  ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

  4.3.6  ประเมินผลการลด ละ เลิก  ผ้าอ้อมส�าเร็จรูป & ขวดนม โดยครูระดับปฐมวัย และผู้บริหาร

  4.3.7  สรุปผล และน�าผลที่ได้จากการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการลด ละ เลิก  ผ้าอ้อมส�าเร็จรูป & 

ขวดนม โดยปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและเผยแพร่ผลงานต่อไป
 องค์ความรู้หรือผลลัพธ์ที่ได้
 ล. ลด คือ แบบค่อยเป็นค่อยไป เหมาะกับเด็กที่ติดขวดแล้ว  ส่วนใหญ่จะได้ผลใน 3 สัปดาห์        
 วิธีการ 
 -  ค่อยๆ ลดขวดนมทีละน้อย ทีละ 1 ขวด ทุก 2 - 4 วัน โดยให้ดื่มนมจากแก้วแทน
 -  ค่อยๆ ลดนมทีละขวด ค่อยๆ ลดมื้อที่ไม่ส�าคัญก่อน เช่น มื้อกลางวัน หรือมื้อดึก หลังเที่ยงคืน 
 -  หากเด็กงอแงอาจใส่น�้าให้เด็กดูดแทนนมในช่วงมื้อก่อนนอนหรือกลางวัน 
 -  ค่อยๆ ลดปริมาณนมมื้อดึก จาก 8 ออนซ์ เหลือ 4 ออนซ์ จนงดได้ในที่สุด 
 - หากเดก็ยังงอแง อาจใช้วธิขียายจุกนมให้รกูว้างข้ึน เพือ่ให้เดก็ระมดัระวงัการดดูมากข้ึน ไม่สามารถนอนดดูสบายๆ 
เหมือนก่อน แต่ต้องไม่กว้างจนเด็กส�าลัก 
 - ระหว่างการหย่าขวดนม  อาจดึงดูดความสนใจเด็กโดยให้เลือกแก้ว ตกแต่งแก้วเอง  ใช้หลอดแบบแปลกๆ
 ** ระหว่างการฝึกควรกอดเด็กเพิ่มเป็นพิเศษ และขอความร่วมมือจากสมาชิกคนอื่นๆ ในบ้าน  เนื่องจากเด็กอาจ
ร้องไห้งอแง หรือหงุดหงิด
 ล. ละ คือ  แบบทดแทน เหมาะกับเด็กที่ติดขวด แต่ไม่ถือขวดนมติดตัวไปมา ไม่หลับคาขวดนม เด็กที่เริ่มใช้แก้ว 
ขณะทานอาหาร หรืออาหารว่างบ้างแล้ว 
 วิธีการ
 -  ใช้แก้วหัดดื่มทั้งกับนม  น�้าดื่มและน�้าผลไม้  เพื่อให้เด็กคุ้นเคย 
 -  เริ่มฝึกอายุ  6  เดือนใช้แก้วหัดดื่ม  อาจให้เด็กเล่นแก้วหัดดื่มจนคุ้นเคยก่อน 
 -  การฝึกเด็กใช้แก้ว เริ่มจากให้เด็กฝึกจับแก้วเปล่าใบเล็กๆ พ่อแม่ยกแก้วจรดปากดื่ม ให้เด็กดูเป็นตัวอย่าง 
 -  ใส่น�้าปริมาณน้อยๆ ให้เด็กฝึกจิบก่อน  ระยะแรกเด็กอาจยังส�าลักหรือท�าน�้าหกเรี่ยราดบ้าง    
 -  ให้เด็กใช้แก้วขณะทานอาหารทุกมื้อ ไม่ใช่ใช้เฉพาะเมื่อถึงมื้อนม 
 -  ไม่ให้เด็กถือขวดนมติดตัว 
 ล. เลิก คือ วิธีเลิกทันทีทันใด เหมาะกับเด็กที่ค่อยๆ ยอมเลิกขวดนมบ้างแล้ว และไม่ค่อยสนใจขวดนมมาก เช่น  
ยังดูดขวด เพียงวันละ 1 – 2 มื้อ หรือ กรณีที่ติดขวดแล้วและลองใช้วิธี แบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วไม่ได้ผล 
 วิธีการ 
 -  บอกให้เด็กรู้ล่วงหน้า อย่างน้อย 1  สัปดาห์ ก่อนจะถึงเวลาให้เลิกใช้ เช่น บอกว่าหนูโตแล้วถึงเวลาทิ้งขวด  เลิก
ดูดขวดนมแล้ว 
 -  บอกเด็กทุกวันว่าอีกไม่นานหนูจะไม่ต้องใช้ขวดนมอีกแล้ว 
 -  เมื่อถึงเวลาเก็บขวดนม  ต้องเก็บให้พ้นสายตาเด็ก หรือให้เด็กช่วยแม่เก็บขวดนมใส่ถุงน�าไปบริจาค หรือเอาไป

ทิ้งถังขยะ เขาจะได้ทราบว่าต้องตัดใจจากจริงๆ 
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 -  ให้รางวัลเด็กเมื่อไม่ดูดขวดนมตลอดวันหรือตลอดคืนที่ผ่านมา 

 -  เตรียมน�้าหรือน�้าผลไม้ใส่แก้ว  พร้อมส�าหรับเด็กดื่มเมื่อเด็กร้องหาขวดนม 

 -  ให้เด็กมีสิ่งของทดแทนขวดนม  อาจเป็นตุ๊กตาหรือของเล่นที่ชอบ  เอาไว้กอดเมื่อคิดถึงขวดนม

5.  ปัจจัยสู่ความส�าเร็จ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)
 5.1  สนับสนุนการมีส่วนร่วมกับทุกฝ่าย ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และผู้ดูแลเด็ก
 5.2  การแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง การลด ละ เลิก  ผ้าอ้อมส�าเร็จรูป & ขวดนม โดยน�าแนวคิด หรือหลักการมาใช้
ในการดูแลเด็กอย่างชัดเจน
 5.3  ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
 5.4  การติดตามผล/การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้กับเด็กอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ
 5.5  น�าผลการประเมินไปพัฒนา การจัดกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพและเผยแพร่ผลงานต่อไป

6.  การน�าไปใช้ประโยชน์
 ครู ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็ก ได้น�าขั้นตอนในการลด ละ เลิก  ผ้าอ้อมส�าเร็จรูป & ขวดนม ไปใช้ประโยชน์กับบุตร
หลานของตนเอง เม่ือได้ผลลพัธ์ทีดี่กส็ามารถบอกต่อกับคนอืน่ๆท่ีพบปัญหาเดยีวกันได้ เป็นการแลกเปลีย่นความรูท่ี้ดรีะหว่าง
ครูและผู้ปกครอง

7.  ข้อเสนอแนะ
 7.1  ควรน�าแนวปฏิบัติที่ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้อย่างสม�่าเสมอ และต่อเนื่องกับเด็กท่ียังไม่เลิก ผ้าอ้อม
ส�าเร็จรูป & ขวดนม
 7.2  ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องส�าหรับครูที่ปฏิบัติกับเด็กโดยตรง
 7.3  ควรติดตามผล/ปรับปรุงข้อเสนอแนะ และมีการบันทึกการแก้ปัญหาอย่างชัดเจน

รายชื่อสมาชิก
 ดร.สุนทรี  ศิริอังกูร    นางจุไรรัตน์  ห่วงยวนกลาง
 อาจารย์พัทธนันท์  เกิดคง    นางรุ่งนภา  แย้มผกา
 อาจารย์ สาวิตรี  จันทร์โสภา   นางสาวรัศมี  ดีกลาง
 อาจารย์ สมบุญ  พุทธบุตร    นางสาวอนัญญา  ขาวหมดจด
 อาจารย์ โสภิดา  โคตรโนนกอก   นางสาวภณิดา  พึ่งสมบุญ
 นางสาวศิวาพร  ตัวสระเกษ    นางสุภาวดี  จันทร์เจริญ
 นางปิยกาญจน์  วงษ์ชาลี    นางสาวธัญลักษณ์  ชาจันทึก
 นางนันทวัน  พฤกษา              นางสาวจิราภรณ์  เอื้อสุขอารีย์
 นางสุจิกรานต์  ปัญญา    นางทวีทรัพย์  วัชรวิศิษฎ์
 นางสาวจุฑามาศ  ศรชัย    นางสาวอัมพร  พูนทะเล
 นางสาวเกศินี  พึ่งกิ่ง    นางไอยารินทร์  วงศาโรจน์
 นางสาวประภาพร  เดิมสันเทียะ   นางสาวชุติมา  กรึกส�าโรง
 นางสาวศิริพร  เจริญชัย    นางสาวชลธิชา  เทียบสี
 นางสาวปนัดดา  ศรีมาศ    นางธนพร  เต้นปักษี
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ด้านอื่นๆ

การบริหารจัดการ ก�ากับดูแล กิจกรรม องค์การนักศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สภานักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1. ที่มาและความส�าคัญ

 องค์การนักศึกษา เป็นการรวมตัวของนักศึกษาท่ีจะท�าหน้าท่ีเป็นศูนย์ประสานงานและจัดกิจกรรมต่างๆของ

นักศึกษาทั้งสถาบันฯ องค์การนักศึกษา เรียกชื่อเต็มว่า “องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา” อักษรย่อคือ 

อศ.มรนม. ชื่อภาษาอังกฤษ “The Student Union of Nakhon Ratchasima Rajabhat  องค์การนักศึกษา  ประกอบไป

ด้วย  3  องค์กรหลักคือ สภานักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะ องค์การนักศึกษาเป็นองค์กรเสริม

สร้างประสบการณ์ มุ่งให้นักศึกษา เป็นผู้มีคุณภาพ คุณธรรม มีคุณค่า มีทักษะกระบวนการในการท�างานร่วมกับผู้อื่น เป็น

ผู้น�าและผู้ตามที่ดีในการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตย ฝึกตนให้เป็นผู้รู้จักรักษาวัฒธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี  

อันดีงามของบ้านเมือง ให้เป็นผู้ที่มีความตั้งใจที่ท�าประโยชน์ให้แก่สังคม ประพฤติตนเป็นที่พึงปรารถนาของสังคม ซึ่งแต่ละ

องค์กรมีหน้าที่ในการท�างานแตกต่างกันไปดังนี้

 1. สภานักศึกษา

  - พิจารณาและให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบต่อนโยบาย โครงการและงบประมาณ

ของกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา สโมสรนักศึกษา

  - ตรวจสอบการท�างาน และตรวจสอบการบัญชีขององค์การบริหารนักศึกษา สโมสรนักศึกษา ที่ได้รับ 

งบประมาณจากการอนุมัติของสภานักศึกษา

  - ประเมินการด�าเนินงานขององค์การนักศึกษาและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ

  - ออกระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานขององค์การนักศึกษาทุกกลุ่มเพื่อให้การ

ด�าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ

 2. องค์การบริหารนักศึกษา

  - บริหารจัดการทั้งปวงที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา ตามข้อบังคับว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา

  - ร่วมมอืประสานงานและให้ความร่วมมือ ความสะดวกในการด�าเนนิงานของ   สโมสรนกัศึกษาและชมรม

ต่างๆ

  - ก�าหนดนโยบาย จัดท�าแผนงานโครงการและงบประมาณ ประจ�าปีการศกึษาขององค์การบรหิารนกัศกึษา

เสนอต่อสภานักศึกษา 

  - พจิารณางบประมาณและโครงการ ประจ�าปีการศึกษาของสโมสรคณะ ชมรม   เพือ่เสนอต่อสภานักศึกษา

  - เข้าร่วมประชุมชี้แจงต่อสภานักศึกษาทุกครั้งที่มีการประชุม 

 

 3. สโมสรนักศึกษาคณะ

  - ก�าหนดนโยบาย จัดท�าแผนงานโครงการและงบประมาณประจ�าปีของสโมสรคณะ เพื่อเสนอองค์การ

บริหารนักศึกษา พิจารณาเสนอต่อสภานักศึกษา

  - ดแูลควบคุม และจดัท�าแผนงานโครงการและงบประมาณประจ�าปีของสโมสรนกัศึกษาเพือ่เสนอต่อสภา

นักศึกษา

  - ประสานและด�าเนินการในการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมมือกับองค์การบริหารนักศึกษาและชมรมต่างๆ
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 ดงัน้ันแล้วการจดักจิกรรมต่างๆขององค์การนกัศกึษาจะต้องบรหิารจดัการการจดักจิกรรมจากกระบวนการท�างาน

ต่างๆ มกีารก�ากับดแูลและสนบัสนนุเพือ่ให้การด�าเนนิงานให้เป็นไปอย่างมรีะบบระเบียบและเกดิประโยชน์และประสทิธภิาพ

สูงสุดแก่นักศึกษา

2. วัตถุประสงค์

 1.  เพื่อให้องค์การนักศึกษาเกิดความรู้และความเข้าใจในกระบวนการจัดกิจกรรม

 2.  เพื่อให้การจัดกิจกรรมขององค์การนักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 3.  เพื่อให้เกิดการพัฒนาในองค์การนักศึกษา

3. ผู้ใช้ความรู้

 องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

4. กระบวนการจัดการความรู้

 4.1 กระบวนการ

  4.1.1 การวางแผน (Plan)

   การวางแผนการจัดกิจกรรม การจัดประชุมองค์การนักศึกษา ถือเป็นสิ่งท่ีส�าคัญอันดับแรก 

ซึ่งการวางแผนนั้นเปรียบเสมือน พิมพ์เขียว เป็นการก�าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการด�าเนินงานวิธีการและขั้นตอนที่

จ�าเป็นเพือ่ให้การด�าเนินงานบรรลเุป้าหมาย แบ่งออกเป็นฝ่ายต่างๆในการท�างาน  การวางแผนจะต้องท�าความเข้าใจกับเป้า

หมายวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนและวางแผนการแก้ไขปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า จะได้เตรียมการได้ทันที

  4.1.2 การด�าเนินการ (Do)

   การด�าเนินการจัดกิจกรรมขององค์การนักศึกษา ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนที่ได้ก�าหนดไว้ 

ด�าเนินตามขั้นตอนในกระบวนการการวางแผนเป็นไปอย่างมีระบบแบบแผนและจะต้องเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูล 

ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานไว้ด้วยเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการด�าเนินงานในขั้นตอนต่อไป

  4.1.3 การประเมินผล (Check)

   เมือ่การด�าเนินจัดกจิกรรมไปแล้ว ซ่ึงในขัน้ตอนการด�าเนนิการมกีารเกบ็รวบรวมข้อมลูและบนัทกึ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม มีแบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาแล้วน�ามาเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ใน

กระบวนการการวางแผนว่ามีประเด็นไหนยังท�าได้และยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม มีการ

จัดประชุมองค์การนักศึกษาหลังจากจัดกิจกรรมไปแล้วเพื่อให้ขอเสนอแนะในการด�าเนินจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป

  4.1.4 การปรับปรุง (Act)

   การจัดกิจกรรมขององค์การนักศึกษาส่วนมากถือว่าบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ส่วนไหน

ที่ต้องปรับปรุงและแก้ไขก็จะได้เป็นแนววทางในการวางแผนการจัดกิจในคร้ังหน้า เพ่ือให้กิจกรรมนั้นส�าเร็จตามเป้าหมาย

และมีประสิทธิภาพสูงสุด
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 4.2 โครงสร้างการจัดกิจกรรมของนักศึกษา แบ่งออกเป็น 2 สายงาน

  4.1.3 การประเมินผล (Check) 
   เมื่อการดําเนินจัดกิจกรรมไปแลว ซึ่งในขั้นตอนการดําเนินการมีการเก็บ
รวบรวมขอมูลและบันทึกขอมูลที่เกี่ยวของกับกิจกรรม มีแบบประเมินการเขารวมกิจกรรมของ
นักศึกษาแลวนํามาเปรียบเทียบกับเปาหมายที่ตั้งไวในกระบวนการการวางแผนวามีประเด็นไหนยังทํา
ไดและยังไมเปนไปตามเปาหมายและบรรลุวัตถุประสงคของกิจกรรม  มีการจัดประชุมองคการ
นักศึกษาหลังจากจัดกิจกรรมไปแลวเพ่ือใหขอเสนอแนะในการดําเนินจัดกิจกรรมในครั้งตอไป 
  4.1.4 การปรับปรุง (Act) 
   การจัดกิจกรรมขององคการนักศึกษาสวนมากถือวาบรรลุเปาหมายและ
วัตถุประสงค สวนไหนที่ตองปรับปรุงและแกไขก็จะไดเปนแนววทางในการวางแผนการจัดกิจในครั้ง
หนา เพ่ือใหกิจกรรมน้ันสําเร็จตามเปาหมายและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

4.2 โครงสรางการจัดกิจกรรมของนักศึกษา แบงออกเปน 2 สายงาน 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. กิจกรรมขององคการนักศึกษา 

ผูเสนอโครงการ 

นายกองคการบริหารนักศึกษา 

หัวหนางานกจิกรรมนักศึกษา 

รองผูอํานวยการกองพัฒนานักศกึษา 

ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 

อธิการบดี/รองอธกิารบดีฝายพัฒนานักศึกษา 

อาจารยที่ปรึกษา 
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 การจัดกิจกรรมของนักศึกษานั้นก่อนจัดกิจกรรมทุกๆกิจกรรมจะต้องด�าเนินงานตามโครงสร้าง     การจัดกิจกรรม

องค์การนักศึกษาดังข้างต้น ถึงจะจัดกิจกรรมได้

5. ผลลัพธ์ที่ได้

 องค์การนักศกึษา เกิดความรูค้วามเข้าใจในกระบวนการจดักจิกรรม มกีารท�างานเป็นระบบมากยิง่ขึน้ และเกดิการ

พัฒนาการในการจัดกิจกรรมขององค์การนักศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประโยชน์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่นักศึกษาซ่ึง 

น�าเอาหลักการจัดการความรู้ PDCA มาใช้ในการบริหารจัดการ ก�ากับดูแลกิจกรรมองค์การนักศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดกิจกรรมของนักศึกษาน้ันกอนจัดกิจกรรมทุกๆกิจกรรมจะตองดําเนินงานตามโครงสราง     
การจัดกิจกรรมองคการนักศึกษาดังขางตน ถึงจะจัดกิจกรรมได 

 

2. กิจกรรมของสโมสรคณะ 

ผูเสนอโครงการ 

อาจารยที่ปรึกษา 

นายกองคการบริหารนักศึกษา 

รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

คณบด ี

หัวหนางานกจิกรรมนักศึกษา 

รองผูอํานวยการกองพัฒนานักศกึษา 

อธิการบดี/รองอธกิารบดีฝายพัฒนานักศึกษา 

ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
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6. ปัจจัยสู่ความส�าเร็จ
 ความร่วมมอืขององค์กรทกุองค์กรในการประสานงานต่างๆ ความสามคัคใีนหมูค่ณะ กระบวนการวางแผน ตระหนกั
ในหน้าที่รับผิดชอบ

7. การน�าไปใช้ประโยชน์
 น�าเอากระบวนการจัดการ PDCA ไปใช้ในการบริหารจัดการกิจกรรมนักศึกษาซึ่งประกอบไปด้วยการวางแผน  
การด�าเนินการ การประเมินและการปรับปรุง เป็นวงจรคุณภาพที่ต่อเนื่องของกิจกรรมองค์การนักศึกษา  

8. วิธีหรือเคื่องมือที่ใช้ในการประเมินการน�าความรู้ไปใช้
 --ไม่มี--

9. แหล่งอ้างอิง
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. (2560). คู่มือนักศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2560. 

10. ประวัติผู้เขียน
 ชื่อ  นายพงษ์ศักดิ์ นามสกุล บุตรศรีภูมิ  
 สถานที่ท�างานปัจจุบัน  สภานักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 ประวัติการศึกษา
  - ส�าเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล – ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหญ้าคา ต�าบลนางร�า  
    อ�าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
  - ส�าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมชั้นปีที่ 1 – 6 โรงเรียนประทาย ต�าบลประทาย อ�าเภอประทาย 
    จังหวัดนครราชสีมา 
  - ปัจจุบัน ก�าลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต 
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 4
 อีเมล  holonomo@gmail.com 
 หมายเลขโทรศัพท์  0873774657 
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Check Act 

Process 
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ด้านอื่นๆ

องค์กรนักศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาด้วยกิจกรรมที่สร้างสรรค์

องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1.ที่มาและความส�าคัญ

 องค์การบรหิารนักศึกษาเป็นหน่วยงานหน่ึงขององค์การนกัศกึษาภายใต้สงักดัของกองพฒันานกัศกึษา มหาวทิยาลยั

ราชภัฏนครราชสีมา มีหน้าที่จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 3 เข้าใหม่ เนื่องด้วยงานกิจกรรมนักศึกษา 

เป็นสิ่งส�าคัญที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของตัวนักศึกษาท่ีนอกเหนือจากความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการแล้ว 

ตัวของนกัศกึษาเองจะต้องมีพร้อมทีเ่มือ่จบการศกึษาแล้วจะต้องออกไปพฒันาสงัคมและประเทศชาตใิห้มคีวามม่ันคงยัง่ยนื 

ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ในด้านของงานกิจกรรมซึ่งมีผู้น�านักศึกษาจากองค์การนักศึกษาเป็นผู้น�าด�าเนินการ 

ขับเคลื่อนกิจกรรมแล้ว ทางองค์การบริหารนักศึกษา ได้ก�าหนดจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้แก่นักศึกษาขึ้น เพื่อให้นักศึกษา

ได้พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นด้านพัฒนาจิตใจด้วยกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย กิจกรรมด้าน

ความส�านึกใน   พระมหากรุณาธิคุณของสถาบันกษัตริย์และผู้มีพระคุณ กิจกรรมด้านความกล้าแสดงออกในทางท่ีดีของ

นักศึกษาด้วยกิจกรรมสัมพันธ์หรือกีฬาที่ให้นักศึกษาได้ท�ากิจกรรมร่วมกันตลอดปีการศึกษา 

2.วัตถุประสงค์
 2.1 เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
 2.2 เพื่อให้นักศึกษามีความสัมพันธ์อันดีกับนึกศึกษาชั้นปีเดียวกัน
 2.3 เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองในด้านต่างๆจากกิจกรรมที่องค์การบริหารนักศึกษาได้จัดขึ้น

3.ผู้ใช้ความรู้
 3.1 บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา
 3.2 นักศึกษา
 3.3 ผู้น�านักศึกษา

4.กระบวนการจัดการความรู้
 องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติมีโครงการที่จัดข้ึนในทุกปีการศึกษาเพื่อให้นกศึกษาช้ันปีท่ี 1 และ 3 เข้าใหม่  
รวมทั้งนักศึกษาชั้นปีอื่นๆได้เข้าร่วมในด้านต่างๆ ดังนี้
 4.1 พิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่และพี่น้องสัมพันธ์
 เมื่อนักศึกษาได้เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นักศึกษาแต่ละคนนั้น ย่อมมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน 
ในการเข้ามาศึกษา นอกจากการศึกษาเล่าเรียนตามหลักสูตรซึ่งเป็นสิ่งที่ส�าคัญที่สุดแล้ว สิ่งส�าคัญอีกประการหนึ่งก็คือการ
ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมมหาวิทยาลัย และการปรับตัวในสังคมให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข แน่นอนว่า
นักศึกษาซึ่งมาจากสถานที่ต่างกัน ย่อมต้องมีแนวความคิดและทัศนคติท่ีแตกต่างกัน กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อให้
นักศึกษาใหม่ได้ท�ากิจกรรมร่วมกัน ได้รู้จักสนิทสนมกันมากขึ้น สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหมู่นักศึกษาใหม่และระหว่าง
รุ่นพี่กับรุ่นน้อง เกิดความรักความสามัคคี  มีน�้าหนึ่งใจเดียวกัน สามารถท�างานเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ร่วมกัน มีระเบียบ
วินัย รวมไปถึงการสร้างขวัญและก�าลังใจให้กับนักศึกษาใหม่ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับน้องใหม่ที่เข้ามา

ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอีกด้วย
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 4.2 พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นสถาบันที่มีการก่อตั้งมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2466  ในสมัยที่ยัง

เป็นโรงเรียนมูลกสิกรรม ได้พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งโดยในปี 2564 เปลี่ยนเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูปริญญาบัตรปี 2485  

เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูโนนสูง ปี 2491 เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูนครราชสีมา ปี 2502      เป็นวิทยาลัยครูนครราชสีมาจนเป็น

ที่ยอมรับของประชาชนโดยทั่วไป ต่อมาปี 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ

พระราชทานนามใหม่ว่า สถาบันราชภัฏนครราชสีมา       และตราพระราชลัญจกรประจ�าพระองค์ให้เป็นตราประจ�าสถาบัน

ราชภัฏ ตราสัญลักษณ์ประจ�ามหาวิทยาลัยสร้างความปลื้มปิติให้นักศึกษาตลอดจนคณาจารย์ ตราพระราชลัญจกรประจ�า

พระองค์รัชกาลที่ 9  ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงจัดด�าเนินกิจกรรมพิธี

อัญเชิญตราพระราชลัญจกรอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้นักศึกษาเกิดความรักและความภูมิใจ รวมถึงส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ  

ให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยท่ีตนก�าลังศึกษา ปลูกฝังให้นักศึกษาเห็น

คุณค่าปฏิบัติตนให้สมกับเป็น “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”

 4.3 พิธีสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

 ท้าวสุรนารี หรือบางท่านเรียกว่า คุณหญิงโม หรือ ย่าโม ซึ่งท่านเป็นวีรสตรีคู่เมืองนครราชสีมา  มาเป็นเวลา 

ช้านาน เมื่อ พ.ศ. 2369 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ได้เกิดกบฏเจ้าอนุวงศ์แห่ง 

กรุงเวียงจันทร์ ยกทัพเข้ามายึดเมืองนครราชสีมา และกวาดต้อนครอบครัวชาวนครราชสีมาไป คุณหญิงโมได้รวบรวม

ครอบครัวชายหญิงชาวนครราชสีมาที่ถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยเข้าต่อสู้ฆ่าฟันทหารลาวล้มตายเป็นอันมาก ณ ทุ่งสัมฤทธิ์ 

แขวงเมืองนครราชสีมา ช่วยให้ฝ่ายไทยสามารถกอบกู้เมืองนครราชสีมากลับคืนมาได้ในที่สุดนับเป็นวีรกรรมที่น่ายกย่อง  

และเชิดชูเกียรติเป็นอย่างยิ่ง ประชาชนในรุ่นหลังจึงร่วมใจกันสร้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีข้ึนเพื่อเป็นการระลึกถึงวีรกรรมท่ี

ยิ่งใหญ่ของท่าน ทั้งยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวนครราชสีมาอีกด้วย ดังนั้นองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ  

จงึได้จดักจิกรรม “สกัการะอนสุาวรย์ีท้าวสรุนาร”ี ขึน้เพือ่ให้นกัศกึษาชัน้ปีที ่1 และ 3 เข้าใหม่ได้สกัการะสิง่ศกัดิส์ทิธิป์ระจ�า

จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือเป็นการสร้างขวัญก�าลังใจ เป็นแรงยึดเหนี่ยวในการมาศึกษาและการด�ารงชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 

และเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยอีกด้วย

 4.4 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

 เนือ่งในวโรกาสพระราชพธิมีหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจ้าสิรกิติิพ์ระบรมราชนินีาถ 12 สงิหาคม 

องค์การบริหารนักศึกษาร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา ภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการวันเฉลิม

พระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิพ์ระบรมราชนินีาถขึน้ เพือ่แสดงความจงรกัภกัด ีส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุของ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิพ์ระบรมราชนินีาถทีมี่ต่อพสกนกิรชาวไทย และแสดงออกถงึความกตญัญตู่อมารดาและผูม้พีระคณุ

โดยมกิีจกรรมต่างๆ เช่น การประกวดค�ากลอน ภาพถ่าย การมอบรางวลัโล่และเกยีรตบิตัรแก่แม่ดเีด่นเพือ่ให้เกยีรตติระหนกั

ในความส�าคัญของแม่ บริจาคโลหิต และกิจกรรมGive for Life “ท�าดีเพื่อแม่ มอบแด่สังคม”อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม 

ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ร่วมท�าความดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ

มหาวิทยาลัย

 4.5 พิธีไหว้ครูและแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ

 อาจารย์และบุคลากรที่ปฎิบัติหน้าที่จนเกษียณอายุราชการเป็นบุคลากรท่ีมีความส�าคัญต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมาเป็นอย่างยิ่ง ที่ผ่านชีวิตการท�างานอย่างทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และพลังความคิดมาเป็นเวลานาน ตลอดจน 

เป็นแบบอย่างที่ดีในทุกๆด้าน และได้พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาให้ก้าวหน้าสืบต่อกันไปเป็นรุ่นๆ จนถึงวาระ

เกษียณอายุราชการ ดังนั้นเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ รวมถึงได้แสดงออกถึงความรัก ความกตัญญู อีกทั้งยังเป็นการ
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ยกย่องคุณงามความดีของบุคลากรที่ครบเกษียณราชการ  จึงเห็นความส�าคัญและจัดท�าโครงการไหว้ครูและแสดง 

มุทิตาจิตขึ้น เพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพ แก่บุคลากรผู้ซึ่งอุทิศตนเพื่อสร้างบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้  

ความสามารถ ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติสืบต่อไป

 4.6 เปิดโลกกิจกรรม

 มหาวิทยาลยัจดักจิกรรมนกัศกึษาขึน้ เพือ่เปิดโอกาสให้นกัศกึษาได้ท�างานร่วมกนั ได้สานสมัพนัธ์ และปรกึษาหารอื

ระหว่างกัน ก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ซึ่งสัมพันธภาพที่ดีจะน�ามาซึ่งความส�าเร็จ  ในการศึกษาและการด�ารงชีวิตในรั้ว

มหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข “กิจกรรมนักศึกษา” ถือเป็นเครื่องมือ ในการช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้การท�างานร่วมกับผู้อื่น 

การแก้ปัญหา การมจีติอาสา และทกัษะชวีติในด้านต่างๆ     อนัเป็นประโยชน์ต่อการศกึษาของนกัศกึษา โดยทางมหาวทิยาลยั

ได้เน้นการพัฒนา ด้านกิจกรรมควบคู่กับการศึกษาเรียนรู้ เพื่อให้นักศึกษาเป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพของสังคมในอนาคต  

การท�ากจิกรรมของนกัศกึษานบัว่าเป็นประสบการณ์ทีส่�าคัญและเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิชวีติในอนาคต จงึได้จดักจิกรรม  

“เปิดโลกกิจกรรม” ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3 (เข้าใหม่) ได้มีโอกาสเลือกเข้าชมรมต่างๆที่ตนสนใจและร่วม

ท�ากิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

 4.7 สนับสนุนงบชมรม

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นสถาบันที่ให้ความรู้ทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งการเรียนการสอน 

ไม่เพียงเน้นเฉพาะการศึกษาภายในห้องเรียนเท่านั้น สิ่งส�าคัญที่จะพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพเพิ่มเติมมากขึ้นคือการท�า

กิจกรรมควบคู่กันไป เพื่อเป็นการพัฒนาให้สมบูรณ์ทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม นอกจากนี้ยังเป็นการฝึก

การท�างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ และฝึกความสามัคคีของนักศึกษาอีกด้วย  ซึ่งกิจกรรมของชมรมนับเป็นกิจกรรมอีกรูปแบบ

หนึ่งที่มีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ท�ากิจกรรมเพ่ือส่วนรวมตามความถนัดและความสนใจของตนเองได้อย่าง 

เต็มความสามารถ นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาในการเสริมสร้างความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมท้ัง

เน้นการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์คือ เป็นผู้มีคุณธรรม คุณภาพ และคุณค่า จากการที่ได้ท�ากิจกรรม เพื่อส่วนรวม

ร่วมกับผู้อื่น เนื่องจากในการจัดกิจกรรมของชมรมนั้น จ�าเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณในการด�าเนินกิจกรรมซึ่งงบประมาณ

ของชมรมที่มีอยู่อาจไม่เพียงพอต่อการด�าเนินกิจกรรมภายในชมรม ดังน้ันองค์การบริหารนักศึกษาจึงได้จัดท�าโครงการข้ึน

เพ่ือสนับสนุนงบประมาณของชมรมเพื่อให้กิจกรรมต่างๆ  ที่ทางชมรมได้จัดท�าขึ้นบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้ต้ังไว้  

และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม 

 4.8. ประเพณีลอยกระทงและการประกวดดาว-เดือน

 ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีอันดีงามที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา  มีความเชื่อ

ว่าการลอยกระทงหรือลอยประทีปนั้นก็เพื่อเป็นการสักการะรอยพระพุทธบาทที่พระพุทธเจ้า  ทรงประทับพระบาทไว้  

ณ หาดทรายริมแม่น�้านัมทามหานที ในประเทศอินเดีย อีกทั้งยังเป็นการขอขมาต่อ  พระแม่คงคา ซึ่งเป็นพระแม่แห่งแม่น�้า

ล�าคลองทีม่นษุย์ใช้ในการอปุโภคและบรโิภค ตลอดจนการทิง้สิง่ปฏกิลูต่างๆลงในแม่น�า้อกีด้วย จากความเชือ่ทัง้สองมคีวาม

สอดคล้องกบัวถิชีวีติของสงัคมไทย โดยคนไทยส่วนใหญ่นับถอืพทุธศาสนา กรอปกับสงัคมไทยยงัเป็นสงัคมของความอ่อนน้อม

ถ่อมตน ยึดถือความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ซึ่งก็ได้รับอิทธิพลจากศาสนาเป็นหลักด้วย และในขณะเดียวกัน อีกหนึ่งกิจกรรม

ที่จัดขึ้นพร้อมกันนั้นคือ กิจกรรมการประกวดดาว-เดือน ซ่ึงจัดข้ึนเพื่อสร้างพื้นท่ีส�าหรับแสดงความสามารถของนักศึกษา 

ส่งเสริมความกล้าแสดงออก การใช้ปฏิภาณไหวพริบและทักษะมนุษยสัมพันธ์ซ่ึงเป็นทักษะที่นักศึกษาจ�าเป็นต้องใช ้

เพื่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขในร้ัวมหาวิทยาลัย ช่วยให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ซ่ึงเป็นสิง่ทีด่งีาม นอกจากนัน้ยงัเป็นการเฟ้นหาตวัแทนนกัศกึษาทีส่ามารถเป็นแบบย่างทีด่แีก่เพือ่นนกัศกึษา ทัง้ในด้านการ

แต่งกาย บคุลิกภาพ และการแสดงออกท่ีถกูต้องเหมาะสม ตลอดจนเป็นการใช้เวลาว่างทีม่ร่ีวมกนัให้เกดิประโยชน์ก่อให้เกดิ
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ความสามัคคีในหมู่คณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของเหตุผลดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรม
ประเพณีลอยกระทงและกิจกรรมการประกวดดาว-เดือน   ขึ้นเป็นประจ�าทุกปี เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความส�าคัญของ
ประเพณีอันดีงาม มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ประยุกต์ประเพณีท่ีดีงามให้มีความร่วมสมัย  
เหมาะสมกับความสนใจของคนในสังคมปัจจุบัน และเป็นการประชาสัมพันธ์ศักยภาพของมหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นการ 
ขับเคลื่อนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้า และในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษารูปแบบที่ดีงามไว้     
 4.9 ตักบาตรวันพุธ
 กิจกรรมตักบาตรท�าบุญทุกวันพุธเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีจิตใจที่เอื้อเฟื่อ เผื่อแผ่  ลดความเห็นแก่ตัว 
ท�าให้จิตใจผ่องใสพร้อมกับการเรียน และยังถือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมเพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามในพระพุทธศาสนาให้
คงอยูต่่อไป ดงันัน้ องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ได้เลง็เหน็ถงึความส�าคญัของการตกับาตรวนัพธุเพือ่รกัษาขนบธรรมเนยีม
ไทยท่ีดี เพื่อให้นักศึกษาเกิดความส�านึกในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและเพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีความ 
เสียสละรู้จักการให้
 4.10 กีฬาตะโกรายเกมส์ ประสานมิตรไมตรีด้วยกีฬา
 กีฬาถือเป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้กฎกติกา ซึ่งถูกก�าหนดโดยความเห็นท่ีตรงกันโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพักผ่อน 
เพื่อความเพลิดเพลินและความส�าเร็จ กีฬาถือเป็นกิจกรรมท่ีควบคู่กับการแข่งขันและระบบคะแนน นับได้ว่าการเล่นกีฬา 
เป็นการช่วยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาได้อย่างแยบยลโดยการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาประเภทต่าง ๆ ท�าให้
สมาชิกของกลุ่มเกิดการปรึกษาหารือร่วมกันตัดสินใจเลือกกระท�ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งด้วยกัน ซึ่งส่งเสริมทักษะในการ
ก�าหนดกฎระเบียบและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ก�าหนดไว้อย่างมีความสุข ผลของการเล่นกีฬาอาจมีท้ังชนะหรือพ่ายแพ้  
ซึ่งสามารถฝึกให้นักศึกษารู้จักอดทน อดกลั้น เสียสละ สร้างเสริมวินัย และความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามกฎระเบียบกติกา   
มีทักษะในการบริหารจัดการ เสียสละ ช่วยเหลือบุคคลอื่นด้วยความเต็มใจ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน 
อีกทั้งช่วยให้ห่างไกลยาเสพติด ซึ่งเป็นภัยคุกคามของสังคมและประเทศชาติ ท้ังยังมีกิจกรรมท่ีสานสัมพันธไมตรีระหว่าง
นักศึกษา อาจารย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และเป็นการคัดตัวนักกีฬาที่มีศักยภาพ  และความ
สามารถไปแข่งขันในกีฬาระดับมหาวิทยาลัยซึ่งจะเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป  อีกทั้งยังมีกิจกรรมการ
แข่งขนัแสตนเชยีร์ พร้อมทัง้ขบวนนกัศกึษาเกีย่วกบัพระราชกรณียกจิด้านต่างๆ และเพือ่เป็นการสบืทอดวฒันธรรมประเพณี
ที่ดีงามนี้ไว้สืบต่อไป

5. ผลลัพธ์ที่ได้
 นักศึกษาได้เข้าร่วมกจิกรรมท่ีสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อนกัศกึษาโดยท่ีนกัศกึษามคีวามสมัพนัธ์อนัดกัีบนกึศกึษา
ชั้นปีเดียวกันรวมถึงนักศึกษาได้พัฒนาตนเองในด้านต่างๆจากกิจกรรมที่องค์การบริหารนักศึกษาได้จัดขึ้นในทุกๆด้าน

6. ปัจจัยสู่ความส�าเร็จ
 6.1 ในการจัดท�าโครงการต่างๆจัดแบ่งโครงการให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการให้ออกแบบวางแผนโครงการที่ตนเอง
รบัผดิชอบให้มคีวามแตกต่างประสทิธภิาพและน�าข้อเสนอแนะจากโครงการทีผ่่านมามาเป็นแนวทางปฏบิตัโิครงการทีต่นเอง
รับผิดชอบ
 6.2 มีการประชุมวางแผนจัดท�าโครงการกับสมาชิกองค์การบริหารนักศึกษาเพื่อรับข้อเสนอแนะจากสมาชิก 
ในองค์กร
 6.3 มีการประชุมแบ่งภาระหน้าที่ตามฝ่ายที่ทางผู้รับผิดชอบโครงการก�าหนดตามความถนัดหรือหน้าที่ที่สมาชิก

สนใจเพื่อพัฒนาตนเอง
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 6.4 มีการประชุมติดตามงานเพื่อสอบถามความคืบหน้าของโครงการและช่วยเหลือหากฝ่ายต่างๆ ปฏิบัติหน้าท่ี

ไม่เสร็จ

 6.5 มีการประชุมสรุปงานเมื่อจัดท�าโครงการส�าเร็จเพื่อน�าข้อผิดพลาดมาปรับใช้ในโครงการถัดไป

7. การน�าไปใช้ประโยชน์

 ในแต่ละโครงการที่จัดขึ้นทางผู้รับผิดชอบโครงการจะท�ารูปเล่มสรุปโครงการของตนเองไว้เพื่อรายงานผลส่งต่อ 

กองพฒันานักศกึษา สภานกัศกึษา และใช้ส�าหรบัเป็นแนวทางในการจัดกจิกรรมขององค์การบรหิารนกัศกึษาในปีการศกึษา

หน้า รวมถึงให้ผู้ที่มาศึกษาดูงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�าความรู้ไปใช้

 8.1 แบบประเมินออนไลน์ ให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ท�าแบบประเมินโครงการตามวัตถุประสงค์ท่ีก�าหนด

และมีช่องเพื่อเสนอความคิดเห็นส�าหรับข้อคิดเห็นอื่นๆที่นักศึกษาอยากเพิ่มเติมเพื่อให้ทางองค์การบริหารนักศึกษาได้น�า

ข้อคิดเห็นมาปรับใช้พัฒนาในโครงการต่อไป

 8.2  คูปองเข้าร่วมกิจกรรม ให้นักศึกษาน�าคูปองท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมน�ามาเช็คช่ือตนเองในระบบ

ออนไลน์โดยที่นักศึกษาไม่ต้องเช็คชื่อกับใบรายชื่อแบบกิจกรรมในปีการศึกษาที่ผ่านมา

9. บุคคลอ้างอิง

 นายสมชาย  นวนกลาง  หัวหน้างานกิจกรรม

 นางสาววิชุดา  ผ่านอ้น  นักวิชาการศึกษา

 นางสาวรังสิยา  เวหา  นายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ

 นางสาวนฤมล  เต่าทอง  รองนายกองค์การฯฝ่ายบริหาร

 นางสาวอทิตยา  อัดทวีคูณ  รองนายกองค์การฯฝ่ายกิจกรรม

 นางสาวพิชญา  หันสันเทียะ  รองนายกองค์การฯฝ่ายกิจการพิเศษ

 นางสาวสุพิชา  เอกบุตร  รองนายกองค์การฯฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม

 นายเอกชาติ  ธนะกูลชัย  รองนายกองค์การฯฝ่ายวางแผนและนโยบาย

 นางสาวสหทัย  ไชยสาร  รองนายกองค์การฯฝ่ายบ�าเพ็ญประโยชน์

 นายนัฐชา  แก้วสมบัติ  รองนายกองค์การฯฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
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