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ค�ำนิยม

การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถน�ำมาใช้ในการพัฒนาคน พัฒนางานได้เป็นอย่างดี
เป็นกระบวนการที่ดี และมีประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในตัวบุคลากร ใช้ได้กับทุกๆ
สายงาน ซึ่งการจัดการความรู้นั้นมีวิธีการที่หลากหลายรูปแบบและน่าสนใจ ทั้งการค้นหาองค์ความรู้ที่อยู่ใน
ตัวบุคคล การศึกษาจากเรื่องราว ร่องรอยความเป็นมาในอดีต จากต�ำรา เอกสาร ทฤษฎีต่างๆ ที่เคยมีผู้ค้น
พบ ฯลฯ เหนือสิง่ อืน่ ใด กระบวนการจัดการความรูท้ ำ� ให้ผทู้ ไี่ ด้ทำ� การศึกษาและน�ำไปใช้ ได้พฒ
ั นาตนเองและ
ฝึกการคิดเชิงบวก การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดในเชิงสร้างสรรค์และพัฒนา รวมทัง้ ท�ำให้บคุ ลากรได้เรียนรูแ้ ละ
ฝึกฝนการให้และรับ ผ่านกระบวนการแบ่งปัน การแชร์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั่นเอง
ในนามของผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดงความชื่นชมคณะกรรมการ
จัดการความรู้ บุคลากรทุกฝ่ายของมหาวิทยาลัย รวมทัง้ จากสถาบันเครือข่าย ทีต่ า่ งมีสว่ นท�ำให้เกิดบรรยากาศ
ขององค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ทุกระดับทั้งในองค์กร และระหว่างองค์กร
ซึ่งจะท�ำให้เป็นผลดีต่อทั้งตัวบุคคล หน่วยงาน และภาพรวมระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  ฝอยพิกุล)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ค�ำนิยม

การด�ำเนินการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ ของคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมานั้น ด�ำเนินมาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 6 ปี ซึ่งในปี พ.ศ.2560 นี้ มหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครั้งที่ 6 : NRRU Show & Share 2017 เกิดขึ้นได้เนื่องจากบุคลากรทุกฝ่ายร่วมแรง ร่วมใจ ให้ความร่วมมือ
อย่างดียิ่ง ต่างช่วยกันดูแล และรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หรืองานที่ตนเองมีส่วนเกี่ยวข้อง
ได้อย่างดี และมีประสิทธิภาพ กระบวนการจัดการความรู้ที่คณะกรรมกรรมการจัดการความรู้ด�ำเนินการ
เป็นสิ่งส�ำคัญในการขับเคลื่อน กระตุ้น และจุดประกายการจัดการความรู้ให้เกิดขึ้นกับบุคลากรทุกฝ่ายของ
มหาวิทยาลัย
กระบวนการจัดการความรู้ได้มาจากสิ่งที่ค้นพบจากการปฏิบัติงานจริง ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มีการบันทึกและรวบรวม อีกทั้งตัวแทนจากทุกหน่วยงานได้ร่วมกันกลั่นกรอง มีการน�ำไปใช้จนได้ผลลัพธ์ที่ดี
เป็นที่ประจักษ์ รวมทั้งได้ข้อสังเกต ปัญหา อุปสรรค ที่เป็นประโยชน์สามารถน�ำมาใช้ปรับปรุงกระบวนงานได้
เป็นอย่างดีด้วย
ในนามของประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอขอบคุณบุคลากร
ทุกฝ่ายที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นส่วนส�ำคัญในการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
และจะด�ำเนินไปอย่างต่อเนื่องสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ของท้องถิ่น” ต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองชัย  บุญศักดิ์)
ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ค�ำน�ำ

โครงการมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : NRRU Show & Share มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มีขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2555 และจัดต่อเนื่องถึงปีปัจจุบัน เป็นครั้งที่ 6 กิจกรรมส�ำคัญกิจกรรมหนึ่ง ได้แก่
การน�ำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากการด�ำเนินงาน หรือองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ ของหน่วยงาน
หรือบุคลากร ทั้งจากหน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย การน�ำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในรูปแบบ
บทความ และมีการรวบรวมเป็นเล่มแนวปฏิบัติที่ดีมีขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 แนวปฏิบัติที่ดี “มหกรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3” NRRU Show & Share 2014 และในปี 2560 นี้ แนวปฏิบัติที่ดี ในโครงการ
มหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 6 : NRRU Show & Share 2017 ประกอบด้วยแนวปฏิบัติที่ดี 7 ด้าน
ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจยั ด้านการบริการวิชาการ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการบริหาร
จัดการ ด้านการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจ (สายอาจารย์) ด้านการบูรณาการองค์ความรู้สู่การ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (สายสนับสนุน) และด้านอื่นๆ มีผลงานแนวปฏิบัติที่ดีเข้าร่วมโครงการจ�ำนวน 37
ผลงาน เป็นผลงานจากทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาคิดเป็น
ร้อยละ 68.18 แสดงให้เห็นถึงความตระหนัก ตืน่ ตัว การให้ความส�ำคัญและความสนใจในกิจกรรมการจัดการ
ความรู้ของบุคลากรที่ไม่เคยลดน้อยลง แต่นับวันจะเพิ่มมากยิ่งขึ้น
คณะกรรมการด�ำเนินงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือรวมผลงานแนวปฏิบัติที่ดี ในโครงการมหกรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 6 : NRRU Show & Share 2017 ฉบับนี้จะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อ
ผู้ที่ได้ศึกษา และน�ำแนวปฏิบัติที่ดีนี้ไปปรับใช้ต่อไป
คณะกรรมการจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สารบัญ


กิ๋นเข่าคุยกั๋น : เสวนาประสา KM

ด้านการเรียนการสอน

การจัดท�ำสื่อการเรียนการสอนด้วย PowerPoint Mix
 การจัดท�ำแนวปฏิบัติในการบริหารหลักสูตรโดยใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ (KM tool)
 การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้จากใจครูถึงใจผู้ปกครอง (Open house) หน่วยการบริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
 ระบบและกลไกส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนากิจกรรม กรณีตัวอย่างหลักสูตร
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา


ด้านการวิจัย

การยกระดับศักยภาพด้านการวิจัยของนักศึกษาด้วยแนวคิด “สอบจบนอกมหาวิทยาลัย”
กรณีศึกษา หลักสูตร ส.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน
 การศึกษาและปรับปรุงการใช้ระบบ e-document 2014 ในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


ด้านการบริการวิชาการ

แนวปฏิบัติที่ดีส�ำหรับแนวทางการจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ ของงานบริการสารสนเทศ
 การใช้เฟซบุ๊กเป็นช่องทางติดต่อสื่อสาร เพื่อบริการงานตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
 การจัดการความรู้การพัฒนาเครือข่ายอาชีพกับสถานประกอบการ และส่งเสริมอาชีพอิสระ
ส�ำหรับนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 การพัฒนาชุมชนด้วย วทน. อย่างยั่งยืน
 สัมมนาผู้รับบริการเพื่อการจัดการความรู้


ด้านศิลปะและวัฒนธรรม


องค์ความรู้ที่ซ่อนอยู่ในเรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ด้านการบริหารจัดการ

แนวปฏิบัติที่ดีในการเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำบัตรประจ�ำตัวนักศึกษาใหม่
 การบริหารจัดการเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ


1
7
16
26
30

38
43
48

59
66
75
82
88
93
101
108

สารบัญ (ต่อ)
ด้านการบริหารจัดการ  (ต่อ)

AV Handbook สู่คุณภาพบริการ
 การสร้างความเข้มแข็งสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของส�ำนักงานคณบดี
 โครงการพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษเป็นผู้น�ำการเรียนรู้
 คู่มือปฏิบัติงาน 2 คน 1 งาน
 เทคนิคการจัดงานพิธีการอย่างมืออาชีพ


ด้านการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจ (สายอาจารย์)

Academic collaborations and dual graduate degree program with
French institutions in Biotechnology
 การจัดการเรียนการสอนแบบ Activity - Based Learning ในรายวิชาศึกษาทั่วไป
ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 การจัดการเรียนสอนแบบมีส่วนร่วมของบุคลากร
 เตรียมแม่ไก่ ผู้ให้ความรู้ รอบรู้ทักษะชีวิต สู่จิตบริการวิชาการ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่อัตลักษณ์
ที่พึงประสงค์


ด้านการบูรณาการองค์ความรู้สู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (สายสนับสนุน)

การจัดการความรู้สู่ชุมชน
 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ iT-Care
 การพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศโดยใช้องค์ความรู้จากกระบวนการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานประจ�ำวัน
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กิ๋นเข่าคุยกั๋น: เสวนาประสา KM

1. ที่มาและความส�ำคัญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีการวางแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยที่สอดรับกับสภาวการณ์
ของเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สามารถด�ำเนินการได้ตาม มาตรา 7 และ มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยตั้งแต่ได้รับ
การยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ถึงปัจจุบัน การก�ำหนดกรอบและทิศทางในการด�ำเนินงานให้กับทุกคณะ
และหน่วยงานสามารถน�ำไปใช้เป็นแนวปฏิบตั ใิ นการปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการขับเคลือ่ นการด�ำเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการติดตามประมวลผลการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ของมหาวิทยาลัย ส�ำหรับการจัดการความรูจ้ ดั เป็นยุทธศาสตร์ในการบริหารทีส่ ำ� คัญอย่างหนึง่ ทีช่ ว่ ยในการสร้างบรรยากาศ
ที่ดีในการท�ำงาน มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างบุคลากร รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงานเพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ เพื่อด�ำเนินการขับเคลื่อนการ
จัดการความรู้ โดยมีการจัดท�ำแผนการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย แผนงาน
โครงการ และกิจกรรม ทีช่ ว่ ยสนับสนุน ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และมีการด�ำเนินงาน มีการทบทวน
การด�ำเนินงาน และปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ช่วยขับเคลื่อนให้เกิดเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ มีการบูรณาการการจัดการความรู้กับงานประจ�ำ รวมทั้งส่งเสริมให้หน่วยงานภายในและภายนอกเข้ามา
มีสว่ นร่วมในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ทีเ่ สริมความเข้มแข็งของการจัดการความรู้ น�ำไปสูก่ ารพัฒนาให้บรรลุถงึ เป้าหมาย
ที่พึงปรารถนาต่อไป
ดังนัน้ กระบวนการจัดการความรูใ้ นภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงมีความส�ำคัญทีจ่ ะต้องด�ำเนิน
งานอย่างเป็นระบบ มีกลไกขับเคลื่อนที่ดี มีการสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ความรู้ และ
มีน�ำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม เพื่อมุ่งสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้”
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างบุคลากร
3. เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการท�ำงาน
3. ผู้ใช้ความรู้
ผู้รับผิดชอบการจัดการความรู้ของหน่วยงาน หรือผู้ที่สนใจทั่วไป
4. กระบวนการจัดการความรู้
ด�ำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ช่วงพักกลางวัน โดยมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 “ทบทวนงานเดิม”
เริ่ ม ต้ น จากคณะกรรมการจั ด การความรู ้ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ได้ ร ่ ว มกั น ทบทวนผลหลั ง การปฏิ บั ติ ง าน
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(After Action Review: AAR) โดยพิจารณาผลสะท้อนของการด�ำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งมิติการจัดการความรู้ และ
ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ และมิติที่เชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ร่วมกับข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 ต่อการก�ำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุน
ให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีการด�ำเนินการจัดการความรู้ ได้ค้นพบว่า บุคลากรทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยต้องมี
เป้าหมายของการจัดการความรู้ร่วมกัน และตระหนักถึงความส�ำคัญของการจัดการความรู้ ส�ำหรับแผนการจัดการความรู้
ต้องสอดคล้องเชือ่ มโยงกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย สามารถน�ำไปปฏิบตั เิ พือ่ ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนได้ และควรเน้น
เป้าหมายของการจัดการความรู้ใน 2 ประเด็น ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ และ 2) บูรณาการการจัดการความรู้
กับการปฏิบัติงานประจ�ำ นอกจากนี้ผลที่ได้จากการด�ำเนินโครงการ Lunch Talk ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีความชัดเจน
ส่งผลให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มากขึ้นในสายวิชาการ ดังนั้นกรรมการจึงได้ข้อสรุปร่วมกันว่า ให้ด�ำเนินโครงการ Lunch
Talk ในปี 2560
ขั้นที่ 2 “เติมเต็มงานใหม่”
หลังจากได้ขอ้ สรุปจากการทบทวนงานเดิม คณะกรรมการจัดการความรูข้ องมหาวิทยาลัยได้จดั กิจกรรมแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ ระดมสมอง และสุนทรียสนทนา จ�ำนวน 3 ครั้ง เพื่อเติมเต็มงานใหม่ในปี 2560 ผ่านโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท�ำแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 โดยมีคณะกรรมการจัดการความรู้ ตัวแทนจากทุกคณะและ
ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ระดมสมอง และสุนทรียสนทนา เพือ่ จัดท�ำแผนการจัดการ
ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 ในประเด็นส�ำคัญดังต่อไปนี้
- SWOT การจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2559
- วิเคราะห์ความส�ำเร็จของแผนงานการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2559
- เป้าหมายและแนวทางการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
- ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
- แผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมสมอง และสุนทรียสนทนา ในครั้งนี้ ท�ำให้ได้ร่างแผนการจัดการ
ความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 และสามารถน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
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�ำนวน
2 ครั้ง โดยมีคณะกรรมการจัดการความรู้ ตัวแทนจากทุกคณะและทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เพื่อถอดแผนการจัดการ
ความรู้และยุทธศาสตร์ สู่แผนการปฏิบัติงาน และปฏิทินการปฏิบัติงานการจัดการความรู้ ท�ำให้ได้
- ตารางรับผิดชอบแผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561
ประกอบด้วย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมายของปีงบประมาณ 2560 และ 2561 และเป้าหมายของ
ทุกหน่วยงาน
- ปฏิทินการปฏิบัติงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เป็นการก�ำหนด วัน เดือน ปี และกิจกรรมที่จะด�ำเนินการเพื่อสนับสนุน ขับเคลื่อนการจัดการความรู้ ในรอบปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
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สิ่งที่ได้ในครั้งนี้ช่วยให้ คณะกรรมการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย และทุกหน่วยงาน สามารถใช้เป็นแนวทาง
ในการด�ำเนินการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
ขั้นที่ 4 “จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง”
คณะกรรมการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยได้ด�ำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแผนอย่างต่อเนื่อง
ดังนี้
1. การเผยแพร่แผนการจัดการความรู้ และแผนการปฏิบตั กิ ารจัดการความรู้ ไปยังหน่วยงานทัง้ หมดในมหาวิทยาลัย
ทั้งคณะ ศูนย์ ส�ำนัก 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�ำคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 ประเด็น คือ กระบวนการจัดการความรู้ การบริหารหลักสูตร และการบริหาร
จัดการหรือการปฏิบัติงาน ดังนี้
		
2.1 ถอดบทเรียนกระบวนการจัดการความรู้ ปี 2559 ของคณะ ศูนย์ ส�ำนัก และสถาบัน ผ่านกิจกรรม
ด�ำเนินการกิจกรรมจ�ำนวน 3 ครั้ง
		
2.2 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารหลักสูตรของ 6 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยี
อุ ต สาหกรรม คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ คณะวิ ท ยาการจั ด การ คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ด�ำเนินการกิจกรรมจ�ำนวน 6 ครั้ง
		
2.3 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของส�ำนัก และสถาบัน จ�ำนวน 9 หน่วย
งาน ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส�ำนักงานอธิการบดี ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันภาษา ส�ำนักคอมพิวเตอร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา และสถาบันวิจัยไม้กลาย
เป็นหินฯ ด�ำเนินการกิจกรรมจ�ำนวน 9 ครั้ง
3. คณะกรรมการจัดกิจกรรม “กิ๋นเข่าคุยกั๋น” (Lunch Talk) ได้ท�ำการสรุปผลการจัดกิจกรรมผ่านการพูดคุย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพิจารณาเอกสารสรุปความรู้ในแต่ละครั้ง โดยใช้กิจกรรม คุยกันสบายสบายยามบ่าย (Coffee Talk)
ขั้นที่ 5 “คุยเรื่อง Show & Share”
คณะกรรมการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยสรุปผลการด�ำเนินงานรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ผ่านการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เอกสาร และหลักฐานการด�ำเนินงาน โดยใช้กิจกรรมคุยกันสบายสบายยามบ่าย (Coffee Talk) รวมทั้ง
ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัด NRRU Show & Share 2017 โดยมีก�ำหนดจัดในวันที่ 10 พฤศจิกายน
2560 ณ เรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
5. องค์ความรู้ที่ได้
องค์ความรู้ที่ได้จากการด�ำเนินกิจกรรรม “กิ๋นเข่าคุยกั๋น” ในครั้งนี้ คือ กระบวนการด�ำเนินกิจกรรมการจัดการ
ความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาให้ประสบความส�ำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 “ทบทวนงานเดิม” เป็นขั้นตอนการสรุปบทเรียนจากการด�ำเนินงานจัดการความรู้รอบปีที่ผ่านมา โดยการ
ท�ำ AAR และเสนอแนวทางการด�ำเนินการจัดการความรู้ในปีต่อไป
ขั้นที่ 2 “เติมเต็มงานใหม่” เป็นขั้นตอนการน�ำแนวทางที่ได้จากขั้นที่ 1 มาเป็นกรอบในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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ระดมสมอง และสุ ริ ย สนทนา เพื่ อ วิ เ คราะห์ วางแผน และก� ำ หนด
ยุทธศาตร์ การจัดการความรู้ในปีต่อไป ก่อนน�ำเสนอต่อคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย
ขั้นที่ 3 “ใส่ใจผู้ปฏิบัติ” เป็นขั้นตอนการถอดแผนการจัดการ
ความรู ้ แ ละยุ ท ธศาสตร์ ไปสู ่ แ ผนการปฏิ บั ติ ง าน และปฏิ ทิ น
การปฏิบัติงานการจัดการความรู้ เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
สามารถน� ำ ไปปฏิ บัติ ไ ด้อย่างเป็นรูป ธรรม และเกิดความส�ำเร็จตาม
แผนงานที่ตั้งไว้
ขั้นที่ 4 “จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง” เป็นขั้นตอนการด�ำเนิน
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแผนอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือ
จากผูบ้ ริหาร กรรมการจัดการความรูข้ องมหาวิทยาลัย ผูป้ ระสานงานของ
แต่ละหน่วยงาน คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม
“กิ๋นเข่าคุยกั๋น” ในช่วงเที่ยงวัน เพื่อรับประทานอาหารกลางวันและ
พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้
ขั้นที่ 5 “คุยเรื่อง Show & Share” เป็นขั้นตอนการสรุปผล
การด�ำเนินงาน โดยใช้การพูดคุยสบายสบายยามบ่าย (Coffee Talk) และ
หาแนวทางการเผยแพร่ ค วามรู ้ แ ละเรี ย นรู ้ ร ่ ว มกั น ผ่ า นการประชุ ม
แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดงาน NRRU Show & Share
2017
6. ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ
1. ปัจจัยด้านบุคคลและความร่วมมือ
		
1.1 มีการแต่งตั้งคณะด�ำเนินงาน
		
1.2 มีหัวหน้าทีมที่ช่วยผลักดันให้มีการด�ำเนินงานตามปฏิทินกิจกรรมที่ก�ำหนดไว้
		
1.3 มีผู้ประสานของทุกหน่วยงาน
		
1.4 ใช้ Social Network เช่น Facebook Line เป็นช่องทางในการติดต่อ ประชาสัมพันธ์
2. ปัจจัยด้านงบประมาณ
		
2.1 มีการจัดสรรงบประมาณในการด�ำเนินกิจกรรมอย่างเหมาะสม
3. ปัจจัยด้านเวลาและสถานที่
		
3.1 มีก�ำหนดสถานที่ วัน และเวลาการด�ำเนินกิจกรรมที่ชัดเจน
		
3.2 มีการบริหารจัดการเวลาท�ำกิจกรรมช่วงเที่ยง และใช้เวลาประมาณ 1- 1.30 ชั่วโมง
7. ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้แนวปฏิบัติในการด�ำเนินการและกิจกรรมการจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2. บุลากรหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม ได้รว่ มแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละสามารถน�ำกระบวนการ “กิน๋ เข่าคุยกัน๋ ”
ไปประยุกต์ในการจัดการความรู้ของหน่วยงานได้
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3. มหาวิทยาลัยได้แนวทางการสร้างบรรยากาศการท�ำงานที่ดี และมีการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน
4. ทุกหน่วยงานมีการน�ำเสนอและสรุปองค์ความรู้แนวปฏิบัติที่ดี
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�ำความรู้ไปใช้
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�ำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559.
10. บุคคลอ้างอิง
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองชัย บุญศักดิ์		
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา เข็มทอง			
3. ดร.อาภา สธนเสาวภาคย์				
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ พงศ์กิจวิทูร
5. ดร.สิริลักษณ์ โปร่งสันเทียะ 			
6. อาจารย์ประดับศรี พินธุโท			
7. อาจารย์ณพิตร วัฒนวีรพงษ์			
8. อาจารย์สันติ ชวนนอก				
9. อาจารย์พิทักษ์ชัย จัตุชัย				
10. นายพรภพ เสาวภาคย์กุล			
11. อาจารย์อิศริย์ เดชตานนท์			
12. นางศิริวรรณ อินทเศียร				
13. นางชญาน์นันท์ ฉิมนาคพันธุ์			
14. ดร.บุษราคัม ป้อมทอง				
15. นางจิตตรา ภูมิกระโทก				

ตัวแทนกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ตัวแทนกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ตัวแทนกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ตัวแทนคณะครุศาสตร์
ตัวแทนคณะครุศาสตร์
ตัวแทนคณะครุศาสตร์
ตัวแทนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตัวแทนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตัวแทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตัวแทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตัวแทนคณะวิทยาการจัดการ
ตัวแทนคณะวิทยาการจัดการ
ตัวแทนคณะวิทยาการจัดการ
ตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนาธิป สันติวงศ์		
17. ดร.รชานนท์ ง่วนใจรัก				
18. ดร.กนกพร ฉิมพลี				
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตุลา คมกฤต มโนรัตน์		
20. ดร.ไสว กันนุลา				
21. นางพัชรินทร์ พลเยี่ยม				
22. นางสาวสุภารัตน์ ชัยมีแรง			
23. นางสาวสายฝน ไชยมาตร			
24. นางสาวศศิธร แก้วเผือก			
25. นางสาวสุภาพร ค�ำภา				
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวียา ปรารถนาดี		
27. นางสาวรชยา วราจิตเกษม			
28. นางเดือนเพ็ญ แจ่มสว่าง			
29. นายอัศรายุทธ กมลเพ็ชร์			
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรสิริ วิมลธรรม		
31. นายวิศมาศ ภักดีกุล				
32. นางปัทมาภรณ์ อ�ำไพกูล			
33. นางนัทภร อาษาสุวรรณ			
34. ดร.วันวิสาข์ โชรัมย์				
35. นางสุภาวดี ลาวรรณา				
36. นางสาวพิชามญชุ์ สินลาลับ			
37. นายธนัช แววฉิมพลีสกุล			
38. นายชุตินันท์ ทองค�ำ				
39. นางสาวโสรยา กลีบเกษร			

ตัวแทนคณะสาธารณสุขศาสตร์
ตัวแทนคณะสาธารณสุขศาสตร์
ตัวแทนส�ำนักงานอธิการบดี
ตัวแทนส�ำนักงานอธิการบดี
ตัวแทนส�ำนักงานอธิการบดี
ตัวแทนส�ำนักงานอธิการบดี
ตัวแทนส�ำนักงานอธิการบดี
ตัวแทนส�ำนักงานอธิการบดี
ตัวแทนส�ำนักงานอธิการบดี
ตัวแทนบัณฑิตวิทยาลัย
ตัวแทนบัณฑิตวิทยาลัย
ตัวแทนบัณฑิตวิทยาลัย
ตัวแทนส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตัวแทนส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตัวแทนสถาบันวิจัยและพัฒนา
ตัวแทนสถาบันวิจัยและพัฒนา
ตัวแทนสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ
ตัวแทนสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ
ตัวแทนส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวแทนส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวแทนส�ำนักคอมพิวเตอร์
ตัวแทนส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวแทนส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม
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�ำสื่อการเรียนการสอนด้วย PowerPoint Mix
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
1. ที่มาและความส�ำคัญ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารได้เข้ามามีบทบาททีส่ ำ� คัญในระบบการศึกษาในยุคปัจจุบนั สถาบันการศึกษา
ต่างๆ ได้มีการน�ำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินงาน การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน
การจัดท�ำสื่อการเรียนการสอน ส�ำหรับการศึกษาในยุค Thailand 4.0 นอกจากให้ความรู้แล้ว ต้องสร้างคนให้มีทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นทักษะในการคิดวิเคราะห์เป็นหลัก และการพัฒนาประเทศให้มีความทันสมัย ซึ่งการจัดการ
องค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) จะเป็นอีกหนึง่ วิธที จี่ ะสามารถพัฒนาบุคลากรให้มปี ระสิทธิภาพสูง เนือ่ งจาก
ความรู้เปรียบเสมือนทรัพย์สินที่มีคุณค่าขององค์กร องค์กรต่างๆ จึงแสวงหาวิธีการที่จะสร้าง รวบรวมแนวความคิด ทักษะ
ความรูค้ วามสามารถ และความช�ำนาญการของบุคคลให้เป็นระบบ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด
PowerPoint Mix คือปลั๊กอินใหม่ล่าสุดที่ทางไมโครซอฟต์พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานร่วมกับ Microsoft PowerPoint 2013
ที่จะท�ำให้พาวเวอร์พอยส์ธรรมดากลายเป็น บทเรียนออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive Online Lesson) ได้
โดยสามารถบันทึกหน้าจอ การเขียน บันทึกเสียง แทรกวีดีโอ ชุดค�ำถาม การท�ำข้อสอบ เช่น ข้อสอบถูก/ผิด ข้อสอบปรนัย
เป็นต้น ให้ผู้เรียนตอบบนสไลด์ได้ทันที รวมทั้งสามารถแชร์ขึ้นบนอินเทอร์เน็ต แล้วส่งลิงค์ให้ผู้รับโดยสามารถเปิดดูได้บน
เว็บบราวเซอร์ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ช่วยให้ผู้เรียนมีความสนใจเนื้อหาบทเรียนยิ่งขึ้น และเป็นการน�ำเอาเทคโนโลยี
มาใช้ในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
จากการศึกษาข้อมูลดังกล่าว คณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
จึงได้จดั การจัดการความรู้ เรือ่ ง“การจัดท�ำสือ่ การเรียนการสอนด้วย PowerPoint Mix” ขึน้ ซึง่ เป็นกิจกรรมย่อยในโครงการ
“การบริหารจัดการองค์ความรู้ คณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2559”
2. วัตถุประสงค์
1.เพื่อค้นหาและรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีด้านการผลิตบัณฑิต ที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร
2. เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกันระหว่างวิทยากรทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ตรงทัง้ ด้านการผลิตบัณฑิตจากภายใน
มหาวิทยาลัยกับคณาจารย์ประจ�ำคณะบริหารธุรกิจและผู้ที่สนใจ
3. เพื่อน�ำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
3. ผู้ใช้ความรู้
ผู้ใช้ความรู้หลัก คือคณาจารย์ประจ�ำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เนื่องจากเป็นบุคคลที่รับ
องค์ความรู้โดยตรงที่จะท�ำการปฏิบัติ โดยการจัดท�ำสื่อการเรียนการสอนด้วย PowerPoint Mix และผลลัพธ์ (Outcome)
นั้นจะต้องสะท้อนจากความคิดเห็นของนักศึกษา
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4. มีการใช้กระบวนการจัดการความรู้
การด�ำเนินงานกิจกรรม “การจัดท�ำสื่อการเรียนการสอนด้วย PowerPoint Mix” นั้น ได้มีการน�ำกระบวนการ
จัดการความรู้ (KM Process) 7 ขั้นตอน ของส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) (2549) เพื่อใช้ในการ
ด�ำเนินงานเป็นหลัก พร้อมกันนี้ในการด�ำเนินงานด้าน KM นั้นจะประกอบเพียงแค่ 7 ขั้นตอนมิได้ จ�ำเป็นต้องมีกระบวนการ
ต่าง ๆ ที่จ�ำเป็นจะต้องควบคู่กันไป ซึ่งมีกระบวนการจัดการความรู้ตามบริบทของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
วงษ์ชวลิตกุล ดังนี้
4.1 คณะวิชาแต่งตั้งคณะกรรมการในการด�ำเนินงานด้านการจัดการองค์ความรู้ของคณะวิชา ซึ่งคณะกรรมการ
ประกอบไปด้วยคณบดี รองคณบดี และตัวแทนจาก 9 หลักสูตร เพื่อท�ำหน้าที่1) จัดท�ำแผนการจัดการองค์ความรู้ประจ�ำปี
ตามนโยบายและทิศทางการจัดการองค์ความรูข้ องคณะวิชา, 2) ด�ำเนินการจัดการความรู้ ติดตาม และประเมินผลการจัดการ
ความรู้ตามแผนการจัดการความรู้, 3) รายงานผลการด�ำเนินการจัดการความรู้ต่อคณะวิชาและมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ในการ
แต่งตั้งกรรมการจากทุกหลักสูตรเพื่อให้ทุกหลักสูตรเข้ามามีส่วนร่วมในการด�ำเนินงาน
4.2 คณะกรรมการวางแผนการด�ำเนินงานด้านการจัดการความรู้ ดังนี้
		
4.2.1 คณะกรรมการ ได้ร่วมประชุมเพื่อวางแผนการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดแผนในการด�ำเนินงานที่
บรรลุตามที่ตั้งไว้คือ “ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (ความรู้ที่ฝังอยู่
ในคน: Tacit Knowledge) ในขณะทีค่ วามรูอ้ กี ประเภทหนึง่ และแหล่งเรียนรูอ้ นื่ ๆ (ความรูท้ ชี่ ดั เจน: Explicit Knowledge)
(ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ,2549) ในประเด็นความรูเ้ รือ่ ง “การจัดท�ำสือ่ การเรียนการสอนด้วย
PowerPoint Mix” จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อกั ษรในลักษณะคูม่ อื และน�ำมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง
		
4.2.2 คณะกรรมการส�ำรวจองค์ความรูท้ อี่ าจารย์ในคณะบริหารธุรกิจ มีความต้องการ มีความจ�ำเป็นและ
ยังขาดอยู่ด้านพัฒนาบัณฑิต (ด้านการเรียนการสอน) โดยได้มีการส�ำรวจใน 5 ประเด็น คือ 1) แนวทางการใช้ Project base
Learning ส�ำหรับการเรียนการสอน, 2) เทคนิคการใช้โปรแกรม Google Classroom ส�ำหรับอาจารย์ผู้สอน, 3) การจัดท�ำ
มคอ.3 และมคอ.5 เพื่อการเรียนการสอน, 4) การจัดท�ำสื่อการเรียนการสอนด้วย PowerPoint Mix, 5) อื่นๆ แล้วท�ำการ
ผลสรุปด้านที่มีการความต้องการในการจัดการความรู้มากที่สุด คือ การจัดท�ำสื่อการสอนให้ทันสมัย (อาจารย์ผู้ตอบ
แบบสอบถามร้อยละ 15.38)
		
4.2.3 คณะกรรมการจัดการความรู้ได้มีการประชุมเพื่อวางแผนการจัดการความรู้โดยอาศัยข้อมูลด้าน
ต่าง ๆ ประกอบกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ดังนี้
1) กระบวนการจัดท�ำ KM ทั้ง 7 กระบวนการเพื่อวางแผนเรื่องของระยะเวลาในการด�ำเนินโครงการ ซึ่ง 7 ขั้นตอน
ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (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)

อาจารย์ประจาคณะบริหารธุรกิจได้ใ ช้
เทคนิค การท าสื่อ การสอนไปผลิ ตสื่ อ
การสอนรูป แบบต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความหลากหลายในการใช้สื่ อในการ
สอน

ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะ
บริหารธุรกิจได้ใช้ เทคนิคการทา
สื่อการสอนไปผลิตสื่อการสอน
รูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความ
หลากหลายในการใช้สื่อในการ
สอน

ตัวชี้วัด
อย่างน้อย ร้อยละ 20
(อาจารย์ประจา
คณะบริหารธุรกิจจานวน 10
คน ใน 50 คน / หลักสูตร
ละ 1 คน)

เป้าหมายของ
ตัวชี้วัด

1. แน วทางก ารใช้ Project base Learning
สาหรับการเรียนการสอน
2. เ ท ค นิ ค ก า ร ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม Google
Classroom สาหรับอาจารย์ผู้สอน
3) การจั ดทา มคอ.3 และมคอ.5 เพื่อการเรีย น
การสอน,
**4). การจั ด ท าสื่อ การเรี ย นการสอนด้ ว ย
PowerPoint Mix (เลือกด าเนินการ)
5) อื่นๆ

องค์ค วามรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัต ิงาน
ตามประเด็นยุทธศาสตร์

องค์ค วามรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัต ิงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาทาแผนการจัด การความรู้ คือ การจัด ทาสื่อการเรียนการสอนด้วย PowerPoint Mix
แผนการจัด การความรู้ โครงการ ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเรียนการสอนสู่ระบบสากลและเพิ่มคุณภาพบัณฑิต
การบริ ห ารจั ด ก ารองค์ ค วาม รู้ องค์ค วามรู้ที่จาเป็น : เทคนิคการจัดทาสื่อการสอนรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความหลากหลายในการใช้สื่อในการสอน
คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ ปี ก ารศึ ก ษ า เหตุผลที่เลือกองค์ค วามรู้ : คณะบริหารธุรกิจ มีความต้องการพัฒนาอาจารย์ประจาคณะบริหารธุรกิจให้ได้ใช้เทคนิคการทาสื่อการสอนไปผลิตสื่อการสอนรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความหลากหลายในการใช้สื่อ
2559 (กิ จ กรรมย่ อ ยด้ านผลิ ต ในการสอน เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนสู่ระบบสากลและเพิ่มคุณภาพบัณฑิตในด้านเพิ่มขีดความสามารถด้านการเรียนการสอน
บัณฑิต ) (ด้านการเรียนการสอน) ผลสัมฤทธิ์ขององค์ค วามรู้ที่จาเป็น :ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะบริหารธุรกิจได้ใช้เทคนิคการทาสื่อการสอนไปผลิตสื่อการสอนรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความหลากหลายในการใช้สื่อในการสอน
ตัวชี้วัด ตามค ารับรอง :1) องค์ความรู้ เรื่อง การจัดทาสื่อการเรียนการสอนด้วย PowerPoint Mix
งบประมาณของกิจกรรมย่อยที่ 1 2) ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะบริหารธุรกิจได้ใช้เทคนิคการทาสื่อการสอนไปผลิตสื่อการสอนรู ปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความหลากหลายในการใช้สื่อในการสอน
ตัวเงิน (เบิกจ่าย)
2,000 บาท 3) แนวปฏิบัติที่ดีจากการที่อาจารย์ประจาคณะบริหารธุรกิจได้มีการนาเทคนิคการจัดทาสื่อการสอนไปใช้ในการเรียนการสอน
ตัวเงิน (ไม่เบิกจ่าย) 4,120 บาท เป้าหมายที่เลือกใช้วัด การทา KM :
ไม่เป็นตัวเงิน
10,500 บาท 1) ตัวชี้วัดที่ 1 : ได้รับองค์ความรู้เทคนิคการจัดทาสื่อการสอน จานวน 1 องค์ความรู้ (เพื่อเผยแพร่)
รวม
16,620 บาท 2) ตัวชี้วัดที่ 2 : อาจารย์ประจาคณะบริหารธุรกิจได้นาเทคนิคการทาสื่อการสอนไปผลิตสื่อการสอนรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความหลากหลายในการใช้สื่อในการสอน อย่างน้อย ร้อยละ 20 ของอาจารย์ประจา
คณะบริหารธุรกิจทั้งหมด
3)ตัวชี้วัดที่ 3 : ได้รับแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) จากตัวชี้วัดที่ 2 จานวน 1 แนวปฏิบัติที่ดี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
กลยุทธ์สาหรับการพัฒนาที่ 1.7
การพัฒ นาการเรีย นการสอนสู่ ง า น พั ฒ น า ค ว า มเ ข้ ม แ ข็ ง แ ล ะ เ พิ่ ม ขี ด
ระ บบสาก ลและเพิ่ ม คุ ณ ภ าพ ความสามารถด้ านการเรี ยนการสอนและระบบ
บัณฑิต
เทคโนโลยี สารสนเทศของมหาวิท ยาลัย รวมทั้ ง
เพิ่ มความสามา รถขอ งบั ณ ฑิ ตให้ มี คุ ณ ภา พ
มาตรฐาน ในระ ดั บ ส ากลพ ร้ อ มสู่ ป ร ะชาค ม
อาเซียน

แบบฟอร์มที่ 1 :การจาแนกองค์ค วามรู้ที่จาเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิต กุล
ชื่อหน่วยงาน : คณะบริหารธุรกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์
แผนกลยุทธ์สาหรับการพัฒนา
เป้าประสงค์
(Objective)

ตารางที่ 1 แผนการจัดการความรู้ด้านผลิตบัณ ฑิต(ด้านการเรี ยนการสอน) คณะบริหารธุรกิจ ประจาปีการศึกษา 2559
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ตารางที่ 2 แผนการจัดการความรู้ด้านการพั ฒนาบัณ ฑิต (KM Action Plan)
ลาดับ
1.

2

3

กิจกรรมการจัด การความรู้
การบ่งชี้ค วามรู้
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการการ
จัดการความรู้ ประจาปี 2559

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

หมายเหตุ

ก.ค.2559

รายชื่อคณะกรรมการ

 10 คน

ตัวแทนอาจารย์
แต่ละหลักสูตร

1.2 ส ารวจความรู้ ท่ี จาเป็ น และ
ต้องการพัฒนา

ก.ค.2559

หัวข้อองค์ความรู้
นาร่องที่จาเป็น

 1 หัวข้อ

1.3 จัดประชุมคณะกรรมการ
KM เพื่อจัดทาแผนการจัดการ
องค์ความรู้ด้านพัฒนาบัณฑิต

ส.ค.2559

จานวนแผน
การจัดการความรู้ด้าน
พัฒ นาบัณฑิต

1 แผน

คณะกรรมการ
KM
คณะ
บริหารธุรกิจ
คณะกรรมการ
KM
คณะ
บริหารธุรกิจ

- คาสั่งแต่งตั้ง
ของ
มหาวิทยาลัย
- คาสั่งคณะ
บริหารธุรกิจ
- แบบสารวจ
ความรู้ที่จาเป็น

ส.ค.2559

จานวนคณะกรรมการ
ดาเนินงานสร้างและ
แสวงหาความรู้
องค์ความรู้ที่จาเป็น

1 คณะทางาน

ร้อยละของผู้เข้าร่วม
และ
ระดับความ
พึงพอใจ

 ร้อยละ 80

การสร้างและแสวงหาความรู้
2.1 มอบหมายคณะกรรมการ
KM กาหนดผู้รับผิดชอบการสร้าง
และแสวงหาความรู้
2.2 คัดเลือกองค์ความรู้ที่จาเป็น
ต่อการพัฒนาบัณฑิต องค์ความรู้
ที่เลือกดาเนินการในปีการศึกษา
นี้ ได้แก่เรื่อง “การจัด ทาสื่อการ
เรียนการสอนด้วย
PowerPoint Mix”
2.3 จัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
เรื่อง “การจัด ทาสื่อการเรียน
การสอนด้วย PowerPoint
Mix”
การจัด การความรู้ให้เป็นระบบ
3.1 รวบรวมความรู้ที่ได้รับจาก
ขั้นตอนที่ 2.3 มาทาการจัด
หมวดหมู่องค์ความรู้และวิธี
ปฏิบัติในรูปแบบของเอกสารหรือ
คู่มือ

ส.ค.2559

พ.ย.2559

พ.ย.2559

จานวน (ร่าง)
เอกสารหรือคู่มือ

องค์ความรู้

1 องค์ความรู้
ที่จาเป็น

และ
ระดับ  3.51

(ร่าง) เอกสาร
หรือคู่มือ
จานวน 1 ฉบับ

คณาจารย์
คณะ
บริหารธุรกิจ
คณะกรรมการ
KM

- แผนการจัดการ
ความรู้ด้านพัฒนา
บัณฑิต ตาม
แบบฟอร์มที่ 1
และ 2

- ผลการสารวจ
ความรู้ที่จาเป็น

คณาจารย์
คณะ
บริหารธุรกิจ

- โครงการยื่น
ระบบ
- กาหนดการ
- แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ

คณะกรรมการ
KM และ
คณะกรรมการ
ดาเนินงานสร้าง
และแสวงหา
ความรู้

- องค์ความรู้ด้าน
พัฒนาบัณฑิต
(ร่าง)
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ลำดับ
4

5

6

7

กิจกรรมกำรจัด กำรควำมรู้
กำรประมวลผลและกลั่นกรอง
ควำมรู้
4.1 ดำเนินกำรเรียบเรียง
ปรับปรุงเนื้อหำให้ทันสมัยและ
ตรงกับควำมต้องกำร

ระยะเวลำ
พ.ย.2559

ตัวชี้วัด
จำนวนเอกสำรหรือคู่มือที่
ผ่ำนกำรวิเครำะห์และ
สังเครำะห์

เป้ำหมำย
เอกสำรหรือ
คู่มือที่ผ่ำนกำร
วิเครำะห์และ
สังเครำะห์
จำนวน 1 ฉบับ

4.2 ขอควำมอนุเครำะห์
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรวิจัย
พิจำรณำควำมถูกต้องขององค์
ควำมรู้ ประมวลและกลั่นกรอง
ควำมรู้โดยพิจำรณำรูปแบบและ
ภำษำให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน
เรียบเรียงให้ทันสมัย เข้ำใจง่ำย
และสมบูรณ์ เพื่อควำมสะดวกใน
กำรศึกษำค้นคว้ำ
กำรเข้ำถึงควำมรู้
5.1 จัดทำเอกสำรเผยแพร่องค์
ควำมรู้ เรื่อง “กำรจัด ทำสื่อกำร
เรียนกำรสอนด้วย
PowerPoint Mix”

พ.ย.2559

จำนวนเอกสำรหรือคู่มือที่
ผ่ำนกำรพิจำรณำควำม
ถูกต้องของควำมรู้

เอกสำรหรือ
คู่มือที่ผ่ำนกำ
รวิพิจำรณำ
ควำมถูกต้อง
ของควำมรู้
จำนวน 1 ฉบับ

พ.ย.2559

จำนวนเอกสำร

10 ชุดเอกสำร

5.2 เผยแพร่องค์ควำมรู้ เรื่อง
“กำรจัด ทำสื่อกำรเรียนกำรสอน
ด้วย PowerPoint Mix”ผ่ำน
ทำงเว็บไซต์ของคณะ /ช่องทำง
Facebook ของคณะ และ
เอกสำรบันทึกข้อควำม
กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้
6.1 กำรแบ่ งปัน และแลกเปลี่ย น
เรียนรู้ จำกผู้ที่ นำองค์ควำมรู้ไปใช้
จริง

พ.ย.2559

จำนวนครั้ง
ที่เผยแพร่

 1 ครั้ง

พ.ค.2560

จำนวนสำขำที่ได้นำองค์
ควำมรู้ด้ำนพัฒนำบัณฑิต
ไปใช้ในกำรเรียนกำรสอน

 1 สำขำวิชำ

ตัวแทน
สำขำวิชำประจำ
คณะ
บริหำรธุรกิจ

พ.ย. 2559มี.ค.2560

ร้อยละ 10 ของอำจำรย์
ประจำคณะบริหำรธุรกิจ
ที่ได้ใช้องค์ควำมรู้ในกำร
ปฏิบัติงำนจริง

ร้อยละ 10
ของอำจำรย์
ประจำ คณะ
บริหำรธุรกิจ

คณำจำรย์
คณะ
บริหำรธุรกิจ

กำรเรียนรู้
7.1 กำรทำให้กำรเรียนรู้เป็นส่วน
หนึ่งของกำรปฏิบัติงำนอยู่ โดย
กำรเชิญชวนให้อำจำรย์ในคณะ
บริหำรธุรกิจได้ใช้องค์ควำมรู้ใน
กำรปฏิบัติงำนจริง

กลุ่มเป้ำหมำย
คณะกรรมกำร
KM และ
คณะกรรกำร
ดำเนินงำนสร้ำง
และแสวงหำ
ควำมรู้
ที่ปรึกษำด้ำน
กำรจัดกำร
ควำมรู้และ
วิทยำกร

คณำจำรย์
คณะ
บริหำรธุรกิจ
1 คณะ
10 หลักสูตร
คณำจำรย์
คณะ
บริหำรธุรกิจ
หรือบุคคลทั่วไป

หมำยเหตุ

- บันทึกข้อควำม
แจ้ง
- หน้ำ website
คณะ
- หน้ำ Facebook
คณะ
- แลกเปลี่ยนในที่
ประชุมของคณะ
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2) ผลสรุปความต้องการของอาจารย์ในการรับความรู้ที่ต้องการ จ�ำเป็นและยังขาดความรู้อยู่
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�ำโครงการ
เมื่อได้ข้อมูลทั้งหมดแล้วนั้น คณะกรรมการจัดการความรู้ได้จัดท�ำโครงการ และประชุมด�ำเนินการวางแผนการ
ด�ำเนินการจัดการความรู้ (Action Plan) ซึ่งในปีการศึกษา 2559 นี้ มีรายละเอียดแผนการจัดการความรู้ (ตารางที่ 1และ
ตารางที่ 2)
		
4.2.4 ประธานการจัดการองค์ความรู้เสนอแผน ต่อคณะบริหารธุรกิจรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณบดี
คณะบริหารธุรกิจ เพื่อเสนอแก่มหาวิทยาลัยพิจารณา
4.3 ด�ำเนินการจัดการองค์ความรู้ทั้ง 7 ขั้นตอน ซึ่งในปีการศึกษา 2559 นี้ คณะกรรมการด�ำเนินการจัดการความ
รู้ได้ด�ำเนินการตามแผนที่ได้ก�ำหนดไว้ดังนี้
		
4.3.1 เสนอ “โครงการการบริหารจัดการองค์ความรู้ คณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2559” เข้าสู่ระบบ
เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย
		
4.3.2 เมือ่ ผ่านการอนุมตั โิ ครงการแล้ว คณะกรรมการจัดการความรูเ้ ตรียมการจัดกิจกรรม ในปีการศึกษา
2559 ด้านพัฒนาบัณฑิต (การจัดการเรียนการสอน) ได้เรียนเชิญ อ.กิติพงษ์ จันทร์ถาวร ต�ำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ เป็นวิทยากร
		
4.3.3 จัดกิจกรรม Focus Group เพื่อให้อาจารย์ในคณะวิชาได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
ซึ่งประเด็นในการจัดการ Focus Group คือ การใช้ Office Mix ในการเรียนการสอนหลักสูตรของท่านมีการวางแผนในการ
ใช้ในรายวิชาใด และจะด�ำเนินการในรูปแบบใด เพราะเหตุใด
		
4.3.4 คณะกรรมการจัดการความรูด้ ำ� เนินการสกัดองค์ความรูจ้ ากทีไ่ ด้จากวิทยากรบรรยายร่วมกับแนวคิด
ของอาจารย์ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างเป็นองค์ความรู้ที่เหมาะสมแก่คณะบริหารธุรกิจ (คู่มือเพื่อใช้ในการด�ำเนินงาน)
		
4.3.5 คณะกรรมการได้น�ำองค์ความรู้ที่ได้เผยแพร่โดยจัดท�ำเป็นรูปแบบเอกสารโดยมี 3 ช่องทางในการ
เผยแพร่ คือ 1) upload ขึ้น website ของการจัดการองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 2) และ Facebook ของ
คณะบริหารธุรกิจ 3) Google Classroom ของคณะวิชา
		
4.3.6 ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ประจ�ำคณะบริหารธุรกิจได้น�ำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
บัณฑิตและงานวิจัย ผ่านเอกสารบันทึกข้อความประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือทุกหลักสูตรได้น�ำองค์ความรู้ไปใช้งาน
		
4.3.7 คณะกรรมการการจัดการความรูไ้ ด้ประชาสัมพันธ์ให้แต่ละหลักสูตรเข้าร่วมส่งผลการน�ำองค์ความ
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�ำหรับการ
จัดท�ำสื่อการสอน ส�ำหรับอาจารย์ประจ�ำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล” การจัดท�ำสื่อการสอนด้วย Power
Point Mix ในการเรียนการสอนช่วยให้เกิดความเข้าใจง่ายในบทเรียนบางบทเรียนที่เหมาะสม และเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์ในองค์กร โดยท�ำให้ในการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ นักศึกษามีความตัง้ เรียน และ
สนใจเรียนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งท�ำให้ อาจารย์ผู้สอนภายในคณะบริหารธุรกิจ ยังได้แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) มาใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาการใช้สอื่ การสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการสอนสอดคล้องกับยุคไทยแลนด์ 4.0 ในปัจจุบนั
เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
		
5.1.2 กิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยนความรู้จากกระบวน การค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้ง
ที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง อยู่ในระดับมากที่สุด (Mean=4.53)
		
5.1.3 น�ำความรูท้ ไี่ ด้จากการจัดการความรูท้ เี่ ป็นแนวปฏิบตั ทิ ดี่ มี าปรับใช้ในการปฏิบตั งิ านจริง ระดับมาก
ที่สุด (Mean=4.48)
5.2 ผลลัพธ์ (Outcome) จากการน�ำการสอนด้วย Power Point Mix ไปใช้ในการเรียนการสอน
ในการจัดกิจกรรมจะมีวดั ผลจากผลลัพธ์จากการน�ำการสอนด้วย Power Point Mix ไปใช้ในการเรียนการสอนโดย
มีประเด็นในการสอบถามนักศึกษา โดยเฉลี่ยมีความคิดเห็นในระดับมากถึงมากที่สุดในทุกข้อค�ำถามในแบบส�ำรวจความคิด
เห็น เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่มีสื่อการสอนที่จัดท�ำด้วย Power Point Mix
6. ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)
การด�ำเนินการโครงการการจัดการความรูด้ า้ นการผลิตบัณฑิต (ด้านการเรียนการสอน) ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
วงษ์ชวลิตกุลให้บรรลุวัตถุประสงค์ และสามารถเข้าใช้สื่อในการสอน Power Point Mix ได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในองค์กร
มีปัจจัยแห่งความส�ำเร็จคือ
1. การก�ำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน มีแผนการด�ำเนินการที่มีเป้าหมายและระยะเวลาที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถด�ำเนิน
งานด้านการจัดการความรู้เกิดความส�ำเร็จ และลดข้อผิดพลาด
2. ความร่วมมือของคณะท�ำงาน การจัดการความรู้มีความจ�ำเป็นจะต้องมีคณะกรรมการท�ำงานรองรับการด�ำเนิน
การโครงการการจัดการความรู้ และรับผิดชอบงานแต่ละเรือ่ งอย่างชัดเจน โดยให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชดิ กับผูใ้ ช้และผูจ้ ดั หา
สารสนเทศ รวมถึงจะต้องสร้างกระบวนการจัดการความรู้ที่ชัดเจนตั้งแต่กระบวนการแสวงหาความรู้ สร้างความรู้ จัดเก็บ
ความรู้ ถ่ายทอดความรู้ และการใช้ประโยชน์
3. การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ผู้บริหารให้การสนับสนุนงบประมาณการด�ำเนินงาน และมีส่วนร่วมในการกระ
ตุ้นส่งเสริมกิจกรรม KM ขององค์กร ซึ่งผู้บริหารมีความเข้าใจแนวคิดและตระหนักถึงประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับจากการ
จัดการความรู้เพื่อที่จะสามารถสื่อสารและผลักดันให้มีการการจัดการความรู้ในองค์
4. การเปิดใจรับสิง่ ใหม่ของกลุม่ เป้าหมายผูใ้ ช้ความรูใ้ นองค์กร อาจารย์ทเี่ ข้าร่วมโครงการ มีความรูค้ วามเข้าใจและ
ยอมรับแนวคิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้น�ำไปใช้ในการสอนในห้องเรียนจริง ซึ่งถือได้ว่าได้พัฒนาด้านการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงได้มีการวัดผล ดังนั้นการวัดผลของการจัดการความรู้จะช่วยให้องค์กรสามารถทบทวน
ประเมินผล และท�ำการปรับปรุงกลยุทธ์และกิจกรรมต่าง ๆ
5. มีระบบเครือข่ายสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล รวมถึงการน�ำการจัดการ
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องค์ความรู้ไปใช้ปฏิบัติจริงในการเรียนการสอน เป็นแรงผลักดันส�ำคัญที่ช่วยให้การแลกเปลี่ยนความรู้สามารถท�ำได้ง่ายขึ้น
นอกจากนี้แล้วเทคโนโลยีที่ทันสมัยก็มีส่วนช่วยให้การจัดการความรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6. มีแรงจูงใจ ผลจากการน�ำไปใช้ประโยชน์ โดยมีการจัดประกวดโดยมีประกาศนียบัตรและรางวัลเป็นเกียรติและ
เป็นแรงจูงใจส�ำหรับผูท้ แี่ ลกเปลีย่ นและสร้างสิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ KM อย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ สร้างและพัฒนาองค์ความรูท้ จี่ ะ
จัดเก็บและเผยแพร่ในระบบศูนย์กลางความรู้ของคณะบริหารธุรกิจให้การจัดการเรียนรู้
7. จัดให้วิทยากรเป็นพี่เลี้ยง โดยจัดชั่วโมงว่าง (Office hour) ให้กับวิทยากรซึ่งเป็นวิทยากรภายในคณะวิชา
เพื่อให้อาจารย์ได้ท�ำการขอค�ำปรึกษาหากมีการติดขัดจากคู่มือที่เผยแพร่
8. มีระบบติดตามผลการด�ำเนินงาน โดยการก�ำกับติดตามผลการด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัยและการประกัน
คุณภาพการศึกษา
9. มีการปรับปรุงกิจกรรม หากผลการด�ำเนินการข้อใดทีม่ คี า่ คะแนนน้อยทีส่ ดุ เพือ่ ให้ได้แผนทีส่ มบูรณ์ขนึ้ ในทุก ๆ ปี
คัมภีร์ในการด�ำเนินการจัดการความรู้
1. เอกสารเผยแพร่ แนวปฏิบัติที่ดี “มหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 5” ของคณะกรรมการ
จัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (2557 และ 2559)
2. คู่มือ การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ของส�ำนักวิจัย มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (2559
3. หนังสือ เรื่อง Knowledge Management การจัดการความรู้ ของ สมชาย น�ำประเสริฐชัย (2558)
4. องค์ความรู้จากบุคคล อ.ดร.วรสิทธิ์ รัตนะวราหะ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
เป็นผู้ที่อธิบายถึงขั้นตอนการจัดท�ำ KM อย่างง่ายให้กับคณะท�ำงานได้ใช้เป็นแนวทาง
7. การน�ำไปใช้ประโยชน์
สืบเนื่องจากการแข่งขันทางการศึกษาอย่างรุนแรง อีกทั้งปัญหาเรื่องของจ�ำนวนประชากรที่น้อยลง ท�ำให้แต่ละ
สถาบันตระหนักถึงปัญหาและต้องเร่งแก้ปัญหานี้ การจัดท�ำคู่มือการจัดการองค์ความรู้ไม่เพียงแต่ต้องท�ำเท่านั้น แต่จะเกิด
ประโยชน์สงู สุดก็ตอ่ เมือ่ ได้มนี ำ� ไปใช้และพัฒนา เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและศักยภาพขององค์กรให้มโี อกาสในการแข่งขันเพือ่
ความอยู่รอด อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่เพื่อพัฒนาความสามารถที่จะแบ่งปันความรู้ที่ได้เรียนรู้มา
ให้กับคนอื่นๆ ในองค์กร และน�ำความรู้ไปปรับใช้กับงานที่ท�ำอยู่ให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น การจัดท�ำคู่มือ “เรื่องการจัด
ท�ำสื่อการเรียนการสอนด้วย PowerPoint Mix” นั้น จึงเพื่อเปิดกว้างให้อาจารย์หรือบุคลากรได้เรียนรู้และปรับใช้ และน�ำ
ไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องในรายวิชาของตนเองเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามสังคมโลกยุคโลกาภิวัตน์ เช่นเดียวกับ
สมชาย น�ำประเสริฐชัย (2558) ที่กล่าวว่าประโยชน์ที่ได้จากความรุ้ขึ้นอยุ่กับการปฏิบัติของแต่ละบุคคล องค์กร และสังคม
ซึ่งความรู้เป็นแหล่งก�ำเนิดของผลประโยชน์ต่าง ๆ และความรู้เป็นตัวก�ำหนดความเป็นไปได้และอนาคตขององค์กร
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�ำความรู้ที่ได้ไปใช้
เครื่องมือที่ใช้แบ่งออกเป็น 3 เครื่องมือ คือ
8.1 “แบบส�ำรวจความต้องการของอาจารย์ในการรับความรู้ที่ต้องการและจ�ำเป็น”
เพื่องานด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อใช้ในการวางแผนงาน
8.2 แบบประเมินผลความพึงพอใจ ของการจัดกิจกรรมพัฒนางานด้านการวิจัยและการจัดการความรู้ เรื่อง
“การจัดท�ำสือ่ การสอนโดย Power Point Mix โดยเนือ้ หาในการสอบถามเป็นการสอบถามถึงความพึงพอใจทีจ่ ดั และมีการ
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ส�ำรวจผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งขึ้น เพื่อใช้ในการรายงานผลด้านผลลัพธ์ (Outcome)
8.3 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่มีสื่อการ
สอนที่จัดท�ำด้วย Power Point Mix เป็นแบบส�ำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาเพื่อรายงานผลด้านผลลัพธ์ (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”. งานมหกรรมการศึกษา
Think Beyond 4.0. 5 พฤศจิกายน 2559
นงลักษณ์ โพธิ์ไพจิตร. (2558). เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการความรู้. วารสารวิชาการตลาดและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558.
สมชาย น�ำประเสริฐชัย. (2558). Knowledge Management การจัดการความรู้. กรุงเทพฯ:วีพริ้น
(1991) จ�ำกัด.
สุทธิ สินทอง. (2552). การจัดการองค์ความรู้. กรุงเทพมหานคร: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ. (อัดส�ำเนา).
ส�ำนักวิจัย มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล. (2559). คู่มือ การจัดการความรู้มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล. ค้นเมื่อ 27 กันยายน
2560. จาก http://res.vu.ac.th/
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). (2549). การจัดการความรู้ : Knowledge Management.
ค้น เมื่อ 28 กันยายน 2560. จากhttps://www.opdc.go.th/oldweb/
thai/E_Newsletter/dec_2006/e-newsletter/knowledge/KM.htm
อาณัติ รัตนถิรกุล. (2558). ติดตั้งและบริหารระบบ E-learning ด้วย Moodle (ฉบับสมบูรณ์). กรุงเทพฯ: ซีเอ็ด ยูเคชั่น
10. รายชื่อสมาชิก (ประจ�ำปีการศึกษา 2559)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษยา
วงษ์ชวลิตกุล		
อาจารย์ ดร.ณัฐวัฒม์ 		
วงษ์ชวลิตกุล		
อาจารย์อธิต
		
ทิวะศะศิธร์		
อาจารย์นลินทิพย์ 		
เงินสูงเนิน		
อาจารย์ ดร.พิทยา 		
ผ่อนกลาง		
อาจารย์ สุนันทา 		
ปาสาเลา			
อาจารย์ประณต 		
นาคะเวช			
อาจารย์สายสวาท 		
โคตรสมบัติ		
อาจารย์กิติพงษ์
		
จันทร์ถาวร		
อาจารย์รัฎเกล้า
		
เอื้อวงค์กูล		
อาจารย์ธนิยา
		
คันธหัตถี			
อาจารย์ศศิธร
		
พิมานสกุลวัฒน์		

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

16

ด้านการเรียนการสอน
การจัดท�ำแนวปฏิบัติในการบริหารหลักสูตรโดยใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ (KM tool)
แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
1. ที่มาและความส�ำคัญ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ก�ำหนดให้ทุกหลักสูตรต้องมีการด�ำเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน เนื่องจากมีผลต่อคุณภาพของนักศึกษาและบัณฑิตโดยตรง โดยเริ่มใช้ในการประเมินผลการดําเนินงาน
ในปีการศึกษา 2557 ซึ่งแผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้มี
การวางระบบและกลไกในการจัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยกระบวนงานที่
ใช้ในการบริหารหลักสูตรจึงส่งผลให้เกิดความแตกต่างตามบริบทของแต่ละหลักสูตร เพือ่ ให้การบริหารและจัดการหลักสูตร
แต่ละหลักสูตรให้มปี ระสิทธิภาพในการด�ำเนินงานทีเ่ ท่าเทียมและเกิดประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตามวิสยั ทัศน์
คือ เชี่ยวชาญวิชาชีพ ควบคู่คุณธรรม สร้างสรรค์สู่สังคม การน�ำเครื่องมือการจัดการความรู้ (KM tool) มาใช้เพื่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนกระบวนงานและสกัดเป็นองค์ความรู้สร้างเป็นระบบในการด�ำเนินงานในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดผลการ
พัฒนาการบริหารหลักสูตรที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระทั่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) นั่นคือได้ขึ้นทะเบียน TQR (Thailand Quality Register) แต่อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรยังขาดความเข้าใจ
ในการน�ำเครื่องมือการจัดการความรู้ (KM tool) มาใช้ โดยอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรมาร่วมกันอภิปรายเพื่อก�ำหนดเกี่ยวกับ
การด�ำเนินงานที่ผ่านมาว่ามีจุดแข็งหรือจุดที่ควรปรับปรุงอย่างไรบ้าง (การทบทวนหลังการปฏิบัติ After Action Review :
AAR) แล้วเขียนเป็นขั้นตอนการท�ำงาน
2. วัตถุประสงค์
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรได้ก�ำหนดให้รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) และรายงานผลการด�ำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เป็นรายงานฉบับเดียวกัน
เพือ่ ลดความซ�ำ้ ซ้อนของการจัดท�ำรายงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยแบ่งเป็นองค์ประกอบในการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ กับอีกหนึ่งองค์ประกอบการก�ำกับมาตรฐาน ซึ่งมีจ�ำนวน 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�ำหลักสูตรแต่ละหลักสูตรยังไม่มีความเข้าในใจเกณฑ์การประเมินท�ำให้การเขียนรายงานผลการด�ำเนินการ
ของหลักสูตร (มคอ.7) ยังไม่ตรงตามเกณฑ์การประเมินจึงไม่สามารถน�ำผลการประเมินมาปรับปรุงหรือพัฒนาได้ และไม่รู้
วิธีการน�ำเครื่องมือการจัดการความรู้ (KM tool) มาใช้ในการแก้ปัญหา โดยเชิญอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรทุกหลักสูตรมาร่วม
กันอภิปรายเพื่อก�ำหนดเกี่ยวกับการด�ำเนินงานที่ผ่านมาว่ามีจุดแข็งหรือจุดที่ควรปรับปรุงอย่างไรบ้าง (การทบทวนหลังการ
ปฏิบัติ After Action Review : AAR) แล้วเขียนเป็นขั้นตอนการท�ำงาน
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3. ผู้ใช้ความรู้
1. อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
4. กระบวนการหรือขั้นตอนการจัดการความรู้
1. แบ่งกลุ่มอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรตามตัวบ่งชี้จ�ำนวน 10 กลุ่ม กลุ่มละ 6 คน
2. อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรด�ำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีและเขียน Flow Chart ขั้นตอน
การท�ำงาน
		
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�ำเสนอ Flow Chart ขั้นตอนการท�ำงาน
3. ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา น�ำขั้นตอนการท�ำงานของแต่ละกลุ่มไปเผยแพร่ให้ทุกหลักสูตรได้ทราบ
4. ทุกหลักสูตรได้ค้นพบระบบงานเพื่อสร้างเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการท�ำงานของแต่ละตัวบ่งชี้ส�ำหรับการ
ด�ำเนินการของหลักสูตร
ผลและอภิปรายผลการด�ำเนินงาน :
หลังจากการจัดกลุ่ม 10 กลุ่มตามตัวบ่งชี้จ�ำนวน 10 ตัวบ่งชี้ และให้อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรทุกหลักสูตรได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรเดียวกันกับต่างหลักสูตรเพื่อระดมความคิดเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ
ด�ำเนินงานของหลักสูตร ซึง่ ในรอบปีการประเมินทีผ่ า่ นมาอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรมีเพียงการประชุมตามแผนของการบริหาร
จัดการหลักสูตรเท่านั้น แต่ไม่ได้น�ำเครื่องมือการจัดการความรู้ (KM tool) มาใช้ในการแก้ปัญหา การร่วมกันอภิปรายเพื่อ
ก�ำหนดเกี่ยวกับการด�ำเนินงานที่ผ่านมาว่ามีจุดแข็งหรือจุดที่ควรปรับปรุงอย่างไรบ้าง (การทบทวนหลังการปฏิบัติ After
Action Review : AAR) จะช่วยให้การด�ำเนินงานของหลักสูตรมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
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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

หลังจากนัน้ แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษาได้จดั โครงการเพือ่ ให้มกี จิ กรรมการแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ รือ่ ง
การเขียนรายงานผลการด�ำเนินงานระดับหลักสูตร (มคอ.7) โดยให้อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรทุกหลักสูตรภายในคณะมาร่วม
แลกเปลี่ยน โดยเริ่มด�ำเนินการในปีการศึกษา 2558 ถึง 2559 ปีการศึกษาละ 4 ครั้ง ก่อนการตรวจประเมินระดับหลักสูตร
5. ผลลัพธ์ที่ได้
1. อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรทุกหลักสูตรสามารถเขียน Flow Chart ขัน้ ตอนการท�ำงานในแต่ละตัวบ่งชีข้ องหลักสูตร
ตนเองได้
2. อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรทุกหลักสูตรได้น�ำเครื่องมือการจัดการความรู้ (KM tool) มาใช้ในการแก้ปัญหา
3. ท�ำให้อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรที่อยู่ต่างหลักสูตรแลกเปลี่ยนวิธีการท�ำงาน
6. ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ
ในการน�ำเครื่องมือการจัดการความรู้ (KM tool) มาใช้ในการแก้ปัญหา โดยมีการทบทวนหลังการปฏิบัติ After Action
Review : AAR เพื่อให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ในการบูรณาการการเขียนรายงานผลการด�ำเนินงานระดับหลักสูตร (มคอ.7)
นั้นเกิดจากอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนและน�ำไปปฏิบัติจริง
7. การน�ำไปใช้ประโยชน์
จากการน�ำเครื่องมือการจัดการความรู้ (KM tool) มาใช้ในการแก้ปัญหา โดยมีการทบทวนหลังการปฏิบัติ After Action
Review : AAR เพื่อให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ในการบูรณาการการเขียนรายงานผลการด�ำเนินงานระดับหลักสูตร (มคอ.7)
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หลังจากนัน้ แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษาได้จดั โครงการเพือ่ ให้มกี จิ กรรมการแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ รือ่ ง
การเขียนรายงานผลการด�ำเนินงานระดับหลักสูตร (มคอ.7) โดยให้อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรทุกหลักสูตรภายในคณะมาร่วม
แลกเปลี่ยน โดยเริ่มด�ำเนินการในปีการศึกษา 2558 ถึง 2559 ปีการศึกษาละ 4 ครั้ง ก่อนการตรวจประเมินระดับหลักสูตร
5. ผลลัพธ์ที่ได้
1. อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรทุกหลักสูตรสามารถเขียน Flow Chart ขัน้ ตอนการท�ำงานในแต่ละตัวบ่งชีข้ องหลักสูตร
ตนเองได้
2. อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรทุกหลักสูตรได้น�ำเครื่องมือการจัดการความรู้ (KM tool) มาใช้ในการแก้ปัญหา
3. ท�ำให้อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรที่อยู่ต่างหลักสูตรแลกเปลี่ยนวิธีการท�ำงาน
6. ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ
ในการน�ำเครื่องมือการจัดการความรู้ (KM tool) มาใช้ในการแก้ปัญหา โดยมีการทบทวนหลังการปฏิบัติ After Action
Review : AAR เพื่อให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ในการบูรณาการการเขียนรายงานผลการด�ำเนินงานระดับหลักสูตร (มคอ.7)
นั้นเกิดจากอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนและน�ำไปปฏิบัติจริง
7. การน�ำไปใช้ประโยชน์
จากการน�ำเครื่องมือการจัดการความรู้ (KM tool) มาใช้ในการแก้ปัญหา โดยมีการทบทวนหลังการปฏิบัติ After Action
Review : AAR เพื่อให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ในการบูรณาการการเขียนรายงานผลการด�ำเนินงานระดับหลักสูตร (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�ำให้แต่ละหลักสูตรสามารถพัฒนาการพัฒนาการเขียน Flow Chart ในแต่ละตัวบ่งชี้
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�ำความรู้ไปใช้
1. การเปรียบเทียบคะแนนการประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2557- 2559 ก่อนและหลังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2. เล่มรายงานผลการด�ำเนินงานระดับหลักสูตร (มคอ.7) ของหลักสูตร
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แผนภูมิการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินรายงานผลการด�ำเนินงานระดับหลักสูตร (มคอ.7) ก่อนการจัดการความรู้
(KM tool) มาใช้ในการแก้ปัญหา โดยมีการทบทวนหลังการปฏิบัติ After Action Review : AAR ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557-2559 นั้น
โดยรวมทุกหลักสูตรมีคะแนนเฉลี่ยดีขึ้นเป็นส�ำคัญ
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
หลักสูตรที่รับการประเมิน คะแนนประเมินหลักสูตร
ปี 57
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
วิศวกรรมโยธา
1.65
วิศวกรรมสารวจ
1.94
วิศวกรรมไฟฟ้า
1.57
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
2.91
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
2.74
และโทรคมนาคม
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1.52
วิศวกรรมอุตสาหการ
1.87
วิศวกรรมวัสดุ
2.24
วิศวกรรมเครื่องกล
1.94
วิศวกรรมเครื่องจักรกล
1.77
เกษตร
วิศวกรรมหลังการเก็บ
0.00
เกี่ยวและแปรสภาพ
วิศวกรรมการทาความเย็น
1.70
และการปรับอากาศ
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
1.61
วิศวกรรมเครื่องมือและ
ยังไม่มีนักศึกษา
แม่พิมพ์
สถาปัตยกรรม
1.83
สถาปัตยกรรมภายใน
1.95
การจัดการผังเมือง
1.36
การจัดการผังเมือง
1.80
(ต่อเนื่อง)
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
1.85
หลักสูตรระดับปริญญาโท
วิศวกรรมโยธา
1.72
วิศวกรรมไฟฟ้า
1.46
วิศวกรรมเครื่องกล
1.83
วิศวกรรมอุตสาหการ
1.81

คะแนนประเมินหลักสูตร
ปี 58

คะแนนประเมินหลักสูตร
ปี 59

3.28
3.12
2.87
3.66
3.20

3.11
3.16
2.53
3.84
2.86

2.61
3.07
2.86
3.10
2.47

2.97
3.09
3.21
3.29
3.14

3.56

2.67

2.09

2.73

1.93
1.58

2.96
2.47

2.89
3.18
1.70
1.80

ย้ายไปคณะศิลปกรรมฯ
ย้ายไปคณะศิลปกรรมฯ
ย้ายไปคณะศิลปกรรมฯ
ย้ายไปคณะศิลปกรรมฯ

2.29

ย้ายไปคณะศิลปกรรมฯ

3.37
3.12
3.72
3.09

3.68
2.97
3.33
3.18
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ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-นามสกุล
: นางสาวชดาษา เนินพลกรัง
ชื่อหน่วยงาน
: แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
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			 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
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E-Mail
: shadasakay@hotmail.co.th
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 081-5484535
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ด้านการเรียนการสอน

การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้จากใจครูถึงใจผู้ปกครอง (Open house)
หน่วยการบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1.ที่มาและความส�ำคัญ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีภารกิจบริการด้านวิชาการและส่งเสริมการเรียนรู้
ส�ำหรับเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษ ครูเป็นส่วนหนึง่ ของการพัฒนาเด็กในศูนย์จำ� เป็นต้องมีวธิ กี ารสอนและการช่วยเหลือเด็ก
ระยะแรกเริ่มให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้จากใจครูถึงใจผู้ปกครอง เพื่อทบทวนการเรียนรู้ของครู
ให้แก่ผปู้ กครองเพือ่ พัฒนาเด็กให้มที กั ษะชีวติ ทักษะการเรียนรูท้ สี่ ามารถน�ำไปปรับใช้ทบี่ า้ น ท�ำให้เกิดความเชือ่ มโยงระหว่าง
บ้านและศูนย์การศึกษาพิเศษของผู้เรียน
จึงน�ำกระบวนการชุมชนการเรียนรู้มาใช้กับผู้ปกครอง เพื่อเป็นการรวมตัว ร่วมใจ ร่วมพลัง ร่วมท�ำและร่วมเรียน
รู้ร่วมกันของครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลป์ยาณมิตร ที่มีวิสัยทัศน์คุณค่า เป้าหมาย
และภารกิจร่วมกัน เพื่อน�ำไปสู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้และความสุขของการท�ำงานร่วมกันของสมาชิกในชุมชน และ
ผู้ปกครอง
2.วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
2.เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ ครู ผู้ปกครองและผู้เรียน
3.ผู้ใช้ความรู้
1.ครูและผู้ปกครองศูนย์การศึกษาพิเศษ
2.นักศึกษาและคณาจารย์โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ
4.กระบวนการ
4.1 ขั้นตอนเข้าสู่วิถี
4.1.1 ประชุมบุคลากรหน่วยบริการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ เพือ่ สร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการท�ำงาน
ร่วมกัน
4.1.2 สรุปพัฒนาการของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในแต่ละชั้นเรียน
4.1.3 ครู ผู้ปกครอง เด็ก เข้าสู่วิถีด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานที่โรงเรียนล�ำปลายมาศพัฒนา
4.2 ขั้นตอนการด�ำเนินวิถี (การสร้างรูปแบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม)
4.2.1 จัดท�ำแผนการเรียนรู้บูรณาการและท�ำกระบวนการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ (PLC)
4.2.2 จัดท�ำ 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�ำจนเกิดเป็นความรู้และความเข้าใจเฉพาะแต่ละคน
5.2 ทบทวนการเรียนรูข้ องครูและผูป้ กครองในการพัฒนาเด็กให้มที กั ษะชีวติ ทักษะการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนจากความ
ส�ำเร็จ จากการฟังกันและกัน เรียนจากการสังเกตและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
5.3 ผู้ปกครองเข้าใจวิถีและน�ำไปปรับใช้ที่บ้าน ท�ำให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างบ้านและศูนย์การศึกษาพิเศษ
6. ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)
6.1 นโยบาย ได้รับการสนับสนุนเชิงนโยบายจากศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ในด้านงบประมาณ
6.2 ความร่วมมือ ได้รับความร่วมมือจากครูศูนย์การศึกษาพิเศษ นักศึกษาฝึกสอน อาจารย์ประจ�ำโปรแกรมการ
ศึกษาพิเศษ และผู้ปกครองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ตลอดจนโรงเรียนเครือข่ายต้นแบบโรงเรียนสุขภาวะ โรงเรียน
ล�ำปลายมาศพัฒนา
6.3 กระบวนการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ (PLC) เป็นการร่วมกันพัฒนาองค์กรโดยการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ จากความ
ส�ำเร็จ (AAR) และเรียนรู้ก่อนการส�ำเร็จ (BAR) การสร้างวิถีปฏิสัมพันธ์ สื่อสารเชิงบวก การตรงเวลา ในการปฏิบัติงาน
เต็มเวลา และสรุปผลวางแผนเรียนรู้นอกเวลา
7. การน�ำไปใช้ประโยชน์
7.1 แผนการเรียนรู้บูรณาการ (PBL) ให้บริการส�ำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ภายในศูนย์ 34 คน
7.2 นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ ชั้นปี 1 – ชั้นปี 5 ได้เรียนรู้ทักษะการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเป็นสุข
7.3 ผู้ปกครองนักเรียน 34 ครอบครัว ได้น�ำวิถีศูนย์การศึกษาพิเศษไปสู่บ้านเพื่อให้เกิดความงอกงามอย่างต่อเนื่อง
การเปิดบ้านเพื่อการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้
ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการพัฒนารูปแบบการสอนมาอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้มีการปฏิรูปการสอนแบบใหม่โดยใช้
แผนการบูรณาการ (PBL) ส�ำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อพัฒนาคุณภาพ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา
ตลอดจนคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงได้ร่วมกันคิดนวัตกรรมการเรียนรู้โดยสร้างจิตวิทยาเชิงบวก โดยเริ่มจากครู อาจารย์ของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ จนส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงถึงนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในศูนย์
เนื่องจากความงอกงามของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษจ�ำเป็นต้องมีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน จึงได้จัดให้มีการ
เปิดบ้านให้ผู้ปกครองนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยผ่านกระบวนวนการ
(PLC) ระหว่าง ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหารศูนย์ ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันดังนี้
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ชั้นเรียนพิเศษ 1 : หัวใจของแม่
นักเรียนชั้นนี้เป็นนักเรียนที่เพิ่มเริ่มเข้าสู่การพัฒนา พ่อแม่ ผู้ปกครอง ไม่มีความรู้ ความเข้าใจในด้านการดูแลลูก
ตลอดจนการดูแลหัวใจตนเองและครอบครัว
ผู้ปกครอง “ท�ำไมอยู่กับครูน้องถึงเชื่อฟัง”
ครูประจ�ำชั้น “การดูแลลูกจ�ำเป็นต้องเริ่มจากการให้ลูกเกิดการไว้วางใจ เชื่อใจ ในตัวพ่อ แม่เสียก่อน ลูกจึงจะเชื่อฟัง มั่นใจ
และยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันกับเรา ทางศูนย์เราใช้การเลียนแบบเสียง ท่าทางของเด็กท�ำให้เด็กรับรู้ได้ว่าเราอยากสนทนา
อยากเล่น เค้าจะสนใจเราเอง ”
ชั้นเรียนพิเศษ 2 : สอนพัฒนาด้านไหนดี
นักเรียนห้องนี้ได้รับการพัฒนาจากชั้นเรียนพิเศษ 1 มาแล้วท�ำให้ผู้ปกครองมีความเข้าใจในตัวเด็กและมีวิธีการ
จัดการพฤติกรรมต่างๆ ด้วยตัวเอง
ผู้ปกครอง 1 : “คุณแม่ท่านอื่นๆ สอนอะไรลูกบ้างคะที่บ้าน”
ผู้ปกครอง 2,3,4 : “ที่บ้านสอนให้ช่วยตนเองในการกินข้าว เข้าห้องน�้ำ , ส่วนที่บ้านสอนให้รู้จักอยู๋ในสังคม พาไป
ห้างสรรพสินค้า , ที่บ้านไม่ค่อยมีเวลาคะ อาศัยครูเป็นส่วนใหญ่”
ครูประจ�ำชั้น : “ จริงๆ แล้วการพัฒนาเด็กนั้นแต่ละบ้านไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการพัฒนาลูกในด้านใด
ก่อน ขึ้นอยู่กับความพร้อมของเด็ก ความพร้อมของผู้ปกครอง ”
ชั้นเรียนพิเศษ 3 : เปิดบ้านเหมือนได้เปิดใจผู้ปกครอง
นักเรียนชั้นเรียนพิเศษ 3 เป็นเด็กที่มีการเรียนรู้ที่ดี และผู้ปกครองเอาใจใส่เป็นอย่างดี ท�ำให้การพูดคุยแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เต็มไปด้วยความรักและห่วงใย
ผู้ปกครอง 1 : “ไม่คิดเลยว่า ครูจะต้องสอนขนาดนี้ แต่ก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของลูก จนอยากเข้ามาดูว่าครูสอน
อย่างไร พอได้เห็นตั้งแต่เข้าแถวถึงเข้าใจครู ว่าครูก็ท�ำงานหนักเช่นเดียวกับเราพ่อแม่ ”
ผู้ปกครอง 2 : “วันนี้รู้สึกขอบคุณครู ที่ท�ำให้ได้มาเห็น กิจกรรมในศูนย์ การท�ำจิตศึกษา การสอนแบบไม่เหมือน
การสอน แต่ดูแล้วเด็กได้หลายอย่างจากตรงนั้น ”
ชั้นเรียนพิเศษ 4 : จะไปทางไหนดี
นักเรียนชั้นนี้เป็นเด็กที่โตที่สุดในศูนย์ พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีความกังวลใจเรื่องการศึกษาต่อว่าจะไปเรียนร่วม หรือ
ว่าจะฝึกอาชีพดี
ผู้ปกครอง : “พวกเรารู้สึกรักศูนย์ และพวกเราอยากให้ศูนย์มีแนวทางในการดูแลลูกๆ ต่อไป”
ครูประจ�ำชั้น : “ครูไม่สามารถบอกได้ว่าเด็กจะเลือกไปทางไหน แต่ครูบอกได้ว่าเด็กๆ ท�ำอะไรได้บ้าง มีข้อดีอะไร
บ้างที่เป็นจุดเด่น ที่เหลือทางผู้ปกครองต้องเป็นคนตัดสินใจ โดยดูจากความพร้อมหลายๆ ด้าน”
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�ำความรู้ไปใช้
การสนทนานา พูดคุย และดูพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ จะเป็นการวัดได้ว่าผู้ปกครองได้น�ำความรู้และ
ประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้
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9. รายชื่อสมากชิก Cop
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาระดี ชาญวิรัตน์		
ดร.สิริลักษณ์ โปร่งสันเทียะ			
นางสาวประดับศรี พินธุโท				
นางชนิดาภา ศุพาสีห์				
นางภาสินี
บุญศรี				
นางสาวพัชราวดี เมืองหงส์				
นางสาวชลธิชา เฉียงกลาง			
นางสาววโรชา เขตต์งูเหลือม			
นางสาวสุวิมล ชั่งทอง				

ประธาน Cop
ที่ปรึกษา Cop
ที่ปรึกษา Cop
หัวหน้า Cop
ครูการศึกษาพิเศษ
ครูการศึกษาพิเศษ
ครูการศึกษาพิเศษ
ครูการศึกษาพิเศษ
ครูการศึกษาพิเศษ
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ด้านการเรียนการสอน
ระบบและกลไกส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนากิจกรรมกรณีตัวอย่าง
หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
1.ที่มาและความส�ำคัญ
ความส�ำเร็จของการจัดการศึกษาอาจมีหลายปัจจัยแต่มีปัจจัยหนึ่งที่ส�ำคัญคือ นักศึกษาเพราะผลของเอาต์พุต
ของกระบวนการคือ บัณฑิต ดังนัน้ การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรให้ความส�ำคัญกับการสร้างกระบวนการเพือ่ ให้หลักสูตร
วิชาสามารถสร้างกระบวนการส่งเสริมและการพัฒนานักศึกษาให้เกิดทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 [1] ซึง่ มีความเหมาะ
สมต่อคุณสมบัตินักศึกษาที่อยู่ในช่วงเจเนอเรชั่นแซด ซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาที่เกิดในปี พ.ศ.2540ขึ้น ซึ่งเกิดมาพร้อมการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตตั้งแต่การตั้งครรภ์ของคุณแม่ ซึ่งให้ความส�ำคัญใส่ใจในการดูบุตรตั้งแต่ในครรภ์ประจวบเหมาะกับ
การเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยีระบบดิจติ อลท�ำให้เกิดเด็กในยุคเจนแซดถือเปนเด็กยุคดิจทิ ลั (Digital Generation) โดยเป็นยุค
ทีม่ กี ารติดต่อสือ่ สารโดยใช้เทคโนโลยีระบบไร้สายและระบบเน็ตเวิรค์ เข้ามามีสว่ นส�ำคัญกับการใช้ชวี ติ ประจ�ำวันส่งผลต่อการ
เรียนรู้ของเด็กในยุคนี้อย่างมากทุกอยางโดยเฉพาะการศึกษาหาข้อมูล การเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ การสื่อสารที่ไม่
จ�ำกัดอยูแ่ ต่เพียงในจังหวัด ในประเทศแต่สามารถสือ่ สารกันได้ทวั่ โลกท�ำให้เกิดโลกไร้พรมแดน ด้วยคุณสมบัตนิ ที้ ำ� ให้นกั ศึกษา
เป็นบุคคลทีส่ ามารถรับข้อมูลจากแหล่งอินพุตพร้อมกันได้หลายๆ แหล่งและสามารถประมวลผลออกมาได้ แต่มคี วามอดทน
ต�่ำไม่ท�ำอะไรอยู่เดียวเป็นเวลานาน [2] จึงท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนรู้ในทุกด้านเพื่อให้เกิดความ
เหมาะสมกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ทักษะที่จ�ำเป็นส�ำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 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] ซึง่ เป็นการเปลีย่ นแปลงการเรียนการสอนครัง้ ใหญ่เพราะต้องสอนในลักษณะทีเ่ ป็นการวางแผน
เป็นโค้ชผูแ้ นะน�ำให้นกั ศึกษาสามารถคิดเองลงมือท�ำด้วยตนเองผ่านทักษะจากการเรียนรูพ้ ร้อมกับปฏิบตั ไิ ปด้วยกัน โดยการ
เปลีย่ นห้องเรียนให้เป็นห้องท�ำงาน การเรียนรูเ้ น้นรูล้ กึ น�ำไปใช้งานได้จริงแต่ไม่ตอ้ งเรียนรูท้ กุ เนือ้ หาทีก่ ำ� หนด เป็นต้น [4] ซึง่
ผลการเรียนรู้นั้นสามารถตอบสนองส่งผลต่อบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก�ำหนดไว้ใน 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�ำตัวอย่างระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์มาเป็น
แนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งมีหลักฐานที่ยืนยันเชิงประจักษ์ผ่านเชิงสถิติด้านใบรับรองความสามารถ สิ่งประดิษฐ์ที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนรวมถึงการขอทุนวิจัยในการจัดท�ำ และผลการได้งานท�ำของบัณฑิตหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1ปี ที่มีแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่อง
2.วัตถุประสงค์
2.1 จัดท�ำแผนกิจกรรมตลอดหลักสูตรที่มีความเหมาะสมกับนักศึกษาแต่ละชั้นปี
2.2 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
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2.3 ท�ำให้นักศึกษามีอัตลักษณ์เป็นไปตามปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรและของคณะ
2.4 สร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะเป็นไปตามความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
3.ผู้ใช้ความรู้
ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร แผนกงานพัฒนานักศึกษา สโมสรนักศึกษาและกองพัฒนานักศึกษา
4.วิธีการด�ำเนินงาน/ขั้นตอนการท�ำงาน
แนวความคิดการสร้างแนวปฏิบตั ทิ ดี่ เี กีย่ วกับการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาหลักสูตรวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
โดยเริ่มจากการน�ำวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ระยะ 4 ปี
(พ.ศ.2557 - 2560) น�ำกลยุทธ์มาก�ำหนดแนวปฏิบตั ขิ องโครงการ/กิจกรรมเพือ่ ให้สามารถก้าวไปยังวิสยั ทัศน์ทตี่ งั้ ไว้ผา่ นการ
ก�ำหนดจุดประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด โดยเน้นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วนตามจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มคอ.2 มีส่วนประกอบ 4 ด้านคือ 1.ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 2.ความรู้ด้านวงจรไฟฟ้าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 3. ความรู้ด้านวงจรรวมและสมองกลฝังตัว และ 4. ความรู้
ด้านประมวลผลสัญญาณ โดยอาศัยทักษะการเรียนรู้มาก�ำหนดกอบล�ำดับกิจกรรมเพื่อให้สามารถเกิดทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ด้วยการเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมตามชั้นปีที่ก�ำหนดดังแสดงในผังรูปที่ 2 โดยอาศัยแนวความคิดคือ

รูปที่ 1 ผังความสัมพันธ์การสร้างระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาหลักสูตรวิชาวิศวกรรม
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รูปที่ 2 ผังก�ำหนดกิจกรรมนักศึกษาชั้นปีต่างๆ ที่ต้องเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เมือ่ นักศึกษาเข้ามาในชัน้ ปีที่ 1 หลักสูตรวางแผนจัดท�ำโครงการและกิจกรรมสัมพันธ์รว่ มกับคณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ รวมถึงกิจกรรมหลักสูตรวิชาเพื่อท�ำให้นักศึกษาได้มีเพื่อนรู้จักการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยรวมถึง
การสร้างคุณธรรมและจริยธรรมไปพร้อมกัน ส่งผลให้เกิดการปรับตัวและการอยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ ได้อย่างมีความสุข เมือ่ นักศึกษา
ขึ้นชั้นปีที่ 2 หลักสูตรเพิ่มทักษะทางวิชาชีพผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยอาศัยอาจารย์ รุ่นพี่ที่มีทักษะและแต่งตั้งคณะ
กรรมการด�ำเนินงานเพื่อควบคุมและดูแลกิจกรรมในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยเน้นเป็นการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา
เมื่อนักศึกษาที่ผ่านทุกกิจกรรมจะสามารถหาอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานล่วงหน้าเพราะรายวิชานี้เรียนในภาคเรียนที่ 2
ในชัน้ ปีที่ 3 เพือ่ จะได้เข้าประจ�ำห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั เฉพาะทางของกลุม่ อาจารย์แต่ละท่านเป็นการส่งเสริมความรูแ้ ละทักษะ
ปฏิบัติเพิ่มเติมจากการใช้งานจริงของรุ่นพี่ที่จัดท�ำโครงงานอยู่แล้ว ในชั้นปีที่ 3 นักศึกษามีความรู้ด้านวิชาการตามรูปแบบ
การออกแบบการเรียนการสอนตาม มคอ.3 และมีทกั ษะฝีมอื รวมถึงการปรับตัวอยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ ในสังคมมหาวิทยาลัย หลักสูตร
จึงจัดกิจกรรมบริการวิชาการ การออกค่ายบ�ำเพ็ญประโยชน์เพื่อน�ำสิ่งที่เรียนและปฏิบัติในห้องปฏิบัติการลงสู่ภาคสนาม
ซึง่ ท�ำให้นกั ศึกษาได้เพิม่ ประสบการณ์เรียนรูก้ ารแก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้ารวมถึงการใช้ชวี ติ นอกมหาวิทยาลัยร่วมกับผูอ้ นื่ ในชุมชน
ต่างๆ ที่จัดโครงการ และในหลักสูตรนักศึกษาทุกคนจะต้องเข้าโครงการเตรียมความพร้อมในการออกสหกิจศึกษา รวมทั้ง
ต้องเข้าโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมส�ำหรับน�ำไปใช้งานในการออกสหกิจและเมื่อจบการศึกษา
ขณะที่นักศึกษาทุกคนเริ่มเสนอหัวข้อโครงงานจากการที่ได้ศึกษาหาความรู้โดยอาศัยเทคโนโลยีด้านสารสนเทศ องค์ความรู้
ด้านทักษะที่ได้เข้าร่วมโครงการ การศึกษาซ�้ำในรายวิชาแกนส่งผลให้นักศึกษามีความพร้อมในการจัดท�ำโครงงาน ในชั้นปีที่
4 นัน้ จะมีโครงการด้านสหกิจเพียงอย่างเดียวเพราะนักศึกษาต้องจัดท�ำโครงงานและหาสถานทีอ่ อกสหกิจศึกษาในภาคเรียน
ที่ 2 ต่อไป ระบบและกลไกการจัดท�ำแผนการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ดังแสดงในรูป
ที่ 3 เริ่มต้นระบบโดยอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรทั้ง 5 คนนัดประชุมเพื่อจัดท�ำแผนโดยอาศัยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (พ.ศ.2557-2560) เพื่อเลือกประเด็นยุทธศาสตร์ จุดประสงค์ และตัวชีวัด (KPI)
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พร้อมทัง้ กลยุทธ์ใช้ในการก�ำหนดโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์และตัวชีว้ ดั ผลส�ำเร็จวัตถุประสงค์ของการด�ำเนินโครงการ/
กิจกรรม เพือ่ น�ำแผนจัดท�ำเสนอต่อกรรมการบริหารสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพือ่ พิจารณาและก�ำหนดผูร้ บั ผิดชอบ
ในการจัดท�ำเสนอโครงการ/กิจกรรม เข้างบประมาณประจ�ำปีทั้งรายจ่ายและรายได้ของคณะฯลฯ พร้อมจัดท�ำปฏิทินการ
ด�ำเนินโครงการประจ�ำปีการศึกษาของหลักสูตรวิชาเพื่อแจ้งให้นักศึกษาทราบ เมื่อโครงการได้รับอนุมัติเข้าแผนเริ่มจัดท�ำ
ตามข้อเสนอทุกๆ ไตรมาส จะต้องมีการน�ำผลการด�ำเนินโครงการ/กิจกรรมมาสรุปผลเพื่อพิจารณาทบทวนถึงปัญหาที่พบ
ข้อเสนอแนะจากการจัดมาใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินโครงการ/กิจกรรมในช่วงเวลาที่เหลือเพื่อสามารถบรรลุตามตัวบ่งชี้
ได้ครบและมีผลคะแนนโดยรวมอยู่ในระดับดี ถึง ดีมาก เมื่อนักศึกษาจบการศึกษาหลักสูตรวิชาต้องติดตามนักศึกษาทุกคน
มาท�ำการกรอกข้อมูลการได้งานท�ำภายใน 1 ปี โดยกองพัฒนานักศึกษาได้จดั ท�ำเป็นระบบออนไลน์นำ� ผลการด�ำเนินโครงการ/
กิจกรรม ข้อเสนอแนะจากบัณฑิต ผู้ประกอบการ จากผลการออกสหกิจ ความพึงพอใจต่อการใช้หลักสูตรของบัณฑิตมา
ประชุมทบทวน วางแผนปรับปรุงแก้ไขเป้าหมาย ตัวชี้วัด ของการจัดท�ำโครงการ/กิจกรรมให้มีความทันสมัยต่อการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในปีการศึกษาถัดไปเพื่อท�ำให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี

รูปที่ 3 ระบบและกลไกจัดท�ำแผนการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
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หลักสูตรได้ก�ำหนดกิจกรรมตามชั้นปีเพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 21 ซึ่งในชั้นปีที่ 1 มีกิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนานักศึกษาขั้นต�่ำจ�ำนวน 8 โครงการ/กิจกรรม โดยเป็นของหลักสูตรโดยตรง 4 กิจกรรมคือ การเตรียมความความ
พร้อมด้านพื้นฐานวิชาช่าง กิจกรรมจัดท�ำพานส�ำหรับไหว้ครู กิจกรรมประชุมเชียร์สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ
กิจกรรมพี่ดูแลน้อง
ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ของโครงการนักศึกษาชั้นปีที่ 1ที่ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ส�ำหรับชั้นปีที่ 2 หลักสูตรก�ำหนดกิจกรรมเน้นหนักมาทางการเตรียมความพร้อมด้านทักษะวิชาชีพให้ครบตามข้อ
ก�ำหนดของหลักสูตร มคอ.2 และเพิ่มเงื่อนไขบัณฑิตนักปฏิบัติของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 7 ข้อ
คือ 1. หลักสูตรต้องมีหน่วยกิตการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบตั มิ ากกว่ามหาวิทยาลัยอืน่ 2. นักศึกษาต้องได้รบั ใบประกาศ
รับรองความสามารถในสาขาที่ศึกษาอยู่จากหน่วยงานที่ได้รับมาตรฐานจากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 3. อาจารย์
ประจ�ำสาขาวิชาต้องได้รับใบประกาศรับรองความสามารถด้านสาขาที่สอน 4. มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยส�ำหรับการจัดการเรียนการสอน 5. อาจารย์ใช้เอกสารการประกอบการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 6. สาขาวิชาต้อง
มีห้องปฏิบัติการพื้นฐานตามสภาวิชาชีพก�ำหนด 7. สาขาวิชาต้องมีการจัดวัสดุฝึกที่เพียงพอต่อการเรียนการสอน หลักสูตร
จึงจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมทัง้ 4 ด้านทีน่ กั ศึกษาต้องเกิดทักษะเหล่านีเ้ มือ่ จบการศึกษาออกไป โดยเริม่ จากการประกอบ
วงจรและออกแบบลายวงจรพิมพ์ การใช้เครื่องมือวัดพื้นฐาน เพื่อให้เกิดทักษะก่อนที่เริ่มเรียนปฏิบัติในรายวิชาการทดลอง
อิเล็กทรอนิกส์ 1 ในภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 2 ซึ่งหลักสูตรวิชาใช้วิธีการทดสอบผลการอบรมเตรียมความพร้อมโดย
การสอบเพื่อรับใบประกาศรับรองความสามารถ โดยการน�ำหน่วยงานภายนอกมาประเมินด้านทักษะความรู้พื้นฐานและ
ทักษะด้านปฏิบัติผ่านโครงการทดสอบทักษะฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (โทรทัศน์) ระดับหนึ่งของศูนย์
พัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 ซึ่งโครงการนี้เริ่มจัดท�ำตั้งแต่ปี 2556 ถึง ปัจจุบัน นอกเหนือจากนี้เป็นกิจกรรมที่จัดท�ำในภาค
ฤดูร้อนคือ การใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปเพื่องานอิเล็กทรอนิกส์ และกิจกรรมส่งเสริมการใช้งานสมองกลฝังตัวเพื่อการประมวล
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สัญญาณส�ำหรับเตรียมความพร้อมในการจัดท�ำโครงงานและศึกษาวิชาในการเขียนโปรแกรมในปีการศึกษาที่ 3 ก่อนขึ้นปีที่
3 นักศึกษาทุกคนจะได้เป็นพี่เลี้ยงส�ำหรับในการสอนน้องๆระดับมัธยมต้น ในโครงการค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ซึ่งได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดยนักศึกษาทุกคนต้องผ่าน
กิจกรรมเตรียมความพร้อมส�ำหรับเป็นพี่เลี้ยงค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์อีกด้วย
ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ของโครงการนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ส�ำหรับชั้นปีที่ 3 และ 4 หลักสูตรก�ำหนดกิจกรรมโดยเน้นด้านการบ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและท�ำนุบ�ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ โรงเรียนและวัด ให้นักศึกษาเข้าร่วมไม่ต�่ำกว่า 3 โครงการ เช่น โครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
โครงการย่อยที่ 2 : บ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเพื่อชุมชน และโครงการ “กองทุนท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒธรรม” กิจกรรมย่อยที่ 1
น�ำแสงเสียงสู่พุทธสถานสีมาอโศก ด้านการเตรียมความพร้อมเพื่อการท�ำงาน ให้นักศึกษาเข้าร่วมไม่ต�่ำกว่า 2 โครงการ เช่น
โครงการอบรม TOEIC เตรี ย มความพร้ อ มภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การท� ำ งาน และโครงการเตรี ย มบุ ค ลากรก่ อ นเข้ า สู ่
ภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น ด้านสหกิจศึกษา ด้านการบริการวิชาการคณะมีการจัดตั้งศูนย์ซ่อมบ�ำรุงคณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพในการท�ำงาน มีการส่งนักศึกษาเข้าร่วม
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์งานไอซีทีไทยแลนด์
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ตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ของโครงการนักศึกษาชั้นปีที่ 3และ 4 ที่ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ำเร็จของงำน/แนวปฏิ
5.ผลส�ำเร็5.ผลส
จของงาน/แนวปฏิ
บัติที่ดี บัติที่ดี
เป้ำหมำย
ร้อยละบัณฑิตได้งานทาภายใน1ปี
จานวนนักศึกษาที่ได้รับประกาศรับรอง
ความสามารถจากหน่วยงานภายนอก
จานวนโครงการงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
ที่ได้รับอนุมัติทุน
โครงการถ่ายทอดวิชาการ
โครงการบาเพ็ญประโยชน์
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ 9 มทร.
ผลการดาเนินงานด้านหลักสูตร มคอ.7
แข่งขันสิ่งประดิษฐ์ในงาน ICT
Thailand

6.ปัจจัยสู่ควำมสำเร็จ

ปีกำรศึกษำ 56

ผล
ปีกำรศึกษำ 57 ปีกำรศึกษำ 58

ปีกำรศึกษำ 59

86.7

93.33

100

-

15

48

56

64

-

2 โครงการเป็นเงิน
1,000,000 บาท
1
1
รางวัลชนะเลิศ
อันดับ 1
2.91
ผลงานได้รับการ
คัดเลือกเข้ารอบ
แสดงผลงาน

2 โครงการเป็นเงิน
1,200,000 บาท
3
3
รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2
3.66
ผลงานได้รับการ
คัดเลือกเข้ารอบ
ชิงชนะเลิศ 16ทีม

4โครงการเป็นเงิน
1,600,000 บาท
3
3
-

1
1
รางวัลชนะเลิศ
อันดับ 1
-

3.84
รางวัลชนะเลิศ
และได้รับคัดเลือก
เข้าโครงการต่อ
กล้าให้เติบใหญ่
ได้รับการจด
สิทธิบัตรและ
จัดทาเป็นสินค้า
เพื่อจาหน่าย
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6.ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ
1.การจัดท�ำแผนกิจกรรมตลอดหลักสูตรท�ำให้สามารถบริหารและจัดกิจกรรมในแต่ละชัน้ ปีได้สอดคล้องกับแผนการ
เรียน
2.การสร้างกระบวนงานทีอ่ าจารย์ประจ�ำหลักสูตรและนักศึกษามีสว่ นร่วมท�ำให้การจัดท�ำโครงการ/กิจกรรมได้รบั
ความร่วมมือกับทุกส่วน
3.การก�ำกับติดตามและแก้ไขปัญหาสามารถท�ำได้ตามแผนทีก่ ำ� หนดและสามารถควบคุมช่วงเวลาในการด�ำเนินงาน
ให้อยูใ่ นช่วงทีเ่ หมาะสมโดยอาจารย์ผดู้ แู ลหลักสูตร หัวหน้าสาขาวิชาและอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบกิจกรรมสาขาวิชาและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบด้านท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาวินัยนักศึกษา
4.ข้อมูลส่งกลับในแต่ละด้านได้แก่ ผลประเมินสหกิจศึกษา ผลประเมินจากการใช้บณ
ั ฑิต อัตราการได้งานท�ำใน 1ปี
5.การน� ำ แผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ยุ ท ธศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย และยุ ท ธศาสตร์ ค ณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละ
สถาปัตยกรรมศาสตร์มามีส่วนร่วมในการสร้างกิจกรรมเพื่อท�ำให้บัณฑิตมีองค์ความรู้ที่ก้าวทันในสิ่งที่ชาติต้องการ
6.ผู้บริหารคณะ ผู้ปกครองและตัวนักศึกษาที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม
7.การน�ำไปใช้ประโยชน์
หลักสูตรวิชาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาสามารถน�ำกระบวนงานนี้ไปปรับใช้ในการจัดท�ำแผนกิจกรรม
ตลอดหลักสูตรเพื่อสร้างบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์เป็นไปตามปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร
8.เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�ำความรู้ที่ใช้งาน
8.1 ผลสรุปการด�ำเนินงานตามแผนกิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
8.2 ผลด�ำเนินงานตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ของหลักสูตร
8.3 แนวโน้มการได้งานท�ำหรือประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา 1ปี
8.4 แนวโน้มคะแนนประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บัณฑิตที่ดีขึ้น
9.เอกสารอ้างอิง
[1] สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2557. กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์จ�ำกัด, 2557.
[2] ชาญชัย ดีอ่วม. การสื่อสารระดับประสาทวิทยาเพื่อสรางนวัตกรรมการเรียนรูสําหรับเจเนเรชั่นแซท. วิทยานิพนธ์.
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัม, 2555.
[3] วิจารณ์ พานิช. การสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสยามกัมมาจล. 2556.
[4] วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรืองและอธิป จิตตฤกษ์. ทักษะแห่งอนาคตใหม่การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์
สพับลิชชิ่งเฮาส์ จ�ำกัด. 2556.
รายชื่อสมาชิกจัดท�ำแนวปฏิบัติที่ดี
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�ำคัญ
หลักสูตร อส.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เริ่มเปิดการเรียนการสอนในปี
พ.ศ. 2549 ในชื่อปริญญา “อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต” แห่งแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคอีสาน ซึ่งเน้นหนักในเรื่อง
การสอนให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการอุตสาหกรรมการผลิตและรองรับอุตสาหกรรมการผลิตที่ขยาย
ตัวในประเทศไทย ตลอดเวลาที่ได้เปิดการสอนมานั้นผู้สอนได้ท�ำการพัฒนาและปรับปรุงรายวิชาที่สอนให้มีความทันสมัย
โดยใช้ข้อมูลหลายทางคือ ผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึกษา ผู้ประกอบการ และอาจารย์ภายนอก เพื่อให้หลักสูตร
สอดคล้องกับความต้องการบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการผลิต และสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการผลิต
บัณฑิตกับด้านการวิจัย
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์บณ
ั ฑิตพบว่า อุปสรรคทีส่ ำ� คัญหลังจากเรียนจบแล้วไปสมัครงานในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
คือใช้เวลาในการหางานนานกว่า 6 เดือนขึ้นไป เนื่องจากผู้ประกอบการไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นในด้านวิชาการของบัณฑิตที่
จบไป ซึ่งในขณะเดียวกันในวิชา“โครงการพิเศษในงานอุตสาหกรรม” มีจ�ำนวนนักศึกษาชั้นปี 4 ตกค้างเป็นจ�ำนวนมาก
เนื่องจากกระบวนการสอบจบในวิชานี้มีวิธีการเดียว คือการสอบจบจากคณะกรรมการประจ�ำหลักสูตรฯและประธานสอบ
จากภายนอก ท�ำให้ต้องรอประธานกรรมการภายนอกให้ว่างจากภารกิจจึงจะเข้ามาด�ำเนินการสอบได้ ส่งผลให้เวลาในการ
ส�ำเร็จการศึกษาส่วนใหญ่เกิน 4 ปีการศึกษา
จากที่กล่าวมาข้างต้น คณาจารย์ประจ�ำหลักสูตรฯจึงได้คิดแนวทางเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกล่าวคือ ปัญหาความ
เชื่อมั่นด้านวิชาการของผู้ใช้บัณฑิต และปัญหาระยะเวลาส�ำเร็จการศึกษาของนักศึกษามากกว่าที่หลักสูตรฯได้วางแผนไว้
จึงมีการเสนอแนวคิด “สอบจบนอกมหาวิทยาลัย”และทดสอบแนวคิดดังกล่าวตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 จนถึงปีการศึกษา
2559 เพื่อจะได้น�ำผลที่ได้มาเป็นแนวทางพัฒนาการเรียน การสอน และการวิจัยของนักศึกษาในอนาคต
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพือ่ ยกระดับความสามารถในด้านวิชาการของบัณฑิตหลักสูตร อส.บ. การจัดการอุตสาหกรรมให้เป็นทีย่ อมรับ
มากขึ้น
2.2 เพื่อให้จ�ำนวนบัณฑิตหลักสูตร อส.บ. การจัดการอุตสาหกรรม ส�ำเร็จการศึกษาตามแผนของหลักสูตรฯ
ที่วางไว้ให้มากขึ้น
3. ผู้ใช้ความรู้
3.1 ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
3.2 ผู้สนใจทั่วไป
4. กระบวนการ
โครงการนี้มีกระบวนการด�ำเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนดังต่อไปนี้
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4.1 การแนะน�ำทางเลือกใหม่เพื่อใช้ในการสอบจบวิชาโครงการพิเศษในงานอุตสาหกรรม
ขัน้ ตอนนีไ้ ด้จากการประชุมอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรฯทัง้ หมดแล้วได้บทสรุปว่า กระบวนการสอบจบในวิชาโครงการ
พิเศษในงานอุตสาหกรรมนั้นนักศึกษาสามารถเลือกได้ดังต่อไปนี้
		
4.1.1 การสอบจบด้วยวิธีดั้งเดิมของหลักสูตรฯ คือต้องน�ำเสนอต่อคณะกรรมการสอบที่แต่งตั้งขึ้น
จากประธานหลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม
		
4.1.2 การสอบจบด้วยวิธีการใหม่ โดยวิธีนี้นักศึกษาต้องส่งบทความไปน�ำเสนอในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติขึ้นไป แทนการสอบกับคณะกรรมการสอบที่แต่งตั้งขึ้นจากประธานหลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม ซึ่งการ
ไปน�ำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษานั้น ต้องอยู่ภายได้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. ต้องเป็นงานที่จัดขึ้นจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2. ต้องเป็นการน�ำเสนอแบบ Oral Presentation
3. ต้องน�ำเสนอในกลุ่มด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือใกล้เคียง โดยต้องผ่านการพิจารณาของอาจารย์ประจ�ำวิชาฯ
เมื่อได้ทางเลือกในการสอบจบในวิชาโครงการพิเศษฯแล้ว อาจารย์ทรี่ บั ผิดชอบในรายวิชาโครงการพิเศษฯมีหน้าที่
4.2 ขั้นตอนการจูงใจการให้นักศึกษากล้าที่จะเลือกแนวทางการสอบจบวิธีใหม่
ในการประชาสัมพันธ์เพือ่ สร้างความเข้
าใจ รวมทัง้ ตอบข้อซักถามถึงข้อดี และข้อเสียในแต่ละทางเลือกเพือ่ ให้นกั ศึกษาตัดสินใจ
ขั้นตอนนีน
้หลัักกศึสูกตรฯจะท
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชธำีใ“สั
4.2 ขั้นตอนการจูงใจการให้
ษากล้ำกำรมอบหมำยให้
าที่จะเลือกแนวทางการสอบจบวิ
หม่มมนำ” เพิ่มเติม
วยวิธีกำรดังต่อไปนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา “สัมมนา” เพิ่มเติมขั้นตอนการสอนด้วย
ขั้นตอนนี้หลักสูขั้นตตอนกำรสอนด้
รฯจะท�ำการมอบหมายให้
วิธีการดังต่อไปนี้
1. สร้ำงควำมคุ้นเคยกับกำรอ่ำนงำนวิจัยจำกวิทยำนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ ในเรื่องที่
ศึกษำสนใจ
โดยใช้
ฐำนข้อมูจล ย
อข่ำทยห้ยานิ
องสมุพดนธ์
แห่งใประเทศไทย
้นให้อ
ำเสนอ
1. สร้างความคุนัน้ กเคยกั
บการอ่
านงานวิ
ั “เครื
จากวิ
นระดับบัณ(ThaiLIS)”
ฑิตศึกษาจำกนัในเรื
่ นงที
น่ กั ศึกษาสนใจ โดยใช้ฐาน
สิ่งทีด่นแห่
ักศึกงษำเข้
ำใจและไม่เข้ำใจในชั
้นเรียน เพื่อจากนั
ให้นักศึก้นษำกล้
ะค้นคว้ำ่งควำมรู
บงำนวิาจใจและไม่
ัยที่
ข้อมูล “เครือข่ายห้องสมุ
ประเทศไทย
(ThaiLIS)”
ให้นำที�ำ่จเสนอสิ
ที่นัก้ในระดั
ศึกษาเข้
เข้าใจในชั้นเรียน
สูงขึ้นมำกกว่ำที่อำศัยกำรค้นคว้ำจำกงำนเก่ำๆของรุ่นพี่เป็นหลัก
เพื่อให้นักศึกษากล้าที่จะค้นคว้าความรู้ในระดับงานวิจัยที่สูงขึ้นมากกว่าที่อาศัยการค้นคว้าจากงานเก่าๆของรุ่นพี่เป็นหลัก
ำงควำมคุ
้นเคยกับกำรอ่ชำาการในการประชุ
นบทควำมวิชำกำรในกำรประชุ
มวิชำกำรระดั
บชำติ
2. สร้างความคุน้ เคยกั2.บสร้การอ่
านบทความวิ
มวิชาการระดั
บชาติ
ทจี่ ทดั ี่จขึัดขึน้ ้นรวมทัง้ สอนให้นกั ศึกษา
รวมทั
สอนให้
ษำสังเกตลั
ยนเนื้อหำต่ำชง าการ
ๆ ในแต่ละส่วนของบทควำมวิชำกำร
สังเกตลักษณะการเขียนเนื
้อ้งหาต่
างนักๆศึกในแต่
ละส่กษณะกำรเขี
วนของบทความวิ
3. ทดลองกำรเขี
ยนบทควำมวิ
ชำกำรด้
่นักน
ศึกคว้
ษำค้าในข้
นคว้ำอในข้1อ 1
3. ทดลองการเขียนบทความวิ
ชาการด้
วยงานที
่นักวศึยงำนที
กษาค้
นักศึกษำยื่นเอกสำรขอ
สอบเค้ำโครงปริญญำ
นิพนธ์
ไม่ผ่าน

นักศึกษำขึ้น
สอบเค้ำโครง
ปริญญำนิพนธ์
ผ่าน
นักศึกษำยื่นเอกสำรขอ
สอบจบ
สอบจบด้วยวิธีดั้งเดิม

นำเสนองำนวิชำกำร
ระดับชำติ

ส่งเล่มปริญญำนิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์

รูปที่ 1 แสดงขั้นตอนการสอบของวิชาโครงการพิเศษทางอุตสาหกรรม
รูปที่ 1 แสดงขั้นตอนกำรสอบของวิชำโครงกำรพิเศษทำงอุตสำหกรรม
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4. น�ำเสนอบทความที่นักศึกษาทดลองเขียนในชั้นเรียน โดยอาจารย์ประจ�ำวิชาและอาจารย์ที่ในหลักสูตรฯ
จะช่วย “ให้นำ� แนะน�ำเชิงบวก” จากบทความทีน่ กั ศึกษาน�ำเสนอ ขัน้ ตอนทีก่ ล่าวมาในหัวข้อนีเ้ ป็นขัน้ ตอนทีถ่ อื ว่าส�ำคัญมาก
เนื่องจากเป็นแนวทางที่สร้างก�ำลังใจให้นักศึกษากล้าที่จะก้าวเข้ามาสู่แนวการวิจัยที่มีคุณภาพมากขึ้น
4.3 ขั้นตอนการวางแผนการท�ำโครงการพิเศษทางอุตสาหกรรมเพื่อการน�ำเสนอในงานประชุมระดับชาติ
ขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการแบ่งปันความรู้ในเรื่องการเตรียมตัวเพื่อการเตรียมตัวในการน�ำเสนองานประชุม
ระดับชาติ โดยแบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้
		
4.3.1 การควบคุมดูแลนักศึกษาให้การท�ำงานวิจัยของนักศึกษาให้เป็นไปตามแผน เพื่อเผื่อเวลาในการ
เขียนบทความวิชาการให้ทันเวลาส่งไปน�ำเสนอในงานประชุมวิชาการ
		
4.3.2 การท�ำโครงการเพื่อของบสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย เอกสารราชการ รวมทั้งหนังสือแจ้งต่อ
ผู้ปกครองของนักศึกษาให้รับทราบ
		
4.3.3 การเตรียมตัวน�ำเสนอด้วยปากเปล่า โดยนักศึกษาจะมีการซ้อมน�ำเสนอต่ออาจารย์ที่ไม่ได้เป็น
ที่ปรึกษาวิจัย เพื่อเตรียมหาข้อซักถามที่จะเกิดขึ้นและปรับแต่งรายละเอียดของสไลด์น�ำเสนอ รวมถึงการใช้เครื่องมือ
ที่เกี่ยวข้องในการน�ำเสนอให้คล่องแคล่ว โดยจะใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
5. ผลลัพธ์ที่ได้
จาการด�ำเนินงานตามแนวคิดมาแล้ว 2 ปีการศึกษา กลุม่ ผูด้ ำ� เนินโครงการสามารถแยกผลลัพธ์ทไี่ ด้ออกเป็น 3 ด้าน
คือ ด้านเชิงปริมาณการวิจัยของนักศึกษา ด้านเชิงคุณภาพของงานวิจัยของนักศึกษา และผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาด
หวัง ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้
5.1 ด้านเชิงปริมาณการวิจยั ของนักศึกษา มีนกั ศึกษาผ่านการพิจารณาบทความวิชาการเพือ่ น�ำเสนอในการประชุม
วิชาการระดับชาติจ�ำนวน 5 บทความในปีการศึกษา 2558 และจ�ำนวน 9 บทความ ในปีการศึกษา 2559
5.2 ด้านเชิงคุณภาพของงานวิจัยของนักศึกษา จากการด�ำเนินงานใน 2 ปีที่ผ่านมา นักศึกษาได้รับการยอมรับใน
ด้านวิชาการมากขึ้น ซึ่งบ่อยครั้งที่นักศึกษาเป็นเพียงกลุ่มเดียวที่มีคุณวุฒิเพียงระดับปริญญาตรีในการน�ำเสนอร่วมกับผู้อื่น
ที่มีวุฒิการศึกษาที่สูงกว่า ท�ำให้ในระยะต่อมาหลักสูตรฯได้รับค�ำเชิญเข้าร่วมน�ำเสนอผลงานวิชาการมากขึ้นเป็นล�ำดับ
ภายหลังจากนักศึกษาส�ำเร็จการศึกษาไปแล้วยังพบว่า นักศึกษาสามารถส�ำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาก�ำหนด และ
สามารถหางานท�ำได้เร็วขึ้นกว่าเดิม อันเป็นผลมาจากที่ผู้ประกอบการต่างยอมรับความสามารถด้านวิชาการของนักศึกษาที่
ได้ผ่านสนามระดับชาติมาแล้ว
5.3 ผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหวัง จากการด�ำเนินงานที่ผ่านมาท�ำให้นักศึกษาที่จบเกิดความเชื่อมั่นต่อ
คุณภาพด้านวิชาการของหลักสูตรฯ จึงได้มกี ารประชาสัมพันธ์ตอ่ กับผูท้ สี่ นใจมาเรียนจากนักศึกษาและผูป้ กครองของนักศึกษา
ที่ส�ำเร็จไปแล้ว ส่งผลให้ยอดผู้สมัครเรียนในปีการศึกษา 2560 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2559 จ�ำนวน 80 คน หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 75.4 นอกจากนัน้ แล้วการประกันคุณภาพหลักสูตรฯในด้านผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร โดยหลักสูตร
มีคะแนนเต็มในหัวข้อนี้มา 2 ปีติดกัน
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รูปที่ 2 การน�ำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติของนักศึกษา
6. ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จ
โครงการนี้สามารถด�ำเนินการส�ำเร็จได้เนื่องจากปัจจัยดังต่อไปนี้
6.1 ความกล้าที่จะคิดนอกกรอบในเชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรในหลักสูตรฯ และมีความร่วมมือที่จะท�ำให้แก่
นักศึกษา ซึ่งในเบื้องต้นทางหลักสูตรฯตั้งเป้าว่าภายในปีการศึกษา 2560 จะเป็นหลักสูตรในระดับปริญญาตรีหลักสูตรแรก
ที่มีจ�ำนวนบทความวิชาการในระดับชาติมากกกว่าบางหลักสูตรที่เปิดสอนในบัณฑิตวิทยาลัย
6.2 มีผู้บริหารระดับคณะและมหาวิทยาลัยเป็นผู้สนับสนุนที่ดีในด้านงบประมาณในการน�ำนักศึกษาไปน�ำเสนอ
ผลงาน
7. การน�ำไปใช้ประโยชน์
ในยุคปัจจุบันที่แนวโน้มประชากรในประเทศลดลง ท�ำให้การแข่งขันของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่าง
แข่งขันเพื่อจะได้จ�ำนวนนักศึกษาเข้าเรียนให้มากที่สุดเพื่อความอยู่รอด ซึ่งหลักการ “การอยู่รอด”นั้นต้องอาศัย “การผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ” จากกระบวนการที่กล่าวมาตั้งแต่ต้นนั้นได้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งเหมาะกับการไปใช้
ประโยชน์ในเรื่องการใช้เป็นแนวทางการพัฒนาบัณฑิตให้มคี ุณภาพ ซึง่ ถือเป็นภารกิจหลักของสถาบันการศึกษา อันจะสร้าง
ความเชื่อมั่นกับผู้มาสมัครเรียน ซึ่งแนวปฏิบัตินี้ได้รับการตอบรับและเผยแพร่อย่างไม่เป็นทางการในองค์กรระดับคณะ
เช่น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.รภ.สกลนคร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.รภ.อุตรดิตถ์ เป็นต้น ซึ่งคณะผู้ด�ำเนินงาน
คาดหวังจะท�ำการเผยแพร่แนวคิดนี้ให้เป็นทางการต่อไป
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8. วิธีการในการประเมินองค์ความรู้ที่น�ำไปใช้
8.1 เชิงปริมาณ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาและผูป้ กครองของนักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการ “สอบจบ
นอกมหาวิทยาลัย”, จ�ำนวนยอดนักศึกษาใหม่
8.2 เชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์ของบัณฑิตทีร่ ว่ มโครงการ “สอบจบนอกมหาวิทยาลัย” และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต, แบบสอบถาม
นักศึกษาใหม่, แบบสอบถามผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
9. บุคลอ้างอิง
9.1 คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
9.2 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
9.3 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตก�ำแพงแสน)
9.4 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9.5 คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
9.6 ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัทไทยมิตซูวา นครราชสีมา
				
10. คณะท�ำงาน
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�ำงาน 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�ำคัญ
สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่นี้ได้ทบทวนและพิจารณาโครงการวิจัยที่จะหนุนเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ตามทิศทางและ
นโยบายการขับเคลือ่ น Area –based ภายใต้โครงการวิจยั และพัฒนาพืน้ ที่ เพือ่ ส่งเสริมศักยภาพการผลิตข้าวทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะ
เฉพาะและสร้างความมัน่ คงทางอาหารในจังหวัดนครราชสีมาตาม ซึง่ มีกลไกการท�ำงานร่วมกับระดับจังหวัดในการเชือ่ มโยง
การท�ำงานร่วมกัน ทั้งในระดับการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและระดับหน่วยงาน ซึ่งทีมจัดการงานวิจัยได้
จัดการทั้งในระดับต้นน�ำ้ เมื่อได้ข้อเสนอโครงการมาแล้วให้นักวิจัยท�ำ Action plan ร่วมกับผู้ใช้ประโยชน์ก่อนที่จะท�ำการ
ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบกันอีกครั้ง ซึ่งเครื่องมือนี้จะช่วยท�ำให้นักวิจัยวางแผนการท�ำงานได้ตรงเป้าหมายความต้องการของ
ผู้ใช้ประโยชน์มากขึ้น ระยะกลางน�้ำ มีการก�ำหนดปฏิทินติดตามและเยี่ยมพื้นที่เพื่อช่วยกระตุ้นนักวิจัยได้ด�ำเนินงานเป็นไป
ตามแผนที่ก�ำหนดไว้ ส�ำหรับปลายน�้ำมีการจัดเวทีสกัดองค์ความรู้เพื่อสังเคราะห์การน�ำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์และจัด
กิจกรรมหนุนเสริมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และวารสารอื่นๆ รวมทั้งร่วมจัด
นิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยอีกด้วย
ดังนั้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงสาระส�ำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดก่อนและหลังด�ำเนินการวิจัย และการน�ำผล
จากการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ ภายใต้โครงการวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีเ่ พือ่ ส่งเสริมศักยภาพการผลิตข้าวทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะเฉพาะและ
สร้างความมั่นคงทางอาหารในจังหวัดนครราชสีมา จากทุนนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
ปลายน�ำ้ ทีผ่ เู้ ขียนและทีมจัดการงานวิจยั ต้องการให้นกั วิจยั ตระหนักและเข้าใจการท�ำงานวิจยั เชิงพืน้ ที่ จึงได้ออกแบบประเด็น
หัวข้อในการเขียนเพื่อให้นักวิจัยสกัดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยเพื่อให้สามารถตอบได้ว่าท�ำโครงการนี้แล้วได้อะไร
มีการท�ำงานบูรณาการกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการและเกิดการเปลีย่ นแปลงในพืน้ ทีอ่ ย่างไร นอกจากนีย้ งั ท�ำให้
ผู้บริหารและแหล่งทุน รวมทั้งนักวิจัย นักวิชาการได้เห็นผลลัพธ์จากการขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่และสามารถน�ำความรู้
ไปประยุกต์ใช้ตามบริบทต่อไป
2.วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนานักวิจยั เชิงพืน้ ทีผ่ า่ นโครงการวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีเ่ พือ่ ส่งเสริมศักยภาพการผลิตข้าวทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะเฉพาะ
และสร้างความมั่นคงทางอาหารในจังหวัดนครราชสีมา จากทุนนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน
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3. การใช้กระบวนการจัดการความรู้
กิจกรรมการเรียนรู้

กระบวนการเรียนรู้
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4. ผลลัพธ์ที่ได้
ผลการพัฒนาโจทย์และข้อเสนอโครงการวิจัย จ�ำนวน 22 โครงการ (2 แผนงานวิจัย 7 โครงการย่อย 13 โครงการ
เดี่ยว) โครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการ จ�ำนวน 2 โครงการ รวมงบประมาณที่จัดสรรจ�ำนวน 3.24 ล้านบาท สามารถ
แบ่งกลุ่มเชิงประเด็นได้ 5 ด้าน คือประเด็นที่ 1 กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวให้ได้
มาตรฐาน GAP ประเด็นที่ 2 การพัฒนารูปแบบการติดตามเฝ้าระวังภัยคุกคามความมั่นคงข้าวจากการเปลี่ยนแปลงการ
ใช้ประโยชน์ท่ีดิน ภัยพิบัติ และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ประเด็นที่ 3 นวัตกรรมการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนจากข้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในจังหวัดนครราชสีมาสู่มาตรฐานสากล ประเด็นที่ 4 การศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนา
ห่วงโซ่อุปทาน การขนส่งผลผลิตและการตลาดข้าวในจังหวัดนครราชสีมาประเด็นที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ศูนย์เรียนรู้และหลักสูตรท้องถิ่นด้านข้าวเพื่อความมั่นคงทางอาหารในจังหวัดนครราชสีมา
ผลการพัฒนานักวิจัย มีการพัฒนานักวิจัยไปพร้อมๆ กับการพัฒนาข้อเสนอโครงการ ซึ่งนักวิจัยส่วนหนึ่งเป็น
นักวิจัยหน้าใหม่ 17 โครงการ และอีกส่วนหนึ่งเป็นนักวิจัยที่มีประสบการณ์ด้านการวิจัยอยู่แล้ว 22 โครงการ ทั้ง 2 ส่วนนี้
ยังคงติดอยู่กับการวิจัยพื้นฐานไม่มีประสบการณ์ท�ำวิจัยเชิงพื้นที่ ผลส�ำเร็จของโครงการวิจัยคือการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
การน�ำเสนอในการประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เท่านั้น การพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่และการสนับสนุนงาน
วิจัยเชิงพื้นที่ได้สร้างเวทีให้นักวิจัยมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัยที่มีประสบการณ์การท�ำงานวิจัยเชิงพื้นที่และผู้ทรง
คุณวุฒิ รวมไปถึงกระบวนการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยและกิจกรรมหนุนเสริมจากสถาบันคลังสมองของชาติซึ่งเป็น
กระบวนการที่มีความเข้มข้น อันเป็นเอกลักษณ์ของโครงการ ABC ผ่านการประชุม อบรม การประเมินข้อเสนอโครงการ
และข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ล้วนส่งผลให้นักวิจัยได้เล็งเห็นคุณค่าของการท�ำงานวิจัยรับใช้สังคม ส่งผลต่อการพัฒนา
ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ท้าทายความสามารถ และผลส�ำเร็จไม่ใช่แค่การน�ำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานอย่างที่ผ่านมา
5. ปัจจัยสู่วามส�ำเร็จ
มีประเด็นส�ำคัญโดยสรุปคือ กระบวนการพัฒนานักวิจยั เชิงพืน้ ที่ กระบวนการเรียนรูร้ ว่ มกัน การบูรณาการงานวิจยั
กับการเรียนการสอนและพันธกิจอื่น บทเรียนจากประสบการณ์ตรงที่สามารถน�ำไปใช้เพื่อการพัฒนางานในบทบาทหน้าที่
ให้เอื้อต่อการด�ำเนินงาน การเพิ่มศักยภาพและความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการวิจัยจะมีการเชิญองค์กรสนับสนุนและภาคีเกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมทุกครั้ง การมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละความมุง่ มัน่ ในการปฏิบตั จิ ริงของผูร้ ว่ มโครงการ วิสยั ทัศน์ดา้ นการวิจยั ของผูบ้ ริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องและการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ
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การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยกับภาคีผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิ
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6. การน�ำไปใช้ประโยชน์
• เกิดการร่วมทุนวิจัยภายในระดับคณะ
• เกิดนักจัดการงานวิจัย
• เกิดโครงการวิจัยแบบบูรณาการกับการเรียนการสอนและบริการวิชาการเกิดความร่วมมือด้านทรัพยากร
บุคลากร และงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัย เช่น ชุดโครงการวิจัยละพัฒนา
เพื่อยกระดับข้าวทุ่งสัมฤทธิ์ฯร่วมกับสหกรณ์พิมายจ�ำกัด
• เกิดความร่วมมือเพือ่ จัดท�ำแผนบูรณาการด้านการวิจยั ร่วมกับจังหวัด เช่น โครงการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมแปรรูป
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวครบวงจรฯ
• พื้นที่เกิดการพัฒนาท�ำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง
เกิดการบูรณาการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมาอย่างเป็นรูปธรรมตามแผนการพัฒนาจังหวัด
นครราชสีมา สามารถพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้กับกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นและ
สามารถสร้างมูลค่าเพิม่ จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์และภาคีหน่วยงานทีร่ ว่ มด�ำเนินการได้ทำ� บทบาทหน้าทีเ่ พือ่ การพัฒนาพืน้ ที่
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
7. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ประเมินผลในการน�ำความรู้ไปใช้
การทบทวนโดยใช้เทคนิค AAR (After Action Review) และการประเมินตามสภาพจริง
8. แหล่งอ้างอิงหรือบุคคลอ้างอิง
รศ.วัฒนาภรณ์ โชครัตชัย			
ดร.ปรัชญ์ บุญแซม			
อาจารย์ฤทธิรงค์ แจ้งอิ่ม			
ผศ.สุชีรา ธนาวุฒิ				
ผศ.ดร.วราภรณ์ โกศัลวัตร			
ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง				
วนิดา ชูหมื่นไวย				
อังคณา ชาติก้อน				

กมณชนก วงศ์สุขสิน
แววดาว ดาทอง
กนกพร ฉิมพลี
คธาวุธ พลโคตร
วริศรา ยางกลาง
วรลักษณ์ สมบูรณ์นาดี
พรพล รมย์นุกูล
สายฝน อาชนะชัย คอร์นฮอร์สต์

9. ประวัติผู้เขียน
นางสาววรรณษา แสนล�ำ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
การศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิจัยการศึกษามหาบัณฑิต
E-mail : Wannasa.s@nrru.ac.th
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ด้านการวิจัย

การศึกษาและปรับปรุงการใช้ระบบ e-document 2014
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
งานเลขานุการและประชุม กองกลาง ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1. ที่มาและความส�ำคัญของปัญหา
งานเลขานุการและประชุม เป็นหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าที่จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีม ซึ่งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดีผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ�ำนวยการส�ำนักสถาบันที่เทียบเท่าคณะ
ผู้อ�ำนวยการกองนโยบายและแผน และผู้อ�ำนวยการกองบริหารงานบุคคล รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 30 คน ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับ
สูงของมหาวิทยาลัย และมีภาระงานด้านการบริหารหน่วยงานและภาระงานสอนเป็นจ�ำนวนมาก โดยคณะกรรมการบริหารฯ
จะมีการประชุมเดือนละ 1 ครัง้ ในการจัดประชุมแต่ละครัง้ จะใช้ระยะเวลานาน และมีเอกสารประกอบการประชุมเป็นจ�ำนวน
มาก ซึง่ ยากต่อการค้นหาและเสีย่ งต่อการสูญหายและในด้านของผูป้ ฏิบตั งิ าน ในการจัดประชุมแต่ละครัง้ จะต้องจัดท�ำเอกสาร
ประกอบการประชุมจ�ำนวนมาก ซึ่งใช้ระยะเวลาการจัดท�ำ แรงงานบุคลากรรวมทั้งวัสดุสิ้นเปลืองเป็นจ�ำนวนมาก ดังนั้น
จึงควรมีระบบการบริหารจัดการที่ดีที่จะช่วยสนับสนุนการจัดประชุม
มหาวิทยาลัยเห็นว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนการประชุมของผู้บริหารระดับสูงให้มีประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการ
ด�ำเนินงานของผูป้ ฏิบตั งิ านในจัดประชุมให้มคี วามสะดวก การปฏิบตั งิ านเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประหยัดเวลา ทรัพยากร
และงบประมาณ มีการจัดเก็บหลักฐานการประชุมเป็นระบบสามารถสืบค้นได้ตลอดเวลา จึงได้มกี ารน�ำระบบ e-document
2014 ทีม่ หาวิทยาลัยมีอยู่ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการประชุมฯ โดยคณะกรรมการบริหารฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการทดลองใช้งาน ระบบ e-document 2014 ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารฯ มาระยะหนึ่งแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การน�ำระบบ e-document 2014 มาใช้ในการจัดประชุมให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด จึงต้องมีการศึกษาสภาพการใช้งาน ความพึงพอใจในการใช้งานและประสิทธิภาพของระบบ e-document
2014 ทีใ่ ช้ในการจัดประชุมเพือ่ น�ำผลการวิจยั มาสรุปเป็นแนวทาง ในการพัฒนาปรับปรุงการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให้มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของผู้ใช้ต่อไป
2 วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษาแนวทางปรับปรุงการใช้งานระบบ e-ducument 2014 ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
2.2 เพื่อเสนอแนะแนวทางการประยุกต์ใช้ระบบ e-ducument 2014 ที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานสายสนับสนุน
3 ผู้ที่ใช้ความรู้
3.1 ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีความสนใจในการน�ำระบบ e-document 2014 มาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
3.2 ผู้ที่ดูแลระบบ e-document 2014 ของมหาวิทยาลัย และบุคลากรงานเลขานุการและประชุม
		
3.3 ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการน�ำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

49

4. กระบวนการจัดการความรู้
4.1 การใช้กระบวนการจัดการความรู้
		
4.1.1 การบ่งชีค้ วามรู้ เนือ่ งด้วยในการก�ำหนดหัวข้อในการวิจยั ตามโครงการ R2R นัน้ งานเลขานุการ
และประชุม ได้ทบทวนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน คือโครงการพัฒนาการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ดังนั้น จึงเห็นว่า ควรมีการศึกษาวิธีการ หรือกระบวนการพัฒนาการประชุมให้เป็นเชิงประจักษ์มากยิ่งขึ้น
สอดคล้องกับโครงการตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน จึงเห็นควรก�ำหนดประเด็นการศึกษาวิจัย คือ การศึกษาและปรับปรุง
การใช้ระบบ e-document 2014 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
		
4.1.2 การสร้างและแสวงหาความรู้ เป็นการรวบรวมความรู้ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในส่วนของการสร้างความรู้คือ การเขียนอธิบายวิธีการจัดท�ำเอกสารแต่ละระเบียบวาระ
เป็นไฟล์คอมพิวเตอร์ และวิธีการใช้งานระบบ e-document 2014 ในการส่งเอกสารการประชุมให้คณะกรรมการบริหารฯ
ส�ำหรับการแสวงหาความรู้ ได้แก่ การทบทวนวรรณกรรม การค้นคว้าทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และการศึกษาเอกสารการวิจัย
ในลักษณะเดียวกัน
		
4.1.3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เมื่อได้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท�ำไฟล์เอกสารและการใช้งานระบบ
e-document 2014 และความรู้จากทฤษฎีของนักวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว น�ำความรู้ที่ได้มาจัดล�ำดับดังนี้
			
1) ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2548
			
2) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-document)
			
3)ระบบ e-document ที่ใช้ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
			
4) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
			
5) แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
			
6) ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากนั้น น�ำมาออกแบบเครื่องมือในการท�ำวิจัย สอบถาม โดยผ่านการตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหา
จากที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญระดับรองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์
		
4.1.4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เป็นการน�ำแบบสอบถามที่ได้มาประมวลผลและวิเคราะห์
ข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
		
4.1.5 การเข้าถึงความรู้ เป็นการน�ำผลการวิเคราะห์ข้อมูล คือตัวเลขของค่าสถิติมาแปลความหมาย
และอธิบายผลการศึกษาวิจัย เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจผลการศึกษาวิจัยได้ง่าย
		
4.1.6 การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ โดยการประชาสัมพันธ์ในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา การ upload แนวปฏิบัติ กระบวนการขั้นตอนในการจัดประชุมด้วยระบบ
e-document 2014 ในเว็บไซต์ของงานเลขานุการและประชุม การลงบทความในเอกสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
		
4.1.7 การเรียนรู้ การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการน�ำระบบ e-document
2014 มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ได้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงระบบ e-document 2014 ในการ
จัดประชุมให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด
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4.2 การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-document 2014 ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา
ระบบ e-document 2014 เป็นระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานแทนระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ที่ใช้งานเดิมในปัจจุบัน เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้งานระบบ อาทิ การเข้าใช้งานด้วยเครื่องWindows 7 การเข้าใช้งาน
จากภายนอกมหาวิทยาลัย การ Login เข้าใช้งานระบบ การแนบไฟล์/เปิดไฟล์แนบเป็นต้น โดยสิทธิการใช้งานระบบจ�ำแนก
ได้ดังนี้
1. สิทธิของหน่วยงาน เช่น คณะ ศูนย์ ส�ำนัก กอง โปรแกรมวิชา และงาน ต่างๆ เป็นสิทธิในนามของหน่วยงาน
เจ้าของเอกสาร หากบุคลากรใดเป็นธุรการของหน่วยงาน และได้รับมอบหมายให้ใช้งานระบบ ในนามของหน่วยงานนั้นๆ
ให้ ส ่ ง บั น ทึ ก ข้ อ ความขอใช้ สิ ท ธิ ม ายั ง ส� ำ นั ก คอมพิ ว เตอร์ (เบื้ อ งต้ น หน่ ว ยงานสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห าร (MIS)
ส�ำนักคอมพิวเตอร์ จะตรวจสอบสิทธิการใช้งานจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบัน)
2. สิทธิของต�ำแหน่งงาน เช่น รองอธิการบดีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และผู้อ�ำนวยการส�ำนักคอมพิวเตอร์เป็นต้น
จะเป็นสิทธิในนามของต�ำแหน่งงาน ที่ผู้ใช้งานระบบสามารถส่งเอกสารไปยังต�ำแหน่งเหล่านั้นได้ ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งเหล่านีจ้ ะมีสทิ ธิใช้งานเอกสารของต�ำแหน่งนัน้ ๆ แต่อย่างไรก็ตามระบบก็รองรับการมอบอ�ำนาจให้บคุ คลอืน่ จัดการ
เอกสารของต�ำแหน่งงานได้ เช่น คณบดีมอบหมายให้เลขานุการ จัดการเอกสารของคณบดี (หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
การด�ำรงต�ำแหน่ง หรือการมอบอ�ำนาจที่เปลี่ยนแปลงไป จะต้องแจ้งมายังส�ำนักคอมพิวเตอร์ทุกครั้ง เพื่อจะได้ปรับเปลี่ยน
สิทธิการใช้งานให้เป็นปัจจุบัน)
ส�ำหรับการน�ำ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ส�ำหรับผู้ปฏิบัติงานมีขั้นตอนการปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานระบบ e-document 2014 (ธันวาคม 2557) ดังนี้
1. จัดท�ำเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ 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�ำหรับการใช้งานของคณะกรรมการบริหารฯ มีขั้นตอนตามคู่มือการใช้งานระบบ e-document 2014 ส�ำหรับ
ผู้บริหาร (ส�ำนักคอมพิวเตอร์ : 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�ำเนินการตามขั้นตอน 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

เอกสาร

Click
ภาพที่ 7 ภาพหน้าจอแสดงรายการเอกสารในเมนูกล่องขาเข้า

การประชุม
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5. ให้ Click “เพื่อรับเอกสาร”

Clic
k

ภาพที่ 8 หน้าจอแสดงรายชื่อไฟล์เอกสารที่ได้รับ
6. ให้ Double Click ที่ file แนบแต่ละไฟล์

ภาพที่ 11 ภาพหน้าจอแสดงรายการไฟล์เอกสารที่ได้รับทั้งหมด
จะพบเอกสารประกอบการประชุม โดยคณะกรรมการบริหารฯ สามารถเปิดใช้งาน หรือดาวน์โหลด เก็บไว้ หรือ
สั่งพิมพ์เป็นเอกสารได้
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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�ำระบบ e-document 2014
มาประยุกต์ใช้ในการจัดประชุมจะท�ำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดประชุมใช้ทรัพยากรด้านงบประมาณ เวลา และ
แรงงานลดลง ระบบช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น ในการเข้าถึงข้อมูล ดังนั้น ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้
หน่วยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัย น�ำระบบ e-document 2014 มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
5.2 ด้านการพัฒนาระบบ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารฯ ดังนี้
		 1. พัฒนาระบบให้สามารถใช้งานผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ Smart Phone หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เช่น Tablet เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ได้สะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้การมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น Tablet
เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ส�ำหรับคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อใช้ในห้องประชุมจะช่วยสนับสนุนให้การประชุมเป็นไป
ด้วยความสะดวกการใช้ประโยชน์ จากระบบมีความรวดเร็ว และครอบคลุมการพิจารณาในทุกระเบียบวาระมากยิ่งขึ้น
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		 2. พัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลและการเก็บรักษาข้อมูล โดยแยกฐานข้อมูลของผู้ปฏิบัติงานกับฐาน
ข้อมูลของคณะกรรมการฯ ออกจากกัน เพื่อให้คณะกรรมการบริหารฯ สามารถจัดการฐานข้อมูลของตนเองในระบบได้
		 3. พัฒนาระบบให้สามารถเปิดหน้าต่างเมนูได้หลายๆ หน้าต่างพร้อมกันเพื่อสะดวกในการใช้งาน และปรับ
เมนูการใช้งานให้เข้าใจง่าย และการกรอกข้อมูลในแต่ละหน้าต่างไม่ซ�้ำซ้อน
		 4. พัฒนาระบบให้มคี วามรวดเร็วในการประมวลผล การแสดงผล และการรับ-ส่งไฟล์เอกสาร และปรับปรุง
ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยให้สามารถเชื่อมต่อได้ง่ายและไม่ขัดข้องบ่อย
		 5. ควรปรับปรุงการใช้งาน ระบบ e – document 2014 ให้สามารถใช้งานได้บนระบบปฏิบตั กิ าร IOS หรือ
Android
5.3 ด้านการจัดประชุม
		 1. ขอความร่วมมือให้คณะกรรมการบริหารฯ เข้าใช้งานระบบ e-document 2014 ในการประชุมฯ
ให้ครบทุกคน เพือ่ ให้การใช้งานระบบเกิดประโยชน์สงู สุด และควรมีการแนะน�ำวิธกี ารเข้าใช้งานหรือจัดท�ำคูม่ อื วิธกี ารใช้งาน
e-document 2014 ที่ใช้ในการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ มีเจ้าหน้าที่คอยให้ค�ำแนะน�ำในการใช้งาน
		 2. ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของรายละเอียดและเนือ้ หาในเอกสาร และจ�ำนวนหน้าของไฟล์เอกสาร
ตรวจสอบความคมชัดของเอกสาร ก่อนส่งให้คณะกรรมการบริหารฯ
		 3. การส่งไฟล์เอกสารก่อนก�ำหนดมากกว่า 3 วัน เพื่อให้มีเวลาในการศึกษาข้อมูล เนื่องจากมีเอกสาร
ประกอบการประชุมที่ต้องศึกษาท�ำความเข้าใจเป็นจ�ำนวนมาก
		 4. การระบุชื่อไฟล์เอกสารแต่ละระเบียบวาระให้ชัดเจนเพิ่มเติมจากหมายเลขระเบียบวาระ เพื่อช่วยให้มี
ความสะดวกในการเลือกเปิดไฟล์เอกสารที่ต้องการ
		 5. การโหลดไฟล์เอกสาร ควรจัดท�ำไฟล์เอกสารให้อยู่ใบรูปแบบไฟล์ฉบับเดียว เพื่อความสะดวกในการ
เลือกค้นหาเอกสารและการดาวน์โหลดในครั้งเดียว
6. ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ
ปัจจัยสูค่ วามส�ำเร็จในการน�ำ ระบบ e – document 2014 มาประยุกต์ใช้ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารฯ
และการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ดังนี้
6.1 คณะกรรมการบริหารฯ ให้ความส�ำคัญในการใช้งานระบบ e – document 2014
6.2 บุคลากรในหน่วยงานให้ความสนใจ และมีความรูค้ วามเข้าใจในการน�ำระบบ e – document 2014 มาประยุกต์
ใช้ในการปฏิบัติงาน
6.2 ผู้บริหารหน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรคิดค้น ปรับใช้วิธีการปฏิบัติงานใหม่ๆ โดยใช้ ระบบ
e – document 2014 มากขึ้น
7. การน�ำไปใช้ประโยชน์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เช่น ส�ำนักงานคณะ ศูนย์ ส�ำนัก/สถาบัน ได้น�ำองค์ความรู้จาก “การศึกษาและ
พัฒนาการใช้ระบบ e-document 2014 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา” ไปประยุกต์
ใช้ในการจัดประชุมของหน่วยงาน ทั้งนี้ หน่วยงาน สามารถดาวน์โหลดวิธีการใช้งานระบบ e-document 2014 ในการจัด
ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ได้จากเว็บไซต์ของงานเลขานุการและประชุม https://nrrusec.wixsite.com/nrrusec/km
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8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�ำความรู้ไปใช้
		 8.1 มีหน่วยงานที่สนใจน�ำ ระบบ e-document 2014 ไปประยุกต์ใช้ในการจัดประชุมหรือน�ำแนวคิดการใช้
ระบบ e-document 2014 ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ
		 8.2 จ�ำนวนผู้ดาวน์โหลดวิธีการใช้งานระบบ 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�ำนวน 30 คน ในการใช้งานระบบ e-document 2014 ในการจัดประชุมโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล จากผลการศึกษาวิจัย พบว่า คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่เข้าใช้งานระบบ e-document
2014 1-3 ครั้งต่อสัปดาห์ จ�ำนวน 22 คน รองลงมา เข้าใช้งาน 4-6 ครั้งต่อสัปดาห์ และไม่เคยเข้าใช้งาน จ�ำนวน 3 คน
มีผู้ที่ไม่ตอบแบบสอบถาม จ�ำนวน 1 คน และมีความรู้ความเข้าใจวิธีการใช้งานระบบปานกลาง จ�ำนวน 15 รองลงมา
มีความรู้ความเข้าใจวิธีการใช้งานระบบดี จ�ำนวน 9 คน มีความรู้ความเข้าใจระบบน้อยมาก จ�ำนวน 5 คน และมีความรู้
ความเข้าใจวิธีการใช้งานระบบดีมาก จ�ำนวน 1 คน โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ส่วนใหญ่
มีความพึงพอใจในการน�ำระบบ e-document 2014 มาใช้ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล�ำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ อันดับแรกได้แก่ ด้านการประหยัด
ทรัพยากร รองลงมาได้แก่ดา้ นการแสดงผลมีความถูกต้องแม่นย�ำ ด้านความสะดวกในการเข้าใช้งาน และล�ำดับสุดท้าย ได้แก่
ด้านความเร็วในการประมวลผลของระบบ และคณะกรรมการบริหารฯ มีความพึงพอใจประสิทธิภาพระบบ e-document
2014 ในการจัดประชุมฯ ในระดับมาก และมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและ
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานในการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ และเห็นว่าควรสนับสนุนและผลักดันให้หน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัย น�ำระบบ e-document 2014 มาใช้ในการจัดประชุม หรือประยุกต์ใช้ในงานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
มากขึ้น
11. ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-นามสกุล			
สถานที่ท�ำงานปัจจุบัน
						
ประวัติการศึกษา		
						
e-mail				
หมายเลขโทรศัพท์		

นางสาวประภาพร บัวงาม
งานเลขานุการ กองกลาง ส�ำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
prapapornbu@gmail.com
093-440-9292
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ชื่อ-นามสกุล			
สถานที่ท�ำงานปัจจุบัน
						
ประวัติการศึกษา		
e-mail				
หมายเลขโทรศัพท์		

นางมุกดา วรแสน
งานเลขานุการ กองกลาง ส�ำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
mukdadada_1963@hotmail.co.th
085-026-8718

ชื่อ-นามสกุล			
สถานที่ท�ำงานปัจจุบัน
						
ประวัติการศึกษา		
e-mail		
หมายเลขโทรศัพท์		

นางชุติมา แก้วอ�ำไพ
งานเลขานุการ กองกลาง ส�ำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
098-584-5797
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ด้านการบริการวิชาการ
แนวปฏิบัติที่ดีส�ำหรับแนวทางการจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ ของงานบริการสารสนเทศ
ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1. ที่มาและความส�ำคัญ
ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นแหล่งสารสนเทศส�ำหรับ
ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ เพือ่ ให้ผใู้ ช้บริการใช้สำ� หรับเป็นทีศ่ กึ ษาค้นคว้า สนับสนุนการเรียนการสอน และการค้นคว้า
วิจัย ซึ่งให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย
อาทิเช่น หนังสือทั่วไป หนังสืออ้างอิง วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย ผลงานวิชาการ รายงานประจ�ำปี รวมถึงสื่อ
โสตทัศนวัสดุ และ ฐานข้อมูลออนไลน์ เป็นต้น โดยส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดแบ่งหมวดหมู่หนังสือ
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา และเป็นระเบียบในการจัดเก็บ โดยใช้ระบบทศนิยมดิวอี้ (Dewey Decimal
Classification: DDC) ในการจัดแบ่งหมวดหมู่ ซึง่ ระบบทศนิยมดิวอีเ้ ป็นระบบทีใ่ ช้ตวั เลขเป็นลักษณะแทนเนือ้ หาของหนังสือ
นิยมใช้ในห้องสมุดขนาดเล็ก มีหนังสือไม่มาก ระบบดิวอี้ เรียกย่อๆว่า ระบบ D.D.C หรือ D.C ระบบนี้ Mel Dewey
ชาวอเมริกันเป็นผู้คิดขึ้นในปี 1876 ขณะท�ำงานเป็นผู้ช่วยบรรณารักษ์วิทยาลัย Amherst ระบบ
การจัดหมวดหมูแ่ บบทศนิยมดิวอีแ้ บ่งหนังสือออกเป็น 10 หมวดใหญ่ ตัง้ แต่ 000-900 โดยใช้สญ
ั ลักษณ์เป็นตัวเลข
และทศนิยมแทนประเภทของหนังสือ และแบ่งหนังสือออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ จากหมวดหมู่ใหญ่ไปหาหมวดหมู่ย่อยต่างๆ
ในการปฏิบตั งิ านจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศขึน้ ชัน้ ผูป้ ฏิบตั จิ ะปฏิบตั งิ านตามหลักการและหลักทฤษฎีการจัดเรียงทรัพยากร
สารสนเทศ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตาม และในปัจจุบันจ�ำนวนทรัพยากรสารสนเทศ ที่ส�ำนัก
วิทยบริการ ออกให้บริการแก่ผใู้ ช้มเี ป็นจ�ำนวนมาก ดังนัน้ เพือ่ ให้ทนั ต่อและตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริการ ผูป้ ฏิบตั ิ
งานจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ จ�ำเป็นต้องปฏิบัติงานให้รวดเร็ว และถูกต้อง เพื่อให้ทรัพยากรสารสนเทศพร้อมส�ำหรับ
การให้บริการ ในการจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศได้มีหลักการและทฤษฎีที่เป็นมาตรฐานในการก�ำหนดความถูกต้อง
ของการปฏิบตั งิ าน แต่เทคนิคในการจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศของผูป้ ฏิบตั งิ านแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไป ขึน้ อยูก่ บั
ประสบการณ์ และความช�ำนาญ ของบุคลากร
ดังนั้นเพื่อให้การจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศขึ้นชั้น ของส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปตาม
มาตฐานเดียวกัน และ ทรัพยากรสารสนเทศพร้อมให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ
บนชั้นมากที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ งานบริการทรัพยากรสารสนเทศจึงได้จัดท�ำโครงการ
แนวปฏิบตั ทิ ดี่ สี ำ� หรับแนวทางการจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ ของงานบริการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เพื่อทบทวน วิเคราะห์ สังเคราะห์กระบวนการท�ำงานเพื่อให้ได้แนวปฏิบัติที่ดี ของกระบวนการการจัดเรียงทรัพยากร
สารสนเทศขึ้นชั้น ให้มีประสิทธิภาพต่อการให้บริการ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนากระบวนงานจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อหาวิธีที่เหมาะสมร่วมกันในการจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศขึ้นชั้น
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3. ผู้ใช้ความรู้
บุคลากรงานบริการทรัพยากรสารสนเทศ ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา จ�ำนวน 12 คน
4. มีการใช้กระบวนการจัดการความรู้
จากกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีส�ำหรับแนวทางการจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ ของงานบริการสารสนเทศ ในครั้งนี้
ผู้ปฏิบัติงานได้ยึดแนวคิด PDCA หรือ Deming Cycle ซึ่งเป็นวงจรการควบคุมคุณภาพ มาใช้ในการด�ำเนินกิจกรรม
ในครั้งนี้ อันประกอบไปด้วย
1) Plan คือ การวางแผน
2) DO คือ การปฏิบัติตามแผน
3) Check คือ การตรวจสอบ
4) Act คือ การปรับปรุงการด�ำเนินการอย่างเหมาะสม หรือ การจัดท�ำมาตรฐานใหม่
ซึ่งถือเป็นพื้นฐานของการยกระดับคุณภาพ
ทุกครั้งที่การด�ำเนินงานตามวงจร PDCA หมุนครบรอบ ก็จะเป็นแรงส่งส�ำหรับการด�ำเนินงานในรอบต่อไป และ
ก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
4.1 Plan : การวางแผน
หมายถึง การกําหนดเปาหมาย วัตถุประสงคในการดําเนินงานวิธีการ และขั้นตอนที่จําเป็นเพื่อใหการดําเนินงาน
บรรลุเปา หมายในการวางแผนจะตองทําความเขาใจกับเปาหมาย วัตถุประสงคใหชดั เจน เปาหมายทีก่ าํ หนดตองเปนไปตาม
นโยบาย วิสัยทัศนและพันธกิจขององคกรเพื่อกอใหเกิดการพัฒนาที่เปนไปในแนวทางเดียวกัน มีวิธีการปฏิบัติดังนี้
		
1. บุคลากรงานบริการทรัพยากรสารสนเทศ จ�ำนวนทัง้ สิน้ 12 คน ได้รว่ มประชุม เพือ่ วางแผนการด�ำเนิน
งานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีส�ำหรับแนวทางการจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ
		
2. ก�ำหนดบทบาทหน้าที่ในการด�ำเนินกิจกรรม ดังนี้
			
2.1 บุคลากรที่ไม่ได้ปฏิบัติงานจัดเรียงทรัพยากร ท�ำหน้าที่เป็น FA (Facilitator) มีหน้าที่ใน
การซักถาม พูดคุย ดึงเอาองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลผู้ปฏิบัติงานจัดเรียงฯ ออกมา
			
2.2 บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน้าที่จัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ มีหน้าที่ในการเป็นผู้ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับวิธีการท�ำงาน ขั้นตอนปฏิบัติงานจัดเรียง และ ปัญหาที่พบในการปฏิบัติงาน
			
2.3 มีการจดบันทึกประสบการณ์ วิธกี าร และวิธปี ฏิบตั งิ าน ของแต่ละบุคคล ให้เป็นลายลักษณ์
อักษร
		
3. บุคลากรงานบริการทรัพยากรสารสนเทศ ได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันแต่ละคน
		
4. ก�ำหนดแผนงานในการด�ำเนินกิจกรรม
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4.2 Do : การปฏิบัติตามแผน
หมายถึง การปฏิบัติใหเปนไปตามแผนที่ไดกําหนดไวซึ่งกอนที่จะปฏิบัติงานใดๆ จําเปนตองศึกษาขอมูลและ
เงื่อนไขตางๆ ของสภาพงานที่เกี่ยวของเสียกอน ในกรณีที่เปนงานประจําที่เคย ปฏิบัติหรือเปนงานเล็กอาจใชวิธีการเรียน
รูศึกษาคนควาดวยตนเองแตถาเปนงานใหมหรืองานใหญที่ตอง ใชบุคลากรจํานวนมากอาจตองจัดใหมีการฝกอบรม กอนที่
จะปฏิบัติจริงการปฏิบัติจะตองดําเนินการไปตามแผน วิธีการและขั้นตอนที่ไดกําหนดไวและจะตองเก็บรวบรวมและบันทึก
ขอมูลที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติ งานไวดวยเพื่อใชเปนขอมูลในการดําเนินงานในขั้นตอนตอไป ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติดังนี้
		
1. ก่อนการปฏิบัติงาน ได้มีการประชุม และพูดคุยและด�ำเนินกิจกรรมตามแผนงานได้ได้วางไว้
		
2. บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่งานจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศที่รับผิดชอบประจ�ำชั้น 2
ชั้น 3 และ ชั้น 4 จ�ำนวน 3 ท่าน ได้ศึกษาประสบการณ์ในการจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศของผู้อื่น แต่ละคนในกลุ่ม
		
3. ก�ำหนดระยะเวลา จ�ำนวนทรัพยากรสารสนเทศ ให้เท่ากันทั้ง 3 คน ในการทดลอง
		
4. จากนั้นบุคลากรประจ�ำชั้นแต่ละคน ได้ลงมือทดลองปฏิบัติจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศตามวิธีการ
ที่ได้ศึกษามา ของผู้ร่วมงานจ�ำนวน 2 ท่าน
		
5. ทดลองปฏิบัติ ตามประสบการณ์ของทีมงาน จนครบทั้ง 3 คน
		
6. ผู้สังเกตการณ์ บันทึกวิธีการปฏิบัติ ข้อดี ข้อเสีย ของเทคนิคที่น�ำมาทดลองใช้ของแต่ละบุคคล
4.3 Check : การตรวจสอบ
Check (ตรวจสอบ) เปนกิจกรรมที่มีขึ้นเพื่อประเมินผลวามีการปฏิบัติงานตามแผน หรือไมมีปญหา เกิดขึ้น
ในระหวางการปฏิบัติงานหรือไมขั้นตอนนี้มีความสําคัญ เนื่องจากในการดําเนินงานใดๆ มักจะเกิดปญหาแทรกซอนที่ทําให
การดําเนินงานไมเปนไปตามแผนอยูเสมอ ซึ่งเป็นอุปสรรคตอประสิทธิภาพและ คุณภาพของการทํางาน การติดตาม
การตรวจสอบ และการประเมินปัญหาหาจึงเปนสิ่งสําคัญที่ตองกระทําควบคูไปกับการดําเนินงาน เพื่อจะไดทราบขอมูล
ที่เปนประโยชน์ การปรับปรุงคุณภาพ ของการดําเนินงานตอ ไปในการตรวจสอบ และการประเมินการปฏิบัติงาน จะตอง
ตรวจสอบดวยวาการปฏิบัตินั้น เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไวหรือไมทั้งนี้เพื่อเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพของ
งานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ ที่ได้ร่วมทดลองปฏิบัติตามขั้นตอนของทีมงานแต่ละคนในกลุ่ม
ทั้ง 3 คน รวมถึงผู้สังเกตุการณ์ ร่วมพูดคุย วิเคราะห์ ขั้นตอนของแต่ละบุคลตามแผนที่วางไว้ ถึงข้อดี ข้อเสีย ความสะดวก
รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค�ำนึงถึงความถูกต้องตามหลักวิชาการ ในการท�ำงาน
4.4 Act : การปรับปรุงการด�ำเนินการอย่างเหมาะสม
Act (การปรับปรุง) เปนกิจกรรมที่มีขึ้นเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นหลังจากไดทําการตรวจสอบแลว การปรับ
ปรุงอาจเปนการแกไขแบบเรงดวนเฉพาะหนา หรือการคนหาสาเหตุที่แทจริงของปญหา เพื่อปองกันไมใหเกิดปญหา
ซ�้ำรอยเดิม การปรับปรุงอาจนําไปสูการกําหนดมาตรฐานของวิธีการ ทํางานที่ตางจากเดิม เมื่อมีการดําเนินงานตามวงจร
PDCA ในรอบใหมข อ มูลทีไ่ ดจ ากการปรับปรุงจะชว ยใหก ารวางแผนมีความสมบูรณและมีคณ
ุ ภาพเพิม่ ขึน้ ไดดว ยโดยได้ปฏิบตั ิ
งานดังนี้ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานเก็บและจัดชั้นหนังสือได้ร่วมกันสรุป
ได้ร่วมพูดคุยหาข้อสรุปร่วมกันถึงแนวปฏิบัติในการจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศที่เหมาะสม และปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ได้จัดท�ำขึ้น ได้ว่า
		
1. เมื่อได้หนังสือมาจากงานยืมคืน หรือจากการเก็บตามโต๊ะอ่านหนังสือ ให้ท�ำการแบ่งหมวดหมู่ย่อย
ตามระบบทศนิยมดิวอี้ เช่น 410 420 430 ... บนโต๊ะพักหนังสือ จะช่วยท�ำให้สามารถน�ำหนังสือไปจัดขึ้นชั้นได้สะดวก
และรวดเร็วขึ้น ในกรณีที่หนังสือที่จะจัดมีเป็นจ�ำนวนมาก
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2. ในขณะที่จัดหนังสือขึ้นชั้น ผู้ปฏิบัติงานควรท�ำความสะอาดชั้นหนังสือ และจัดเรียงหนังสือบนให้เรียบร้อย
สวยงาม และถูกต้อง ตามหลักการจัดเรียงที่เป็นมาตรฐาน
3. ในขณะจัดชั้นหนังสือ เมื่อพบว่าหนังสืออยู่ผิดที่ ควรคัดแยกออกมาก่อนไม่ควรจะน�ำไปจัดเรียงโดยทันที
ที่พบหนังสือผิดชั้น เพราะอาจจะท�ำให้เสียเวลาในการเดินหาชั้นหนังสือที่อยู่ผิดตู้ ดังนั้นควรรับผิดชอบหนังสือที่อยู่บนรถ
เข็นก่อน จัดเรียงให้เสร็จเรียบร้อย แล้วจึงค่อยไปจัดเรียงหนังสือที่ไม่ได้ถูกคัดแยกหมวดหมู่ จากตอนแรก หรือหนังสือที่พบ
ความผิดปกติ
4. เมื่อจัดหนังสือเสร้จเรียบร้อยแล้ว ควรหมั่นตรวจดูความถูกต้อง และเป็นระเบียบ และสังเกตความผิดพลาด
อยู่เสมอ เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป
อย่างไรก็ตามผู้ปฏิบัติงานเก็บและจัดชั้นหนังสือได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนและก�ำหนดกรอบการ
จัดชั้นให้สอดคล้องกับวิธีการที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป
แนวปฏิบัติที่ดีส�ำหรับแนวทางการจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ ของงานบริการสารสนเทศ

ภาพประกอบ 1 แสดงกระบวนการ PDCA ของการจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ
ของงานบริการสารสนเทศ ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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5. ผลลัพธ์ที่ได้
ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ผู้ใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศมีความพึงพอใจต่องานจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ อยู่ใน
ระดับดี ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.22
องค์ความรู้
ได้แนวปฏิบตั ใิ นการจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อใช้เป็นมาตรฐานร่วมกันในการปฏิบัติงานจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ
ขึ้นชั้น
6. ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ
6.1. ได้รบั การสนับสนุนจากผูบ้ ริหาร ให้จดั กิจกรรมและมองเห็นประโยชน์ทผี่ ใู้ ช้บริการได้รบั จากการจัดการความรู้
6.2. ทีมงานในกลุม่ งานมีเป้าหมายการท�ำงานร่วมกันทีช่ ดั เจน มีทศิ ทางเดียวกัน มองไปข้างหน้า พร้อมทีจ่ ะพัฒนา
งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน
6.3. มีวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ภายในองค์กร
6.4 มีการรับฟังข้อเสนอแนะและน�ำมาปรับใช้ในงาน ซึ่งกันและกันระหว่างบุคลากร
ในทีมงาน
6.5. ได้รบั ความร่วมมือจากบุคลากรทุกระดับ และบุคลากรตระหนักถึงความส�ำคัญและเห็นถึงคุณค่าของการจัดการ
ความรู้
6.6 มีการทดลองใช้จริง และเก็บรายละเอียดข้อที่บกพร่องต่างๆ น�ำมาแก้ไขปรับปรุง
6.7 มีการพัฒนาการจัดการความรู้อย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง
7. การน�ำไปใช้ประโยชน์
บุคลากรมีการพัฒนากระบวนการท�ำงานอย่างต่อเนื่อง ได้แนวปฏิบัติที่ดีและเป็นมาตรฐานเดียวกันในการปฏิบัติ
งาน รวมไปถึงภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เพื่อให้การบริการมีคุณภาพถูกต้องตามมาตรฐาน ผู้รับบริการเกิดความสะดวก
และรวดเร็วในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ อีกทั้งยังก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�ำความรู้ไปใช้
เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ ส�ำนัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. แหล่งอ้างอิง หรือบุคคลอ้างอิง
รายชื่อสมาชิก
1. นางศศิธร หวังค�้ำกลาง 			
2. นางบุญนาค ศรีบุญ 				
3. นางวิไลวรรณ ฝากไธสง			
4. นางสาวสิริวัลย์ เทอดไทย			
5. นางขนิษฐา ดูปอนท์				

ที่ปรึกษา
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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6. นางสาวรัตนา ประเสริฐ			
7. นายอนุกูล แก้วกูล 				
8. นายสุพจน์ แสนค�ำสี				
9. นายพงศกร เพชรายุทธการ			
10. นางสาวกุศลิน คามะปะโส			
11. นางสาวชลธิชา ดินขุนทด			
12. นางสาวกรรณิการ์ ศรีปิ่นเป้า			
13. นางสาววันเพ็ญ จี่กลาง			

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เอกสารอ้างอิง
เบญจรัตน์ สีทองสุก. (2551). การวิเคราะห์สารสนเทศ : ระบบทศนิยมของดิวอี้. นครปฐม:มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม.
อุบล บุญชู และนรินทร์ บุญชู. (2525). บทเรียนจากภาพด้วยตัวเอง การจัดหมู่หนังสือระบบทศนิยมดิวอี้และการ
เรียงหนังสือบนชั้น. กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครูสวนดุสิต
ศุภชัย อาชีวระงับโรค. (2547). Practical PDCA : แก้ปัญหาและปรับปรุงงานเพื่อความส�ำเร็จ. พิมพ์ครั้งที่ 2.
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.
ศึกษาดูงาน
โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรู้การจัดเรียงหนังสือ ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อสารศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ค�ำสั่งเลขที่ 2837/2559
10. ภาพรวมของบทความ
กิจกรรมแนวปฏิบตั ทิ ดี่ สี ำ� หรับแนวทางการจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ ของงานบริการสารสนเทศส�ำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากระบวนงานจัดเรียงทรัพยากร
สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 2) เพื่อหาวิธีที่เหมาะสมร่วมกันในการจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศขึ้นชั้น ผู้ใช้ความรู้ได้แก่
บุคลากรงานบริการทรัพยากรสารสนเทศ ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จ�ำนวน 12 คน กระบวนการจัดการความรู้ที่ใช้ได้ยึดแนวคิด PDCA หรือ Deming Cycle ซึ่งเป็นวงจรการควบคุมคุณภาพ
มาใช้ในการด�ำเนินกิจกรรม ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ผู้ใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศมีความพึงพอใจต่องานจัดเรียงทรัพยากร
สารสนเทศ อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.22
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11. ประวัติผู้เขียน
ชื่อ – สกุล 		
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา
			
อีเมล์		
หมายเลขโทรศัพท์

: นางสาวชลธิชา ดินขุนทด
: หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์
ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
: ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาการจัดการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
: is_amp3_are@hotmail.com
: 0-4400-9009 ต่อ 1609 โทรศัพท์มือถือ 0990751616
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ด้านการบริการวิชาการ
การใช้เฟซบุ๊กเป็นช่องทางติดต่อสื่อสาร เพื่อบริการงานตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1. ที่มาและความส�ำคัญ
การบริการสารสนเทศในปัจจุบันมีหลากหลายช่องทาง และวิธีการหนึ่งที่เป็นที่นิยม ได้แก่ การบริการแจ้งข่าวสาร
ผ่านทางเฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นการบริการบนอินเทอร์เน็ตบริการหนึ่ง ที่ท�ำให้ผู้ใช้สามารถติดต่อสื่อสาร และร่วมท�ำ
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือหลายๆ กิจกรรม กับผู้ใช้เฟซบุ๊กคนอื่นๆ ได้ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ข้อความ (Post)
ในเรื่องที่สนใจ การตั้งประเด็นค�ำถาม-ตอบ การโพสต์รูปภาพ คลิปวิดีโอ เขียนข้อความ บันทึก แชท (Chat) สนทนา
เล่นเกมส์ และแอพลิเคชั่นอื่นๆ ที่มีการพัฒนาเพิ่มเติมให้ได้ใช้อยู่เรื่อยๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (แอนณา อิ่มจ�ำลอง. 2556)
ในปี 2010 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ใช้เฟซบุ๊กมากกว่า 800 ล้านบัญชีรายชื่อทั่วโลก และมีผู้ใช้งานเฟซบุ๊กในประเทศไทยประมาณ
15 ล้านคน ซึ่งมีแนวโน้มว่าอัตราการใช้เฟซบุ๊กของคนไทยจะเพิ่มจ�ำนวนขึ้นเรื่อยๆ (วริศรา ภานุวัฒน์. 2557) วริศรา
ได้กล่าวถึงข้อดีของเฟซบุ๊ก และผู้ปฏิบัติงานสามารถสรุปเป็นข้อๆ ได้ว่า 1) เฟซบุ๊กเป็นการสร้างเครือข่ายและจุดประกาย
ด้านการศึกษาได้อย่างกว้างขวาง หากใช้อย่างถูกวิธี 2) ท�ำให้ทันต่อเหตุการณ์ ทราบความคืบหน้าเหตุการณ์ต่างๆ 3) ผู้ใช้
สามารถสร้างเครือข่ายทางสังคมของผูท้ มี่ เี ป้าหมายเดียวกัน ให้ทำ� งานส�ำเร็จลุลว่ งไปได้ดว้ ยดี จากประโยชน์ดงั กล่าวของเฟ
ซบุค๊ ผูป้ ฏิบตั งิ านจึงได้เล็งเห็น และคิดน�ำเฟซบุก๊ มาใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสือ่ สารกับนักศึกษา ใช้แจ้งข่าวสารถึงนักศึกษา
โดยการโพสต์ และการให้คำ� ปรึกษา ถาม-ตอบ ในแชท (Chat) สนทนาทางกล่องข้อความส่วนตัว (Inbox) เกีย่ วกับงานตรวจ
รูปแบบวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ซึ่งเป็นภาระงานที่ผู้ปฏิบัติงานต้องติดต่อสื่อสาร และประสานงานกับนักศึกษาอยู่เป็น
ประจ�ำ โดยปกติแล้ว ผู้ปฏิบัติงานจะติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาผ่านทางโทรศัพท์เพียงช่องทางเดียว ในบางครั้งเกิดความไม่
สะดวก มีเหตุขัดข้อง ท�ำให้ไม่สามารถติดต่อนักศึกษาได้ และเสียค่าใช้จ่าย ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานจึงสร้างเฟซบุ๊กงานตรวจ
รูปแบบวิทยาฉบับสมบูรณ์ขึ้นมาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
2. วัตถุประสงค์
เพื่อใช้เฟซบุ๊กเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารในงานตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่ง
ช่องทาง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการให้บริการในงานที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. ผู้ใช้ความรู้
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ และเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
4. มีการใช้กระบวนการจัดการความรู้
จากผลตอบรับที่ดี ผู้ปฏิบัติงานจึงได้น�ำข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการใช้เฟซบุ๊กเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับ
นักศึกษาในงานตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์นี้ เข้าประชุมเพือ่ รายงานผลต่อผูบ้ งั คับบัญชา และถ่ายทอดองค์ความรูด้ งั กล่าวให้
กับผู้ปฏิบัติงานคนอื่นๆ ในหน่วยงาน เพื่อจะได้น�ำไปปรับใช้ในงานที่รับผิดชอบ จากการประชุมดังกล่าว ได้มีผู้ปฏิบัติงาน
การเงิน ได้น�ำแนวคิดนี้ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 เฟซบุ๊ก งานการเงิน บัณฑิตฯ ม. ราชภัฏนครราชสีมา
ที่มา : นิตรา น้อยภูธร. ออนไลน์. 2560.
5. ผลลัพธ์ที่ได้
ผลสรุปจากแบบสอบถาม พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้บริการโดยรวม อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ เนือ่ งจาก
ข่าวสารที่ได้รับ มีความทันสมัย ทันเวลา สะดวก รวดเร็ว ชัดเจน เข้าใจง่าย ท�ำให้นักศึกษาผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ
ในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6. ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)
ผู้ปฏิบัติงานสามารถอธิบายรายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ดังต่อไปนี้
6.1 นักศึกษากรอกแบบฟอร์ม บ.8 แบบเสนอตรวจสอบรูปแบบวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ในแบบฟอร์มจะมี
ช่องว่างให้ระบุ ชื่อเฟซบุ๊กของนักศึกษา ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 การกรอกชื่อเฟซบุ๊กของนักศึกษาในแบบฟอร์ม บ.8

68

6.2 ผู้ปฏิบัติงานเข้าระบบเฟซบุ๊ก ผู้ตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 เฟซบุ๊ก ผู้ตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์
6.3 ผู้ปฏิบัติงาน ท�ำการ “เพิ่มเพื่อน (Add friend)” จากชื่อที่นักศึกษาระบุมาในแบบฟอร์ม บ.8 ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 การค้นหาและเพิ่มเพื่อน จากชื่อเฟซบุ๊กที่นักศึกษาระบุในแบบฟอร์ม
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นักศึกษาที่ผู้ปฏิบัติงานจะท�ำการเพิ่มเพื่อนในเฟซบุ๊ก ผู้ตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ จะเป็นนักศึกษาที่ด�ำเนิน
การสอบวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์ จากนั้นด�ำเนินการแก้ไขเนื้อหางานวิจัย ตามที่คณะกรรมการสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว
พร้อมเข้าสูก่ ระบวนการตรวจรูปแบบการพิมพ์วทิ ยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ เพือ่ ให้ถกู ต้องตามคูม่ อื เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน
ตามทีม่ หาวิทยาลัยก�ำหนด นอกจากนีย้ งั มีอาจารย์ทปี่ รึกษาหลายท่าน มาขอเป็นเพือ่ น เพือ่ ติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษา
ที่อยู่ในความดูแลอีกด้วย
6.4 เมื่อนักศึกษาได้รับการแจ้งเตือน เพื่อขอเป็นเพื่อนจากผู้ตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ และนักศึกษาตอบรับเป็น
เพื่อนแล้ว ผู้ปฏิบัติงานจะด�ำเนินการโพสต์แจ้งข่าวสารในหน้ากระดานข่าว (Wall) เพื่อให้นักศึกษาส่งไฟล์บทคัดย่อภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษให้ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานต้องส่งต่อไฟล์นี้ให้กับผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษตรวจสอบความ
ถูกต้อง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
6.4.1 การโพสต์แจ้งให้นักศึกษาส่งไฟล์บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 การโพสต์แจ้งข่าวสารและการตอบข้อความกลับของนักศึกษา ขั้นตอนการตรวจสอบ
ความถูกต้องในส่วนบทคัดย่อ
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6.4.2 นักศึกษาส่งไฟล์บทคัดย่อให้ผู้ปฏิบัติงานทางข้อความสนทนาส่วนบุคคล (Inbox) ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 การส่งไฟล์บทคัดย่อของนักศึกษาในกล่องข้อความส่วนบุคคล
6.4.3 ผู้ปฏิบัติงานส่งไฟล์บทคัดย่อต่อให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษตรวจสอบ
ความถูกต้อง และเมื่อผู้เชี่ยวชาญได้อ่าน ตรวจสอบ แก้ไขแล้ว จะส่งไฟล์ที่มีข้อเสนอแนะกลับให้ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติ
งานส่งต่อให้นักศึกษาแก้ไขตามค�ำแนะน�ำ ดังภาพที่ 7-8

ภาพที่ 7 การส่งไฟล์บทคัดย่อให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษตรวจสอบความถูกต้อง

71

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 ในระหว่างการปฏิบตั งิ านตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ จะมีนกั ศึกษาส่งข้อความมาปรึกษา ขอค�ำแนะน�ำ ขอความ
ช่วยเหลือ และถาม-ตอบ ในการสนทนา (Chat) ในข้อความส่วนบุคคลอยู่เสมอ และในกรณีที่การตรวจรูปแบบการพิมพ์
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษามีที่ผิดน้อยไม่เกิน 5-10 หน้า ผู้ปฏิบัติงานจะท�ำการสแกนงานหน้าที่ผิดและส่งไฟล์เป็น PDF
ให้นกั ศึกษาดู และตรวจสอบแก้ไข และส่งไฟล์ทแี่ ก้ไขแล้วกลับมาให้ผปู้ ฏิบตั งิ าน โดยทีน่ กั ศึกษาไม่ตอ้ งเข้ามารับ-ส่งงานด้วย
ตัวเอง ท�ำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานก็สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
ดังรายละเอียดจากภาพที่ 10

ภาพที่ 10 การส่งข้อความสนทนาส่วนบุคคล (Inbox) เพื่อปรึกษาปัญหาและขอค�ำแนะน�ำ และ
การส่งข้อความสนทนาส่วนบุคคล (Inbox) ในกรณีที่นักศึกษามีจุดที่ผิดไม่เกิน 5-10 หน้า
6.7 การโพสต์แจ้งข่าวสารเพื่อให้นักศึกษาที่ตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว มาด�ำเนิน
การขอส�ำเร็จการศึกษา โดยผู้ปฏิบัติงานจะแนบรูปภาพข้อความที่อธิบายเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้ คือ บ.9 และ คร.2
การเตรียมหลักฐาน ขัน้ ตอนการด�ำเนินการ พร้อมแนบลิงค์ (Link) แบบฟอร์มจากเว็บบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ให้นักศึกษาด้วย ดังภาพที่ 11

ภาพที่ 11 การโพสต์แจ้งข่าวสารนักศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการด�ำเนินการขอส�ำเร็จการศึกษา
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6.8 การโพสต์แจ้งข่าวสารให้นักศึกษาให้มารับเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ดังภาพที่ 12

ภาพที่ 12 การโพสต์แจ้งข่าวสารให้นักศึกษาให้มารับเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการปฏิบัติงานขั้นตอนสุดท้าย นั่นคือการแจ้งให้นักศึกษามารับวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
(ปกแข็ง) ผู้ปฏิบัติงานจะลบนักศึกษาออกจากการเป็นเพื่อน เป็นการจบกระบวนการท�ำงาน โดยการใช้เฟซบุ๊คเป็นช่องทาง
ในการติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาในงานตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
7. การน�ำไปใช้ประโยชน์
7.1 นักศึกษาได้รับแจ้งข่าวสารที่มีความทันสมัย ทันเวลา สะดวก รวดเร็ว ชัดเจน เข้าใจง่าย
7.2 นักศึกษาผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจต่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�ำความรู้ไปใช้
จากการปฏิบัติงานดังกล่าว ผู้ปฏิบัติงานจึงได้สร้างแบบสอบความพึงพอใจและข้อเสนอแนะต่อการใช้เฟซบุ๊ก
เป็นช่องทางการติดต่อสือ่ สารในงานตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ โดยสุม่ เก็บข้อมูลจากนักศึกษาทีใ่ ช้บริการ จ�ำนวน
40 คน ดังภาพที่ 13

ภาพที่ 13 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้เฟซบุ๊ก
ที่มา : ชลดา พ้นภัย และสรพงษ์ เปรมวิริยานนท์. 2559.
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ด้านการบริการวิชาการ
“การจัดการความรู้การพัฒนาเครือข่ายอาชีพกับสถานประกอบการ
และส่งเสริมอาชีพอิสระส�ำหรับนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา”

1. ที่มาและความส�ำคัญ
ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 35 ในกรณีที่ไม่ประสงค์
จะรับ คนพิการเข้าท�ำงานตามมาตรา 33 สถานประกอบการสามารถด�ำเนินการตามทางเลือกระเบียบคณะกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแห่งชาติวา่ ด้วยหลักเกณฑ์วธิ กี ารและเงือ่ นไข การให้สมั ปทาน จัดสถานทีจ่ ำ� หน่าย
สินค้าหรือบริการจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ พ.ศ. 258
ดังนั้นทางด้วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ จึงได้จัดโครงการการพัฒนาเครือข่ายอาชีพกับสถานประกอบการ
ส�ำหรับนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาพิการได้มีความรู้ ความเข้าใจ
เกีย่ วกับการฝึกปฏิบตั กิ ารในสถานประกอบการจริง และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการในการรับนักศึกษา
พิการเข้าฝึกงาน ซึ่งเป็นสิ่งทีพึงปรารถนาของนักศึกษาพิการที่ก�ำลังจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หากได้รับการส่งเสริม
ฝึกทักษะเตรียมความพร้อมตามความสามารถและความถนัดได้อย่างเหมาะสม จะท�ำให้นกั ศึกษาพิการมีความสามารถทีจ่ ะ
เข้าไปสู่การท�ำงานในสถานประกอบการได้อย่างมีศักยภาพ
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�ำหนดประเด็นปัญหาในจัดการความรู้
4.1 ปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาพิการในระหว่างการฝึกประสบการณ์หรือการท�ำงานเมื่อส�ำเร็จการศึกษาไปแล้ว
4.2 ปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาพิการในระหว่างการเตรียมความพร้อม
4.3 ปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาพิการเมื่อส�ำเร็จการศึกษาไปแล้วไม่ได้รับการจ้างงานที่เหมาะสมกับสาขา
ที่เรียนมา
4.4 ปัญหาแหล่งฝึกประสบการณ์ส�ำหรับนักศึกษาพิการ รวมถึงปัญหาการจ้างงานนักศึกษาพิการ
4.5 น�ำทุกปัญหามาระดมสมองเพื่อหาแนวปฏิบัติสาหรับทุกฝ่ายในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

1. การชี้แจงอบรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาพิการ
2. การเตรียมทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร
3. การพัฒนาบุคลิกภาพและพฤติกรรมที่จ�าเป็น
3.1 มีความมั่นใจและเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง
3.2 รู้ตนเองว่ามีความสามารถและถนัดด้านใด
3.3 การตรงต่อเวลา
3.4 มีความรับผิดชอบ อดทน
3.5. รู้จักกาลเทศะ สุภาพเรียบร้อย
3.6 กล้าพูด กล้าแสดงออก
3.7 มีความซื่อสัตย์ สุจริต
3.8 มีจิตอาสา
4. การเขียนรายงานและการน�าเสนอ รวมถึงมีการเตรียม
แฟ้มสะสมผลงาน ประวัติของนักศึกษา ใบประกาศ
การผ่านงาน (ถ้ามี)
5. วัฒนธรรมองค์กรและข้อมูลสถานประกอบการเรียนรู้
กฎระเบียบของหน่วยงาน

สิ่งที่สถานประกอบการต้องการให้
มหาวิทยาลัยเตรียมความพร้อม

สิ่งทีห่ น่วยบริการนักศึกษาพิการ
ต้องเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาพิการ
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสถานประกอบการ
หน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
3. มีการติดตามภาวการณ์มีงานท�าของบัณฑิตพิการ
ที่ส�าเร็จในแต่ละปีการศึกษารวมทั้งมีการจัดเก็บ
ข้อมูลที่เป็นระบบ
4. มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการจ้างงาน
คนพิการผ่านช่องทางที่หลากหลาย
5. วางแผนงานโครงการ กิจกรรม เพื่อพัฒนา
ส่งเสริมและเตรียมความพร้อมทักษะในด้านต่าง ๆ
ให้กับนักศึกษาพิการก่อนออกฝึกประสบการณ์
รวมถึงการจ้างงานบัณฑิตพิการที่ส�าเร็จการศึกษา
6. มีเจ้าหน้าที่คอยให้ค�าปรึกษาในการออกฝึก
ประสบการณ์และติดตามภาวการณ์มีงาน
ท�าของนักศึกษาพิการ

สิ่งที่นักศึกษาพิการต้องเตรียมความพร้อม

1. ท�าความรู้กับสถานที่ฝึกงาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถานที่
ฝึกงาน ประวัติ ลักษณะงาน การเดินทางไป-กลับ สถานที่พัก
อาศัยระหว่างฝึกงานและการแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบการ
ฝึกงาน เช่น ครอบครัว มหาวิทยาลัย
2. ตรวจสอบวัน เวลา และสถานที่ในการรายงานตัว การแต่งกาย
3. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทหรือ องค์กร
4. มีความตรงต่อเวลา
5. มีความซื่อสัตย์และความตั้งใจในการฝึกงาน มีสัมมาคารวะ
6. ศึกษางานในหน้าที่และความรับผิดชอบ ศึกษารายละเอียด
ที่อธิบายหน้าที่ความรับผิดชอบ สภาพการท�างาน ลักษณะ
ของงานที่ส�าคัญ
5. เตรียมความพร้อมเพื่อท�าความรู้จักกับเพื่อนร่วมงานในหน้าที่
ควรปฏิบัติตัวให้เหมาะสม มีความสุภาพ ไม่ถือตัว อ่อนน้อม
ถ่อมตน
6. ติดต่อผู้ดูแลการฝึกงานในสถานที่ฝึกงาน

ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

การจัดการความรู้การพัฒนาเครือข่ายอาชีพกับสถานประกอบการและส่งเสริมอาชีพอิสระส�าหรับนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อมนักศึกษาพิการก่อนออกฝึกประสบการณ์ โดยการอบรมให้ความรู้ และแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ร่วมกัน ในประเด็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาพิการ การเตรียมพร้อมทางวิชาการ การเตรียมความพร้อม
ทางทักษะอาชีพ และทักษะที่ท�ำให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงาน โดยเชิญตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ตัวแทนส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา
2. ตัวแทนส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครราชสีมา
3. ตัวแทนโรงแรมสีมาธานี
จากนั้นก็ได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในประเด็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาพิการ
ก่อนออกฝึกประสบการณ์ จนได้ความรู้ดังกล่าวข้างต้น
กลุ่มที่ 1 ตัวแทนสถานประกอบการณ์ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ อาจารย์
กลุ่มที่ 2 กลุ่มนักศึกษาพิการรุ่นพี่ที่ส�ำเร็จการศึกษาไปแล้ว ร่วมกับนักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์
กลุ่มที่ 3 กลุ่มนักศึกษาพิการทั่วไปที่สนใจ
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานประกอบการ จ�ำนวน 4 แห่ง ดังนี้
1. บริ ษั ท ทริ ป เปิ ล ที อิ น เทอร์ เ น็ ต จ� ำ กั ด สาขานครราชสี ม า มี นั ก ศึ ก ษาพิ ก ารได้ รั บ การจ้ า งงาน คื อ
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

		
กลุ่มบาติก

4.3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานผ้าบาติก กลุ่มอาชีพสหกรณ์ศิลป์ประดิษฐ์ หมู่ที่ 3 การก่อตั้ง

กิจกรรมที่ 3 สร้างความร่วมมือกับส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา (MOU) เกีย่ วกับสถานทีฝ่ กึ ประสบการณ์
ส�ำหรับนักศึกษาพิการ ซึง่ ได้มกี ารแลกเปลีย่ นและพูดคุยเกีย่ วกับการฝึกงานแบบสหกิจส�ำหรับนักศึกษาพิการ ซึง่ อยูใ่ นช่วง
กับก�ำลังร่าง (MOU) ท�ำข้อตกลงร่วมกัน ให้เป็นรูปธรรม และจัดสรรงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 เพือ่ ให้การด�ำเนิน
งานมีความต่อเนือ่ ง และเตรียมความพร้อมให้กบั นักศึกษาพิการรุน่ ต่อไปทีจ่ ะออกฝึกประสบการณ์ และออกสูต่ ลาดแรงงาน
5. ผลลัพธ์ที่ได้
5.1 นักศึกษาพิการ บุคลากรเจ้าหน้าได้มีข้อมูลในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาพิการก่อนที่จะออกฝึก
ประสบการณ์
5.2 นักศึกษาได้เรียนรู้การท�ำงานและการวางตัวเมื่อเข้าไปท�ำงานในสถานประกอบการ รวมถึงได้แนวทางในการจัดการ
ตนเองให้ได้รับการจ้างงาน และวางแผนการพัฒนาอาชีพอิสระในอนาคต
5.3 นักศึกษาพิการ บุคลากรจ้าหน้าที่ได้ทราบถึงกฎหมายการจ้างงานคนพิการ สิทธิประโยชน์เมื่อคนพิการได้รับ
การจ้างงาน
5.4 นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการที่จ้างงานคนพิการในจังหวัดนครราชสีมา
5.3 นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการศึกษาดูงานจากสถานประกอบการจริงรวมถึงเรียนรู้เกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพอิสระเพื่อเป็นอาชีพทางเลือกในการหารายได้
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6. ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ
6.1 มีการก�ำหนดกิจกรรมร่วมกัน
6.2 มีการด�ำเนินงานที่ต่อเนื่อง เกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่ายอาชีพกับสถานประกอบการและส่งเสริมอาชีพอิสระ
ส�ำหรับนักศึกษาพิการ
6.3 มีการสนับสนุนงาน งบประมาณทัง้ ในระดับหน่วยงาน คณะและมหาวิทยาลัยรวมถึงงบประมาณจากส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง
6.4 นักศึกษาพิการ บุคลากรเจ้าหน้าที่ และตัวแทนสถานประกอบการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน
7. การน�ำไปใช้ประโยชน์
7.1 นักศึกษาพิการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการจ้างงานคนพิการ และได้รับทราบข้อมูลในการ
เตรียมความพร้อมที่ตัวนักศึกษาเองต้องเตรียมก่อนออกฝึกประสบการณ์ หรือการไปสมัครงานในอนาคต
7.2 นักศึกษาพิการสามารถพัฒนาตนเองและเห็นแนวทางในการจัดการตนเองให้ได้รับการจ้างงานและวางแผน
การพัฒนาอาชีพอิสระในอนาคต
7.3 เกิดความร่วมมือระหว่างเครือข่ายสถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยงข้องกับการจ้างงานคนพิการ รวมถึง
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาพิการ
7.4 หน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการได้ขอ้ มูลเพื่อน�ำไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการเตรียมความพร้อม
ให้กับ นักศึกษาพิการ เพื่อให้เกิดการจ้างงานเมื่อนักศึกษาพิการในอนาคต
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�ำความรู้ไปใช้
- แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- แบบการติดตามภาวการณ์มีงานท�ำของนักศึกษาพิการ (ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาพิการ MIS)
9. แหล่งอ้างอิง หรือบุคคลอ้างอิง
ผศ.ดร.วาระดี ชาญวิรัตน์		
ดร.สิริลักษณ์ โปร่งสันเทียะ
ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ พงศ์กิจวิทูร		
นางสาวเอื้องทิพย์ ไตรบ�ำรุง
นางสาวนวรัตน์ อนันตบุษย์
นางสาวสุนิตษา พูนเกษม		
นางสาวนิศารักษ์ ดันกระโทก
นางสาวปัทมา สาเกตุ		
นางสาวอมรรัตน์ พวงทอง		
คุณกนกเลิศภาลัย ประพิน		
คุณณัฐวี จันทฤกษ์ 		
คุณภาสุรีย์ รื่นกลิ่น		

ประธาน Cop
รองประธาน Cop
ที่ปรึกษา Cop
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา (ล่ามภาษามือ)
นักวิชาการศึกษา (ล่ามภาษามือ)
นักวิชาการศึกษา (ล่ามภาษามือ)
ตัวแทนส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ จังหวัดนครราชสีมา
ตัวแทนโรงแรมสีมาธานี
ตัวแทนส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา
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10. ประวัติผู้เขียน ประกอบด้วย
ชื่อ 			
ต�ำแหน่ง			
สถานที่ท�ำงานปัจจุบัน
				
ประวัติการศึกษา
E-mail 			
หมายเลขโทรศัพท์

นางสาวเอื้องทิพย์ ไตรบ�ำรุง
นักวิชาการศึกษา
หน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
dss.nrru_sped@hotmail.com
044-272942 ติดต่อภายใน 1129

82

ด้านการบริการวิชาการ

การพัฒนาชุมชนด้วย วทน. อย่างยั่งยืน
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1. ที่มาและความส�ำคัญ
ปัจจุบันเป็นที่ตระหนัก และยอมรับกันทั่วไปว่า ในประเทศที่พัฒนาแล้วนั้น ปัจจัยหนึ่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่จ�ำ เป็นอย่างยิ่ง
ต่อการพัฒนาประเทศ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ไปสู่การกินดี อยู่ดี ของประชากรโดยส่วนรวมนั้น คือ การมีฐานทาง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เข้มแข็ง มีการพัฒนา และน�ำเทคโนโลยี ไปใช้ในการด�ำเนินชีวิตอย่างจริงจัง เพื่อเป้าหมาย
สูงสุด คือประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสังคม เป็นการน�ำผลงานวิจัยและพัฒนา เช่น องค์ความรู้ เทคนิค เทคโนโลยี
เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดมุ่งหมายส�ำคัญคือการที่สามารถน�ำไปใช้งานได้จริงทั้งในเชิง
เศรษฐกิจและสังคม
จากความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท�ำให้มนุษย์คิดค้นและพัฒนาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่อ
การด�ำรงชีวติ มากขึน้ เทคโนโลยีได้เข้ามาเสริมปัจจัยพืน้ ฐานการด�ำรงชีวติ ได้เป็นอย่างดี เทคโนโลยีทำ� ให้การสร้างทีพ่ กั อาศัย
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถผลิตสินค้าและให้บริการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากขึ้น การใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีส่วนท�ำให้คุณภาพชีวิตของชุมชน สังคม และประเทศชาติพัฒนายิ่งขึ้น
การเสริมสร้างความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่ มาสนับสนุนการประกอบอาชีพ
การผลิตและการเกษตรให้กับชุมชนท้องถิ่น นับเป็นการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ ทั้งนี้
ศูนย์วิทยาศาสตร์ จึงมีแนวคิดที่จะใช้วิทยาศาสตร์เข้าไปช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่น โดยใช้กลไกการบริการวิชาการ ที่น�ำ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานอืน่ ๆ
ให้ด�ำเนินการ เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยี ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสู่ชุมชนท้องถิ่น และรวบรวมความต้องการเทคโนโลยีของชุมชนเพื่อให้พัฒนาต่อไป
เพื่อให้การบริการวิชาการศูนย์วิทยาศาสตร์ เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดและยั่งยืน ต่อชุมชนเป้าหมาย และ
เกิดประโยชน์และผลกระทบต่อทั้งคณาจารย์และนักศึกษาที่เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ศูนย์
วิทยาศาสตร์ เป็นที่รู้จักและมีบทบาทในการร่วมพัฒนาชุมชน สังคมภายนอกให้มากขึ้น และสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา “ที่พึ่งของท้องถิ่น” จึงได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรที่ด�ำเนินงาน
ศูนย์วิทยาศาสตร์ และผู้รับบริการ ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ จนได้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการด�ำเนินงานการให้บริการ
วิชาการของศูนย์วทิ ยาศาสตร์เกิดประสิทธิภาพ และสามารถแบ่งปันแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ใี ห้หน่วยงานอืน่ ได้นำ� ไปประยุกต์ใช้ตอ่ ไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพือ่ การสร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่ผผู้ ลิต โดยใช้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาช่วยในการสร้าง การพัฒนาสินค้า และ
บริการแบบใหม่ ๆ เพื่อสร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตด้านความเป็นอยู่ของคนในประเทศให้ดีขึ้น
2. เพือ่ เป็นตัวกลางการถ่ายทอดความรูแ้ ละเทคโนโลยี น�ำความเชีย่ วชาญให้บริการแก่กลุม่ เป้าหมายอย่างต่อเนือ่ ง
และทั่วถึง
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3. เพื่อส่งเสริมให้มีการน�ำผลงานวิจัยและพัฒนาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาต่อยอด
เทคโนโลยี ที่มีศักยภาพเหมาะสมต่อการใช้งานในแต่ละชุมชนท้องถิ่น เกิดผลลัพธ์ที่เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม
3. ผู้ใช้ความรู้
- บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์
- อาจารย์
- ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาวิชา
- เครือข่ายความร่วมมือ
4. มีการใช้กระบวนการจัดการความรู้
กระบวนการของความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร ดังนี้
1. การบ่งชี้ความรู้ –
		
ปรัชญา		
คิดเป็น ท�ำเป็น แก้ปัญหาเป็น โดยวิธีการแบบวิทยาศาสตร์
		
วิสัยทัศน์		
เป็ น ผู ้ น� ำ การบริ ก ารวิ ช าการและสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน ตลอดจนพัฒนาองค์กรเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ – ศึกษา แสวงหาความรู้ น�ำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อที่
จะน�ำเอาองค์ความรู้ เทคนิค เทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ สิ่งประดิษฐ์ ไปสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมต่อไป
3. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ –ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา เพื่อน�ำมาพัฒนากระบวนการให้
ความรู้หรือถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน โดยปรับปรุงวิธีการและรูปแบบเอกสารการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ทันสมัยอยู่เสมอ
4. การเข้าถึงความรู้ – องค์ความรู้ในแต่ละเรื่อง น�ำมาจัดท�ำเป็นแผ่นพับ และในเว็บไขต์
5. การเรียนรู้ – ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มี สู่บุคลากรในหน่วยงานของตนก่อน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันภายใน
หน่วยงาน ก่อนที่จะน�ำไปถ่ายทอดลงสู่ชุมชน
5. ผลลัพธ์ที่ได้
1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80
2. องค์ความรู้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีในแต่ละชุมชน 2 เรื่อง/ชุมชน
3. จ�ำนวนสถานประกอบการ/ชุมชน น�ำผลงานฯไปใช้ประโยชน์ 10 คน/ชุมชน
4. จ�ำนวนผู้รับบริการน�ำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80
5. ได้วิทยากรที่ได้จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีในแต่ละชุมชน 3 คน/ชุมชน
6. ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)
ผู้บริหารหน่วยงานให้ความส�ำคัญ พร้อมสนับสนุน และบุคลากรร่วมกันท�ำงานเป็นทีม
1. เทคนิค
		
บุคลากรทุกคนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านที่ตัวเองรู้และไม่รู้กับบุคลากรด้วยกัน พร้อมกับปรึกษาผู้บริหาร
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ดี
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2. วิธีการ
		
- มีการน�ำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
		
- การปรับใช้แบบฟอร์มในงานบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เคล็ดลับ
		
1. การท�ำงานต้องมีความเป็นผู้น�ำ
		
2. งานบริการต้องมีจิตอาสาจิตบริการ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ และส่งผลให้เกิดผล
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
		
3. ก�ำหนดกรอบนโยบาย และแผนการบริการวิชาการให้ชดั เจนและเพือ่ ให้ทกุ คนด�ำเนินตามแผนทีก่ ำ� หนด
ไว้ให้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน
		
4. ต้องท�ำงานเป็นทีมเพื่อให้ผลการด�ำเนินงานประสบความส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
		
5. ต้องท�ำงานแทนกันได้ ในงานแต่ละต�ำแหน่ง
7. การน�ำไปใช้ประโยชน์
- การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
- การบูรณาการไปใช้ในการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาท�ำงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ของชุมชน
- การขยายผลการด�ำเนินงานไปยังชุมชนอื่นๆ ที่มีความต้องการให้ค�ำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี ในรูปแบบ
ลูกข่ายชุมชน โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปช่วยเหลือ พร้อมสร้างวิทยากรแม่ข่ายในแต่ละเรื่อง เพื่อเป็นวิทยากร
หลักในแต่ละเรื่อง เพื่อไปถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ สู่หมู่บ้านหรือชุมชนลูกข่ายต่อไป
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�ำความรู้ไปใช้ประโยชน์
แบบฟอร์มที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
- แบบวัดความพึงพอใจ
- แบบใบสมัคร
- แบบประเมินผลเมื่อจบการถ่ายทอดฯ ทันที
- แบบติดตามประเมินผล
- แบบการน�ำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์
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ตัวอย่างแบบติดตามประเมินผล
แบบติดตามประเมินผล
เพื่อสามารถประมวลผลแสดงความส�ำเร็จของโครงการ ขอความร่วมมือผู้เข้าอบรมกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ชื่อ.......................................................................นามสกุล.................................................................
เนื้อหา
1. การน�ำไปใช้ประโยชน์
1  สามารถน�ำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้
2  ไม่สามารถน�ำความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ เพราะ........................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
(หากเลือกตอบข้อ 2 ไม่ต้องตอบข้ออื่นๆ)
2. ความรู้ที่ได้รับสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์และประเมินเป็นรายได้กี่บาทต่อเดือน
ค�ำอธิบาย
ประเมินเป็น รายได้หลัก (รายได้จากอาชีพประจ�ำและใช้เวลาส่วนใหญ่) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นต่อเดือน
ประเมินเป็น รายได้เสริม (รายได้เพิ่มนอกจากอาชีพประจ�ำและใช้เวลาว่าง) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นต่อเดือน
2.1 รายได้ที่ท่านได้รับเป็นแบบไหน (เลือกเพียง 1 ข้อ)
		1  รายได้หลัก		
2  รายได้เสริม
2.2 กรุณาเลือกระบุจ�ำนวนเงิน (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�ำนวน................................บาท)
หรือ (ถ้าไม่สามารถตอบข้อ 2.1 หรือ 2.2 ได้ให้ไปตอบใน ข้อ 3 หรือ ข้อ 4)
3. ท่านสามารถน�ำความรู้ไปลดรายจ่ายได้กี่บาทต่อเดือน (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�ำนวน................................บาท)
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4. ในด้านคุณภาพชีวิต (ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินได้ให้ข้ามไปข้อ 5)
1  สามารถระบุเป็นเงินจ�ำนวน.............................บาทต่อเดือน
2  ไม่เป็นตัวเงิน แต่เป็นการน�ำความรู้ไปใช้ พัฒนาอาชีพ
3  ไม่เป็นตัวเงิน แต่เป็นเรื่องความจ�ำเป็นของสังคมหรือสิ่งแวดล้อมส่วนรวม
4  ไม่เป็นตัวเงิน แต่สามารถประเมินในด้าน............................................................		
5. ท่านเริ่มน�ำความรู้ที่ได้รับไปใช้เมื่อใด
1  หลังการอบรมทันที
		
3  หลังการอบรมภายใน 3 เดือน 		

2  หลังการอบรมภายใน 1 เดือน
4  หลังการอบรมภายใน 6 เดือน

6. ท่านน�ำความรู้ที่ได้รับไปใช้ที่ไหน
1  ใช้ในครอบครัว
3  ใช้ในที่ท�ำงาน

2  ใช้ในชุมชน/กลุ่ม
4  ใช้เมื่อมีโอกาส

		
		

7. ท่านน�ำความรู้ไปขยายผลต่อในด้านใด
1  ประยุกต์เป็นองค์ความรู้ใหม่			
3  ให้บริการ / ค�ำปรึกษา 			

2  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยี/เผยแพร่ต่อ
4  อื่นๆ (โปรดระบุ...............................................)

					
ลงชื่อ……………………………………………………………………….
ผู้ประเมิน
วันที่ ……….. เดือน ………………………….พ.ศ.………….
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9. แหล่งอ้างอิง หรือ บุคคลอ้างอิง
1. หมู ่ บ ้ า นหม่ อ นไหมไร้ ส ารเคมี บ้ า นห้ ว ยทราย ต� ำ หนองมะนาว อ� ำ เภอสี ด า จั ง หวั ด นครราชสี ม า
นางนิยม เทศชารี โทร. 086-2450494
2. กลุ่มทอผ้าไหมหลุ่งประดู่ บ้านหลุ่งประดู่ อ�ำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา นางชูศรี คะเรียงรัมย์ โทร.
061-0862953
3. กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองเทียมพัฒนา ต�ำบลหนองตาดใหญ่ อ�ำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา นางนิ่ม กุลทะที
โทร. 081-0745270
4. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร คึมมะอุ-สวนหม่อน ต.หนองหว้า อ.บัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
นางวันเพ็ญ แสงกันหา โทร. 089-9493788
10. ภาพรวมของบทความ
การถ่ายทอดองค์ความรูท้ พี่ ร้อมให้บริการ สูบ่ คุ ลากรในหน่วยงานของตนก่อน เพือ่ ให้เกิดการเรียนรูร้ ว่ มกันภายใน
หน่วยงาน ก่อนที่จะน�ำไปถ่ายทอดเทคโนโลยีลงสู่ชุมชน
เป็นการน�ำเอาองค์ความรูท้ างด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงไปให้ความรูต้ อ่ ชุมชน เพือ่ เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
11. ประวัติผู้เขียน
ชื่อและนามสกุล นายยุทธนา ตอสกุล
สถานที่ท�ำงานปัจจุบัน
		
ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
		
340 ถ.สุรนารายณ์ ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง
		
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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สัมมนาผู้รับบริการเพื่อการจัดการความรู้
ส�ำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ด้านการบริการวิชาการ

1. ที่มาและความส�ำคัญ
ส�ำนักคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการเรียน
การสอน การวิจัย และการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งออกเป็น 7 งาน ดังนี้ งานบริหารทั่วไป งานกราฟิก
งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ งานห้องปฏิบัติการและซ่อมบ�ำรุงคอมพิวเตอร์ งานระบบเครือข่าย งานสารสนเทศเพื่อ
การบริหาร (MIS) และงานพัฒนาเว็บไซต์ ซึ่งงานแต่ละงานจะให้บริการแก่ผู้ใช้งานในภายในมหาวิทยาลัยที่แตกต่างกันไป
จากการให้บริการที่หลากหลายและมีผู้ใช้บริการอยู่ทุกหน่วยงาน ส�ำนักคอมพิวเตอร์จึงได้จัดโครงการสัมมนา
ผู้รับบริการเพื่อการจัดการความรู้ โดยเชิญบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ที่รับบริการจากส�ำนักคอมพิวเตอร์ มาร่วมกันน�ำ
เสนอข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในลักษณะของการจัดการความรู้ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการให้
บริการ เพื่อให้อ�ำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน และถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการ
สัมมนาจะน�ำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการในโอกาสต่อไป
2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้รับบริการจากส�ำนักคอมพิวเตอร์ในทุกๆด้านได้มาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ถึงปัญหาที่พบในการให้บริการ
ของส�ำนักคอมพิวเตอร์
2. เพือ่ สอบถามถึงความต้องการและแนวทางการพัฒนาทีเ่ หมาะสมกับการใช้งานและระเบียบปฏิบตั ทิ เี่ ปลีย่ นแปลงไป
3. ผู้ใช้ความรู้
บุคลากรส�ำนักคอมพิวเตอร์และบุคลากรหน่วยงานอื่นๆภายในมหาวิทยาลัย
4. กระบวนการจัดการความรู้
ในการสัมมนาผู้รับบริการเพื่อการจัดการความรู้ ได้แบ่งผู้เข้าร่วมการสัมมนาเป็นกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะ
ประกอบไปด้วยบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆและบุคลากรจากส�ำนักคอมพิวเตอร์ และได้ให้ทุกคนแสดงความคิดเห็น
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในกลุ่ม โดยได้แบ่งประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนออกเป็น 3 ประเด็น
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5. ผลลัพธ์ที่ได้
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยให้แต่ละกลุ่มสรุปประเด็นและออกมาน�ำเสนอ สามารถสรุปได้ดังนี้
เราเกี่ยวข้องกับส�ำนักคอมพิวเตอร์อย่างไร
ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ
ส�ำนักคอมพิวเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
- มีระบบที่ทันสมัยเข้าถึงง่าย
- มีเว็บไซต์ที่สะดวกและเห็นข้อมูลได้ชัดเจน
- มีระบบเครือข่ายที่รวดเร็วขึ้น
- มีการบริการที่รวดเร็ว เป็นเวลา ให้ค�ำปรึกษาและแก้ไขปัญหาได้ดี เข้าใจง่าย
- มีโครงสร้างองค์กรและภาระงานที่ชัดเจน
- มีห้อง IT Learning ที่ทันสมัย สวยงาม น่าใช้บริการ
- มีการเพิ่มจุดการให้บริการที่มากขึ้น
- มีการเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่
- มีบริการน�ำส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ซ่อมเสร็จแล้วในบางครั้ง
- มีการพัฒนาภาพลักษณ์และปรับปรุงครอบคลุมทุกด้าน
- มีหลักสูตรการอบรมที่หลากหลาย
แนวทางในการพัฒนาส�ำนักคอมพิวเตอร์
- อยากให้เพิ่มสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เช่น บ้านพักบุคลากร
- อยากให้มีการพัฒนาเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้ง่ายและมีระบบสารสนเทศส่วนกลางที่เชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
		 ของแต่ละหน่วยงาน
- ควรมีการจัดอบรมเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
- จัดท�ำแผนผังขั้นตอนการให้บริการ
- มีบริการน�ำส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ซ่อมเสร็จแล้วทุกครั้ง
- จัดการระบบเครือข่ายให้มีความเสถียร
- สร้าง Application ระบบ MIS ให้สามารถใช้ได้บนมือถือ
- จัดท�ำพื้นที่เก็บข้อมูลการเรียนการสอน
- เพิ่มจุด Access point ให้มากขึ้น เช่น ในแต่ละชั้นภายในอาคาร
- เตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ก่อนการอบรมทุกครั้ง
- อยากให้มีการประชาสัมพันธ์กลุ่มงานในแบบเชิงรุก ประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจน การให้บริการต่างๆ โครงการ
		 อบรม แอปพลิเคชั่น ฐานข้อมูล ระบบจัดเก็บเอกสาร
- มีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับ IT ส�ำหรับเด็กเล็ก
- อยากให้มีระบบ E- Meeting
- ซ่อมแซมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์
- ปรับปรุงการเข้าถึง Wi-Fi
- อยากให้มีการจัด KM นอกสถานที่
- เพิ่มช่องทางการให้บริการออนไลน์โดยใช้Social Media
- มี one stop service
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6. ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ
- ก่อนการจัดงานสัมมนาผู้รับบริการเพื่อการจัดการความรู้ ส�ำนักคอมพิวเตอร์ได้มีการประชุมเพื่อวางแผนและ
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
- ในการสัมมนาผู้รับบริการเพื่อการจัดการความรู้ ได้ให้บุคลากรทุกคนที่เข้าร่วมการสัมมนาทุกคนทั้งจากหน่วย
งานอื่นหรือจากส�ำนักคอมพิวเตอร์เอง ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นโดยการแบ่งกลุ่ม เพื่อหารือและสรุปประเด็น
ส�ำคัญ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบุคลากรทุกคน
- หลังจากการสัมมนาผูร้ บั บริการเพือ่ การจัดการความรู้ ส�ำนักคอมพิวเตอร์ได้มกี ารประชุมเพือ่ สรุปผลการสัมมนา
และสรุปแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ เพื่อที่จะได้น�ำไปพัฒนาต่อไป
- ความสามัคคีท�ำให้การด�ำเนินงานทุกอย่างประสบผลส�ำเร็จ
7. การน�ำไปใช้ประโยชน์
1. ส�ำนักคอมพิวเตอร์ได้แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการในด้านต่างๆให้มปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
2. บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพจากส�ำนักคอมพิวเตอร์ สามารถตอบสนอง
ความต้องการได้มากยิ่งขึ้น
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�ำความรู้ไปใช้
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.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

นายวีรพล ปุ๋ยกระโทก
นางธัญทิพย์ พรหมมณี
นายปริญญา กาจสันเทียะ
นางสาวบัณฑิตา มียิ่ง
นายศราวุธ เพียซ้าย
นายชัยศิริ หลวงแนม
นายชน ยี่นาง
นายเกรียงไกร ดวงขจร
ดร.อ่อนลมี กมลอินทร์
นายไพโรจน์ พุทธโอวาท
นายชัยพงศ์ นาคเพชร
นายพิเชฐ เกล็ดงูเหลือม
นางสาวสุพัตรา ปังสันเทียะ
นายฐิติวัสส์ กาญจนพิมาย
ดร.พัชรี ศรีกุตา
นางพนิดา เทพชาลี
นางสาวธมนวรรณพร ค้าคุ้ม
นายประพัทธ์ ดึนกระโทก
นางสาวสุพัตรา ปัญญา
นางสาวจริยา ชุมภูนุช
นางสาวกัณทิมา สง่ากลาง
นางเกียรติสุดา เพ็ชรประยูร
นางสาวมนทิราลัย เกวขุนทด
นางสาววันวิสาข์ สุขส�ำราญ
นางสาวชยาฎา เปสูงเนิน
นางสาวจุรีพร แสงเดือน
นางอารีรัตน์ แก่นกลาง
นางสาวนัยน์ปพร ปีทะ
นางสาววรรณวิไล สีมา
นางสาวรัมย์ประภา บุญทะระ
นางสาวทัศนีย์ คล่องขยัน
นางสาวศรัญญา ชูสกุล
นางสาวภิญญดา ปูนขุนทด
นางนิธิมา รัตนอังศิริกุล
นายเรืองยศ ชนไธสง
นางวราภรณ์ ศรีโพธิ์วัง
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53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

นางชนัญญ์นที โชตินิภาเจริญสุข
นางเมธินี แนบสูงเนิน
นางภาวินี รอดวินิจ
นางสาวปนัดดา ศรีมาศ
นางสาวเกศินี พึ่งกิ่ง
นางจุไรรัตน์ ห่วงยวนกลาง
นางสาวเสาวลักษณ์ แก่นกระโทก
นางสาวประภาพร เดิมสันเทียะ
นางสาวอรอนงค์ เดชชัยภูมิ
นางสาวเสาวลักษณ์ โผดนอก
นายประสบสุข จุลนาค
นางสาวสุภาภรณ์ เกวียนโคกกรวด
นางแสงจันทร์ แยกโคกสูง
นางสาวณิชานันท์ เพ็ญศรี
นายวิศรุต เทียนทิพย์การุณย์

10. ประวัติผู้เขียน
นางสาวพิชามญชุ์ สินลาลับ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส�ำนักคอมพิวเตอร์ ม.ราชภัฎนครราชสีมา
การศึกษา ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ก�ำลังศึกษาปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
pichamon.s@nrru.ac.th 085-8573166 โทรศัพท์ภายใน 2726
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ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ความรู้ที่ซ่อนอยู่ในเรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1. ที่มาและความส�ำคัญ
เรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดสร้างเมื่อ พ.ศ. 2559 โดยเงินบริจาคของคณะศิษย์เก่า
โรงเรียนฝึกหัดครูนครราชสีมา วิทยาลัยครูนครราชสีมา สถาบันราชภัฏนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ซึ่งเรือนโคราชหลังนี้ได้ชะลอ (รื้อและย้าย) มาจากอ�ำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ที่มีอายุถึง 111 ปี มีลักษณะโดดเด่น
แตกต่างจากเรือนทั่วไป (เรือนมี 2 จั่ว แต่มีพื้นที่ใช้สอยเทียบเท่าเรือน 3 จั่ว) มีการสอดประสานชิ้นส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน
เป็นองค์อาคารได้อย่างแข็งแรง มั่นคง สะท้อนให้เห็นอัจฉริยภาพและปัญญาสร้างสรรค์ของช่างท้องถิ่นโคราชที่มีความริเริ่ม
มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบโครงสร้าง แตกต่างอย่างเป็นเอกลักษณ์ ท�ำหน้าที่เป็นข้อมูลส�ำคัญทางประวัติศาสตร์และ
เป็นแหล่งเรียนรู้ทางภูมิปัญญาของท้องถิ่นชาวโคราชสืบไป
ซึ่งการด�ำเนินงานในระยะของการก่อสร้างได้เสร็จสิ้นแล้ว ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จึงมีแผนในการด�ำเนินการ
ล�ำดับต่อไป คือ การน�ำเสนอเนื้อหาทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเรือนโคราชด้วยเทคนิคต่างๆ อย่างมีสุนทรียภาพ อาทิ
การบรรยายทางวิชาการ การจัดท�ำเอกสารทางวิชาการ การประชาสัมพันธ์ หรือกระบวนการอืน่ ๆ ดังนัน้ จึงมาสูก่ ารลงความ
เห็นร่วมกันว่าในปีงบประมาณ 2560 จะได้ดำ� เนินการจัดการความรูใ้ นเรือ่ ง “องค์ความรูท้ ซ่ี อ่ นอยูใ่ นเรือนโคราช มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา” เพือ่ ระดมองค์ความรูส้ โู่ ครงสร้างเนือ้ หาหลักประกอบการน�ำเสนอเนือ้ หาทางวิชาการของเรือนโคราช
ต่างๆ และกระตุ้นให้บุคลากรรู้จักกับเรือนโคราชในขั้นพื้นฐานได้มากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์
เพื่อค้นหาองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ส�ำหรับใช้เป็นต้น
ทุนในการผลิตเอกสาร สื่อ นิทรรศการ หรือเทคนิคการน�ำเสนอเนื้อหารูปแบบอื่นๆ และกระตุ้นให้บุคลากรรู้จักกับ
เรือนโคราชในขั้นพื้นฐานได้มากยิ่งขึ้น
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3. ผู้ใช้ความรู้
3.1 บุคลากรส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3.2 ผู้มาเยี่ยมชมเรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
4. กระบวนการ
การด�ำเนินงานการจัดการความรู้ ใช้กระบวนการจัดการความรู้ของ กพร. จ�ำนวน 7 ขั้นตอน มีการด�ำเนินงานดังนี้
4.1 การบ่งชี้ความรู้
การด�ำเนินงานการจัดการความรู้ มีกลุม่ เป้าหมายหลัก คือ บุคลากรส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรมทุกคน จึงได้รว่ มกัน
สร้างกลไกในการด�ำเนินงาน โดยผู้บริหารของส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา และมีนายธนัช
แววฉิมพลีสกุล เป็นหัวหน้าทีมการจัดการความรู้ โดยในส่วนของบุคลากรทุกคนเป็นคณะกรรมการด�ำเนินงานโดยได้แบ่ง
หน้าที่ในแต่ละฝ่ายตามความสนใจ และมอบหมายให้นายชุตินันท์ ทองค�ำ เป็นเลขานุการ จากนั้นจึงประชุมระดมความคิด
เห็นถึงความรู้ท่ีจ�ำเป็นต่อการปฏิบัติงาน โดยมีความเห็นร่วมกันในการขยายงาน ในส่วนของพิพิธภัณฑ์ฯ สืบเนื่องจาก
ทีค่ ณะศิษย์เก่าฯ มอบเรือนโคราชให้มหาวิทยาลัยโดยมีสำ� นักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นผูด้ แู ล เพือ่ ให้เรือนโคราชเกิดประโยชน์
สูงสุด จึงได้ด�ำเนินการก�ำหนดเป็นประเด็น ในการจัดการความรู้ คือ “องค์ความรู้ที่อยู่ในเรือนโคราช”

4.2 การสร้างและการแสวงหาองค์ความรู้
คณะกรรมการจัดการความรู้ ได้เน้นกระบวนการสร้างและแสวงหาองค์ความรู้ เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์
ให้กับบุคลากรของส�ำนักศิลปะฯ จึงได้ออกแบบกิจกรรมออกเป็น 4 ขั้นตอนดังนี้
		
4.2.1 การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อหาแนวทางในการสร้างและแสวงหาความรู้ โดยได้ร่วมกัน
ก�ำหนดกิจกรรมและแบ่งหน้าที่อย่างไม่เป็นทางการ สร้างการพูดคุยด้วยบรรยากาศที่ไม่เคร่งเครียด โดยผลจากการพูดคุย
ได้แนวทางในการระดมข้อค�ำถามจากผู้เยี่ยมชม และจะได้ก�ำหนดวันในการท�ำ Mind Map เพื่อวิเคราะห์ประเภทของ
ข้อค�ำถามในภายหลัง
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4.2.2 การแสวงหาองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านพิพิธภัณฑ์ จากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับเทคนิคการจัดแสดงในเรือนโคราชและการอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์ (23-24 มีนามคม 2560)

		
4.2.3 การศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) ในแหล่งเรียน
รู้ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ณ ห้องไทยนิทัศน์และวัฒนธรรมอาเซียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งได้พูดคุยกับผู้บริหาร
และเจ้าที่ที่ดูแลโดยตรงเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท�ำงานระหว่างกัน เกิดเครือข่ายที่สามารถปรึกษาระหว่าง
หน่วยงานได้ในอนาคต
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4.2.4 องค์ความรู้ที่อยู่ในรูปแบบเอกสาร (Explicit Knowledge) เล่มหลัก คือ เรือนโคราช พ.ศ. 2559
เขียนโดย ศิษย์เก่าโรงเรียนฝึกหัดครู วิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งเป็นคณะผู้ท�ำงาน
ระดมทุนและจัดสร้างเรือนโคราชหลังนี้

4.3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
น�ำข้อค�ำถามที่ผู้ชมได้สอบถาม มาจัดให้เป็นระบบ โดยใช้ Mind Map เป็นเครื่องมือ น�ำเสนอในรูปของร่าง
Mind Map และร่างรูปแบบตารางค�ำถาม-ค�ำตอบ ซึ่งสามารถน�ำเสนอในรูปแบบ Info Graphic ได้ในภายหลังเนื่องจาก
กระบวนการนี้ใช้เวลาในการจัดท�ำ
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4.4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้
เมื่อจัดท�ำ Mind Map ที่ใช้คอมพิวเตอร์หรือวาดด้วยมือให้มีสีสันสวยงาม อ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้น และท�ำตาราง
ค�ำถาม-ค�ำตอบเสร็จเรียบร้อย ด�ำเนินการน�ำเสนอต่อบุคลากรสายสนับสนุน และผู้บริหารของส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม
เพื่อท�ำการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม
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4.5 การสร้างการเข้าถึงความรู้
1. น�ำเสนอข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ ได้แก่ www.koratmuseum.com และ www.koratculture.com
2. ทดลองจัดท�ำนิทรรศการฉบับชัว่ คราว และสังเกตพฤติกรรมของผูช้ มว่ามีความสนองตอบต่อนิทรรศการอย่างไร
และให้น�ำผลกลับไปปรับปรุงอีกครั้ง
3. จัดท�ำ Postcard อธิบายรายละเอียดเรือนโคราชในฉบับย่อ เพื่อให้เข้าใจง่าย

4.6 การแบ่งปันและการแลกเปลี่ยน
1. มีการฝึกบุคลากรของส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรมในการต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมเรือนโคราชกลุ่มทั่วไป โดยผู้ปฏิบัติ
งานหลักรายงานผลการสังเกตพฤติกรรม และอธิบายรายละเอียดเติมซ�้ำๆ
2. มีการร่วมแสดงความคิดเห็นจากประสบการณ์ที่ได้พบน�ำไปสู่การปรับปรุงการท�ำงาน รวมถึงประสบการณ์
ในการท�ำการจัดการความรู้ในครั้งนี้
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4.7 การเรียนรู้
- กระบวนการเรียนรู้ยังคงเน้นการพูดคุยหลังจากการต้อนรับผู้ชมเรือนโคราชอยู่เสมอ เน้นการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้น
จากการสังเกต การใส่ใจในรายละเอียด ก่อให้เกิดผลทางอ้อม คือ จิตสาธารณะที่จะเกิดจากการได้พูดได้คุย
- ในส่วนของนิทรรศการออนไลน์ ยังคงต้องปรับปรุงข้อมูลให้มีความครอบคลุม สนองต่อความต้องการอยู่เสมอ
โดยขยายมิติไปในการสร้างจุดแข็งในด้านวิชาการของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น เป็นแหล่งที่อ�ำนวยความสะดวกต่อผู้สนใจ
ในเรือนโคราชที่จะได้มาค้นคว้าในระบบออนไลน์ได้สะดวกยิ่งขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้ น�ำมาสู่การเกิดผู้ชมหน้าใหม่ที่จะ
หมุนเวียนเข้ามาชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา และเรือนโคราช
5. ผลลัพธ์ที่ได้
องค์ความรู้หรือผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดการความรู้ เรื่อง “องค์ความรู้ที่ซ่อนอยู่ในเรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา” โดยได้ประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1) ข้อมูลเรือนเก่า ณ อ�ำเภอคง 2) ลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมไทโคราช
3) การระดมทุนของคณะศิษย์เก่าฯ ในการจัดสร้างเรือนโคราช 4) การด�ำเนินการชะลอ-ปรุงเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 5) ความรู้พื้นฐานด้านโครงสร้าง-สถาปัตยกรรมในเรือนโคราช 7) วัตถุประกอบเรือน 8) การบริหารจัดการ
เรือนโคราช และอนาคตของเรือนโคราช จากนั้นจึงได้รวบรวมและจัดท�ำเป็นผลลัพธ์ใน 2 มิติคือ
1) จัดท�ำ webpage ใน www.koratmuseum.com เพื่อบริการแก่ผู้เยี่ยมชมทั่วไป
2) จัดท�ำตารางวิเคราะห์ค�ำถาม-ค�ำตอบที่ผู้ชมถามซ�้ำๆ (Q&A) และจัดท�ำเป็น Postcard เพื่อให้เข้าใจง่าย
6. ปัจจัยสู่ความส�ำคัญ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)
- พูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการ ในบรรยากาศทีไ่ ม่เคร่งเครียดไม่เพิม่ ภาระงานหลัก แต่มงุ่ แก้ปญ
ั หาเพิม่ ประสิทธิภาพ
การท�ำงาน
- กระตุ้นให้เปิดรับสิ่งใหม่ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านที่ตัวเองไม่รู้หรือไม่ได้ปฏิบัติงาน
- มีการแสวงหาองค์ความรู้ที่เผยแพร่บนสื่ออินเทอร์เน็ต
- มีการศึกษาดูงาน ณ องค์กรที่มีขนาดและบริบทคล้ายคลึงกัน โดยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มีประสบการณ์ตรง
- มีการด�ำเนินงานจริง เพื่อให้ได้องค์ความรู้ควบคู่กับการได้งานไปพร้อมๆ กัน เมื่อเกิดข้อสงสัยก็จะเกิดการพูดคุย
แลกเปลี่ยนระหว่างการปฏิบัติงานได้ทันที น�ำมาสู่แนวทางการปรับปรุงการท�ำงานที่เหมาะสม
- จะต้องบูรณาการกับกิจกรรมอื่นๆ ขององค์กรได้ เกิดประโยชน์ในหลายมิติ
7. การใช้ประโยชน์
องค์ความรู้หรือผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดการความรู้ เรื่อง องค์ความรู้ที่ซ่อนอยู่ในเรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา จะเป็นการรวมข้อค�ำถาม ข้อสงสัย จากผู้ชมหลายกลุ่มเพื่อน�ำมาสร้างเอกสารที่รวบรวมค�ำตอบที่ถูกจัดเรียง
เป็นหมวดหมู่ และตอบข้อสงสัยโดยผูเ้ ชีย่ วชาญด้านต่างๆ ของส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพือ่ มาเป็นแนวทางในการผลิตสือ่
ชนิดต่างๆ อาทิ 1) สื่อประชาสัมพันธ์ 2) สื่อการเรียนรู้ 3) นิทรรศการ 4) เอกสารทางวิชาการ 5) เทคนิคการน�ำเสนอ
รูปแบบอื่นๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบอื่นๆ ส่วนประโยชน์ของบุคลากรส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรมจะท�ำให้ได้รู้จัก
และเข้าในรายละเอียดของเรือนโคราชได้เพิม่ ขึน้ และจะสามารถท�ำงานทดแทนกันได้ในการบริการแก่ผมู้ าเยีย่ มเรือนโคราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�ำความรู้ไปใช้
ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้น�ำความรู้ที่ได้มาใช้ในการสร้างโครงสร้างเนื้อหาในการผลิตสื่อชนิดต่างๆ
จากการประเมินผลโดยการสังเกต พบว่า การด�ำเนินการจัดการความรูโ้ ดยการแสวงหาความรูจ้ ากภายนอกในการไปศึกษา
ดูงาน ท�ำให้ได้เปลี่ยนบรรยากาศท�ำงาน ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และได้มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนในการต้อนรับ
ผู้มาเยี่ยมชมเรือนโคราช ได้แสดงถึงความสามัคคี ช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ในทุกขั้นตอน และส่งผลทางอ้อมที่ท�ำให้บุคลากร
กล้าคิด กล้าแสดงออก และมุ่งปฏิบัติงานเพื่อความเป็นเลิศขององค์กรในด้านอื่นๆ อีกด้วย
- ตัวอย่างผลการน�ำข้อมูลที่เผยแพร่ไว้บน www.koratmuseum.com/bankorat.html มีผู้น�ำไปประกอบการ
สร้างเรือนแบบโคราช (ที่มา : https://pantip.com/topic/36853656)

9. แหล่งอ้างอิง หรือบุคคลอ้างอิง
- หนังสือเรือนโคราช พ.ศ. 2559 โดย คณะศิษย์เก่า โรงเรียนฝึกหัดครู วิทยาลัยครูสถาบันราชภัฏ และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา
- เรือนโคราช (เรือนพ่อคง) “เรือนแห่งความดี ความจริง ความงาม ความสุข และความพอดี พอเพียงแบบวิถโี คราช
โดย ดร.ดุลย์พิชัย โกมลวานิชย์
10. ประวัติผู้เขียน
ชื่อ – สกุล :		
ต�ำแหน่งปัจจุบัน :
				
ประวัติการศึกษา :		
				
				
				
อีเมลล์ : 			
หมายเลขโทรศัพท์ :

นายชุตินันท์ ทองค�ำ
หัวหน้ากลุ่มงานหอวัฒนธรรมและศูนย์การเรียนรู้
ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) นิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
sawadeegan@msn.com
044 – 009009 ต่อ 1013 โทรศัพท์มือถือ 083 – 129 9983
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ด้านการบริหารจัดการ
แนวปฏิบัติที่ดีในการเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำบัตรประจ�ำตัวนักศึกษาใหม่
ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1. ที่มาและความส�ำคัญ
ศูนย์บริการการศึกษา เป็นหน่วยงานทีใ่ ห้บริการด้านระบบทะเบียนและประเมินผลเพือ่ สนับสนุนการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัย ยึดหลักการบริหารแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” แบ่งงานออกเป็น 4 ด้านด้วยกัน คือ การรับ
นักศึกษา การลงทะเบียนเรียน การจัดตารางสอนตารางสอบ และการประมวลผลการศึกษา ด้วยปณิธานอันมุ่งมั่นที่จะให้
“บริการด้วยคุณภาพ สร้างความประทับใจแก่ผรู้ บั บริการ” ตลอดจนวิสยั ทัศน์ทจี่ ะเป็น “ศูนย์บริการด้านทะเบียนและประเมิน
ผลที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับระดับสากล” ศูนย์บริการการศึกษาจึงด�ำเนินงานภายใต้ ISO 9001 ผ่านวงจรบริหารงาน
คุณภาพ (plan-do-check-act) โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ (knowledge management, KM) เป็นเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนวงจร กระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (continual improvement) สู่ผลสัมฤทธิ์คือนวัตกรรม
(innovation) ซึ่งการบริหารงานดังกล่าวก่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี ยกตัวอย่างเช่น แนวปฏิบัติที่ดีในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การท�ำบัตรประจ�ำตัวนักศึกษาใหม่ ซึ่งมีพัฒนาการดังนี้
1.1 ปีการศึกษา 2551-2555 : มหาวิทยาลัยได้จัดจ้างให้ธนาคารด�ำเนินการจัดท�ำบัตรประจ�ำตัวนักศึกษาใหม่
พร้อมกับเป็นบัตรบริการเงินด่วน ATM มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปี แต่กระบวนการท�ำบัตรประจ�ำตัว
นักศึกษาใหม่โดยธนาคารมีความล่าช้า ใช้ประมาณ 6-7 สัปดาห์หลังเปิดภาคเรียนนักศึกษาจึงจะได้รับบัตร ในระหว่างที่
รอนั้นศูนย์บริการการศึกษาจะต้องด�ำเนินการจัดท�ำบัตรส�ำรองให้เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้บริการอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย
ไปพลางก่อน ศูนย์บริการการศึกษาได้พิจารณาข้อดีข้อเสียจากการท�ำบัตรโดยวิธีการจัดจ้างว่าหากจัดท�ำบัตรนักศึกษาเอง
ค่าใช้จ่ายบัตรนักศึกษาจะมีราคาต่อบัตรลดลง และนักศึกษาได้รับบัตรเร็วขึ้นทันต่อการใช้งาน และน�ำเสนอนโยบายนี้
ต่อมหาวิทยาลัย
1.2 ปีการศึกษา 2556-2557 : มหาวิทยาลัยได้มอบหมายศูนย์บริการการศึกษาด�ำเนินการเกี่ยวกับการท�ำบัตร
นักศึกษาใหม่ เพื่อใช้ติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยได้ทันการณ์ ต่อมาศูนย์บริการการศึกษาได้ด�ำเนินการ
ให้นักศึกษาที่มารายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ พร้อมถ่ายรูปท�ำบัตรนักศึกษาในวันเดียวกัน จ�ำแนกนักศึกษาตาม
ส�ำนักวิชา ใช้ระยะเวลา 2 วันในการถ่ายรูปนักศึกษา จากการด�ำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2556-2557 พบว่านักศึกษา
ต้องมาเข้าแถวเพือ่ จองคิวถ่ายรูปท�ำบัตรเป็นจ�ำนวนมากเกิดความคับแคบแออัดเพือ่ รอเจ้าหน้าทีเ่ รียกตามล�ำดับคิว ใช้บคุ ลากร
ปฏิบัติงานจ�ำนวนมากและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอในการใช้งาน
1.3 ปีการศึกษา 2558-2559 : ผูร้ บั ผิดชอบโครงการจึงมีแนวคิดทีจ่ ะพัฒนาโปรแกรมจองคิวถ่ายรูปท�ำบัตรนักศึกษา
ออนไลน์ผ่านระบบทะเบียนและประเมินผลมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหานักศึกษามาเข้าแถวเพื่อจองคิวถ่ายรูป
ท�ำบัตรประมาณ 3,500 ราย โดยแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 4 ช่วงเวลาต่อจ�ำนวนคน 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�ำดับ เป็นการ
จองคิวล่วงหน้า จากการด�ำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2558-2559 พบว่าการน�ำโปรแกรมจองคิวท�ำบัตรนักศึกษามาใช้
ช่วยให้ศูนย์บริการการศึกษาบริหารจัดการนักศึกษาจ�ำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการท�ำงานใน
วันปฏิบัติงานจริง ลดจ�ำนวนบุคลากร และยังช่วยให้นักศึกษาสามารถบริหารจัดการเวลาได้ แต่ยังพบปัญหาเกี่ยวกับสถาน
ที่ไม่เอื้ออ�ำนวยเนื่องจากแสงสว่างไม่เพียงพอท�ำให้ภาพถ่ายไม่ชัดเจน การปรับแสงของภาพไม่คงที่ท�ำให้ภาพด�ำหรือขาว
เกินไป ขนาดภาพไม่พอเหมาะ
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เจ้าหน้าที่ถ่ายรูปนักศึกษาจ�ำนวน 3 คน/ชุด (จ�ำนวน 10 ชุด)
1.4 ปีการศึกษา 2560 : ผูร้ บั ผิดชอบได้มกี ารคิดวิเคราะห์งานและออกแบบกระบวนการใหม่ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การท�ำบัตรประจ�ำตัวนักศึกษาใหม่ โดยการพัฒนาโปรแกรมการ Crop และ Upload ภาพออนไลน์ในระบบทะเบียนและ
ประมวลผล ซึ่งจะเป็นการลดกระบวนการปฏิบัติงาน ลดบุคลากร ลดค่าใช้จ่าย และตอบสนองผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ยังตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยด้านการน�ำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ ก่อให้เกิดการ
ประหยัดทรัพยากรทัง้ ด้านก�ำลังคน งบประมาณ และเวลา ผลลัพธ์ทไี่ ด้คอื การสร้างสรรค์นวัตกรรม อันสอดคล้องกับเอกลักษณ์
มหาวิทยาลัยที่มุ่งมั่นจะเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม”

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรูปที่นักศึกษา Upload จ�ำนวน 1 คน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการ
2.2 เพื่อลดขั้นตอนการท�ำบัตรประจ�ำตัวนักศึกษาใหม่
2.3 เพื่อให้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง
2.4 เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม
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3. ผู้ใช้ความรู้
3.1 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านงานทะเบียนนักศึกษา และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี และสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีการถ่ายรูปท�ำบัตรประจ�ำตัวนักศึกษาใหม่
3.2 นักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ�ำปีการศึกษา 2560 ทุกระดับการศึกษา
4. มีการใช้กระบวนการจัดการความรู้
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำบัตรประจ�ำตัวนักศึกษาใหม่นั้น มีการด�ำเนินงานผ่านวงจรบริหารงานคุณภาพ
(plan-do-check-act) โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ (knowledge management, KM) เป็นเครือ่ งมือในการขับเคลือ่ น
วงจร กระตุน้ ให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง (continual improvement) สูผ่ ลสัมฤทธิค์ อื นวัตกรรม (innovation)
ดังนี้
4.1 ด�ำเนินงานผ่านวงจรบริหารงานคุณภาพ (plan-do-check-act) : ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ดังอธิบายในหัวข้อ
1.1-1.4) ได้มีวิวัฒนาการในการพัฒนาปรับปรุงการด�ำเนินการจัดท�ำบัตรประจ�ำตัวนักศึกษาให้รวดเร็วขึ้น เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ ผ่านวงจรบริหารงานคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนงานจากวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่ได้ก�ำหนดขึ้น การปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่ได้เขียนไว้อย่างเป็นระบบในคู่มือการปฏิบัติงานของระบบ ISO 9001
และมีความต่อเนื่อง การตรวจสอบผลการด�ำเนินงานในแต่ละขั้นตอนของแผนงานว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น จ�ำเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใด และการปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา เพื่อน�ำไปใช้ในการท�ำงานครั้งต่อไป
4.2 มีการใช้กระบวนการจัดการความรู้ (knowledge management, KM) : 7 ขั้นตอน
		 4.2.1 การบ่งชีค้ วามรู้ : มีการพิจารณาว่าจะท�ำอย่างไรให้การท�ำบัตรประจ�ำตัวนักศึกษาใหม่บรรลุเป้าหมาย
ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำบัตร ในที่สุดก็พบว่าต้องมีการพัฒนาโปรแกรมการ crop และ upload ภาพออนไลน์
ในระบบทะเบียนและประมวลผล และการให้นักศึกษา crop และ upload ภาพออนไลน์เข้าสู่ระบบทะเบียนและ
ประมวลผลด้วยตนเอง เป็นวิธีที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี
		 4.2.2 การสร้างและแสวงหาความรู้ : มีการแสวงหาความรูจ้ ากภายนอก ซึง่ เป็นหน่วยงานทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน
เช่น ส�ำนักทะเบียนในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของประเทศไทย
		 4.2.3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ : มีการวางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมส�ำหรับการเก็บความรู้
อย่างเป็นระบบเพื่อการเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องในอนาคต ด้วยวิธี
			
4.2.3.1 ประชุมระดมสมองเพื่อก�ำหนดวิธีการ กลุ่มเป้าหมาย และกรอบเวลาในการท�ำงาน
			
4.2.3.2 วางโครงสร้างความรูด้ า้ นการพัฒนาโปรแกรมการ crop และ upload ภาพออนไลน์ในระบบ
ทะเบียนและประมวลผล
			
4.2.3.3 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดท�ำโปรแกรมการ crop และ upload ภาพในระบบทะเบียน
และประมวลผลการศึกษา
		 4.2.4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ :
			
4.2.4.1 จัดท�ำรายละเอียดค�ำอธิบายองค์ความรู้ด้านการ Crop ภาพและ Upload ภาพเข้าระบบฯ
เพื่อท�ำบัตรนักศึกษาในรูปไฟล์ pdf (เอกสารประกอบ 1) และคลิป(Clip) (เอกสารประกอบ 2)
			
4.2.4.2 จัดท�ำคู่มือองค์ความรู้ด้านการตรวจสอบการ Upload ภาพนักศึกษา ส�ำหรับท�ำบัตร
ประจ�ำตัวนักศึกษา (เอกสารประกอบ 3)
		 4.2.5 การเข้าถึงความรู้ : มีการท�ำให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก 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�ำแนะน�ำการ Upload (pdf)
				
(http://reg7.sut.ac.th/iupload/uploadimg/cropimg01.pdf)
			
4.2.5.3 Link Video แนะน�ำการ Upload https://www.youtube.com/
				
watch?v=rMo13N2e9TQ&feature=youtu.be
		 4.2.6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ :
			
4.2.6.1 ใช้ระบบพี่เลี้ยงในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยการจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ
crop ภาพและ upload ภาพเข้าระบบฯ เพือ่ ท�ำบัตรให้กบั นักศึกษาพีเ่ ลีย้ ง ตลอดจนการลงมือปฏิบตั เิ พือ่ ทดลองกับนักศึกษา
กลุ่มตัวอย่าง
			
4.2.6.2 จัดให้มเี วทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ด้วยการจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรูด้ า้ นการ crop ภาพและ
upload ภาพเข้าระบบฯ เพื่อท�ำบัตรทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ
		 4.2.7 การเรียนรู้ : ท�ำให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงานด้วยการเขียนเป็นวิธีการปฏิบัติงานขึ้นมา (work
instruction) (เอกสารประกอบ 4) สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากสร้างองค์ความรู้ การน�ำความรู้
ไปใช้ให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ และน�ำความรู้ที่ได้ไปหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง
5. ผลลัพธ์ที่ได้
5.1 ความพึงพอใจในการให้บริการ : นักศึกษาระดับปริญญาตรี จ�ำนวน 4,157 คน และระดับบัณฑิตศึกษา
จ�ำนวน 315 คน สามารถ crop และ upload ภาพถ่ายตนเองเข้าสูร่ ะบบได้อย่างสมบูรณ์แบบ พบข้อผิดพลาดทีต่ อ้ งด�ำเนิน
การส่งกลับมาใหม่อีกครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.92 จากผลการส�ำรวจความพึงพอใจด้านความสะดวกในการใช้งานระบบ
เพื่อ upload ภาพสะดวกกว่าการมาเข้าคิวถ่ายภาพด้วยตนเอง มีผลการประเมินในระดับมาก (คะแนน 4.25 จากคะแนน
เต็ม 5 คะแนน หรือร้อยละ 85.03 (เอกสารประกอบ 5) แสดงให้เห็นว่าเป็นการออกแบบระบบที่ตอบสนองคนรุ่นใหม่ได้
เป็นอย่างดี สะดวก รวดเร็ว นักศึกษาได้รับบัตรในวันเปิดภาคเรียน ท�ำให้นักศึกษาสามารถน�ำบัตรนี้ไปใช้บริการหน่วยงาน
ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยได้ทันที เช่น ห้องสมุดเพื่อยืมสื่อสารสนเทศ ตรวจสอบการเข้าห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หรือ
หอพักภายในมหาวิทยาลัย
5.2 ลดขั้นตอนการท�ำบัตรนักศึกษาใหม่ : การจัดการเพื่อท�ำบัตรนักศึกษาในรูปแบบนี้ ท�ำให้ไม่ต้องใช้บุคลากร
จ�ำนวนมากเพื่อไปถ่ายรูปนักศึกษาในเวลาที่จ�ำกัด โดยศูนย์บริการการศึกษาใช้บุคลากรจ�ำนวน 2 – 3 คน เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องของรูป หลังจากนักศึกษา upload ภาพ
5.3 มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง : ตลอดระยะเวลา 10 ปี มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำบัตรประจ�ำตัวนักศึกษาใหม่อย่างต่อเนื่อง เริ่มจากการจัดจ้างให้ธนาคารด�ำเนินการ
ศูนย์บริการการศึกษาด�ำเนินการเอง พัฒนาโปรแกรมจองคิวถ่ายรูป พัฒนาโปรแกรมการ crop และ upload ภาพออนไลน์
จนกระทั่งปัจจุบันนักศึกษาสามารถ crop และ upload ภาพถ่ายตนเองเข้าสู่ระบบได้อย่างสมบูรณ์แบบ
5.4 สร้างสรรค์นวัตกรรม : ปัญหาและอุปสรรคในการท�ำงานประจ�ำก่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรม “โดยการพัฒนา
โปรแกรมการ crop และ upload ภาพออนไลน์ในระบบทะเบียนและประมวลผล” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงาน
6. ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ
6.1 ปณิธานอันมุ่งมั่นที่จะให้ “บริการด้วยคุณภาพ สร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ” ท�ำให้ศูนย์บริการ
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การศึกษาเข้าใจความต้องการของผู้รับบริการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เข้ากับบริบทของนักศึกษายุคใหม่ที่ทุกคนมี
smart phone มีการเข้าถึงข้อมูลได้ในทุกที่ ทุกเวลา การออกแบบระบบโปรแกรมการ crop และ upload ภาพ ท�ำให้ตอบ
โจทย์ผู้รับบริการ ที่มีความสะดวก รวดเร็ว
6.2 การด�ำเนินงานผ่านวงจรบริหารงานคุณภาพ ที่ได้วางแผนงาน (P) น�ำไปปฏิบัติ (D) ระหว่างการปฏิบัติ
ก็ด�ำเนินการตรวจสอบ (C) พบปัญหาก็ท�ำการแก้ไขหรือปรับปรุง (A) การใช้กระบวนการจัดการความรู้ (KM) มาเป็น
เครื่องมือในการขับเคลื่อนวงจร และการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (continual improvement)
7. การน�ำไปใช้ประโยชน์
การออกแบบกระบวนการใหม่ ด้วยการจัดท�ำโปรแกรมการ crop และ upload ภาพเข้าสู่ระบบทะเบียนและ
ประมวลผล ท�ำให้ลดกระบวนการปฏิบตั งิ าน ไม่ตอ้ งจัดเตรียมสถานทีถ่ า่ ยรูป เจ้าหน้าทีถ่ า่ ยรูป และสามารถผลิตบัตรนักศึกษา
ได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีรูปภาพที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย รูปภาพชัดเจนสวยงาม สามารถพิมพ์ลงบัตรได้
ทันที และพร้อมแจกให้นักศึกษาน�ำไปใช้แสดงตนกับหน่วยงานที่ให้บริการนักศึกษา และประโยชน์ที่ได้รับการปรับเปลี่ยน
วิธีการท�ำบัตรนักศึกษาใหม่ ดังนี้
7.1 ด้านคน : ลดจ�ำนวนบุคลากร และ นักศึกษาช่วยงาน จากเดิม 32 คน เหลือ 3 คน
7.2 ด้านระยะเวลา : มีเวลาในการด�ำเนินการตรวจสอบรูป ไม่ต้องรีบเร่ง
7.3 ด้านงบประมาณ : ลดค่าใช้จ่ายในช่วงวันถ่ายรูปการด�ำเนินการ
7.4 ด้านการจัดการ : 1) ไม่ต้องจัดเตรียมสถานที่ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบไฟฟ้า
					 2) หลีกเลี่ยงความเสี่ยงเรื่องไฟฟ้าดับและไม่สามารถถ่ายรูปได้
					 3) ลดกิจกรรมในช่วงการขึ้นทะเบียนรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ท�ำให้
					
นักศึกษามีเวลาไปประสานงานเพื่อด�ำเนินการด้านอื่น ๆ เช่น
					
ทุนการศึกษา ตรวจสุขภาพ เป็นต้น
		
8. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�ำความรู้ไปใช้
8.1 ผลการประเมินความพึงพอใจในการ crop / upload ภาพถ่ายเพื่อท�ำบัตรนักศึกษา (เอกสารประกอบ 5)
8.2 ผลการประเมินการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ crop/upload ภาพถ่ายเพื่อท�ำบัตรนักศึกษา (เอกสาร
ประกอบ 6)
9. แหล่งอ้างอิง หรือ บุคคลอ้างอิง
9.1 เอกสารประกอบ 1 : รายละเอียดค�ำอธิบายองค์ความรู้ด้านการ Crop ภาพและ Upload ภาพเข้าระบบฯ
เพื่อท�ำบัตรนักศึกษาในรูปไฟล์ pdf
9.2 เอกสารประกอบ 2 : คลิป (Clip) ค�ำแนะน�ำการ crop / upload ภาพถ่ายเพื่อท�ำบัตรนักศึกษา https://
www.youtube.com/watch?v=rMo13N2e9TQ&feature=youtu.be
9.3 เอกสารประกอบ 3 : จัดท�ำคู่มือองค์ความรู้ด้านการตรวจสอบการ Upload ภาพนักศึกษา ส�ำหรับท�ำบัตร
ประจ�ำตัวนักศึกษา
9.4 เอกสารประกอบ 4 : วิธีการปฏิบัติงาน (work instruction)
9.5 เอกสารประกอบ 5 : ผลการประเมินความพึงพอใจในการ crop / upload ภาพถ่ายเพื่อท�ำบัตรนักศึกษา
และคลิป (Clip) ของนักศึกษาที่แสดงความพอใจการให้บริการในรูปแบบนี้
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นักศึกษา

9.6 เอกสารประกอบ 6 : ผลการประเมินการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ crop/upload ภาพถ่ายเพื่อท�ำบัตร

9.7 เอกสารประกอบ 7 : ประมวลภาพศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ดังแสดงในภาพ)

10. ภาพรวมของบทความ
เป็นการน�ำเสนอแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ี ในการ Crop และ Upload ภาพออนไลน์ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการท�ำบัตรนักศึกษา
ใหม่ผ่านวงจรบริหารงานคุณภาพ 4 ขั้นตอน คือ 1. Plan-การวางแผนงานจากวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ก�ำหนดขึ้น
2. Do-การปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่ได้เขียนไว้อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง 3. Check-การตรวจสอบผล
การด�ำเนินงานในแต่ละขั้นตอนของแผนงานว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น จ�ำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใด
4. Act-การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา เพื่อน�ำไปใช้ในการท�ำงานครั้งต่อไป ซึ่งทั้ง 4 ขั้นตอนนี้ขับเคลื่อนโดยกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ (knowledge management, KM) ก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (continual improvement)
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 จนถึง ปีการศึกษา 2560 ผลลัพธ์ที่ได้คือนวัตกรรม (innovation) ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ของการ
ด�ำเนินงานและผลส�ำเร็จดังรูป

INNOVATION

KM
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11. ประวัติผู้เขียน ประกอบด้วย
11.1 นางสาวอภิญญา ลิ้มสุวัฒน์
ต�ำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายทะเบียนนักศึกษา
		
สถานที่ท�ำงาน : ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
		
ประวัติการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
		
อีเมล์ : apinya@sut.ac.th โทรศัพท์ : 044-223017
11.2 นายสมนึก คงกลาง		
ต�ำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์
		
สถานที่ท�ำงาน : ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
		
ประวัติการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
		
อีเมล์ : Somnuk@sut.ac.th
โทรศัพท์ : 044-223018
11.3 นายเศวตฤกษ์ เสนาะเสียง
ต�ำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
		
สถานที่ท�ำงาน : 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�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1. ที่มาและความส�ำคัญ
คู่มือการปฏิบัติงาน หรือคู่มือการใช้งาน เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการทํางานที่มีจุดเริ่มต้น และสิ้นสุดของ
กระบวนการ ที่ระบุถึง ขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่างๆ ขององค์กรและวิธีควบคุมกระบวนการนั้น
มักจัดทําขึ้น สําหรับลักษณะงานที่ซับซ้อน มีหลายขั้นตอนและเกี่ยวข้องกับคนหลายคน และสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน การจัดท�ำคู่มือการปฏิบัติงานทําให้ได้งานที่มีคุณภาพตามที่กําหนด ผู้ปฏิบัติงานไม่
เกิดความสับสน แต่ละหน่วยงานรู้งานซึ่งกันและกัน บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่สามารถทํางานแทนกันได้ สามารถเริ่มปฏิบัติ
งานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วเมื่อมีการโยกย้ายตําแหน่งงาน ลดขั้นตอนการทํางานที่ซับซ้อน ลดข้อผิดพลาดจากการทํา
งานที่ไม่เป็นระบบ ช่วยในการออกแบบระบบงานใหม่และปรับปรุงงาน ฯลฯ
จากเหตุผลข้างต้น ส�ำนักงานผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจัดท�ำโครงการ
“การบริหารจัดการเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ” แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้ คือ (1) คูม่ อื ระบบการเวียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ของส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี (2) คู่มือการจัดแฟ้มเอกสารของส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้
ผู้ใช้งานมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการท�ำงานและสามารถน�ำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ภายใต้แนวคิด (concept) คนทํางาน “รู้งาน” ผู้บังคับบัญชา “ได้งานมาตรฐานเดียวกัน องค์กร
“มีประสิทธิภาพ” ผู้รับบริการ “พึงพอใจ”
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้มีคู่มือการจัดเก็บเอกสารประจ�ำส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 เพื่อให้มีคู่มือระบบการเวียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.3 เพื่อเป็นมาตรฐานและใช้ยึดถือในการปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
2.4 เพื่อน�ำระบบสารสนเทศมาใช้ในการสนับสนุนการท�ำงานให้มีประสิทธิภาพ
2.5 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของส�ำนักงานผู้อ�ำนวยการ
3. ผู้ใช้ความรู้
3.1 คู่มือระบบการเวียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
		
 ผู้อ�ำนวยการ รองผู้อ�ำนวยการ และหัวหน้ากลุ่มงาน ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2 คู่มือการจัดแฟ้มเอกสารของส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
		
 บุคลากรส�ำนักงานผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. กระบวนการหรือขั้นตอนการจัดการความรู้
4.1 การบ่งชี้ความรู้
		 ที่ปรึกษาโครงการและคณะกรรมการ ประชุมเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาของงานปัจจุบัน ในการ
หาแนวทางการบริหารจัดการเอกสารที่มีประสิทธิภาพ มีรายละเอียดดังนี้
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			 1) วิเคราะห์ปัญหาจากระบบเดิม ปัญหาจากวิธีการท�ำงาน ปัญหาจากขั้นตอนการส่งงาน ข้อมูลและ
เอกสาร และปัญหาจากการเวียนและการจัดเก็บเอกสาร
			 2) ก�ำหนดแผนการด�ำเนินงานและวิธีการจัดการความรู้
4.2 การสร้างและแสวงหาความรู้
			 1) ศึกษาหาข้อมูลเบื้องต้น โดยการศึกษาจากแนวปฏิบัติที่ดี ผ่านทางเว็บไซต์สื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ
			 2) ศึกษาจากผู้มีประสบการณ์ โดยการปรึกษาผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญและมีความช�ำนาญ
			 3) วิเคราะห์แหล่งความรู้ เพื่อหาองค์ความรู้ โดยการระดมสมองภายในเพื่อ Sharing หาความรู้
ที่แฝงอยู่ในตัวบุคคล ที่เกิดจากการปฏิบัติงานจนเชี่ยวชาญและช�ำนาญ (Tacit Khowledge)
			 4) ระดมสมองภายในเพื่อ Sharing หาความรู้ประเภท Tacit Khowledge
4.3 การประมวลและกลั่นกรองความรู้

4.4 การเข้าถึงความรู้
		
1) จัดท�ำคู่มือการจัดแฟ้มส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
		
2) จัดคู่มือไว้ที่ส่วนกลางเข้าถึงได้สะดวก
		
3) จัดคู่มือไว้ที่ Web site ของส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. องค์ความรู้หรือผลลัพธ์ที่ได้
5.1 ได้คู่มือการปฏิบัติงาน จ�ำนวน 2 เล่ม
5.2 ได้ทราบเทคนิคในการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานที่ดีจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้
		
5.2.1 ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
		
5.2.2 แนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงาน
		
5.2.3 ข้อเสนอแนะ
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6. ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)
6.1 ได้รบั การสนับสนุนจากผูบ้ ริหารและบุคลากรทุกระดับให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการ
จัดการความรู้ และองค์กรแห่งการเรียนรู้
6.2 มีเป้าหมายและแผนการจัดการความรู้ที่ชัดเจน
6.3 มีการน�ำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้
6.4 มีการพัฒนาการจัดการความรู้อย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง
6.5 มีแรงจูงใจ ด้วยการยกย่องชมเชย
7. การน�ำไปใช้ประโยชน์
7.1 ได้แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน เป็นแนวทางในการจัดท�ำคู่มือปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน สามารถน�ำ
องค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับงานของตนเอง
7.2 ได้พัฒนางานและปรับปรุงกระบวนการด�ำเนินงานและบริการใหม่ๆ
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�ำความรู้ไปใช้
8.1 การน�ำคู่มือที่ได้ไปทดลองใช้
8.2 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้คู่มือ
9. แหล่งอ้างอิงหรือบุคคลอ้างอิง/บุคคลที่อ้างอิง
1. นางศศิธร หวังค�้ำกลาง ที่ปรึกษา
2. นางอัมพร ละมัยกลาง		
กรรมการ
3. นางวรรณา มนจิตรสัมพันธ์
กรรมการ
4. นางสุภาวดี ประเสริฐสุข กรรมการและเลขานุการ
10. ภาพรวมของบทความ
1) กิจกรรม คู่มือการจัดแฟ้มเอกสารของส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพที่ 1 ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินงาน เพื่อใช้ในการพูดคุย/แลกเปลี่ยความคิด
และมีการประชุมสรุปผลระหว่างสมาชิกในกลุ่ม
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ภาพที่ 2 การจัดแฟ้มเอกสาร

ภาพที่ 3 ร่างคู่มือการปฏิบัติงาน

ภาพที่ 4 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทดลองใช้คู่มือการจัดแฟ้มเอกสารและประเมินผลการใช้งาน
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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�ำงาน : ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 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�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1. ที่มาและความส�ำคัญ
ตามที่กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาระสนเทศ มีหน้าที่
ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์และผลิตสื่อการเรียนการสอนรวมทั้งกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในเรื่องกิจกรรม
ต่างๆที่มหาวิทยาลัยด�ำเนินการอยู่ทุกปี เช่น งานซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร งานเกษียณอายุราชการ งานสัมมนา
วิชาการที่มีการน�ำเสนอผลงานประเภทต่างๆ ฯลฯ นั้นซึ่งกลุ่มงานโสตทัศน์เป็นกลุ่มงานที่ส่วนเกี่ยวข้องในการในบริการอยู่
ตลอด ให้และสามารถใช้โสตทัศนูปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น กลุ่มงานโสตฯ ได้น�ำประสบการณ์ปัญหามาปรึกษา
หารือ ประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา ดังกล่าวแล้ว จึงได้จัดท�ำโครงการ AV Handbook สู่คุณภาพบริการ ขึ้น เพื่อลด
ปัญหาและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ด�ำเนินการโดยให้ผู้รับผิดชอบของแต่ละส่วนงานที่รับผิดชอบ จัดท�ำคู่มือ ขั้นตอน
การปฏิบัติหน้าที่ การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นประจ�ำ เพื่อเป็นคู่มือให้กับผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้รับบริการ ได้เรียนรู้และสามารถใช้
งานอุปกรณ์ฯหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ถูกต้อง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การบริการเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
2.2 เพื่อความรวดเร็วในการบริการ
2.3 เพื่อให้ผู้รับบริการเข้าใจขั้นตอนการท�ำงาน
3. ผู้ใช้ความรู้
- บุคลากรกลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

4. การใช้กระบวนการจัดการความรู้
4.1 การวางแผนและการเตรียมการ
		
- ประชุมและวางแผนในการออกแบบและจัดท�ำคู่มือ
		
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท�ำงาน การให้บริการในงานที่แต่ละคนรับผิดชอบอยู่
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- เลือกหัวข้อที่มีความส�ำคัญที่ต้องท�ำร่วมกัน รวมไปถึงกิจกรรมที่จะต้องด�ำเนินการเป็นประจ�ำทุกปี
		
- ประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์ ล�ำดับขั้นตอนการท�ำงานให้ถูกต้องและชัดเจน
		
- เริ่มลงมือปฏิบัติการเขียนคู่มือ AV Handbook
4.2 ช่องทางที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร
		
- การพบปะพูดคุยกันตามโอกาสต่างๆ
		
- การประชุมปรึกษาหารือ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท�ำงาน
4.3 เทคนิคกระบวนการ KM ที่ใช้
		
- น�ำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้จากการประชุมร่วมกัน มาทดลองเขียนเป็นคู่มือ
		
- น�ำคู่มือดังกล่าวไปทดลองใช้ เพื่อน�ำข้อคิดเห็นต่างๆ มาปรับปรุงและพัฒนาจนเป็นคู่มือที่เสร็จสมบูรณ์
4.4 การได้มาซึ่งความรู้
		
- ประสบการณ์ในการท�ำงานและการดูแลโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนและห้องประชุมต่างๆ ที่แต่ละคน
รับผิดชอบอยู่
		
- การศึกษาเนื้อหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ เช่น หนังสือ คู่มือ หรืออินเตอร์เน็ต เป็นต้น
4.5 การวัดผล
		
- การน�ำคู่มือที่ได้ไปทดลองใช้ตามห้องประชุม และกิจกรรมต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัย
		
- แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้คู่มือ มาวิเคราะห์หาข้อสรุป และน�ำข้อสรุปดังกล่าวไปพัฒนา
คู่มือต่อไป
4.6 สรุปผล
		
- น�ำแบบสอบถามความคิดเห็นต่างๆจากผู้ใช้คู่มือ มาวิเคราะห์เพื่อหาข้อปรับปรุง และสรุปผลจน
สามารถน�ำไปผลิตเป็นคู่มือ AV Handbook ที่เสร็จสมบูรณ์
4.7 รายงานผล
		
- จากการทีท่ างกลุม่ งานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสือ่ มัลติมเี ดีย ได้ดำ� เนินการจัดท�ำคูม่ อื AV Handbook
เพื่อใช้ส�ำหรับกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย พบว่า จากกระบวนการและขัน้ ตอนดังกล่าวในข้างต้น ทางกลุม่ งานสามารถ
จัดท�ำเป็นคู่มือที่เสร็จสมบูรณ์ สามารถน�ำไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง
5. ผลลัพธ์ที่ได้/องค์ความรู้
เชิงปริมาณ
ได้จ�ำนวนคู่มือการปฏิบัติงาน 1 กิจกรรม
เชิงคุณภาพ
ได้ให้บริการงานโสตฯที่มีประสิทธิภาพ
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6. ปัจจัยสู่ความส�ำคัญ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)
6.1 ผูใ้ ห้บริการมีการน�ำประสบการณ์การแก้ไขปัญหาการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์มาแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละหาแนวทาง
แก้ปัญหาทีดีที่สุด
6.2 ผู้ให้บริการร่วมกันจัดท�ำคู่มือ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานโสตทัศนูปกรณ์ ส�ำหรับกิจกรรมหลักๆ
ของมหาวิทยาลัย
7. การใช้ประโยชน์
- การให้บริการที่มีคุณภาพและท�ำให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่และแก้ปัญหาได้ครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้องตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�ำความรู้ไปใช้
- การน�ำคู่มือที่ได้ไปทดลองใช้
- แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้คู่มือ
9. บุคคลอ้างอิง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1) นางสาววารุณี		
คุ้มบัว
2) นายณัฐภัทร		
แก้วมน
3) นายกฤษณ		
ก�ำไรเงิน
4) นายปริญญา		
นาที
5) นายวนันต์		
สร้อยเพชร
6) นางสาวณัฐภาวี		
รอดสนใจ
7) นายถาวร		
สุครีพธ์
8) นายวิชญะ		
วิชากุล
10. ภาพรวมของบทความ
เป็นกิจกรรมที่กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาระสนเทศ
ได้จัดท�ำขึ้นเพื่อการบริการโสตทัศนูปกรณ์และผลิตสื่อมัลติมีเดียนั้นมีการพัฒนามากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องกิจกรรมต่างๆ
ที่มหาวิทยาลัยด�ำเนินการอยู่ทุกปี เช่น งานซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร งานเกษียณอายุราชการ งานสัมมนาวิชาการ
ที่มีการน�ำเสนอผลงานประเภทต่างๆ ฯลฯ และเพื่อเป็นการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น กลุ่มงานโสตฯ
ได้น�ำประสบการณ์ ปัญหา และข้อคิดเห็นต่างๆ มาปรึกษาหารือ และประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นใน
กิจกรรมครั้งต่อๆไป จึงได้จัดท�ำโครงการ AV Handbook สู่คุณภาพบริการ ขึ้น เพื่อลดปัญหาและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
โดยให้ผู้รับผิดชอบของแต่ละส่วนงานนั้น จัดท�ำคู่มือ ขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นประจ�ำ
จนได้มาเป็นคูม่ ือ AV Handbook ให้กบั ผู้ปฏิบตั ิงานหรือผู้รบั บริการ ได้เรียนรู้และสามารถใช้งานอุปกรณ์ฯหรือแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นได้ถูกต้อง ซึ่งคู่มือดังกล่าวนั้น สามารถน�ำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดระยะเวลาการท�ำงาน สร้างความ
เข้าใจให้แก่ทงั้ ผูป้ ฏิบตั งิ านและผูร้ บั บริการ อีกทัง้ ยังช่วยให้เกิดการพัฒนาต่อยอด และน�ำไปสูก่ ารจัดท�ำคูม่ อื ในกิจกรรมอืน่ ๆ
ต่อไป
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11. ประวัติผู้เขียน
ชื่อ – สกุล		
:
ต�ำแหน่งปัจจุบัน		
:
					
					
ประวัติการศึกษา		
:
					
อีเมล์			
:
หมายเลขโทรศัพท์		
:

นายวิชญะ วิชากุล
นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมา
LP_somenone@hotmail.com
0810642877
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ด้านการบริหารจัดการ
การสร้างความเข้มแข็งสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1. ที่มาและความส�ำคัญ
สถาบั น การศึ ก ษามี ห น้ า ที่ ส� ำ คั ญ ที่ จ ะต้ อ งพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาในด้ า นวิ ช าการและการใช้ ชี วิ ต ในมหาวิ ท ยาลั ย
เพือ่ ให้นกั ศึกษาสามารถจบการศึกษาและบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพทัง้ ในด้านการท�ำงานและการใช้ชวี ติ ในสังคม การพัฒนานักศึกษา
ด้านวิชาการเป็นการพัฒนานักศึกษาในด้านความรู้ความสามารถที่นักศึกษาจะน�ำไปประกอบวิชาชีพหลังจากจบการศึกษา
โดยวิธกี ารในการพัฒนาด้านวิชาชีพนัน้ สามารถด�ำเนินการได้หลากหลาย เช่น การเรียนการสอนทฤษฎีและปฏิบตั ใิ นรายวิชา
ของหลักสูตร การอบรมเพิ่มความรู้และทักษะที่จ�ำเป็นต่อการท�ำงาน การศึกษาดูงานในสถานประกอบการจริง เป็นต้น
ซึ่งการด�ำเนินงานเหล่านี้จะช่วยให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจในองค์ความรู้และสามารถน�ำความรู้ไปใช้ในการท�ำงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตามในการพัฒนานักศึกษานัน้ จ�ำเป็นต้องมีการเพิม่ พูนทักษะการใช้ชวี ติ ในสังคมเพือ่ ให้นกั ศึกษา
รู้จักวิธีการท�ำงานร่วมกับผู้อื่น มีความเสียสละต่อส่วนรวม และมีความรู้ความสามารถที่จะน�ำไปพัฒนาชุมชนตลอดจน
ประเทศชาติ ใ นอนาคต ดั ง นั้ น การเสริ ม สร้ า งนั ก ศึ ก ษาให้ มี ทั ก ษะที่ น อกหนื อ จากความรู ้ ที่ ใช้ ใ นการท� ำ งานแล้ ว นั้ น
จึงจ�ำเป็นต้องมีการพัฒนาด้านอื่น ๆ ร่วมด้วย เพื่อให้นักศึกษาที่จบการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพของประเทศชาติ
การพัฒนานักศึกษาในด้านการใช้ชีวิตมีเป้าหมายเพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถน�ำความรู้ไปใช้
ในการพัฒนาประเทศชาติ สังคม ตลอดจนชุมชนที่นักศึกษาอาศัยอยู่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมาได้เล็งเห็นความส�ำคัญของการพัฒนานักศึกษาในด้านนี้ ดังนั้นในการด�ำเนินการพัฒนานักศึกษาคณะฯ
จึงได้วางระบบและกลไกการท�ำงานผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาในคณะเข้าร่วม โดยในการด�ำเนินการ
จัดกิจกรรมจะใช้กลไกคือให้นกั ศึกษาเป็นผูจ้ ดั กิจกรรมโดยคณะได้กำ� หนดให้มกี ลุม่ ตัวแทนนักศึกษาซึง่ ก็คอื “สโมสรนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” เป็นกลุ่มผู้ด�ำเนินงานในทุกโครงการและกิจกรรม
สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมมีหน้าทีเ่ ป็นตัวแทนของนักศึกษาในคณะฯ ในการติดต่อประสานงาน
กับอาจารย์ในคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ในการจัดจัดกิจกรรมสโมสรนักศึกษามีหน้าที่ด�ำเนินงาน
เพื่อให้โครงการส�ำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ในอดีตการจัดตั้งสโมสรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจะใช้
ระบบการแต่งตัง้ โดยรองคณบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษาเป็นผูเ้ ลือกตัวแทนนักศึกษาในคณะ จากแนวทางดังกล่าวส่งผลให้สมาชิก
ในสโมสรนักศึกษาจะเป็นนักศึกษาจากสาขาใดสาขาหนึ่งเพียงสาขาเดียว เนื่องจากนักศึกษาในคณะไม่รู้จักกัน ส่งผลให้
ในการจัดกิจกรรมนักศึกษาในคณะจะเข้าร่วมน้อยมากและท�ำให้โครงการไม่ประสบผลส�ำเร็จเท่าทีค่ วร อีกทัง้ นักศึกษาทีเ่ ข้า
มาท�ำงานในสโมสรนักศึกษาส่วนใหญ่จะไม่มคี วามตัง้ ใจในการท�ำงานและมักจะจัดกิจกรรรมให้เสร็จๆ ไป เนือ่ งจากนักศึกษา
มีความรู้สึกว่าถูกบังคับมาท�ำงาน
นอกจากปัญหาโครงการและกิจกรรมไม่ประสบความส�ำเร็จเท่าที่ควร คณะฯ ยังพบปัญหาว่าการจัดกิจกรรม
โดยสโมสรนักศึกษาในอดีตยังขาดประสิทธิภาพในการปริหารจัดการอีกด้วย เช่น ในการน�ำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมบายศรี
สู่ขวัญของมหาวิทยาลัย คณะฯ มักจะประสบปัญหานักศึกษาภายในคณะทะเลาะวิวาทกันอยู่บ่อยครั้ง แต่ในการแก้ปัญหา
นักศึกษาสโมสรจะไม่สามารถเข้าไปจัดการปัญหาเหล่านี้ได้ เนื่องจากนักศึกษาในสโมสรมักจะมาจากสาขาใดสาขาหนึ่ง
ซึ่งเมื่อนักศึกษาสโมสรต้องเข้าจัดการนักศึกษามักจะไม่เชื่อฟังอยู่บ่อยครั้ง นอกจากนั้นในการด�ำเนินงานมักประสบปัญหา
ว่านักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมักจะมาน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากขาดร่วมมือจากนักศึกษา
ในการด�ำเนินการแก้ปัญหา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดการประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา
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เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งจากการประชุมพบว่าต้นตอของปัญหาเกิดจากนักศึกษาในคณะส่วนใหญ่ยัง
ไม่รู้จักกันเท่าที่ควรเนื่องจากในอดีตยังไม่มีกิจกรรมที่ท�ำให้นักศึกษารู้จักกันทั้งคณะ ส่งผลให้ในการจัดกิจกรรมนั้นสโมสร
นักศึกษาจึงไม่สามารถพูดคุยและสั่งการได้ ส�ำหรับแนวทางการแก้ปัญหาคณะกรรมการได้ศึกษารูปแบบของสโมสรที่ดี
โดยการศึกษาข้อมูลจากการสัมภาษณ์อาจารย์ในคณะ รวมถึงสัมภาษณ์บุคลากรในคณะ จากนั้นท�ำการสรุปแนวทางของ
สโมสรที่ควรเกิดขึ้นโดยก�ำหนดเป็นเป้าหมายในการพัฒนาสโมสรนักศึกษา
ในการด�ำเนินงานคณะกรรมการจึงร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมโดยก�ำหนดให้มกี จิ กรรมเข้าร่วมอบรมของนักศึกษา
ชัน้ ปีที่ 1 โดยชือ่ โครงการ “โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประชาธิปไตย และสารเสพติด คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีความพร้อมในการเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรี สร้างความสามัคคี
ในคณะ และเป็นนักศึกษาที่มีความประพฤติและการปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสมในมหาวิทยาลัย โดยได้เริ่มจัดโครงการครั้ง
แรกในปีการศึกษา 2557 และได้มีการด�ำเนินโครงการเรื่อยมาจนกระทั่งปีการศึกษา 2560 ส�ำหรับลักษณะของโครงการที่
จัดเป็นการน�ำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมอบรมเป็นระยะเวลา 3 วัน โดยในการอบรมนั้นนักศึกษาจะต้องท�ำความรู้จักกันให้
มากที่สุด และรูปแบบกิจกรรมที่จัดนั้นจะช่วยให้นักศึกษาเกิดความสามัคคีมากขึ้น
ผลการด�ำเนินการเป็นระยะเวลา 4 ปี พบว่าปัญหานักศึกษาชั้นปี 1 ระหว่างสาขาในคณะฯ ทะเลาะวิวาท
ลดน้อยลง เนื่องจากนักศึกษารู้จักกันมากขึ้น นอกจากนั้นวิธีการจัดตั้งสโมสรนักศึกษาในปัจจุบันของคณะฯ ได้มีการปรับ
เปลี่ยนรูปแบบจากเดิม กล่าวคือในอดีตการจัดตั้งคณะกรรมการสโมสรจะคัดเลือกโดยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็น
ผูค้ ดั เลือกตามทีไ่ ด้กล่าวมาก่อนหน้านีไ้ ด้ปรับเปลีย่ นรูปแบบเป็นการเสนอตัวและใช้การเลือกตัง้ โดยนักศึกษาเป็นผูล้ งคะแนน
เสียงเพื่อเลือกนายกสโมสรและทีมงาน จากวิธีการจัดตั้งสโมสรที่เปลี่ยนแปลงท�ำให้นักศึกษาที่เป็นตัวแทนหรือกลุ่มสโมสร
มีความตั้งใจในการจัดกิจกรรมมากยิ่งขึ้น และในการด�ำเนินการกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ นักศึกษาในแต่ละสาขาได้ให้
ความร่วมมือในการท�ำงานมากขึ้นตามไปด้วย
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2.2 เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนานักศึกษาในด้านการท�ำงานร่วมกับผู้อื่น ความสามัคคีและการเสียสละ
เพื่อส่วนรวม
3. ผู้ใช้ความรู้
คณะและหน่วยงานที่มีองค์กรนักศึกษาโรงเรียนต่าง ๆ ทั้งระดับปฐมและมัธยมศึกษา
4. ผลลัพธ์ที่ได้
4.1 ผลลัพธ์ต่อนักศึกษา
		
4.1.1 นักศึกษามีทักษะในการท�ำงานนอกเหนือจากด้านวิชาชีพ
		
4.1.2 นักศึกษาเกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ
		
4.1.3 นักศึกษารู้จักการเสียสละ มีความรับผิดชอบต่อการท�ำงาน
		
4.1.4 นักศึกษาได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ
4.2 ผลลัพธ์ต่อหน่วยงาน
		
4.2.1 โครงการหรือกิจกรรมประสบความส�ำเร็จ
		
4.2.2 เกิดความคุ้มค่าในการด�ำเนินกิจกรรมและโครงการ
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5. ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)
การสร้างความเข้มแข็งสโมสรนักศึกษามีปัจจัยความส�ำเร็จ ดังนี้
5.1 นักศึกษาต้องมีความสามัคคีกันใหมู่คณะ โดยต้องปลูกฝังให้กับนักศึกษาตั้งแต่นักศึกษาเริ่มเข้ารับการศึกษา
5.2 ควรปลูกฝังความรักในสถาบัน เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้สึกที่อยากจะพัฒนาหน่วยงานและสถานบันให้ดียิ่ง
ขึ้น
5.3 ควรให้อสิ ระในการด�ำเนินกิจกรรมเพือ่ ให้นกั ศึกษาเกิดความสนุกในการท�ำงาน และควรเป็นทีป่ รึกษาทีด่ ใี ห้กบั
นักศึกษาในการจัดกิจกรรม
5.4 การจัดตั้งสโมสรควรให้นักศึกษาเสนอตัวเพื่อเป็นนายกสโมสร เพื่อให้ได้นายกสโมสรที่มีความตั้งใจจริง
ในการท�ำงาน
5.5 สโมสรนักศึกษาควรเกิดจากการรวมตัวของนักศึกษาทุก ๆ สาขาในคณะเพื่อให้เกิดการท�ำงานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ
6. การน�ำไปใช้ประโยชน์
แนวทางการด�ำเนินการสร้างความเข้มแข็งสโมสรนักศึกษาสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้ดังนี้
6.1 สามารถน�ำแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งที่ได้กล่าวมาไปใช้ในการบริหารจัดการหน่วยงานในองค์กร
ทั้งส่วนของนักศึกษาและบุคคลากร เพื่อสร้างความสามัคคีในหน่วยงาน
6.2 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานขององค์กรและหน่วยงาน
6.3 พัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ความสามารถที่เพิ่มขึ้น
7. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�ำความรู้ไปใช้
วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�ำความรู้ เรื่อง การสร้างความเข็มแข็งสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมสามารถประเมินผลได้จากความส�ำเร็จของการด�ำเนินกิจกรรมโครงการ ได้แก่
- จ�ำนวนนักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น
8. ภาพรวมของบทความ
บทความนี้น�ำเสนอการเสริมสร้างและพัฒนานักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เนื่องด้วยในการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ของคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมมักประสบปัญหาการโครงการและกิจกรรมมีจำ� นวนผูเ้ ข้าร่วมจ�ำนวนน้อย ซึง่ สาเหตุ
เกิดจากนักศึกษาในคณะขาดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ในการแก้ปัญหาคณะกรรมการกิจการนักศึกษาได้เล็งเห็น
ความส�ำคัญของการสร้างความสามัคคีของนักศึกษา โดยในการแก้ปญ
ั หาได้ใช้การจัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมโดยให้นกั ศึกษา
ฝึกการใช้ชีวิตร่วมกัน เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีกันในหมู่คณะ จากนั้นได้ปรับกระบวนการด�ำเนินงานของสโมสร
โดยให้สโมสรของคณะมีสมาชิกเป็นนักศึกษาจากทุก ๆ สาขา จากผลการด�ำเนินงานพบว่านักศึกษามีความรักความสามารถ
ภายในคณะมากขึ้นและการจัดโครงการและกิจกรรมมีความส�ำเร็จมากขึ้น
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9. ประวัติผู้เขียน ประกอบด้วย
9.1 นายจิรวัฒน์ โลพันดุง
		 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
		 - ประวัติการศึกษา
			 ค.อ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2549)
			 วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา
(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�ำนักงานคณบดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1. ที่มาและความส�ำคัญ
คณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นคณะทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยจัดตัง้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2556
การบริหารจัดการองค์กรจึงด�ำเนินไปอย่างค่อยเป็น่อยไป ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน
โดยเฉพาะการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดส�ำนักงานณบดี ปัจจุบันมีจ�ำนวนทั้งหมด 6 คน ซึ่งให้บริการ
นักศึกษาและบุคลากรภายในหน่วยงานและผู้มาติดต่อประสานงานจากภายนอก ระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน เมื่อผู้มารับบริการไม่เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน ท�ำให้เกิดปัญหาความไม่พึงพอใจต่อ
การปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่ ส�ำนักงานคณบดีณะสาธารณสุขศาสตร์จงึ เล็งเห็นถึงความส�ำคัญและความจ�ำเป็นในการจัดท�ำ
ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ให้ผมู้ าติดต่อขอใช้บริการและการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆภายในหน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จึงใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานของส�ำนักงานคณบดี เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในองค์กร เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน และน�ำไปสู่การพัฒนาองค์กรต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดท�ำขั้นตอนการปฏิบัติงานที่จ�ำเป็นของส�ำนักงานคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของส�ำนักงานคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
3. ผู้ใช้ความรู้
บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
4. มีการใช้กระบวนการจัดการความรู้
4.1 การระดมสมอง (Brain Storming)
บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ระดมสมอง เพื่ อ ระบุ อุ ป สรรคการท� ำ งาน/ความผิ ด พลาดในงาน/ความไม่ ค ล่ อ งตั ว
ของกระบวนการท�ำงานในหน่วยงาน และมีความสอดคล้องกับความส�ำเร็จขององค์กร แล้วท�ำการวิเคราะห์สาเหตุร่วมกัน
โดยพิจารณาว่าต้องเป็นเรื่องที่สามารถแก้ปัญหาได้ มองเห็นความส�ำเร็จ ถ้าได้ท�ำร่วมกัน ท�ำแล้วส่งผลต่อการพัฒนางาน
ในหน่วยงาน จึงก�ำหนดเป็นขอบเขตการจัดการความรู้ที่จะท�ำ หรือก�ำหนดกระบวนการท�ำงานที่ควรท�ำการจัดการความรู้
ก�ำหนดเป้าหมายในการจัดการความรู้ และจัดท�ำแผนการจัดการความรู้ของส�ำนักงานคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
โดยผลจากการระดมสมอง เห็นพ้องต้องกันว่าจะด�ำเนินการจัดการความรูใ้ นเรือ่ งขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านของส�ำนักงานคณบดี
แต่ยงั ขาดความรูใ้ นบางประเด็นจึงจ�ำเป็นต้องเรียนรูจ้ ากจากเอกสารการปฏิบตั งิ านต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องและผูเ้ ชีย่ วชาญเพิม่ เติม
(Explicit Knowledge & Tacit Knowledge)
4.2 การแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing)
ส�ำนักงานคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ส�ำหรับการพัฒนาการ
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
ผูม้ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ดา้ นการปฏิบตั งิ านจัดการความรูด้ า้ นการท�ำงาน น�ำมาพัฒนาการปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ การบริหาร
จัดการภายในหน่วยงาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ บุคลากรสายสนับสนุน สังกัดส�ำนักงานคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
จ�ำนวน 6 คน โดยมีวิทยากรจากส�ำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มาให้ค�ำแนะน�ำ
แนวทางการพัฒนางาน และได้ด�ำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานในส�ำนักงานคณบดี
เพื่อปรับปรุงการท�ำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น (Tacit Knowledge)
นอกจากนี้เปิดโอกาสให้สมาชิกในหน่วยงานแลกเปลี่ยนความรู้ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ จากที่ได้ศึกษา
จากเอกสารการปฏิบัติงาน ระเบียบ และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย โดยเผยแพร่องค์ความรู้มีอยู่ในแต่ละบุคคล
โดยเฉพาะผูท้ เี่ คยปฏิบตั งิ านมาก่อน มีความเข้าใจในบริบท และปัญหาด้านการประสานงานและการปฏิบตั งิ าน ประกอบกับ
การได้ความรู้จากผู้มีประสบการณ์ข้างต้นที่บ่งชี้ถึงความไม่เข้าใจ ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน แล้วน�ำความรู้
มาแลกเปลี่ยนกันเพื่อน�ำไปสู่การจัดการความรู้(Explicit Knowledge & Tacit Knowledge)

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ส�ำหรับการพัฒนาการปฏิบัติงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ส�ำนักงานคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
เมื่อวันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2560
ณ ห้องประชุมพนมวัน ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
4.3 การจัดการความรู้และสร้างองค์ความรู้ (Knowledge Management and Creation)
บุคลากรสายสนับสนุนร่วมกันจัดการความรู้ โดยจัดท�ำเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความจ�ำเป็น จ�ำนวน 10 ขั้นตอน
การปฏิบัติงาน และน�ำเอกสารขั้นตอนฯที่จัดท�ำไปตรวจสอบกับบุคลากรสายสอน จ�ำนวน 2 คน เพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสมของการน�ำไปปฏิบัติ และได้น�ำข้อเสนอแนะกลับมาพิจารณาและปรับปรุงเอกสารขั้นตอนฯ
4.4 การน�ำความรู้ไปเผยแพร่และปฏิบัติ (Knowledge Distribution and Implementation)
ส�ำนักงานคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ท�ำการเผยแพร่ความรู้แจกจ่าย เอกสารคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของส�ำนักงาน
คณบดี ให้กับบุคลากรทุกคนในองค์กร พร้อมอธิบายรายละเอียด ในวาระการประชุมบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์
ครัง้ ที่ 2 ประจ�ำปีงบประมาณ 2560 เมือ่ วันที่ 14 มิถนุ ายน 2560 ณ ห้องพระพุทธธรรมจักรนาถ ชัน้ 4 อาคาร 31 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา เพื่อให้บุคลากรน�ำความรู้นั้นมาใช้ในการด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้อง และเป็นข้อมูลส�ำหรับการประสานงาน
กับผู้รับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งน�ำขั้นตอนการปฏิบัติงานที่จัดท�ำขึ้นมาประชาสัมพันธ์ ณ จุดให้บริการด้วย
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การเผยแพร่ความรู้จากการจัดการความรู้ขั้นตอนการปฏิบัติงานของส�ำนักงานคณบดีให้กับบุคลากรทุกคนในองค์กร ใน
การประชุมบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจ�ำปีงบประมาณ 2560
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ ห้องพระพุทธธรรมจักรนาถ ชั้น 4 อาคาร 31
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การเผยแพร่ความรู้จากการจัดการความรู้ขั้นตอนการปฏิบัติงานของส�ำนักงานคณบดี
โดยจัดท�ำเป็นเอกสารประชาสัมพันธ์ ณ จุดให้บริการ
4.5 การประเมินผลการน�ำความรู้ไปใช้ (Knowledge Evaluation)
ส�ำนักงานคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้จัดท�ำแบบประเมินผลการใช้งานคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
ส�ำนักงานคณบดี โดยมีประเด็นการประเมินผลการน�ำความรูท้ ไี่ ด้จากการจัดการความรูไ้ ปใช้ โดยจะน�ำข้อมูลย้อนกลับมาใช้
ในการการปรับปรุง/พัฒนาองค์ความรู้ที่สร้างขึ้นให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. ผลลัพธ์ที่ได้
คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของส�ำนักงานคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกอบด้วย 10 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ได้แก่
1) ขั้นตอนการขออนุญาตไปราชการ						
2) ขั้นตอนการยืมเงินนอกระบบ							
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3) ขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ					
4) ขั้นตอนการขอซื้อขอจ้าง							
5) ขั้นตอนการถัวเฉลี่ย								
6) ขั้นตอนการเบิกค่าสอน กศ.ปช.						
7) ขั้นตอนการรับบริการอัดส�ำเนาข้อสอบ/แนวการสอน				
8) ขั้นตอนการส่งผลการเรียนในแต่ละภาคการศึกษา				
9) ขั้นตอนการขอหนังสือรายวิชาค้นคว้าอิสระ					
10) ขั้นตอนการขอใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน 		
6. ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ
6.1 เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์
บุคลากรส�ำนักงานคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสายงานเดียวกัน คือ ทีมงานของ
ส�ำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ท�ำให้ได้เรียนรู้จากผู้ประสบการณ์ตรง ได้รับข้อเสนอแนะ แนวทาง และเทคนิค
การบริหารจัดการการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องเสียเวลาในการลองผิดลองถูก
6.2 ปรับความรู้น�ำมาใช้ตามบริบทของหน่วยงาน
บุคลากรส�ำนักงานคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้นำ� ความรูจ้ ากผูเ้ ชีย่ วชาญประกอบกับการเรียนรูจ้ ากการศึกษา
เอกสารการปฏิบัติงาน ระเบียบ และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย มาปรับปรุงเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มี
ความสอดคล้อง เหมาะสมตามข้อจ�ำกัดและบริบทของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ท�ำให้น�ำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้
มาเผยแพร่และง่ายต่อการน�ำไปปฏิบัติโดยบุคลากรในองค์กร
6.3 ประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
		
บุคลากรส�ำนักงานคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ตระหนักถึงข้อบกพร่องและการพัฒนาการปฏิบัติ
งานให้มีประสิทธิภาพ จึงท�ำการประเมินผลการใช้งานคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของส�ำนักงานคณบดีกับบุคลากรภายใน
องค์กร เพื่อให้ทราบข้อควรปรับปรุงและพัฒนาให้ความรู้ที่ได้มีความเหมาะสมต่อการน�ำไปปฏิบัติงานมากที่สุด ซึ่งจะเกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนางานในที่สุด
7. การน�ำไปใช้ประโยน์
7.1 บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์รับทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานของส�ำนักงานคณบดี และมีคู่มือขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของส�ำนักงานคณบดีส�ำหรับประกอบการด�ำเนินงาน
7.2 เป็นประโยชน์ส�ำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในการเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติงานอื่น ที่ไม่ใช่งานหลัก
ที่รับผิดชอบ ท�ำให้สามารถท�ำงานทดแทนกันได้ในช่วงเวลาที่บุคลากรผู้รับผิดชอบหลักไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ท�ำให้การ
ปฏิบัติงานไม่ติดขัด สามารถด�ำเนินการได้อย่างราบรื่น
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�ำความรู้ไปใช้
ส�ำนักงานคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ประเมินผลการน�ำความรู้ไปใช้ โดยใช้แบบประเมินผลการใช้งานคู่มือ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของส�ำนักงานคณบดี กับบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ จ�ำนวน 24 คน พบว่า มีความพึงพอใจ
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ในภาพรวมระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.46 + 0.66 โดยมีข้อเสนอแนะให้มีการจัดท�ำขั้นตอนเป็นเอกสารแผ่นพับย่อย และ
น�ำไปไว้ในเว็บไซต์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์เพื่อง่ายต่อการน�ำไปใช้งานมากขึ้น
9. บุคคลอ้างอิง
รศ.ดร.พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
อ.วรลักษณ์ สมบูรณ์นาดี
10. ภาพรวมของบทความ
ส�ำนักงานคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เริ่มต้นการจัดการความรู้จากการระดมสมองร่วมกัน โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อการพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการจากหน่วยงาน จึงก�ำหนดประเด็น
การจัดการความรู้เรื่องการพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานของส�ำนักงานคณบดี โดยเริ่มจากขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มัก
พบปัญหาจากการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต้องด�ำเนินการบ่อยๆ มาเป็นขอบเขตของการจัดการ
ความรู้ของหน่วยงาน จากนั้นด�ำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยอาศัยความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ (Tacit Knowledge) ความรู้
จากการศึกษาระเบียบปฏิบัติของมหาวิทยาลัย (Explicit Knowledge) และความรู้จากผู้ปฏิบัติงานมาก่อน (Tacit
Knowledge) เป็นแนวทางในการจัดการความรู้และสร้างองค์ความรู้ของหน่วยงาน ได้เป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานที่จ�ำเป็น
จ�ำนวน 10 ขั้นตอน รวบรวมเป็นคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของส�ำนักงานคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ จากนั้นท�ำการ
เผยแพร่ความรูเ้ พือ่ น�ำไปให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องน�ำไปปฏิบตั โิ ดยการชีแ้ จงและแจกจ่ายคูม่ อื ดังกล่าวให้บคุ ลากรทุกคนในองค์กร และ
ท�ำการประเมินผลการน�ำความรู้ไปใช้ ซึ่งพบว่าการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น บุลากรมีความพึงพอใจต่อการใช้งาน
คู ่ มื อ ดั ง กล่ า ว แต่ ยั ง คงต้องมีก ารปรับ ปรุง และพัฒ นาความรู้ให้มีค วามเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยสู่ค วามส�ำเร็จ
ประกอบด้วย การเรียนรูจ้ ากผูม้ ปี ระสบการณ์ ปรับความรูน้ ำ� มาใช้ตามบริบทของหน่วยงาน และประเมินผลเพือ่ การปรับปรุง
และพัฒนา โดยสิ่งที่ได้จากการจัดการความรู้ในครั้งนี้ คือ การพัฒนาคน การพัฒนางาน และน�ำไปสู่การพัฒนาองค์กร
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แผนภาพขั้นตอนการจัดการความรู้ของส�ำนักงานคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
11. ประวัติผู้เขียน
11.1 ชื่อ-สกุล
:
11.2 สถานที่ท�ำงานปัจจุบัน :
11.3 ประวัติการศึกษา
:
				
				
11.4 อีเมล์
:
11.5 หมายเลขโทรศัพท์ :

ดร.พัชรี ศรีกุตา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
พ.ศ. 2558 สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
พ.ศ. 2554 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
พ.ศ. 2545 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล)
phatcharee.seekuta@gmail.com
086-8257374
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โครงการพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษเป็นผู้น�ำการเรียนรู้
ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ด้านการบริหารจัดการ

1.ที่มาและความส�ำคัญ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีภารกิจบริการด้านวิชาการและส่งเสริม
การเรียนรู้ส�ำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และการให้บริการช่วยเหลือการจัดการศึกษาแก่นักศึกษาพิการที่ศึกษา
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จากการด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมาสามารถให้บริการแก่ผพู้ กิ ารและให้คำ� ปรึกษาแก่ผเู้ กีย่ วข้อง
ได้อย่างเหมาะสม ได้มีหน่วยงาน JICA จากประเทศญี่ปุ่น เป็นเครือข่ายให้ความช่วยเหลือและร่วมมือศูนย์การศึกษาพิเศษ
เพือ่ มีความประสงค์ทจี่ ะพัฒนาองค์กรให้เป็นหน่วยงานต้นแบบด้านการศึกษาพิเศษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพือ่ เป็นการ
สร้างแรงบันดาลใจและภาพอนาคตให้กับบุคลากร
จึงได้จัดโครงการพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษเป็นผู้น�ำการเรียนรู้ โดยกิจกรรมได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
บริการแก่สงั คมและศึกษาดูงานและแลกเปลีย่ นองค์ความรูก้ บั มหาวิทยาลัยฮอกไกโด เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูพ้ นั ธกิจด้านการ
เรียนการสอน การวิจยั และการบริการวิชาการแก่ชมุ ชน จะท�ำให้อาจารย์บคุ ลากรได้ศกึ ษาวิธกี ารกับเครือข่ายในการพัฒนา
องค์ความรู้ที่ได้เพื่อส่งต่อไปยังหน่วยบริการ เพื่อให้การช่วยเหลือและจัดการศึกษาที่เหมาะสมแก่ผู้พิการต่อไป
2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการกับมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษา
พิเศษ ณ ประเทศญี่ปุ่น
2. เพือ่ สร้างเครือข่ายทางการศึกษาพิเศษกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้าน
การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
3. ศูนย์การศึกษาพิเศษเป็นต้นแบบและศูนย์การศึกษาพิเศษมีรูปแบบการสอนในระยะแรกเริ่มแนวใหม่
3.ผู้ใช้ความรู้
1.อาจารย์สาขาการศึกษาพิเศษ
2.บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ
3.โรงเรียนในเครือข่ายระหว่างประเทศ
4.มีการใช้กระบวนการจัดการความรู้
4.1 ขั้นตอนที่ 1 การอบรมบริการรับใช้สังคม
		
4.1.1 ประชุมคณะท�ำงานจัดท�ำโครงการ
		
4.1.2 ติดต่อวิทยากร
		
4.1.3 จัดท�ำโครงการและน�ำเสนอมหาวิทยาลัย จัดเตรียมสถานที่และประสานงานด้านอื่นๆ
		
4.1.4 ด�ำเนินงานตามโครงการ
		
4.1.5 สรุปโครงการ
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4.2 ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
4.2.1 ติดต่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การเดินทางโดยเครื่องบิน (ซื้อตั๋ว) ท�ำหนังสือขอศึกษาดูงาน
มหาวิทยาลัยฮอกไกโด ศูนย์ฝึกอาชีพ Hoshioki โรงเรียนการศึกษาพิเศษระดับประถมศึกษา โฮริโอกิ ฮอกไกโด
4.2.2 เดินทางศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ตามสถานที่ต่าง ๆ เป็นจ�ำนวน 5 วัน
4.2.3 กลับมาสรุป และน�ำองค์ความรู้ที่ได้มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องสูงสุด
4.2.4 เผยแพร่องค์ความรู้สู่หน่วยงานภายนอก
5.ผลลัพธ์ที่ได้
บุคคล
1. การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่เน้นสมรรถนะ คือ ความสามารถในการท�ำหน้าที่
2. การปรับกระบวนทัศน์ในการท�ำงานอย่างมีเป้าหมายและติดตามความส�ำเร็จ
3. กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันข้อมูลกันระหว่างทีมงานอย่างต่อเนื่อง
4. การดูแลปรนนิบัติสถานที่ให้สะอาด พร้อมใช้สอย จัดอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน
5. การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้คนด้วยมิตรไมตรี สุภาพ เคารพให้เกียรติ
หน่วยงาน
1.บุคลากรด้านการศึกษาพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เห็นภาพตัวอย่างของการท�ำงานและน�ำมาปรับ
เป็นภาพอนาคตหรือวิสัยทัศน์ หรือเป้าหมายการท�ำงาน
2.มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ งานวิจัยการเรียนการสอนผลิตครู และการ
พัฒนานักศึกษา
3.มหาวิทยาลัยสามารถหาแหล่งทุนในการท�ำวิจัยร่วมกับ Hokaido University of Education ซึ่งมีหลักสูตร
นานาชาติ
4.ได้รบั แนวทางในการสอนแก่นกั เรียนทีม่ คี วามต้องการพิเศษเกีย่ วกับหลักสูตร การจัดโครงสร้างใช้พนื้ ทีท่ กุ ตาราง
ให้เกิดประโยชน์ และมีรถโรงเรียนรับส่งนักเรียน
5.การได้รบั ความร่วมมือในการศึกษาดูงานและได้รบั ความรูด้ า้ นต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและโรงเรียนในต่างประเทศ
6.ประเด็นในการพัฒนาเรื่องการเรียน การสอน และสถานที่ในการฝึกอาชีพ ร่วมกัน
7.อาจารย์และบุคลากร มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการเรียนการสอนให้มหาวิทยาลัย
8.น�ำความรู้มาปรับใช้กับองค์กร ทั้งเรื่อง การสอน สถานที่ ร่วมไปถึงบริหารจัดการองค์กร และด้านการวิจัย
ของมหาวิทยาลัยฮอกไกโด
6.ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ
1. เครือข่ายความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศของญี่ปุ่น JICA อาสาสมัครอาวุโสที่เคยมาเป็นทีมงาน
ของศูนย์เป็นผู้ประสานการติดต่อสถานที่ดูงาน การจัดล่ามผู้แปลและผู้บรรยาย
2. ได้รบั การสนับสนุนด้านงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ตลอดจนการจัดท�ำหนังสืออนุญาตให้ไปราชการและบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างศูนย์การศึกษาพิเศษกับสาขาการศึกษาพิเศษ ในมหาวิทยาลัยการศึกษาฮอกไกโด
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7.การน�ำไปใช้ประโยชน์
1.สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศูนย์การศึกษาพิเศษกับมหาวิทยาลัยการศึกษาฮอกไกโด โรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายการศึกษาพิเศษ อินอาโฮ ซับโปโร ฮอกไกโด และโรงเรียนการศึกษาพิเศษระดับประถมศึกษา โฮริโอกิ ฮอกไกโด
2.อาจารย์และบุคลากร ได้ทราบข้อมูลของหน่วยงานที่ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่องวิจัย การเรียนการสอนเกี่ยวกับ
อาชีพ ระบบการสอนของโรงเรียนพิเศษ และสามารถน�ำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้
3. มหาวิทยาลัยการศึกษาฮอกไกโด ได้เข้าใจบทบาทด้านหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และข้อมูล
จ�ำนวนผู้พิการในประเทศไทย
4.ได้ข้อมูลจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายการศึกษาพิเศษ อินอาโฮ ซับโปโร ฮอกไกโด เพื่อเป็นการโครงสร้าง
และขยายงานให้แก่หน่วยฝึกทักษะด�ำรงชีวิตอิสระ (DSC)
8.วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�ำความรู้ไปใช้
แบบแสดงความคิดเห็นในการศึกษาดูงานที่ฮอกไกโดของผู้เข้าศึกษาดูงาน
9.รายชื่อสมาชิก Cop
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาระดี ชาญวิรัตน์
ดร.สิริลักษณ์ โปร่งสันเทียะ		
ดร.แสงเพชร เจริญราษฎร์			
นางสาวประดับศรี พินธุโท			
นางสาวสุภาวดี วิสุวรรณ			
นางชนิดาภา ศุพาสีห์			
นางสาวพัชราวดี เมืองหงส์			
นางสาวนวรัตน์ อนันตบุษย์		
นางสาวตรีมาศ แซ่อั้ง			
นางสาวอรวรรณ ชอบสระน้อย		

ประธาน Cop
รองประธาน Cop
ประธานโปรแกรมการศึกษาพิเศษ
อาจารย์ประจ�ำโปรแกรม
อาจารย์ประจ�ำโปรแกรม
ครูการศึกษาพิเศษ
ครูการศึกษาพิเศษ
นักวิชาการการศึกษา
นักวิชาการพัสดุ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
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รูปภาพประกอบ
แห่งที่ 1 Hokkaido Sapporo Hoshioki Special Need Education School ที่สอนเกี่ยวกับนักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษ ระดับประถมศึกษาชั้น 1-6 ซึ่งมีนักเรียนที่มาขอรับบริการ 140 คน มีบุคลากรที่สอนนักเรียนจ�ำนวน
70 คน
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แห่งที่ 2 Hokkaido Sapporo Inaho Special Need Education High School เป็นโรงเรียนที่เน้น
เกีย่ วกับการสอนอาชีพต่าง ๆ เช่น พนักงานเช็คกระจก ท�ำความสะอาดห้องน�ำ้ เกษตร หัตถกรรม ฯลฯ และยังส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่นักเรียน
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แห่งที่ 3 Hokkaido University of Education Sapporo school ได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ของสาขา และแลกเปลี่ยนข้อมูลการท�ำวิจัย และได้ท�ำข้อบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย
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เอกสารบันทึกข้อตกลงร่วมกัน
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ชื่อเรื่อง คู่มือปฏิบัติงาน 2 คน 1 งาน
ส�ำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ด้านการบริหารจัดการ

1.ที่มาและความส�ำคัญ
ส�ำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีบทบาทในด้านการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่ ตอบสนองความพอใจของผูไ้ ด้รบั บริการ โดยแบ่งออกเป็น 7 กลุม่ งาน ได้แก่ งานส�ำนักงานผูอ้ ำ� นวยการ งานคอมพิวเตอร์
กราฟิก งานเว็บไซต์ งานเครือข่าย งานฝึกอบรม งานห้องปฏิบตั กิ ารและซ่อมบ�ำรุง และงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในแต่ละกลุ่มงานจะมีหน้าที่ให้บริการแก่ผู้ใช้งานที่แตกต่างกันไป
คูม่ อื การปฏิบตั งิ านของส�ำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นคูม่ อื การปฏิบตั งิ านของบุคลากร
ของหน่วยงานส�ำนักคอมพิวเตอร์ โดยการร่วมมือกันด�ำเนินการจัดท�ำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหา
และพัฒนางานของแต่ละกลุ่มงานให้เกิดประสิทธิภาพ ความส�ำคัญในการจัดท�ำคู่มือ 2 คน 1 งาน คือ ช่วยในการปฏิบัติงาน
และเพือ่ เป็นเครือ่ งมือถ่ายทอดองค์ความรูใ้ ห้บคุ ลากรสามารถท�ำงานแทนกันได้และประหยัดเวลา และเพิม่ ประสิทธิภาพใน
การท�ำงานต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงาน
2.2 เพื่อเป็นเครื่องมือถ่ายทอดให้บุคลากรท�ำงานแทนกันได้
2.3 เพื่อประหยัดเวลาหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน
3. ผู้ใช้ความรู้ คือ บุคลากรในส�ำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
4. กระบวนการจัดการ
4.1 ประชุมปรึกษาหาแนวทางการจัดท�ำคู่มือการปฏิบัติ
4.2 ก�ำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.3 ด�ำเนินการร่างขั้นต้นในการปฏิบัติงาน ด�ำเนินงานตามที่ได้มอบหมาย
การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ความเป็นมา เป้าหมาย ผู้ถ่ายทอด ผู้ใช้ความรู้ การประเมิน ตัวชี้วัด
ความส�ำเร็จ องค์ความรู้ ขั้นตอนการเตรียมคู่มือ(กระบวนการ) การประเมินผลการใช้คู่มือ
ส่วนประกอบตอนต้นของคู่มือ
ปกนอก ปกใน ค�ำน�ำ สารบัญ
ส่วนประกอบตอนกลางของคู่มือ เนื้อหาของแต่ละกลุ่มงาน(กระบวนการขั้นตอน)
ส่วนประกอบตอนท้ายของคู่มือ
สรุปผล ประเมินความส�ำเร็จ ภาคผนวก
4.4 ทดลองปฏิบัติตามขั้นตอน
4.5 ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดของคู่มือปฏิบัติงาน
		
4.5.1 จากปัญหาที่พบแล้วมีการแก้ไขปัญหา ในลักษณะการปรึกษาหารือ พูดคุยแลกเปลี่ยน
		
4.5.2 มีการพัฒนาคู่มือ เพื่อให้มีความเข้าใจง่ายได้ง่ายยิ่งขึ้น
		
4.5.3 การท�ำให้คู่มือการปฏิบัติงานมีความน่าสนใจ
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4.5.3.1 เทคนิคการท�ำคู่มือปฏิบัติงาน คือ
				
1) ใช้เทคโนโลยีช่วยในการจัดระเบียบเอกสาร
4.6 สรุป ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และรายงานผลการด�ำเนินงาน
ซึ่งมีขั้นตอนการจัดท�ำคู่มือการปฏิบัติงาน 5 ขั้นตอน ดังนี้
		
4.6.1 ประชุมหารือเพื่อเลือกงานที่จะน�ำมาจัดท�ำคู่มือ
		
4.6.2 ผู้ปฏิบัติงานหลักเขียนคู่มือปฏิบัติงาน หรือขั้นตอนการท�ำงาน
		
4.6.3 ผู้รับมอบงานทดลองปฏิบัติงานตามคู่มือปฏิบัติงาน หรือขั้นตอนการท�ำงาน
		
4.6.4 ผู้ปฏิบัติงานหลัก และผู้รับมอบงาน ร่วมกันแก้ไขรายละเอียดของคู่มือปฏิบัติงาน
		
4.6.5 จัดท�ำสรุปผลการด�ำเนินงาน
5. ผลลัพธ์ที่ได้
5.1 ผลดี บุคลากรในแต่ละกลุ่มงาน สามารถท�ำงานแทนกันได้ในกรณีที่อีกคนไม่อยู่และได้เทคนิคการปฏิบัติงาน
เพิ่มเติม ลดระยะเวลาในการท�ำงานมากยิ่งขึ้น
		
5.1.1 ได้คู่มือการปฏิบัติงาน
		
5.1.2 สามารถท�ำงานแทนกันได้
		
5.1.3 เกิดเทคนิคการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพและประหยัดเวลาการท�ำงาน
		
5.1.4 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเข้าใจตรงกันในการปฏิบัติงาน
5.2 ผลเสีย บางลักษณะงานต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ เช่น ไม่เคยอยู่กับงานด้านนี้มาก่อน จึงท�ำให้ใช้เวลา
ในการเรียนรู้เป็นระยะเวลานานขึ้น ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทดลองการใช้คู่มือปฏิบัติงาน
		
5.2.1 ปัญหาจากการผู้ใช้งานน�ำความรู้ไปใช้งานไม่ได้จริง
		
5.2.2 ปัญหาจาการใช้เวลาการเรียนรู้คู่มือการปฏิบัติงานใช้ระยะเวลานานเกินไป
		
5.2.3 ปัญหาจากการสอนงานเข้าใจเนื้อหาไม่ตรงกัน
5.3 ผลการด�ำเนินงานหลังจากการท�ำคู่มือเสร็จ
บุคลากรตามกลุ่มงานสามารถท�ำตามเอกสารคู่มือ 2 คน 1 งานไปปฏิบัติและสามารถใช้ศึกษาในการปฏิบัติ
งานได้จริง
		
5.3.1 ได้รับประโยชน์จากการถ่ายทอดองค์ความรู้ เช่น ทักษะ กระบวนการ ขั้นตอนการท�ำงาน
		
5.3.2 ได้เทคนิคการเทคนิคการท�ำงานให้มีประสิทธิภาพ
		
5.3.3 ได้ความรู้นอกเหนือจากงานประจ�ำและแนวทางการท�ำงานจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
		
5.3.4 ลดเวลาในการปฏิบัติงาน
		
5.3.5 สามารถท�ำงานร่วมกับอื่นได้และเกิดความเข้าใจตรงกัน
		
5.3.6 ได้คู่มือการท�ำงานที่เกิดประสิทธิภาพและน�ำไปใช้ได้จริง
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6. ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ
มีทั้งหมด 6 ปัจจัยหลัก
6.1 ความมุ่งมั่นชัดเจนในเป้าหมาย
6.2 พร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ
6.3 ความคิดสร้างสรรค์
6.4 ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
6.5 ทักษะการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ
6.6 การบริหารด้านเวลา
7. การน�ำไปใช้ประโยชน์
บุคลากรแต่ละกลุ่มงานสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยการเปิดเล่มคู่มือการปฏิบัติงาน 2 คน 1 งาน ผู้ปฏิบัติงานจริง
น�ำความรู้ไปใช้งานจริง ท�ำให้การปฏิบัติลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
7.1 ใช้คู่ในมือการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือ ถ่ายทอดองค์ความรู้
		
7.1.1 ทักษะการปฏิบัติงาน
		
7.1.2 กระบวนการ
		
7.1.3 ขั้นตอน
		
7.1.4 เทคนิคการปฏิบัติงาน
7.2 ใช้คู่ในมือการปฏิบัติงาน ในการท�ำงานร่วมกับอื่นได้และลดปัญหาการเข้าใจไม่ตรงกัน
7.3 ใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อลดเวลาในการท�ำงาน
7.4 ใช้คู่มือการปฏิบัติงานเป็นแนวทางการท�ำงาน และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
8. วิธี/เครื่องมือ ที่ใช้ในการประเมินผลการน�ำความรู้ไปใช้
ในแต่ละกลุ่มงานจะมีวิธีการประเมินผลการน�ำความรู้จากคู่มือปฏิบัติงานไปใช้แตกต่างกัน โดยการประเมินผล
จะใช้วิธีการวัดจากตัวชี้วัดความส�ำเร็จ และประเมินผลจากตัวบุคคล
8.1 ตัวชี้วัดความส�ำเร็จ
		
8.1.1 ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน
		
8.1.2 เกณฑ์การท�ำงานของแต่ละกลุ่มงาน
8.2 ประเมินผลจากตัวบุคคล
		
8.2.1 ความสามารถในการท�ำงาน และการน�ำไปใช้ได้จริง
		
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.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

นายอภิเชฐ แปลสันเทียะ
นายวัชพล พิลาสมบัติ
นายภูวเดช สกุนตนาค
นายจักรรวี แสงจันทร์
นายสุภพ โก่งกระโทก
นางสาวนันทนี ศรีแสงจันทร์
นาวสาวพิชามญชุ์ สินลาลับ
นายนัฏศักร แป้นเงิน
นายพลธร สุขกิจ
นางสาวจุฬาลักษณ์ บุษระเกศ
นายฉัตรดนัย พยัฆพงษ์
นางสาวรุ่งนภา สวัสดี
นายวีรพล ปุ๋ยกระโทก
นางธัญทิพย์ พรหมมณี
นายปริญญา กาจสันเทียะ

10. ประวัติผู้เขียน
นางธัญทิพย์ พรหมมณี
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) tunyatip.p@nrru.ac.th
ประวัติการศึกษา
1. ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2. ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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เทคนิคการจัดงานพิธีการอย่างมืออาชีพ

ด้านการบริหารจัดการ

1. ที่มาและความส�ำคัญ
ปัจจุบันการจัดการความรู้นับว่ามีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากร ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับงานของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยที่ต้องเป็นต้นแบบที่ดีและถูกต้องให้กับ
นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 ในหมวด 3 มาตรา 11 ซึ่งก�ำหนดไว้เป็นหลักการว่า “ส่วนราชการต้องมีหน้าที่ในการพัฒนาความรู้ เพื่อให้มี
ลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรูอ้ ย่างสม�ำ่ เสมอ”และยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สำ� นักงานอธิการบดี ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 2 การพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพด้านการบริการดังนั้นยอมเป็นสิ่งยืนยันได้ว่า ส่วนราชการต้องบริหารจัดการ
ความรู้ให้กลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อให้เป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงานของบุคลากร
ส�ำหรับกระบวนการในการจัดการความรู้ครั้งนี้ ส�ำนักงานอธิการบดีใช้กระบวนการตามคู่มือการจัดท�ำแผนการจัดการ
ความรู้ โครงการพัฒนาส่วนราชการ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูแ้ ละการจัดการความรูใ้ นส่วนราชการ โดย ส�ำนักงาน ก.พ.ร.
และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
พิธกี ารเป็นขัน้ ตอนทีส่ ำ� คัญยิง่ ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของการจัดกิจกรรมโครงการ ทัง้ การอบรมประชุมสัมมนาทีต่ อ้ งก�ำหนด
ให้มีขั้นตอนของพิธีการ เพื่อสื่อสารให้กับผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบถึงความส�ำคัญ ความเป็นมา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ขั้นตอนการด�ำเนินงานร่วมทั้งบุคคลที่จะมาเป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรม โครงการ ซึ่งจะท�ำให้ผู้เข้ารับการอบรม
เกิดความประทับใจ พึงพอใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้รับฟังการชี้แจงจากฝ่ายพิธีการ และโดยทั่วไปบุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบงาน
พิธกี ารคือบุคลากรสายสนับสนุน ดังนัน้ เพือ่ ให้งานด้านพิธกี ารมีความเรียบร้อย ถูกต้องตามหลักการและผูร้ บั ผิดชอบมีความ
รู้มีความเข้าใจขั้นตอน และพร้อมในการจัดกิจกรรมโครง ส�ำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงก�ำหนด
จัดกิจกรรมการจัดการความรู้เรื่อง เทคนิคการจัดงานพิธีการอย่างมืออาชีพขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรของส�ำนักงานอธิการบดีมีความรู้ความเข้าใจเทคนิคในการจัดงานพิธีการอย่างมืออาชีพ
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการริเริ่มในการสร้างสังคมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน�ำสู่การบรรลุเป้าหมาย
3. เพื่อให้เกิดการพัฒนาและใช้ศักยภาพของบุคคลในการท�ำงานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อสร้างความรู้ใหม่หรือน�ำความรู้ที่มีอยู่มาใช้ในการท�ำงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประโยชน์ต่อองค์กรมากขึ้น
5. เพื่อให้ส�ำนักงานอธิการบดี มีความเข้มแข็งและมีจุดเด่นเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
3. ผู้ใช้ความรู้
บุคลากรในทุกหน่วยงานทุกสังกัดทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยสามารถน�ำองค์ความรู้เรื่อง เทคนิคการจัด
งานพิธีการอย่างมืออาชีพไปใช้ได้
4. มีการใช้กระบวนการจัดการความรู้
ส�ำนักงานอธิการบดีด�ำเนินการจัดการความรู้ เรื่อง เทคนิคการจัดงานพิธีการอย่างมืออาชีพ โดยใช้กระบวนการ
ตามคู่มือการจัดท�ำแผนการจัดการความรู้ โครงการพัฒนาส่วนราชการ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้
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ในส่วนราชการ โดย ส�ำนักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ดังนี้ คือ ครั้งที่ 1เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2559
จัดให้มีการประชุมทบทวนความรู้ความต้องการ ความจ�ำเป็นต้องการของบุคลากรเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่จะน�ำมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และได้บ่งชี้องค์ความรู้ที่ต้องการคือ เทคนิคการจัดงานพิธีการอย่างมืออาชีพ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560
ประชุมเพือ่ รักษาความรูเ้ ดิม รวบรวมความรูใ้ หม่ และกรองความรูท้ ไี่ ม่ใช้ออกจากแหล่งรวบรวม และทีป่ ระชุมมีมติให้คน้ หา
ความรู้ใหม่เพิ่มเติมโดยการจัดอบรมและบรรยายด้วยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านพิธีการคือ นายทองสุข มันตาทร
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการจัดการความรู้ส�ำนักงานอธิการบดี ได้จัดการอบรมเพื่อยืนยันความ
รู้เดิมเพิ่มเติมความรู้ใหม่ โดยคณะกรรมการทุกคนเข้ารับการอบรมและนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภายนอกสังกัดเข้าร่วม
โครงการอีก 8 หน่วยงาน ครั้งที่ 4 เมือวันที่ 7 เมษายน 2560 มีการประชุมเพื่อปรับปรุงให้ความรู้มีรูปแบบมาตรฐาน
ไม่ซ�้ำซ้อน มีความสมบูรณ์ มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือและที่ประชุมมีมติให้มีการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วย
งานภายนอกที่มีความช�ำนาญด้านการจัดงานพิธีการ คือ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5 เมือวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2560
คณะกรรมการจัดการความรู้ได้น�ำเอาองค์ความรู้เรื่อง เทคนิคการจัดงานพิธีการอย่างมืออาชีพ ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับบุคลากรในสังกัดส�ำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสติ ซึง่ การแบ่งปันแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นครัง้ นีท้ ำ� ให้คณะกรรมการ
จัดการความรู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการจัดงานพิธีการมากยิ่งขึ้น และครั้งที่ 6 เมือวันที่ 3 มิถุนายน 2560
คณะกรรมการจัดการความรู้ได้มีการประชุมเพื่อสรุปองค์ความที่ได้ศึกษาค้นคว้าและรับมาทั้งหมดเพื่อจัดท�ำเป็นรูปเล่ม
ส�ำหรับเผยแพร่ไปยังหน่วยงานภายในสังกัดส�ำนักงานอธิการบดีน�ำเข้าสู่ช่องทางในการเผยแพร่ในหลายช่องทาง เช่น
face book internet เว็บไซด์ของส�ำนักงานอธิการบดี
5. ผลลัพธ์ที่ได้
องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้เรื่อง เทคนิคการจัดงานพิธีการอย่างมืออาชีพ ประกอบด้วยสาระส�ำคัญ
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�ำแหน่งมือที่หัวเข็มขัด ถ้าใช้เวลานานให้น�ำมือลงแต่
อย่ากุม ห้ามคว�่ำมือ ห้ามใช้นิ้วเดียว
		
5.1.2 หลักการพูดเบื้องต้น ทักที่ประชุมไม่วกวน ไม่ทักทายมาก ทักทาย 3 – 4 บุคคลก็พอ ถ้าทราบชื่อ
เอ่ยชื่อด้วย ถ้ามีพระสงฆ์ให้เอ่ยนมัสการพระสงฆ์ก่อน การเริ่มต้นที่ดี หาค�ำที่สุดยอด พาดหัวข่าว กล่าวค�ำถาม
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�ำคม ให้ข้อคิด สะกิดชักชวน ใส่ความเห็น
หรือความรู้สึก การแนะน�ำวิทยากร
พยายามพูดแนะน�ำปากเปล่า หลักเลีย่ งการขอประวัตกิ ระชัน้ อย่าพูดเรือ่ งร้าย ความสัมพันธ์กบั โครงการ/กิจกรรม
ห้ความส�ำคัญกับวิทยากร เช่น กว่าจะติดต่อท่านมาได้ เป็นต้น ผลงาน กล่าวตามสมควรไม่ต้องมากวุฒิและประสบการณ์
กล่าวนิดหน่อย ชื่อและนามสกุล เก็บไว้เอ่ยตอนท้าย เว้นระยะ แยกส่วน ขึงขัง การขอบคุณวิทยากร มองและทักทาย
ความประทับใจ อย่าบรรยายซ�้ำหรือแย้ง
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5.1.3 ศิลปะการยืน ถ้าแนะน�ำวิทยากร ให้ยืนหันหน้าเข้าหาผู้ฟัง/ผู้ร่วมโครงการกิจกรรม ถ้าขอบคุณ
วิทยากร ให้ยืนหันหน้าเข้าหาวิทยากร ค�ำพูดที่นิยมใช้เมื่อกล่าวขอบคุณวิทยากรได้แก่ “หมดความสงสัย” หรือ “เกิดความ
สว่างไสว” หรือ “สามารถน�ำไปปฏิบัติ” ลงท้ายด้วยข้อความว่า “ในนามของ....” (กลุ่ม) ไม่ชวนปรบมือ ให้ใช้พลังเสียง เสียง
ที่เชิญชวนให้ผู้ร่วมกิจกรรมปรบมือ หรือใช้การปรบมือน�ำ
		
5.1.4 การใช้ภาษาที่ควรระวัง ระดับภาษาที่ใช้ กันเอง สนทนา กึ่งทางการ ทางการ หรือพิธีการ
ให้พิจารณาว่าเป็นงานลักษณะใด ต้องเลือกใช้ระดับภาษาให้เหมาะสม ระวังการใช้ค�ำ ต้องศึกษาการใช้ค�ำอย่างถูกต้อง
อย่าสร้างค�ำให้ภาษาวิบัติ 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
ความจงรักภักดี เป็นต้น การเลือกใช้คำ� เช่น ก�ำหนดการ ใช้ทวั่ ไป แต่หมายก�ำหนดการ ต้องเป็นพระบรมราชโองการ อุโบสถ
ใช้ทั่วไป แต่พระอุโบสถใช้กับวัดหลวง อาลัย ใช้กับผู้ที่มีชีวิตอยู่ ไว้อาลัย ใช้กับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว เป็นต้น ไม่มีค�ำว่า ฯพณฯ
ทั้งภาษาพูดและเขียน การใช้ ทรง ใช้น�ำค�ำธรรมดาให้เป็นราชาศัพท์ เช่น ทรงชี้ให้เห็น ห้ามใช้กับค�ำที่เป็นราชาศัพท์อยู่แล้ว
เช่ น ทรงเสด็ จ ทรงเสวย ทรงพระราชทาน เป็ น ต้ น ค� ำพู ด ฟุ ่ ม เฟื อ ย เช่ น พระเดชพระคุ ณ เจ้ า อาราธนานิ ม นต์
อนาคตข้างหน้า อดีตที่ผ่านมา ศพผู้เสียชีวิต มติมหาชนส่วนใหญ่ ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ เราจะท�ำการพัฒนางาน 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�ำ
เป็น ขอความกรุณา หรือ รบกวน สองคน เป็น สองท่าน สี่คน เป็น สี่ท่าน อยาก เป็น ประสงค์ หรือ ใคร่ ขอเชิญพูด
เป็น ขอเชิญกล่าว เป็นต้น
5.2 เทคนิคการบริหารจัดการงานพิธีการ ทุกอย่างต้องมีความสมดุลและถูกต้องตามขั้นตอนทั้งคนและอุปกรณ์
ล�ำดับเหตุการณ์ เช่น พิธีการเปิดป้าย ป้ายจอด เพลงจบ พระจบ ผู้อยู่ประจ�ำประธาน ผู้ที่ให้สัญญาณเพลง ผู้ที่นมัสการพระ
สงฆ์ ผู้อยู่ประจ�ำป้าย ผู้ดูแลความเรียบร้อย การจัดงานพิธีการ ต้องมีการศึกษาหาข้อมูลก่อน เช่น พิธีทางศาสนา พิธีเปิด-ปิด
งาน ต้องรู้ว่าควรจัดเตรียมอะไรบ้าง ขั้นตอนของพิธีการ การเรียนเชิญแขก การกล่าวรายงานให้เกียรติแขกทุกท่านการจัด
วางสิ่งของ เมื่อศึกษาหาข้อมูลแล้วท�ำการจัดเตรียมงานและประสานงานทุกฝ่ายเพื่อให้งานส�ำเร็จไปด้วยดี
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�ำรองเผื่อเกิด
ความผิดพลาดหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่สามารถคาดเดาได้
5.3 เทคนิคการเขียนค�ำกล่าวรายงาน ค�ำกล่าวเปิด และค�ำกล่าวต้อนรับ เขียนค�ำกล่าวรายงานแบบกรวย สรุป
แนวคิด หรือแนวนโยบายกว้างๆ สิ่งที่หน่วยงานต้องท�ำกว้างๆ โครงสร้าง วิธีการ แคบเข้ามา ผู้สนับสนุน (วันนี้) แคบมาก
ลงท้าย (นาทีนี้) แคบที่สุด เทคนิคในการเขียนค�ำกล่าวรายงานควรประกอบด้วย การสรุปแนวคิดหรือแนวนโยบาย หน่วย
งานที่รับผิดชอบโครงการ วิธีการ วิทยากร งบประมาณ ผู้สนับสนุน ผลที่คาดว่าจะได้รับ และส่วนลงท้าย เป็นต้น เทคนิค
การเขียนค�ำกล่าวเปิดงาน ควรเป็นการกล่าวในงานที่เป็นส่วนรวมประกอบด้วย ความรู้สึกดีใจ การใช้หลักการ การผสานค�ำ
ชม การผสมขอบคุณและค�ำลงท้าย ค�ำกล่าวรายงานความยาวประมาณ ¾ หน้ากระดาษ A4 หรือใช้เวลากล่าวรายงาน
ประมาณ 2 นาที ผู้เขียนค�ำกล่าวรายงานควรต้องเป็นคนเดียวกับเขียนค�ำกล่าวเปิดงาน และออมค�ำคมๆ ไว้ให้ประธานใช้ใน
ค�ำกล่าวเปิดงาน
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5.4 มารยาทพิธีกร และมารยาทในพิธีการ
มารยาทพิธีกร มีความอ่อนน้อมไม่ลุอ�ำนาจโทสะ รับฝังความคิดเห็นของบุคคลอื่น พูดในเชิงสร้างสรรค์ มีความ
อดทนอดกลั้นต่อความรู้สึกต่างๆ พูดจาสุภาพไม่ให้ร้ายผู้อื่น ไม่มีอคติ มีการเตรียมความพร้อม/ มีปฏิภาณที่ดีอยู่เสมอ
มารยาทในพิธีการ แต่งกายให้เหมาะสมกับงาน เคารพไหว้ผู้ที่มีอายุสูงกว่า มีกิริยาส�ำรวม เรียบร้อย แสดงความ
เสียใจในงานศพ แสดงความดีใจในงานมงคล กราบและมีกิริยาส�ำรวมเมื่ออยู่ต่อหน้าพระ มารยาทในการไหว้ ไม่ควรกางนิ้ว
ออกนิ้วมือชิดติดกันการไหว้มี 3 ระดับ ไหว้พระ ไหว้ผู้ใหญ่ องค์ประกอบการไหว้ผู้ใหญ่ (ยิ้ม ยก กล่าว ก้ม เงย ปล่อย ยิ้ม)
ไหว้คนเสมอกันหรือใกล้เคียง โอกาสทีไ่ ม่ประนมมือ พระสงฆ์ถวายอดิเรก พระสงฆ์ทำ� สงฆ์กรรม การนัง่ ในพิธกี าร ผูใ้ หญ่แยก
นั่งตัวยาว เจ้าบ้านหรือเจ้าภาพ ฝั่งซ้าย มารยาทในงานศพ แต่งกายสุภาพไว้ทุกข์ตามนิยม กราบพระพุทธรูปก่อน
แล้วจึงกราบศพ 1 ครั้ง ไม่แบมือ ส�ำรวม ประนมมือขณะพระสวด ยืนไว้อาลัย การวางดอกไม้จันทน์เป็นระเบียบ
และต้องส�ำรวมระวังไม่สนุกสนานเฮฮา
5.5 เกร็ดความรู้ พิธีการส�ำคัญ
การวางพานพุ่ม พุ่มทองอยู่ขวามือของผู้วาง พุ่มเงินอยู่ซ้าย ระหว่างเดินเชิญพานพุ่มให้หันพู่ออกจากตัว เวลาวาง
ให้หนั พูอ่ อกมาด้านหน้า การวางเครือ่ งทองน้อย ธูปต้องอยูซ่ า้ ยมือผูจ้ ดุ เทียนต้องอยูข่ วามือผูจ้ ดุ และต้องสูงในระดับทีเ่ ท่าๆ
กัน การท�ำบุญครบรอบ 7, 15, 50, 100 วัน จะจัดชุดบูชาธรรมโดยหันธูป เทียน ไปทางศพ คือจัดธูป เทียน ไว้ด้านใน
เครื่องทองน้อยไว้ด้านนอก ธูปเทียนแพใช้กับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ ธูปต้องอยู่บนเทียน
6. ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)
การทีจ่ ะท�ำให้การจัดกรความรู้ เรือ่ ง เทคนิคการจัดงานพิธกี ารอย่างมืออาชีพ ส�ำเร็จเรียบร้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต้องอาศัยปัจจัย เทคนิค วิธีการและเคล็ดลับดังนี้
6.1 โครงสร้างหน่วยงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดการวางระบบการบริหารจัดการ สายงานที่ชัดเจนจะท�ำให้การติดตาม
และรวบรวมข้อมูลข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว มีการก�ำกับติดตามและรายงานผลการด�ำเนินการต่างๆที่จะเอื้อให้แผนงาน
การจัดการความรู้ของส�ำนักงานอธิการบดีประสบผลส�ำเร็จ
6.2 สร้างจุดร่วม โดยการประชุมบุคลากรในสังกัดส�ำนักงานอธิการบดีเพื่อเสาะแสวงหาความจ�ำเป็นต้องการร่วม
กันเพื่อจัดท�ำแผนการจัดการความรู้และมอบหมายภารกิจให้ผู้ร่วมอุดมการณ์ไปศึกษาค้นองค์ความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวคนและ
เอกสารและน�ำมาร่วมกันสังเคราะห์
6.3 สงวนจุดต่าง ในการท�ำงานร่วมกันนั้นต้องยอมรับพื้นฐานความแตกต่าง แต่ละคนย่อมมีความถนัด
ความสนใจ ในวิถีที่แตกต่างกัน ต้องให้อิสระในการคิดรายละเอียดในส่วนย่อยแล้วค่อยมาปรับเข้าหากัน เพื่อส่งเสริมการคิด
นอกกรอบที่สามารถทดแทนแนวปฏิบัติเก่าๆ ที่มีประสิทธิภาพกว่าเดิม
6.4 สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ เนือ่ งจากการจัดการความรูเ้ ป็นการรวบรวมองค์ความรูท้ มี่ อี ยูท่ งั้ ในตัวคนและเอกสาร
ดังนั้นเครื่องข่ายย่อมมีความส�ำคัญอย่างยิ่งที่จะได้มาซึ่งความรู้ทั้งภายนอกและภายในองค์กร
6.5 ใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ ส�ำนักงานอธิการบดีได้สร้างไลน์กลุ่มการจัดการความรู้ขึ้น เพื่อการติดต่อสื่อสาร
ส่งข้อมูลและเป็นเครื่องมือในการประสานความร่วมมือ
6.6 สู่วัฒนธรรมองค์กร การที่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้นั้น บุคคลในองค์กรต้องมีการเปิดใจยอมรับเรียนรู้ในสิ่ง
ใหม่ๆ กล้าเผชิญกับความเสีย่ งในการท�ำสิง่ ใหม่ๆทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นการกระตุน้ ให้เกิดการเรียนรู้ สูก่ ารเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ดังที่กล่าวมาแล้ว
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6.7 คณะท�ำงานหรือทีม ถือว่าเป็นหัวใจส�ำคัญอย่างหนึ่งขององค์กร ส�ำนักงานอธิการบดีมีโครงสร้าง มีระบบการ
บริหารจัดการจึงท�ำให้เกิดทีมงานทัง้ ในระบบคือตามโครงสร้างและนอกระบบเช่น การร่วมกลุม่ กับแบบสมัครใจจึงท�ำให้การ
จัดการความรู้ของน�ำงานอธิการส�ำเร็จเรียบร้อยทุกปี
6.8 งบประมาณ เนื่องจากการจัดการความรู้มีกระบวนการที่เป็นวิทยาศาสตร์ มีขั้นตอนที่ชัดเจน ที่ต้องอาศัย
ทั้งเวลาและงบประมาณเพื่อหาช่องทางให้บุคลากรได้มีโอกาสพบกัน เช่น การประชุมปรึกษาหารือ อบรมสัมมนา ศึกษาดู
งาน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งจะท�ำให้ได้องค์ความรู้ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความชัดเจนถูกต้อง
6.9 การวัดผลจากการน�ำไปใช้ การที่จะทราบว่าการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ครั้งนี้มีผลสัมฤทธิ์ระดับใด
มีปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขอย่างไรบ้างสิ่งที่ต้องด�ำเนินการคือการประเมินผล โดยเฉพาะการประเมินผลจากผู้ที่
น�ำเอาองค์ความไปใช้จะทราบผลที่เที่ยงตรงมากที่สุดโดยส�ำนักงานอธิการบดีได้มอบหมายให้ทุกกองประเมินผลการ
น�ำเอาองค์ความรูไ้ ปใช้ปรากฏว่าทุกกองเห็นว่าการจัดการความรูเ้ รือ่ ง เทคนิคการจัดงานพิธกี ารอย่างมืออาชีพ เป็นองค์ความ
รู้ที่ส�ำคัญ จ�ำเป็นและสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
7. การน�ำไปใช้ประโยชน์
เนื่องจากทุกหน่วยงานมีโอกาสจัดกิจกรรมโครงการและในทุกกิจกรรมโครงการจะมีขั้นตอนของพิธีการเพื่อแสดง
ให้ถึงความส�ำคัญและชี้แจงให้กับผู้เข้าร่วมโครงได้รับทราบถึงความเป็นมาของกิจกรรมโครงการ ดังนั้นจึงมีความจ�ำเป็น
อย่างยิ่งที่ผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมโครงการโดยเฉพาะในขั้นตอนของพิธีการจะต้องมีองค์ความรู้เรื่อง เทคนิคการจัด
งานพิธกี ารอย่างมืออาชีพ ซึง่ จะท�ำให้สามารถวางแผน ด�ำเนินการตามแผน แก้ปญ
ั หาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ท�ำให้การจัด
กิจกรรมโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเป็นที่พึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล
เครื่องมือที่ในการประผลเมินผลเป็นแบบรายงานผลสัมฤทธิ์การน�ำเอาองค์ความรู้ไปใช้ในหน่วยงาน โดยมีหัวข้อ
ค�ำถามที่ส�ำคัญดังนี้
8.1 หน่วยงานผู้ใช้องค์ความรู้
8.2 องค์ความรู้ที่น�ำไปใช้
8.3. ชื่องาน/กิจกรรมที่น�ำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้
8.4 องค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้
8.5 ปัญหาและอุปสรรค
ส�ำนักงานอธิการบดี ได้เผยแพร่องค์ความรู้เรื่อง เทคนิคการจัดงานพิธีการอย่ามืออาชีพ สู่หน่วยงานในสังกัดและ
ให้หน่วยงานในสังกัดได้รายงานผลการน�ำเอาองค์ความรูไ้ ปปฏิบตั แิ ละเป็นลายลักษณ์อกั ษร พบว่าทุกหน่วยงานมีการน�ำเอา
องค์ความรู้ในใช้ในขั้นตอนพิธีการของการจัดกิจกรรมโครงการท�ำให้การจัดกิจกรรมโครงการในขั้นพิธีการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยเป็นที่พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
9. แหล่งอ้างอิงหรือบุคคลอ้างอิง
ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์. (2552) ทฤษฎีการจัดการความรู้. บริษัท ธนาเพรส จ�ำกัด. กรุงเทพฯ
วสัน ลาจันทึก. (2548) การจัดการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
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การศึกษาขอนแก่น เขต 4.
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน์วชิระ. (2556) สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข.
คู่มือการจัดการความรู้ (Knowledge Management Action). ม.ป.ท.
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ. (2548) คู่มือการจัดท�ำ
แผนการจัดการความรู้. ม.ป.ท.
ทองสุข มันตาธร. (2559). ศิลปะการพูดและการเป็นพิธีกร เอกสารประกอบการอบรม อัดส�ำเนา.
10. ประวัติผู้เขียน ประกอบด้วย
- ชื่อ นายไสว นามสกุล กันนุลา
- สถานที่ท�ำงานปัจจุบัน ส�ำนักงานอธิการบดี
- ประวัติการศึกษา ปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตสาขาคณิตศาสตร์ ปริญญาโทเทคโนโลยีการศึกษา ปริญญาเอก
ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาภาวะผู้น�ำทางการบริหารการศึกษา
- 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
Draft the curriculum

Call for meeting

Final draft approved

program

overseas/Thai committee

by committee

review and comments
International curriculum

Curriculum send to

in Biotechnology

Approved draft

CHE for final approval

proposed to Univ.
council

Communicate with

Coursework equiv.

Coursework equiv.

French partner

with partner

approved by partner

curriculum program
MOU (dual degree)

MOU officially

MOU approved by

Draft MOU for dual

implementation

signed

both Univ. councils

degree program
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Process for Student Exchange: Inbound
Information
Providing

Coordinating
with Partners

International
Student Orientation

Airport Pick-up

Registration Online
Access

Assistance Providing
In All Matters

Receiving Document
for Further Steps

Accumulation
Arrangement

Process for Student Exchange: Outbound
Providing
Information of Host
University

Courses Registration
at SUT

Coordinating
with Partners

Student Orientation

Tracking on Student’s
Progress and
Progress Report

Fact and Figures

Application Process
For Selected Students

Visa Assistance
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KPI 1: Relationship between university strategic
http://web.sut.ac.th/dpn/

plan and the curriculum program

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

ให้บริหารสาหรับคณาจารย์ในการสร้างรายวิชาบนเว็บไซต์ เพือ่
เป็นสื่อเสริมให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้เข้า
ไปศึกษาเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน

สื่อการสอนแบบโมดูลย่อย ในรูปแบบสื่อเอนิเมชั่น

สื่อการสอนสาหรับผู้สนใจทั้งบุคคลภายในและบุคคลทั่วไปที่มีการ
เก็บค่าใช้จ่ายและให้ใบประกาศเมื่อสาเร็จหลักสูตร

เป็นแหล่งรวมสือ่ ที่ประกอบไปด้วย วิดีโอ รูปภาพ เอกสาร เสียง
โดยเป็นการแบ่งปันสื่อจากสมาชิกของระบบ 19,738

เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบ m-Learning เป็นตู้เผยแพร่
สื่อเพื่อการศึกษาที่ใช้ข้อมูลมาจากระบบ Digital media for ULearning นักศึกษาสามารถโหลดสื่อลงอุปกรณ์พกพาผ่าน USB
และ Bluetooth

เป็นวีดิทัศน์บันทึกการเรียนการสอน มี 2 ระบบ คือ 1) แปลง
ข้อมูลจากแอนาล็อคเป็นข้อมูลดิจิทัล และระบบบันทึกการเรียน
การสอนอัตโนมัติ

ให้บริการโทรทัศน์และวิทยุเพือ่ การศึกษา (FM Radio 99.5 MHz)

2. Learning Object

3. e-Training

4. Digital media for
U-Learning

5. Kiosk

6. e-Classroom

7. SUT Station

คำอธิบำย

1. SUT e-Learning

Multimedia

Student and staff multimedia supporting facilities

http://ceit.sut.ac.th/station

SUT e-Learning

-

http://media.sut.ac.th

http://ceit.sut.ac.th/etraining

http://media.sut.ac.th หมวด LO

http://elearning.sut.ac.th

แหล่ง

-

-

ที่อาคารเรียนรวม 1 และ 2

ปัจจุบันมี 2 ตู้โดยให้บริการ

รายวิชาที่เปิดสอนทั้งหลักสูตรความรู้
ทั่วไปและคอมพิวเตอร์กว่า 18
รายวิชา

จานวน 336 เรือ่ งย่อย

ปัจจุบันมีรายวิชา 519 รายวิชา
จานวนเพจวิวต่อเดือนมากกว่า
100,000 เพจวิว

หมำยเหตุ
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ด้านการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจ (สายอาจารย์)
การจัดการเรียนการสอนแบบ Activity - Based Learning
ในรายวิชาศึกษาทั่วไป ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
1. ที่มาและความส�ำคัญ
คณะศึกษาศาสตร์จัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไปแก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาและทุกคณะวิชาโดยมุ่งพัฒนาการ
จัดการศึกษาให้สอดคล้องปรัชญาและแนวการจัดรายวิชาศึกษาทัว่ ไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ได้ทำ� การประเมินรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ในปีการศึกษา 2558 ผลจากการทีค่ ณะศึกษาศาสตร์
ได้ทำ� การประเมินรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปนัน้ สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ว่าด้วยเรื่องของหมวดศึกษาวิชาทั่วไป คือ วิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้าง
ขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติตนเอง ผู้อื่น และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้
ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย และจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักในคุณค่า
ของศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถน�ำความรู้ไปใช้ในการด�ำเนินชีวิตและด�ำรงตนอยู่
ในสังคมได้เป็นอย่างดี สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจ�ำแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใดๆ
ก็ได้ โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่มวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้มีจ�ำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
ส�ำนักวิชาศึกษาทั่วไปจึงรับนโยบายจากทางมหาวิทยาลัยให้ด�ำเนินงานปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2552และสอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาบัณฑิตไทย
มีสมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 ที่มีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ให้มีความพร้อม
ในการท�ำงานภายใต้สถานการณ์อนาคตและสังคมที่เปลี่ยนแปลงมากขึ้นในอนาคตและมีขีดความสามารถในระดับสากล
จึงเกิดโครงการพัฒนาคณาจารย์ผสู้ อนของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับเทคนิคการจัดการเรียน
รูใ้ นรายวิชาศึกษาทัว่ ไป พร้อมรับการเปลีย่ นแปลงตามหลักสูตรใหม่ จึงเปิดโอกาสให้คณาจารย์ผสู้ อนรายวิชาศึกษาทัว่ ไปได้
เข้าร่วมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ Active- Based Learning ของมหาวิทยาลัย
วงษ์ชวลิตกุล โดยมีวิทยากรคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้ที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบ กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active - Based Learning โดยอาจารย์ผู้สอนศึกษาทั่วไปได้
ร่วมเสนอแนะและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น น�ำไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ
สอดคล้องกับการสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เนื้อหาสาระของรายวิชาศึกษาทั่วไปจึงมีลักษณะเป็นการบูรณาการ
ที่สะท้อนการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนตามอัตลักษณ์บัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล คือ 1) นักปฏิบัติ
ทีเ่ ป็นผูม้ ที กั ษะพร้อมทัง้ ความรูใ้ นด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างสูง 2) ซือ่ สัตย์โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการประพฤติ
ปฏิบัติตนอยู่เสมอ 3) สู้งานเป็นบุคคลที่มีความอดทน อดกลั้น มีความรับผิดชอบต่อการท�ำงานการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลจึงเป็นการจัดการศึกษาด้านพุทธิปัญญาที่เน้นสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มี
คุณธรรม จริยธรรม สร้างความตระหนักด้านความรับผิดชอบตนเอง ความรับผิดชอบต่อชุมชน และร่วมคิดแก้ไขปัญหาของ
สังคมอย่างสร้างสรรค์ โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบลงมือท�ำ(ปฏิบัติ) (Activity- Based Learning) การจัด
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การเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Project - Based Learning) และฝึกให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์ เกิดความคิด
สร้างสรรค์ เคารพกฎกติกาของสังคม ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ นื่ และรูจ้ กั การท�ำงานเป็นทีม (Team-Based Learning)
หมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์จึงมีการเปิดการเรียนการสอนในรายวิชา 100174 ทักษะการคิดกับ
การใช้เหตุผล ซึ่งมีการก�ำหนดสังเขปรายวิชาไว้ดังนี้ ศึกษาหลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ คิดวิเคราะห์
คิดวิจารณญาณ กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การแสดงเหตุผลทั้งแบบนิรนัยและอุปนัย วิเคราะห์ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อการตัดสินใจและสามารถประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้
อย่างสร้างสรรค์บนหลักพื้นฐานทางของเหตุและผล โดยอาจารย์ผู้สอนได้ออกแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานี้
เป็นการสอนแบบบูรณาการกับกิจกรรม“เทศกาลงานยิม้ โคราชยิม้ 2017” ซึง่ จัดโดยมูลนิธเิ พือ่ นเยาวชนเพือ่ การพัฒนาร่วม
กับหน่วยงานต่างๆภายนอกมหาวิทยาลัยมากกว่า 30 แห่ง เช่น เครือข่ายโคราช Korat Street Art , เครือข่ายโคราชยิ้ม ,
เครือข่ายบางกอกนีด้ จี งั , เครือข่ายเขาใหญ่ดจี งั , เครือข่ายเพชรบุรดี จี งั เครือข่ายเยาวชนหุน่ สาย 25 กลุม่ , เครือข่ายเยาวชน
เดิ่นยิ้ม 10 กลุ่ม เทศบาลนครนครราชสีมาและมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เพื่อให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้
ได้รบั ความรู้ ประสบการณ์ดา้ นอาสาสมัครจากการได้ปฏิบตั จิ ริง (Activity-Based Learning) จึงถือเป็นการจัดการเรียนการ
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�ำภาคการศึกษา
ที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ�ำนวน 80 คน เรียกว่า “แกนน�ำเยาวชนอาสาสมัคร”
4. การใช้กระบวนการจัดการความรู้
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 100174 ทักษะการคิดกับการใช้เหตุผลได้ออกแบบการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการ
จัดการเรียนการสอนแบบให้นักศึกษาได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติ (Activity- Based Learning) โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการกับกิจกรรมเทศกาลงานยิม้ โคราช 2017 ซึง่ จัดโดยมูลนิธเิ พือ่ นเยาวชนเพือ่ การพัฒนาร่วมกับหน่วยงาน
ต่างๆภายนอกมหาวิทยาลัยมากกว่า 30 แห่ง ถือเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ(Integrated Learning
Approach) กับพันธกิจด้านการบริการทางสังคมของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
กระบวนการจัดการความรู้ “การจัดการอาสาสมัครในเทศกาลงานยิ้มโคราช 2017” มีดังนี้
4.1 การด�ำเนินงานภายใต้ความร่วมมือของเครือข่าย ดังนี้
		
ขั้นที่ 1 ตัวแทนเครือข่ายร่วมประชุมเพื่อวางแผนในการด�ำเนินกิจกรรมฯ
			
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
			
		
ขั้นที่ 4
		

ตัวแทนเครือข่ายร่วมประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าในการด�ำเนินกิจกรรมฯ
วันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 18.00-21.00 น. ณ โรงแรมโคโรนารี่
ตัวแทนเครือข่ายร่วมประชุมทบทวนสรุปหลังจบกิจกรรม
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 18.00-21.00 น. ณ โรงแรมโคโรนารี่

ภาพประกอบที่ 1 ตัวแทนเครือข่ายร่วมประชุมเพื่อวางแผนในการด�ำเนินกิจกรรม
4.2 การจัดการการเรียนรู้ของเยาวชนอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ดังนี้
		
ขั้นที่ 1 อาจารย์ทปี่ รึกษาประชุมชีแ้ จ้งเพือ่ ให้เยาวชนอาสาสมัครรับทราบข้อมูลในการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละ
			
ด�ำเนินกิจกรรม
			
วันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 15.00-16.00 น. ห้อง 4305 ม.วงษ์ชวลิตกุล
		
ขั้นที่ 2 การให้ความรู้ด้านงานอาสาสมัครกับเยาวชนอาสาสมัคร ของมหาวิทยาลัยและการลงส�ำรวจ
			
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�ำเนินกิจกรรม
			
- เวลา 13.00-16.00 น. เยาวชนอาสาสมัครลงพื้นที่ส�ำรวจพื้นที่การจัดกิจกรรม
						
ณ ลานอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี
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ภาพประกอบที่ 2 อบรมให้ความรู้ด้านอาสาสมัครกับเยาวชนอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
		
ขั้นที่ 3 เยาวชนอาสาสมัคร ด�ำเนินกิจกรรม “เทศกาลงานยิ้มโคราชยิ้ม 2017 ”
			
ณ ลานอนุสาวรียท์ ่านท้าวสุรนารี ดังนี้
1) วันที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 16.00 - 23.00 น.
		 ลักษณะงาน : จัดเตรียมสถานที่ ตรวจสอบความพร้อมในการด�ำเนินกิจกรรม
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�ำพาผู้สนใจเข้าร่วมเดินทางท่องเที่ยวเรียนรู้ต้นก�ำเนิดของจังหวัดนครราชสีมา
และร่วมเรียนรู้วิถีชุมชนผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น
		
กลุ่มที่ 4 กลุ่มเยาวชนอาสาสมัคร เพื่องานสวัสดิการและดูแลความปลอดภัย
		
ลักษณะงาน : จุดประสานงานกับกลุม่ เครืองข่าย ดูแล จัดหาเตรียมการและบริหารจัดการอาหาร เครือ่ งดืม่
ส�ำหรับผูเ้ ข้ากิจกรรม อ�ำนวยความสะดวกผูเ้ ข้าร่วมงาน ดูแลความปลอดภัยภายในงานและเป็นหน่วยปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น
		
กลุ่มที่ 5 กลุ่มเยาวชนอาสาสมัคร เพื่องานส่งเสริมเรื่องศิลปะ
ลักษณะงาน : จัดกิจกรรม Workshop เพื่อเพิ่มทักษะงานศิลปะ เปิดโอกาสให้ผู้สนใจ
เข้าร่วมลงมือปฏิบัติจริง เช่น หน้ากากแปลงร่าง , ช้อนหรรษา เป็นต้น
		
กลุ่มที่ 6 กลุ่มเยาวชนอาสาสมัคร เพื่อการเรียนรู้เมืองโคราช ผ่านสื่อสร้างสรรค์
		
ลักษณะงาน : จัดท�ำสื่อสร้างสรรค์ “เกมส์บันไดงู” ที่มีขนาดใหญ่ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเกิดการเรียนรู้
สถานที่ส�ำคัญภายในจังหวัดนครราชสีมา ผ่านประตูเมืองทั้ง 4 ประตู คือ ประตูชุมพล ประตูพลแสน ประตูพลล้าน และ
ประตูไชยณรงค์ และวัดส�ำคัญต่างๆภายในตัวเมืองนครราชสีมา (ตามภาพ)

5. ผลลัพธ์ที่ได้
มหาวิทยาลัย
- การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ (Integrated Learning Approach) กับพันธกิจด้านการบริการทาง
สังคมของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
อาจารย์
- การจัดการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติ (Activity - Based Learning) ผ่านรายวิชา 100174 ทักษะการคิด
กับการใช้เหตุผล
- การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Project - Based Learning) ฝึกการท�ำงานเป็นทีม (TeamBased Learning) ผ่านกิจกรรม “เทศกาลงานยิ้มโคราชยิ้ม 2017 ”
- การจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking - Based Learning)
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- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นประสบการณ์ (Experiential - Based Learning)
- การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ (Integrated Learning Approach)
นักศึกษา
- นักศึกษาได้รับความรู้ด้านงานอาสาสมัครและได้รับประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่เยาวชนอาสาสมัคร
เพื่อด�ำเนินกิจกรรม“เทศกาลงานยิ้มโคราชยิ้ม 2017 ”
- นักศึกษาได้ฝกึ ทักษะการคิด การแก้ไขปัญหา การท�ำงานเป็นทีมร่วมกับผูอ้ นื่ และ เรียนรูก้ ารด�ำเนินชีวติ ในสังคม
- นักศึกษาได้ฝึกทักษะการวิชาชีพ สามารถน�ำมาปรับใช้ในการด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
- นักศึกษาเกิดความภูมิใจในตนเองและกระตุ้นการท�ำความดีด้านงานอาสาสมัครเพื่อสังคม
- กิจกรรมการการเรียนการสอนภายนอกห้องเรียน ภายใต้ความสนใจในการปฏิบัติงานของตนเอง นักศึกษาจึง
ไม่เครียด มีความสุขกับพร้อมการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
6. ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)
อาจารย์ : ต้องท�ำการศึกษาค้นคว้า หาความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัด
การเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติ (Activity - Based Learning) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Project - Based Learning) ฝึกการท�ำงานเป็นทีม (Team-Based Learning) การจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นทักษะกระบวนการ
คิด (Thinking - Based Learning)
การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นประสบการณ์ (Experiential - Based Learning) และการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ (Integrated Learning Approach)
- เทคนิคการสอนแบบฝึกปฏิบัติ : อาจารย์วางแผนและออกแบบกิจกรรมที่เน้นการฝึกทักษะ โดยการให้นักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรม “เทศกาลงานยิ้มโคราชยิ้ม 2017 ”
- บทบาทอาจารย์ที่ส�ำคัญที่สุดในการด�ำเนินกิจกรรม ได้เปลี่ยนแปลงจากผู้สอนเป็นผู้ชี้แนะ
ที่ปรึกษา (Coach) ดูแลแนะน�ำนักศึกษา พร้อมทั้งให้ข้อมูลและร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆกับนักศึกษา
7. การน�ำไปใช้ประโยชน์
- สามารถน�ำรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ ไปปรับใช้ในการออกแบบกระบวนการจัดการเรียน
การสอน ทั้งในรายวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาวิชาชีพ
- เยาวชนอาสาสมัครได้รับโอกาสในการแสดงความสามารถของตนเองต่อสาธารณะชน
- เยาวชนอาสาสมัครเกิดการเรียนรูแ้ ละได้รบั ประสบการณ์ตรงจากการรับผิดชอบงานด้านต่างๆ โดยผ่านกิจกรรม
สร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบ
- เกิดการด�ำเนินงานภายใต้ความร่วมมือจากหลายเครือข่ายฯ ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กร หน่วยงานต่างๆร่วมมือ
สร้างพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชนในจังหวัดนครราชสีมา
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�ำความรู้ไปใช้
- อาจารย์ผู้สอนเน้นการประเมินผลโดยใช้การสังเกต การให้ความร่วมมือในระหว่างด�ำเนินกิจกรรม(Formative)
แบบสอบถาม (ปลายเปิด) และการสัมภาษณ์
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9. แหล่งอ้างอิงหรือบุคคลอ้างอิง
ปริญญา เทวานฤมิตรกุล.(2555). การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง (Civic Education).
กรุงเทพมหานคร : บริษัท นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ จ�ำกัด.
_________.(2556). คู่มือการจัดกิจกรรมในรายวิชาเพื่อสร้างพลเมือง . เอกสารประกอบการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการเรียนการสอนความเป็นพลเมืองสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร :
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.(2554ก). แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559).
กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ์.
_________.(2554ข). มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 . กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ์.
10. ภาพรวมของบทความ
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11. ประวัติผู้เขียน
ชื่อ
: นางสาวบุญญ์กัญญ์ จิระเพิ่มพูน
ต�ำแหน่ง : ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิชาศึกษาทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
การศึกษา : ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
		 ระดับปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
		 ก�ำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยชวลิตกุล
อีเมล์
: Bunkan_jir@vu.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ : ส�ำนักงาน (044) 203778-84 ต่อ 258
: โทรสาร (044) 203785
: โทรศัพท์เคลื่อนที่ (089) 718-2333
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ด้านการบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับพันธกิจ (สายอาจารย์)
การจัดการเรียนสอนแบบมีส่วนร่วมของบุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1. ที่มาและความส�ำคัญ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีวิสัยทัศน์ “เป็นผู้น�ำด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาศาสตร์ให้มคี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสากล วิจยั พัฒนาถ่ายทอดความรูแ้ ละเทคโนโลยีสชู่ มุ ชน” และ มีพนั ธกิจ เพือ่ พัฒนา
บัณฑิตให้สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจและสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้อย่าง
สร้างสรรค์ เพื่อให้เข้ากับยุคไทยแลนด์ 4.0 คณะวิทยาศาสตร์จึงได้มีการสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาย
สอนเสริมสร้างศักยภาพในการถ่ายถอดบทเรียนด้วยภาษาอังกฤษที่สามารถเข้าใจง่ายๆ ส�ำหรับนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา
เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการออกไปสู่ตลาดแรงงานที่มีคุณภาพ รวมถึงการสร้างแรงจูงใจในการน�ำเทคนิค เคล็ดลับ และ
วิธีการสอนด้วยภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่ายด้วยการท�ำคลิปจัดท�ำเป็นสื่อการเรียนการสอนเสริมทักษะด้านการฟัง การพูดและ
การเขียนให้แก่นกั ศึกษาได้อกี ระดับหนึง่ ทัง้ นีท้ ำ� ให้เกิดการหนุนเสริมพลังความร่วมมือกับการท�ำตามบทบาทหน้าทีท่ งั้ ภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย เป็น “ที่พึ่งของท้องถิ่น”อย่างแท้จริง
สืบเนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรสายสอนเข้าร่วมโครงการพัฒนา
ศักยภาพการสอนด้วยภาษาอังกฤษ ส�ำหรับบุคลากรสายสอน โครงการดังกล่าวจะแบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ การอบรมภายใน
ประเทศ และการทดสอบก่อนเดินทางไปทดลองใช้ภาษาในประเทศมาเลเชีย หลังจากอบรมภายในประเทศทางผูจ้ ดั โครงการ
จะด�ำเนินการทดสอบเพื่อคัดเลือกบุคลากรสายสอนเข้าร่วมอบรมยังประเทศมาเลเชีย ในการคัดเลือกครั้งนี้ท�ำให้บุคลากร
สายสอนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการคัดเลือกจ�ำนวน 10 คน โครงการนี้ท�ำให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับองค์
ความรู้จากวิทยากรทั้งในมหาวิทยาลัย ได้แก่ อาจารย์ละออทิพย์ วีระรักษ์ อดีตผู้อ�ำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา ซึง่ เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญและมีทกั ษะในการถ่ายทอดความรูด้ า้ นภาษาอังกฤษเป็นอย่างดียงิ่ และทีมวิทยากร
จากมหาวิทยาลัย University Siti Putra Malaysia. (UPM) ประเทศมาเลเชีย ซึง่ เป็นมหาวิทยาลัยทีม่ ี MOU กับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา และมีความเชีย่ วชาญในการอบรมด้านการสอนภาษาอังกฤษ โดยผูเ้ ข้าร่วมโครงการได้เข้าโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการและทดลองสอนที่ประเทศมาเลเชีย เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังจากเสร็จสิ้นการอบรม พบว่า อาจารย์ผู้เข้า
ร่วมโครงการทัง้ หมดสามารถ น�ำความรูม้ าประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชัน้ เรียนได้เป็นอย่างดี และมีความมัน่ ใจ
ในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพิ่มมากขึ้น
จากองค์ความรู้ที่ได้รับของผู้เข้าร่วมอบรมจากแต่ละสาขาวิชาโดยการถอดบทเรียนเบื้องต้น พบว่า มีจุดเด่นมากมาย
ที่สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ของคณะได้ อาทิเช่น เทคนิคการสอนด้วยภาษา
อังกฤษ การสอนด้วยการใช้กจิ กรรมร่วมกับเนือ้ หาท�ำให้เข้าใจง่าย การท�ำคลิปวิดโี อประกอบการบรรยาย การเชือ่ มโยงเนือ้ หา
ทีเ่ ข้าใจง่าย การน�ำนักศึกษาออกนอกห้องเรียนหรือลงสถานทีจ่ ริงเพือ่ เพิม่ ความน่าสนใจให้กบั ผูเ้ รียน การเตรียมความพร้อม
ก่อนการเข้าศึกษาต่อ การสร้างบรรยากาศด้วยการเล่าประสบการณ์ของผู้สอน และเทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษแบบเข้าใจ
ง่ายด้วยประโยคสัน้ ๆ กระชับ เพือ่ เป็นการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กบั นักศึกษาทีส่ ามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ตอ่ การเรียนรูแ้ ละ
ให้ประสบความส�ำเร็จในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างแท้จริง
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการผลิตบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการอบรม
ภาษาอังกฤษของบุคลากรสายสอน จึงได้มีการสัมมนาเพื่อหาแนวทางร่วมกันจากบุคลากรที่ผ่านการอบรม ให้บุคลากร
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สายสอนท่านอืน่ ในคณะสามารถจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษให้กบั นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้โครงการ
เสริมศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรสูส่ ากล ทัง้ นีไ้ ด้มกี ารสรุปเทคนิคการสอนด้วยภาษาอังกฤษ คลิปวีดโี อทีเ่ ป็นสือ่ การสอน
ภาษาอังกฤษ ให้กับบุคลากรที่สนใจน�ำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้บุคลากร
สายสอน ได้เข้าใจเทคนิคการสอนด้วยภาษาอังกฤษแบบที่เข้าใจง่ายจากคลิปวีดีโอ โดยจะมีการด�ำเนินการต่อเนื่องจาก
กลุ่มบุคลากร ที่เข้าอบรมเพื่อให้เป็นวิทยากรพี่เลี้ยงต่อในปี 2560 เพื่อความต่อเนื่องของการด�ำเนินงานเพื่อให้เป็นรูปธรรม
2. วัตถุประสงค์
เพื่อถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษเพื่อเสริมศักยภาพของบคุลากรสายสอนให้สามารถ
น�ำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ผู้ใช้องค์ความรู้
คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และบุคคล
ผู้ที่สนใจทั่วไป
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4. กระบวนการ
คัดเลือกบุคลากรสายสอนเข้าร่วมโครงการ
จากสาขาวิชาภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หารือแนวทางการจัดการความรู้
ถอดบทเรียนจากตัวบุคคล
ประชุมระดมสมอง ถอดบทเรียน
จากบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการเพื่อสรุปเทคนิค เคล็ดลับ และวิธีการ
แบ่งหน้าทีร่ ับผิดชอบสาหรับบุคลากรที่ผ่านการอบรม
เพื่อดาเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ต่อเนือ่ ง
นาองค์ความรู้เทคนิค เคล็ดลับ และวิธีการสอนด้วยภาษาอังกฤษ
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ทา AAR หลังจากมีการนาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อสรุปผลการดาเนินงานสรุปปัญหาและอุปสรรคในการทางาน

นาประเด็นปัญหากลับมา
ดาเนินการปรับแก้
ให้เหมาะสม

รายงานผลการถอดบทเรียน สร้างคลิป เทคนิคการสอนด้วยภาษาอังกฤษ
เคล็ดลับ วิธีการสอนอย่างง่าย
เผยแพร่บนเว็บไซด์คณะฯ และเตรียมเผยแพร่บนเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้

161

5. ผลลัพธ์ที่ได้
1. เทคนิค เคล็ดลับ และวิธีการสอนด้วยภาษาอังกฤษอย่างง่าย ที่สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนของหลักสูตร
6. ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จของการสอนด้วยภาษาอังกฤษ (วิธีการ เทคนิค เคล็ดลับ)
1.การคัดเลือกบุคคลจากสาขาวิชาต่างๆ ที่มีความสนใจและมีความพร้อมในการเดินทางได้
2.ประชุมหารือกันบ่อยๆ ในประเด็นเทคนิค วิธีการสอนด้วยภาษาอังกฤษในรูปแบบที่สนใจร่วมกัน
3.การท�ำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยมีการช่วยกันทดสอบจัดท�ำคลิปวิธีการสอน และประเด็นปัญหาเพื่อพัฒนา
ต่อยอดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษให้นักศึกษาของคณะ
4.สร้างกระบวนการคิดร่วมกันระหว่างบุคลากรที่ผ่านการอบรมและบุคลากรที่สนใจ
5.น�ำองค์ความรู้ เทคนิค เคล็ดลับ และวิธีการสอนภาษาอังกฤษอย่างง่าย รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีในแต่ละบุคคล
มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อน�ำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา
6.ท�ำ AAR ทุกครัง้ หลังจากมีการทดลองใช้สอนกับนักศึกษา เพือ่ น�ำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงเป็นการพัฒนาต่อยอด
7.การประสานความร่วมมือกับบุคลากรที่ผ่านมาอบรมจากหน่วยงานอื่นอย่างต่อเนื่อง
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ปัจจัยสู่ความสาเร็จ
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ

การคัดเลือกบุคคลจากสาขาวิชาต่างๆ
ที่มีความสนใจและมีความพร้อมในการเดินทาง
ได้
ประชุมหารือกันบ่อยๆ ในประเด็นเทคนิค
วิธีการสอนด้วยภาษาอังกฤษ
ในรูปแบบที่สนใจร่วมกัน

การทางานร่วมกันอย่างต่อเนือ่ ง โดยมีการช่วยกันทดสอบจัดทา
คลิปวิธีการสอน และประเด็นปัญหาเพื่อพัฒนาต่อยอดการเรียน
การสอนด้วยภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาของคณะ
สร้างกระบวนการคิดร่วมกันระหว่างบุคลากรทีผ่ ่านการอบรมและ
บุคลากรที่สนใจ

นาองค์ความรู้ เทคนิค เคล็ดลับ และวิธีการสอนภาษาอังกฤษ
อย่างง่าย รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดใี นแต่ละบุคคลมาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์เพื่อนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่
นักศึกษา

ทา AAR ทุกครัง้ หลังจากมีการทดลองใช้สอนกับนักศึกษา
เพื่อนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงเป็นการพัฒนาต่อยอด
เพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้

ประสานความร่วมมือกับ
บุคลากรที่ผ่านมาอบรมจาก
หน่วยงานอื่นอย่างต่อเนื่อง
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7. การน�ำไปใช้ประโยชน์
1.อาจารย์ นักศึกษา น�ำองค์ความรู้ เทคนิค เคล็ดลับ และวิธีการสอนด้วยภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่ายแนวปฏิบัติที่ดี
จากปัจจัยความส�ำเร็จของการจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นกั ศึกษา
แต่ละสาขาวิชา เพื่อให้เกิดศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและ ก่อให้เกิดผลดีต่อบุคลากรและนักศึกษาในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
2.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เผยแพร่องค์ความรู้เทคนิค เคล็ดลับ และวิธีการสอนด้วยภาษา
อังกฤษ เพือ่ แนวปฏิบตั ทิ ดี่ ใี ห้แก่บคุ คลทีส่ นใจ ท�ำให้เกิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทีเ่ สริมศักยภาพด้านภาษาให้แก่
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�ำงาน ส�ำนักงานคณบดี 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�ำคัญ
คณะครุศาสตร์ ได้ดำ� เนินการตามพันธกิจในฐานะเป็นหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา มีภารกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย
การบริการวิชาการ และการท�ำนุบำ� รุงศิลปวัฒนธรรม ตามปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัยในการเป็นทีพ่ งึ่ ของท้องถิน่
และบัณฑิตมีอัตลักษณ์ที่พึงประสงค์ คือ ส�ำนึกดี มีความรู้ พร้อมสู้งาน รวมทั้งคณะครุศาสตร์มีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้อง
กับแผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 ทีม่ เี ป้าหมายของการจัดการ
ความรู้ใน 2 ประเด็น ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ และ 2) บูรณาการการจัดการความรู้กับการปฏิบัติงานประจ�ำ
ส�ำหรับการจัดการความรู้จัดเป็นยุทธศาสตร์ในการบริหารที่ส�ำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยในการสร้างบรรยากาศที่ดีในการท�ำงาน
มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างบุคลากร ช่วยให้เกิดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น
ในรอบปีการศึกษา 2559 หน่วยงานภายในคณะครุศาสตร์ได้มีการด�ำเนินกิจกรรมที่เน้นการบูรณาการและใช้
กระบวนการจัดการความรูม้ ากขึน้ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา-คอมพิวเตอร์การศึกษาได้เห็นถึงความส�ำคัญ
และจ�ำเป็นในการพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และอัตลักษณ์ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ จึงได้
บูรณาการการเรียนการสอนกับบริการวิชาการ โดยการท�ำงานร่วมกับอาสาสมัครจากหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา และ
คณะครุศาสตร์ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ การประสานงาน และสถานที่ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้
ที่มี “ส�ำนึกดี มีความรู้ พร้อมสู้งาน” ผ่านกระบวนการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ทักษะการ
สือ่ สารภาษาอังกฤษ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ทักษะชีวติ และการเป็นผูช้ ว่ ยวิทยากรให้บริการวิชาการแก่เยาวชนหญิงจาก
โรงเรียนต่าง ๆ ในประเทศไทย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งของท้องถิ่นได้อย่างสมบูรณ์
ดังนั้นการด�ำเนินกิจกรรมในครั้งนี้จึงใช้กระบวนการจัดการความรู้ในการขับเคลื่อน เพื่อสร้างบรรยากาศ
การมีสว่ นร่วม มีการแลกเปลีย่ นประสบการณ์ความรูร้ ว่ มกัน เสนอแนวปฏิบตั ทิ เี่ ป็นประโยชน์ น�ำไปสูก่ ารให้บริการ และการ
พัฒนานักศึกษาสู่อัตลักษณ์ที่พึงประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านบูรณาการการเรียนการสอนกับบริการวิชาการ
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างอาจารย์ นักศึกษา และอาสาสมัครชาวต่างชาติ
3. ผู้ใช้ความรู้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป
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4. กระบวนการจัดการความรู้
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา-คอมพิวเตอร์การศึกษา และคณะครุศาสตร์ ได้รว่ มกับอาสาสมัครจาก
หน่วยสันติภาพ สหรัฐอเมริกา ร่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ ด้านภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี และ
ทักษะชีวิต โดยด�ำเนินการเป็น 4 ขั้น ดังนี้
ขั้น “เตรียมแม่ไก่” เป็นขั้นตอนแรกในการพัฒนาสมรรถนะและทักษะศตวรรษที่ 21 ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและภาษาอังกฤษ เพือ่ เตรียมนักศึกษาทีมน�ำสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา-คอมพิวเตอร์ศกึ ษา ให้
มีความพร้อมทีจ่ ะเป็นวิทยากร โดยมีการบูรณาการ 3 รายวิชา ในภาคเรียนที่ 2/2559 ได้แก่ 1) รายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การสื่อสารข้อมูลและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) รายวิชาการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 2 และ 3)
รายวิชาหุ่นยนต์ศาสตร์และระบบอัตโนมัติ ในขั้นตอนนี้มีอาสาสมัครชาวอเมริกา และอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษา ร่วมกันระดมสมอง แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อวางแผนการสอน ออกแบบกิจกรรมการ
สอน ด�ำเนินการสอน และประเมินผลการสอน ด�ำเนินกิจกรรมการสอนทั้งหมด 8 ครั้ง โดยหลังการสอนทุกครั้งจะมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนผล และปรับปรุงเทคนิคการสอน เพื่อพัฒนานักศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ
ขั้น “ให้ความรู้” เป็นขั้นตอนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี ให้แก่นักศึกษา หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 จ�ำนวน 691 คน โดยอาจารย์ อาสาสมัคร และตัวแทนผู้บริหาร ร่วมกันระดมสมอง แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และสุริยสนทนา เพื่อวางแผนการด�ำเนินกิจกรรม และออกแบบกิจกรรม ผลที่ได้ คือ
			
1. การพัฒนานักศึกษามี 2 ส่วน ได้แก่ พัฒนาทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร และพัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
			
2. ระยะเวลาด�ำเนินการระหว่างวันที่ 9 กันยายน ถึง 28 ตุลาคม 2559
			
3. จัดกลุ่มนักศึกษาเป็น 6 รุ่น แต่ละรุ่นแบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย เพื่อเข้ารับการอบรมพัฒนาในวัน
เดียวกัน แต่ต่างช่วงเวลา เช่น

รุ่นที่ 1

กลุ่มย่อย 1 สาขาอุตสาหกรรม
ศึกษา และสาขาการศึกษาปฐมวัย
กลุ่มย่อย 2 พลศึกษา และ
สาขาการศึกษาปฐมวัย

พัฒนาทักษะการใช้ภาษา
เพื่อการสื่อสาร
พัฒนาทักษะเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์

พัฒนาทักษะเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
พัฒนาทักษะการใช้ภาษา
เพื่อการสื่อสาร

		
หลังด�ำเนินการในแต่ละรุน่ ทีมงาน วิทยากรหลักและอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบ ร่วมกันสรุปบทเรียนและปัญหา
ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งหาแนวทางการแก้ปัญหาและน�ำไปปรับใช้ในรุ่นต่อไป
ขั้น “รู้ทักษะชีวิต” เป็นขั้นตอนของการรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมทีมวิทยากรอาสาสมัครชาวต่างชาติ
โดยมีการเตรียมและพัฒนานักศึกษาในด้านทักษะชีวิต มีกิจกรรมการฝึกทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในวันที่ 14 – 15
มกราคม 2560 ได้แก่ “Acting for Social Life” “กระดาษสามัคคี” “นกกับขอนไม้” “Wedding” “ความใฝ่ฝัน”
“เรือเล็กควรออกจากฝั่ง” “สริมทักษะการสื่อสาร” “หยุดรังแกกัน...ฉันไปท�ำอะไรให้คุณ (Bullying)” “กบสังหาร
(Frog-Killer)” “ต่อยาว” และ “ก�ำลังใจให้คุณ” หลังเสร็จกิจกรรมการพัฒนาชีวิต อาจารย์ สาสมัคร และนักศึกษา ได้ร่วม
กันท�ำ AAR เพือ่ สะท้อนผลลัพธ์ รับทราบปัญหา หาทางแก้ไข และสรุปกิจกรรมทัง้ หมดในภาพรวม เพือ่ น�ำไปใช้เป็นแนวทาง
ในการวางแผนการจัดกิจกรรมบริการวิชาการต่อไป
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ขั้ น “จิ ต บริ ก าร” เป็นขั้นตอนการบริการวิชาการในหัว ข้อ “Girl Empowerment Through
Technology” ระหว่างวันที่ 5 – 8 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ครูและนักเรียนหญิง ระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา จากจังหวัดชัยภูมิ อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ สมุทรสงคราม และนครราชสีมา จ�ำนวน 25 คน มีครูผู้สอนที่ดูแล
นักเรียนแต่ละโรงเรียน จ�ำนวน 5 คน และมีอาสาสมัครจากหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา จ�ำนวน 10 คน โดยมีนักศึกษา
อาจารย์ และอาสาสมัครชาวต่างชาติ เป็นวิทยากรร่วมกัน โดยทีมวิทยากรมีการระดมสมอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
เพื่อวางแผนและก�ำหนดกิจกรรมที่ใช้อบรม หลังเสร็จกิจกรรมในแต่ละวัน ทีมวิทยากรได้ร่วมกันท�ำ AAR เพื่อสรุป หาจุด
บกพร่อง และหาแนวทางปรับปรุงการด�ำเนินงานของวันต่อไป
5. องค์ความรู้ที่ได้
องค์ความรู้ในการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการ
วิชาการ สรุปได้ดังนี้
1. “เตรียมแม่ไก่” เป็นขั้นตอนเตรียมความพร้อมและพัฒนา
นักศึกษาทีมน�ำ โดยใช้การบูรณาการรายวิชา ร่วมกับการพัฒนานักศึกษา
ให้มีความรู้ มีความสามารถ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ส�ำหรับการเป็นผู้ช่วยวิทยากร
2. “ให้ความรู้” เป็นขั้นตอนพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21
ด้านภาษาและเทคโนโลยี ให้แก่นักศึกษากลุ่มใหญ่ โดยให้นักศึกษาทีม
น�ำเป็นผู้ช่วยวิทยากรเพื่อเสริมสร้างทักษะ ประสบการณ์ และการแก้
ปัญหาเฉพาะหน้า ส�ำหรับการเป็นวิทยากร
3. “รู้ทักษะชีวิต” เป็นขั้นตอนพัฒนาทักษะชีวิตให้นักศึกษา
ทีมน�ำ เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจในเป้าหมายของกิจกรรม ขัน้ ตอนของแต่ละ
กิจกรรม และผลที่ได้ในแต่ละกิจกรรม และน�ำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาวางแผนและออกแบบกิจกรรมที่จะน�ำไปใช้ในการบริการ
วิชาการ
4. “จิตบริการ” เป็นขั้นตอนการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภายใน และ
ภายนอก และการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างทีมงาน เพื่อน�ำไปสู่การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
6. ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ
1. ความร่วมมือจากผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และอาสาสมัคร
2. งบประมาณสนับสนุนที่เหมาะสม
3. ระยะเวลาด�ำเนินกิจกรรมที่มีความต่อเนื่อง
7. ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้องค์ความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติในการบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับบริการวิชาการ
2. อาจารย์ นักศึกษา และอาสาสมัครชาวต่างชาติ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการวางแผน
การสอน/การอบรม การออกแบบการสอน/การอบรม และการแก้ปัญหา

167

8. 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. แผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561.
3. รายงานผลการด�ำเนินงานโครงการค่ายเทคโนโลยีเพือ่ เสริมสร้างศักยภาพ และพลังสร้างสรรค์ให้กบั เยาวชนหญิง
เพื่อการท�ำงาน และความส�ำเร็จในอนาคต วันที่ 4 - 8 กุมภาพันธ์ 2560
4. รายงานผลการด�ำเนินงานโครงการบูรณาการภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาสูก่ ารเรียนรูใ้ นศตวรรษ
ที่ 21 วันที่ 9 กันยายน ถึง 28 ตุลาคม 2559
5. รายงานผลการด�ำเนินงานโครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะและทักษะศตวรรษที่ 21 วันที่ 14 -15 มกราคม 2560
9. บุคคลอ้างอิง
1. ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ พงศ์กิจวิทูร 		
2. อาจารย์พัทนันท์ เกิดคง			
3. อาจารย์สุวรรณา บุเหลา			
4. อาจารย์กิตกร ทิพนัด			
5. อาจารย์ปิยนุช วงศ์กลาง อาจารย์ 		
6. อาจารย์รัชชนันท์ พึ่งจันดุม		
7. Mr.Andrew Snyder			

ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา
อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
อาสาสมัครชาวอเมริกาจากหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา

10. 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

168

ด้านการบูรณาการองค์ความรู้สู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (สายสนับสนุน)
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices)
โครงการบริหารจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ เรื่อง “การจัดการความรู้สู่ชุมชน”
ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1. ที่มาและความส�ำคัญ
การสร้างงานบริการวิชาการจัดเป็นหนึ่งในแผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ.2557 –
2559 ในประเด็นยุทธศาสตร์ทวี่ า่ “สร้างการมีสว่ นร่วมภายในและภายนอกองค์กร” “สร้างฐานความรูเ้ พือ่ การเรียนการสอน
การวิจัย และการบริหารวิชาการ” “พัฒนาและเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน”
โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557 – 2561 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 “การบริการวิชาการและเสริม
สร้างความเข็มแข็งให้กบั ชุมชนอย่างยัง่ ยืน” และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 “การบริหารงานจัดการภายใต้การก�ำกับดูแลกิจการ
ทีด่ ”ี ทัง้ นี้ ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กำ� หนดเป้าประสงค์มงุ่ เน้นตามแผนการจัดการความรูท้ วี่ า่ “พัฒนา
และเผยแพร่แนวปฏิบตั ทิ ดี่ ี (Best Practice) ทัง้ ภายในและภายนอกสถาบัน” กล่าวคือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีสว่ นร่วม
ในการใช้และสะท้อนผลลัพธ์จากการใช้ความรูใ้ นระดับ Best Practice โดยถ่ายทอดองค์ความรูจ้ ากบุคลากรของมหาวิทยาลัย
สู่ชุมชน
จากองค์ความรู้ที่มีอยู่ภายในองค์กร หากจะให้เกิดประโยชน์ที่มากมายต้องมีการน�ำไปเผยแพร่และแลกเปลี่ยน
ซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ส�ำนักวิทยบริการฯ ได้เล็งเห็น
ประโยชน์ของการจัดการความรู้ และการพัฒนาท้องถิ่นตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย จึงได้จัดท�ำโครงการ “การบริหาร
จัดการความรู้สู่การปฏิบัติ เรื่อง การจัดการความรู้สู่ชุมชน” ณ โรงเรียน พิมายสามัคคี ๑ จังหวัดนครราชสีมา
เพื่อแผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีของส�ำนักวิทยบริการฯ ไปสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยใช้วิธีการถ่ายทอดแลกเปลียนเรียนรู้ไปสู่การ
ปฏิบัติเกี่ยวกับ “การจัดการห้องสมุด” 3 ด้าน คือ ด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ด้านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และ
ด้านกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยการบูรณาการด้วยประสบการณ์จริงจากการรับโจทย์จริงจากทางชุมชน ซึ่งสิ่งเหล่านี้
เกิดขึ้นจากการ “น�ำหลักของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้” มาใช้ในการจัดการรูปแบบห้องสมุด ก่อให้เกิดต้นแบบห้องสมุดระดับ
ประถมศึกษาขึ้น และทางโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ ยังสามารถน�ำองค์ความรู้ที่ได้รับไปจัดการห้องสมุดในระดับอนุบาลและ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ ของส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศไปสู่ชุมชน
อย่างยั่งยืน โดยใช้วิธีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ไปสู่การปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดการห้องสมุดอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อพัฒนาส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นแหล่งเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ
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�ำเนินงาน เพื่อใช้ในการพูดคุย/แลกเปลี่ยนความคิด
(Idea) การเสนอ Idea และมีการประชุมสรุปผลระหว่างสมาชิกในกลุ่มได้แนวคิด “วิธีด�ำเนินกิจกรรม” รายละเอียด ดังนี้
		
1. เขียนโครงการ ก�ำหนดจุดมุ่งหมายหลัก กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ วันเวลา สถานที่และองค์ความ
รู้ที่จะได้
		
2. มอบหมายงาน หน้าที่ ในการจัดกิจกรรม
		
3. จัดเตรียมเอกสาร และวัสดุที่ต้องใช้ในโครงการ/กิจกรรม
		
4. ประเมินผลและสรุปผลการด�ำเนินการ
4.2 การสร้างและแสวงหาความรู้
		
4.2.1 การสร้างองค์ความรู้จากสถานที่จริงด้วยตนเอง เพื่อวางแผนจัดรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ความต้องการและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของโรงเรียน
		
4.2.2 เปิ ด โลกทั ศ น์ บุ ค ลากรสู ่ สั ง คมและโลกแห่ ง ความเป็ น จริ ง โดยการเข้ า ไปศึ ก ษาหาข้ อ มู ล
ด้วยประสบการณ์จริงจากการรับโจทย์จริงจากทางชุมชน รวมไปถึงได้รู้จักชุมชนในพื้นที่มากขึ้น
4.3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
สังเคราะห์ และรวบรวมองค์ความรูท้ มี่ อี ยูม่ าจัดการความรูใ้ ห้เป็นระบบ แยกความรูม้ าเป็นกลุม่ ประเด็นมาวางแผน
จัดรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสมกับโรงเรียน พิมายสามัคคี ๑ รายละเอียด ดังนี้
		
4.3.1 วางแผน (Plan)
			
1. ส�ำรวจความต้องการของโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
			
2. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน และข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าร่วมกิจกรม
			
อย่างชัดเจนและรอบด้าน
			
3. วางแผนจัดรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการและแหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
		
4.3.2 ปฏิบัติตามแผน (Do)
			
1. ลงพื้นที่เก็บข้อมูล
			
2. ก�ำหนดรูปแบบการจัดการห้องสมุด ออกเป็น 3 ด้าน คือ
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ด้านที่ 1
การจัดการทรัพยากสารสนเทศ
 ถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึก

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

ด้านที่ 2
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
และซ่อมคอมพิวเตอร์
 ถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึก
ปฏิบัติการเตรียมทรัพยากร
สารสนเทศ ลงระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ
 ถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึก
ปฏิบัติการลงทะเบียนทรัพยากร
สารสนเทศ ลงระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ
 ถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึก
ปฏิบัติวิเคราะห์หมวดหมู่
ทรัพยากรสารสนเทศ ลงระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ
 ถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึก
ปฏิบัติการพิมพ์รายการสมาชิก
และการพิมพ์สนั หนังสือ
 ถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึก
ปฏิบัติการสารองข้อมูล
 ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านซ่อม
บารุงเครื่องคอมพิวเตอร์

ด้านที่ 3
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
 ถ่ายทอดองค์ความรู้และ

ฝึกปฏิบัติการกาหนดปฏิทิน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
 ถ่ายทอดองค์ความรู้และ
ฝึกปฏิบัติการจัดรูปแบบ
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

			
3. ด�ำเนินกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การปฏิบัติทั้ง 3 ด้าน
			
4. มอบต้นแบบการจัดการห้องสมุดให้กับโรงเรียน
4.4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้
มี ก ารปรั บ ปรุ ง องค์ ค วามรู ้ ใ ห้ เ ป็ น มาตรฐาน ไม่ ซ�้ ำ ซ้ อ น มี ค วามสมบู ร ณ์ มี ค วามถู ก ต้ อ งและน่ า เชื่ อ ถื อ
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
		
4.4.1 ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน (Check)
			
1. การเน้นผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม ศึกษาผลที่ได้อย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย
และสามารถต่อยอดได้อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน
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2. องค์ความรู้ที่ได้รับของผู้ถ่ายทอด และผู้ที่ได้รับการถ่ายทอด
			
3. การที่องค์ความรู้ของผู้ถ่ายทอดถูกน�ำไปใช้จริง
			
4. แบบประเมินองค์ความรู้ และความพึงพอใจของโรงเรียนพิมายสามัคคี 1
		
4.4.2 การด�ำเนินการให้เหมาะสม (Act)
			
1. การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ห้องสมุดและกิจกรรมให้ควบคู่ไปทั้งด้านการบริการ
วิชาการและการพัฒนาชุมชน
			
2. มีการดึงความรู้ที่ฝังลึกออกมาใช้ (ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ในการท�ำงาน) เปลี่ยน
ให้เป็น “ความรู้ใหม่ขึ้น” และเกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้น
			
3. มีสังคมเครือข่าย (Network) ในการแลกเปลี่ยนความรู้เพิ่มมากขึ้น
4.5 การเข้าถึงความรู้
ส�ำนักวิทยบริการฯ ได้จัดให้มีการน�ำระบบสารสนเทศและระบบเครือขายเขามาชวยในการเข้าถึงความรู้ได้สะดวก
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� ำ นั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ ด� ำ เนิ น กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ เพื่ อ เผยแพร่ แ นวปฏิ บั ติ ที่ ดี ข องส� ำ นั ก ไปสู ่ ชุ ม ชน
ภายใต้โครงการการจัดการความรู้ เรือ่ ง การจัดการความรูส้ ชู่ มุ ชน “เกีย่ วกับการจัดการห้องสมุด 3 ด้าน” ในวันที่ 1 กันยายน
2559 ณ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ อ�ำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

172

4.7 การเรียนรู้
จากการด�ำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีของส�ำนักไปสู่ชุมชน ภายใต้โครงการการ
จัดการความรู้ เรื่อง การจัดการความรู้สู่ชุมชน สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมดังกล่าว มีรายละเอียด ดังนี้
		
1. การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ห้องสมุดและกิจกรรมให้ควบคู่ไปทั้งด้านการบริการวิชาการและ
การพัฒนาชุมชน
		
2. มีการดึงความรู้ที่ฝังลึกออกมาใช้ (ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ในการท�ำงาน) เปลี่ยนให้เป็น
“ความรู้ใหม่ขึ้น” และเกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้น
		
3. มีสังคมเครือข่าย (Network) ในการแลกเปลี่ยนความรู้เพิ่มมากขึ้น
5. ผลลัพธ์ที่ได้
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6. ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)
6.1 ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึง
ความส�ำคัญของการจัดการความรู้ และองค์กรแห่งการเรียนรู้
6.2 มีเป้าหมายและแผนการจัดการความรู้ที่ชัดเจน
6.3 มีการน�ำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้
6.4 มีการพัฒนาการจัดการความรู้อย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง
6.5 มีแรงจูงใจ ด้วยการยกย่องชมเชย
7. การน�ำไปใช้ประโยชน์
7.1 ได้ดึงความรู้ที่ฝังลึกออกมาใช้ (ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ในการท�ำงาน) เปลี่ยนให้เป็น “ความรู้ใหม่ขึ้น”
และเกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้น
7.2 ได้สังคมเครือข่าย (Network) ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น และสามารถพัฒนาต่อยอดได้
7.3 ได้พัฒนางานและปรับปรุงกระบวนการด�ำเนินงานและบริการใหม่ๆ
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�ำความรู้ไปใช้
8.1 แบบประเมินความพึงพอใจ ส�ำหรับผู้บริหาร ครู โรงเรียนพิมายสามัคคี
		
ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ ส�ำหรับครู มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.02
ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม มากที่สุด คือ ความพึงพอใจในกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่
4.45 รองลงมาคือ ด้านความรู้ความเข้าใจและด้านการน�ำความรู้ไปใช้ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.44และด้านวิทยากรอยู่ที่ 4.38 ตาม
ล�ำดับ
8.2 แบบประเมินความพึงพอใจ ส�ำหรับนักเรียน โรงเรียนพิมายสามัคคี
		
ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ ส�ำหรับนักเรียน มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลีย่ อยูท่ ี่ 4.42
ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม มากที่สุด คือ ความพึงพอใจในกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่
4.45 รองลงมาคือ ด้านความรู้ความเข้าใจและด้านการน�ำความรู้ไปใช้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.44 และด้านวิทยากร ค่าเฉลี่ยอยู 4.38
ตามล�ำดับ
9. แหล่งอ้างอิงหรือบุคคลอ้างอิง
9.1 แหล่งอ้างอิง
ส�ำนักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ. (2548). การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพฯ:
ส�ำนักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.
แผนการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปี พ.ศ.2557 – 2559
9.2 คณะกรรมการการจัดการความรู้ ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
		
1. นายสุเกษม อิงคนินันท์			
ที่ปรึกษา
		
2. ดร.วันวิสาข์ โชรัมย์			
กรรมการ
		
3. นางศศิธร หวังค�้ำกลาง			
กรรมการ
		
4. นางสาวจารุพรรณ จันทร์แรม		
กรรมการ
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5. นางสาวกอบแก้ว บุญกลาง		
6. นางสาววันเพ็ญ จี่กลาง			
7. นางวิไลวรรณ ฝากไธสง			
8. นายถาวร สุครีพธ์			
9. นายวิชญะ วิชากุล			
10. นายณัฐภัทร แก้วมน			
11. นายวนันต์ สร้อยเพชร			
12. นางสาวกาญจนา หักทะเล		
13. นางสาวดวงเดือน ตั้งประเสริฐ		
14. นางสาวจิตลดา มุ่งก่อกลาง		
15. นางอัมพร ละมัยกลาง			
16. นางสาวชลธิชา ดินขุนทด		
17. นางสุภาวดี ประเสริฐสุข		

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ

9.2 แหล่งอ้างอิง
แผนการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปี พ.ศ.2557 – 2559
ส�ำนักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ. (2548). การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: ส�ำนักงาน
ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.
10. ภาพรวมของบทความ
จากองค์ความรู้ที่มีอยู่ภายในองค์กร หากจะให้เกิดประโยชน์ที่มากมายต้องมีการน�ำไปเผยแพร่และแลกเปลี่ยน
ซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ส�ำนักวิทยบริการฯ ได้เล็งเห็น
ประโยชน์ของการจัดการความรู้ และการพัฒนาท้องถิ่นตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย จึงได้จัดท�ำโครงการ “การบริหาร
จัดการความรู้สู่การปฏิบัติ เรื่อง การจัดการความรู้สู่ชุมชน” ณ โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 จังหวัดนครราชสีมา เพื่อแผยแพร่
แนวปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องส�ำนักวิทยบริการฯ ไปสูช่ มุ ชนอย่างยัง่ ยืน โดยใช้วธิ กี ารถ่ายทอดแลกเปลียนเรียนรูไ้ ปสูก่ ารปฏิบตั เิ กีย่ วกับ
“การจัดการห้องสมุด” 3 ด้าน คือ ด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ด้านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และด้านกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน โดยการบูรณาการด้วยประสบการณ์จริงจากการรับโจทย์จริงจากทางชุมชน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากการ
“น�ำหลักของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้” มาใช้ในการจัดการรูปแบบห้องสมุด ก่อให้เกิดต้นแบบห้องสมุดระดับประถมศึกษาขึ้น
และทางโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ ยังสามารถน�ำองค์ความรู้ที่ได้รับไปจัดการห้องสมุดในระดับอนุบาลและระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ต่อไป
11.ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสุภาวดี ประเสริฐสุข
สถานที่ท�ำงาน : ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 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�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1. ที่มาและความส�ำคัญ
ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแหล่งเรียนรู้กลางของมหาวิทยาลัย ซึ่งให้บริการทรัพยากร
การเรียนรูห้ ลากหลายรูปแบบ มีการบริหารทรัพยากรส�ำหรับการเรียนรูใ้ ห้ตรงวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ทั้งยังพัฒนางานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ให้เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่ทันสมัย โดยการบริหารจัดการ
ด้วยการจัดหา จัดเก็บ รวบรวม ด�ำเนินการและให้บริการ โดยก�ำหนดวิสยั ทัศน์วา่ เป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอนและ
การวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นผู้น�ำในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมมาบริหารจัดการ
มีระบบบริการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาคมมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น และมีพันธกิจคือจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศให้เพียงพอในการให้บริการทางวิชาการ สนับสนุนการเรียน การสอน การค้นคว้าวิจัยของประชาคม
มหาวิทยาลัยและท้องถิ่น
จากบทบาทและภารกิจหลักของส�ำนักวิทยบริการในการวบรวม จัดเก็บและการให้บริการสารสนเทศแก่ผู้ใช้แล้ว
ปัจจุบันบทบาทของห้องสมุดเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของเทคโนโลยีและหลักการบริหารจัดการยุคใหม่ ผู้ให้บริการต้อง
ปรับเปลีย่ นบทบาทการให้บริการผูใ้ ช้ในรูปแบบการบริการเชิงรุก เพือ่ ให้ตดิ ตามและจัดการกับสารสนเทศจ�ำนวนมากได้อย่าง
เหมาะสม รวมทั้งการจัดบริการที่ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังอันหลากหลายของผู้ใช้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อแนวคิดการด�ำเนินงานห้องสมุดปรับเปลี่ยนมาเป็นการให้บริการเชิงรุก โดยให้ความส�ำคัญกับผู้ใช้
บริการ (Customer) มากขึน้ จึงจ�ำเป็นต้องน�ำกลยุทธ์ทางการตลาดมาประยุกต์ใช้เพือ่ ให้ผใู้ ช้เกิดความพึงพอใจ ทัง้ การตลาด
เชิงสัมพันธ์ และด้านการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) เพราะผู้ใช้บริการที่มีความสัมพันธ์ที่ดีย่อมพูดถึงบริการของ
ห้องสมุดในทางที่ดีและพร้อมที่จะเป็นลูกค้าหรือผู้ใช้บริการของห้องสมุดตลอดไป คือการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ใช้
บริการนั่นเอง
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความตระหนักถึงการสร้างความ
สัมพันธ์ทดี่ กี บั ผูใ้ ช้บริการ จึงได้จดั ท�ำโครงการเพือ่ สร้างความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ผูใ้ ช้บริการ โครงการ iT-care เพือ่ ให้บริการตอบ
ค�ำถาม 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�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

4. การใช้กระบวนการจัดการความรู้
4.1 การบ่งชี้ความรู้
4.1 การบ่งชี้
ความรู้

1

ระบุปัญหาเพื่อหาแนวทางในการ
ก�าจัดปัญหา

- ความต้องการเพิ่มระดับความพึงพอใจ
ของการให้บริการ
- ความต้องการพัฒนาความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากร

ก�าหนดกิจกรรรม
-

iT-Helpdesk

-

iT-Training

-

iT-Fixing

และผู้ใช้บริการ
- ลูกค้าสัมพันธ์ CRM
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การด�ำเนินงานการให้บริการ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้วางเป้าหมายที่จะเพิ่มการบริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพิ่มความพึงพอใจในการใช้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความจงรักภักดี
และประทับใจในการให้บริการ โดยใช้กระบวนการลูกค้าสัมพันธ์ CRM ดังนั้น จึงได้ระดมความคิดเพื่อหาแนวทางการจัด
กิจกรรม และมีความเห็นร่วมกันจัดกิจกรรม iT-Care@Library ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมย่อยดังนี้
1) กิจกรรม iT-Helpdesk บริการแก้ไขปัญหาและให้ค�ำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านทาง
โทรศัพท์และSocial media
2) กิจกรรม iT-Training การฝึกอบรมให้ความรูแ้ ก่ผรู้ บั บริการได้แก่ บุคลากรภายในส�ำนักวิทยบริการฯ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และผู้ใช้บริการห้องสมุดที่มีความสนใจ โดยมีการก�ำหนดหัวข้อที่ทันสมัยและมีประโยชน์ที่จะ
สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติการและสนับสนุนการเรียนการสอนได้
3) iT-Fixing บริการแก้ไขปัญหาด้านระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ให้บริการทุกวันพุธ
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
โดยการด�ำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศทุกคนด�ำเนินการการ
ในส่วนต่าง ๆ พร้อมทั้งมีการบันทึกการให้บริการ ตลอดจนปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา โดยเริ่มเปิดให้บริการในวันที่ 4
พฤษภาคม 2559
4.2 การสร้างและการแสวงหาความรู้
4.2การสร้างและการ
แสวงหาความรู้

ความรู้ที่อยู่ที่ใคร อยู่ที่ไหนบ้าง
ค้นหาได้อย่างไร

- ผู้รู้ Mentoring System (TK) ได้แก่ ผู้มี
ความเชี่ยวชาญในการท�า CRM และ
วิทยากรผู้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

2

- ฐานข้อมูลความรู้ EK ได้แก่ เว็บไซต์ เว็บ
บล็อก Google Pantip
- ถามจากเพื่อนร่วมงาน (Peer Asisst)

หลังจากที่ได้มีการก�ำหนดกิจกรรมที่จะด�ำเนินการ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ท�ำการวิเคราะห์ลักษณะ
การด�ำเนินกิจกรรมทีจ่ ะให้บริการแก่ลกู ค้า เพือ่ ให้รวู้ า่ มีความรูอ้ ะไรบ้างทีจ่ ะต้องน�ำมาใช้เพือ่ ให้กจิ กรรมบรรลุเป้าหมายของ
การด�ำเนินงาน โดยได้รวบรวมและทบทวนองค์ความรูท้ บี่ คุ ลากรภายในกลุม่ งานมีอยู่ (Peer Assist) และความรูจ้ ากหนังสือ
หรืองานวิจัย (EK) ตลอดจนผู้ที่มีความรู้ในเรื่องที่จะด�ำเนินกิจกรรม (Mentoring System) เพื่อเชิญมาร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ให้กับบุคคลากรและกลุ่มลูกค้าของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ค้นหาความรู้จากฐานความรู้ต่าง ๆ ได้แก่ Google
YouTube เพื่อน�ำมาปรับปรุงแก้ไขการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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4.3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
ในการวิเคราะห์องค์ความรู้ที่ใช้ในการด�ำเนินกิจกรรมนั้น ประกอบด้วย
		
1) องค์ความรู้จากกิจกรรม iT-Fixing ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ได้จากการให้บริการบ�ำรุงรักษาคอมพิวเตอร์
ของผู้รับบริการ สามารถจัดเก็บเป็นแนวทางวิธีการซ่อมคอมพิวเตอร์ออกแบบรูปแบบต่าง ๆ จัดเก็บในรูปแบบคู่มือเพื่อ
ให้ง่ายต่อการน�ำองค์ความรู้ไปใช้ การได้มาซึ่งความรู้นั้น มาจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ภายในกลุ่มงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และท�ำการแสวงหาความรู้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ จากเว็บไซต์ที่เกี่ยว
ข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เว็บบล็อกที่ท�ำการแบ่งปันข้อมูลต่าง ๆ ด้านคอมพิวเตอร์ เว็บไซต์เจ้าของผลิตภัณฑ์ ตลอดจน
เว็บ Pantip ที่ได้ระบุข้อความโพสต์ต่าง ๆ น�ำเสนอปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับระบบคอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่าย

ระบุปัญหา

วิเคราะห์

จัดเก็บ
Solution

กลั่นกรอง
วิธีการที่
สามารถใช้ได้

ท�าการ
ค้นหา
วิธีการแก้ไข
ทดสอบ
วิธีการแก้ไข

3

		
2) องค์ความรู้จากกิจกรรม iT-Training ซึ่งเป็นการเชิญผู้รู้ (Mentor) มาให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับบริการ ในหัวข้อที่ทันสมัย
4.4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้
4.3การประมวลและ
กลั่นกรองความรู้

4

เลือกน�าความรู้ที่
เหมาะสมมาใช้ในการ
แก้ปัญหา ความรู้ที่
น่าเชื่อถือและพิสูจน์ได้
มาใช้ในการจัดกิจกรรม

-

ค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มีความ
น่าเชื่อถือ

-

ทดสอบการแก้ไขปัญหาตามขั้นตอน

-

วิเคราะห์วิธีการแก้ไขปัญหาในแต่ละ
ประเด็น

-

สรุปวิธีการที่สามารถน�ามาใช้ในการแก้ไข
ปัญหาได้จริงตามบริบทในการท�างาน
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บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้น�ำองค์ความรู้มาจัดท�ำเป็นคู่มือการแก้ไขปัญหาด้านคอมพิวเตอร์ ได้มี
การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนน�ำความรู้ที่ได้รวบรวมไปลองใช้และน�ำกลับมาปรับปรุงให้ได้วิธีการที่ดีที่สุด
จากนั้นท�ำสรุปเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
4.5 การสร้างและการเข้าถึงองค์ความรู้
เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเข้าถึงองค์ความรู้ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดท�ำเว็บไซต์ส�ำหรับ เพื่อใช้
เป็นคลังจัดเก็บและเผยแพร่ความรู้ ตลอดจนผูร้ บั บริการสามารถติดตามข่าวสารการให้บริการได้ทางเว็บไซต์ พร้อมทัง้ สร้าง
ช่องทางในการสื่อสารผ่านทาง Social Media ส�ำหรับลูกค้า iT-Care

5
เว็บไซต์ iT-Car@Library

ป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ช่องทางการสื่อสารผ่านไลน์กลุ่ม

4.6 การแบ่งปันและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ได้มีการแบ่งปันความรู้ในกลุ่มเฟซบุ๊คของนักวิชาการคอมพิวเตอร์กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้เผยแพร่
ความรูใ้ นเว็บไซต์การจัดการความรูข้ องส�ำนักวิทยบริการฯ ตลอดจนได้ออกไปให้ความรูท้ โี่ รงเรียนพิมายสามัคคี อ�ำเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา
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6
4.7 การเรียนรู้
ได้น�ำองค์ความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติงาน และพัฒนางานบริการให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
โดยการด�ำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับดี และมีการมาใช้บริการ
อย่างต่อเนื่อง
5. ผลลัพธ์/องค์ความรู้
ผลลัพธ์หรือองค์ความรูท้ ไี่ ด้จากการด�ำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ เรือ่ งการสร้างความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ผูใ้ ช้บริการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ iT-Care@Library ได้รวบรวมและจัดท�ำเป็นคู่มือ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการให้
บริการซึง่ จะท�ำให้ผรู้ บั บริการเกิดความพึงพอใจ ความประทับใจส่งผลให้ผรู้ บั บริการเกิดความจงรักภักดีและกลับมาใช้บริการ
อย่างสม�่ำเสมอ แบ่งได้อังนี้
5.1 แนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับระบบคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางกลุ่มงานสามารถสรุป
ได้ทั้งหมด 26 แนวทาง (26 Solution)
5.2 แนวทางการสร้างลูกค้าสัมพันธ์ CRM ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความ
จงรักภักดี
Royalty

ความ
มั่นใจ
Confide
nce

iT-Care
CRM
ความ
ภูมิใจ
Pride

ความ
ซื่อสัตย์
จริงใจ
Integrity

7
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5.3 มีช่องทางการสื่อสารกับลูกค้า ที่มีประสิทธิภาพ เช่น กลุ่มเฟซบุ๊ค และกลุ่มไลน์

6. ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)
6.1 การพูดคุย การแลกเปลีย่ น การปรึกษาหารือเพือ่ หาแนวทางในการค้นหาการแก้ไขปัญหาทีพ่ บในการให้บริการ
6.2 มีการแสวงหาองค์ความรูท้ เี่ ผยแพร่อยูบ่ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถค้นหาแนวทางใหม่ ๆ เพือ่ แก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
6.3 มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมอย่างหลากหลายช่องทาง เช่น อีเมล์ เฟซบุ๊ค ป้ายประชาสัมพันธ์ตามหน่วยงาน
ต่าง ๆ จดหมายข่าว เสียงตามสาย เป็นต้น
6.4 มี ก ารปรั บ กระบวนการในการให้ บ ริ ก ารตามสภาพปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ท� ำ ให้ ส ามารถบริ ก ารลู ก ค้ า ได้ ต าม
ความต้องการ
6.5 มีการกระตุ้นกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ การให้ลุ้นรางวัลการมีส่วนร่วมต่าง ๆ เป็นต้น
6.6 บุคลากรมีความรู้ และสามารถค้นหาความรู้เพื่อน�ำมาแก้ไขปัญหาให้กับผู้รับบริการได้
7. การใช้ประโยชน์
สามารถน�ำองค์ความรูไ้ ปใช้ในการปฏิบตั งิ านด้านการซ่อมบ�ำรุงแก้ไขเครือ่ งคอมพิวเตอร์ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
ตลอดจนน�ำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ต่อยอดใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร การสร้างสัมพันธ์ที่ดี
กับลูกค้า ให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีและกลับมาใช้บริการอย่างสม�่ำเสมอ
8. วิธีการหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�ำความรู้ไปใช้
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศได้น�ำความรู้มาด�ำเนินการจัดกิจกรรม iT-Care ผลการด�ำเนินกิจกรรม พบว่า
ผูม้ ารับบริการมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับดี และกลับมาใช้บริการงานบริการของกลุม่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศอยูเ่ สมอ การ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์สามารถด�ำเนินการแก้ไขได้เร็วขึ้น เพราะบุคลากรได้มีการสั่งสมและจัด
เก็บแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่พบจัดท�ำเป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน ผลการด�ำเนินการให้บริการแก้ไขปัญหาด้าน
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://poompunya.com/index.php/km/2016-11-03-09-26-17 (20 กันยายน 2559).
ส�ำนักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ. (2548). การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: ส�ำนักงาน
ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.
บุคคลอ้างอิง :
1) นางสาวกอบแก้ว บุญกลาง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ส�ำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2) นายธรรมรัตน์ ปนสูงเนิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ส�ำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3) นายเสกสรรค์ ทะสุนทร ผูป้ ฏิบตั งิ านห้องสมุด กลุม่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
10. ภาพรวมของบทความ
กิจกรรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดบริการ ให้ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ การจัด
กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) การให้บริการตอบค�ำถามช่วยเหลือผู้ใช้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2) บริการแก้ไขปัญหาทางด้านคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 3) การให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แก่ผู้รับบริการ ซึ่งในรอบแรก กลุ่มงานได้มุ่งเน้นเรื่องการให้บริการแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นเครื่องมือของผู้ใช้
บริการในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ผู้จัดกิจกรรมมุ่งหวังจะน�ำผลการแก้ไขปัญหา
คอมพิวเตอร์ในรูปแบบวิธีการต่าง ๆ เก็บเป็นองค์ความรู้เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ทางกลุ่มงานสามารถสรุปได้ทั้งหมด
26 แนวทางการแก้ไขปัญหา (26 Solution) ตลอดจนได้แนวทางการสร้างลูกค้าสัมพันธ์ CRM ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อใช้ในการให้บริการในปีถัดไป
11. ประวัติผู้เขียน
ชื่อ – สกุล
:
ต�ำแหน่งปัจจุบัน :
		
ประวัติการศึกษา :
		
อีเมล์
:
หมายเลขโทรศัพท์ :

นางสาวกอบแก้ว บุญกลาง
หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
si_num42@hotmail.com
0-4400-9009 ต่อ 1609 โทรศัพท์มือถือ 0-9182-7915-2
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ด้านการบูรณาการองค์ความรู้สู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (สายสนับสนุน)
แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ
โดยใช้องค์ความรู้จากกระบวนการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานประจ�ำวัน
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1. ที่มาและความส�ำคัญ
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นกลุ่มงานหนึ่งในส�ำนักวิทยาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ท�ำหน้าที่ในการ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย การวิเคราะห์จัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ
และจัดท�ำฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้ผใู้ ช้บริการสามารถเข้าถึงสารสนเทศทีต่ อ้ งการได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว รวมทั้งมีการจัดเตรียมตัวเล่มทรัพยากรสารสนเทศให้มีความแข็งแรง เพื่อยืดอายุการใช้พร้อมน�ำออกให้
บริการ ในส่วนการด�ำเนินงานด้านการจัดการความรูน้ นั้ กลุม่ งานได้ดำ� เนินการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์ของส�ำนัก
วิทยบริการฯ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการภายใต้การก�ำกับดูแลที่ดี กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แห่งการเรียนรู้ เพื่อบูรณาการระบบประกันคุณภาพและการประเมินผลการปฏิบัติงานไปสู่การพัฒนางานประจ�ำ ในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบของมหาวิทยาลัยนั้น ซึ่งได้ก�ำหนดองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม ที่ 1
การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ได้ท�ำการศึกษาวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ เพื่อบูรณาการตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพเข้าสู่การพัฒนา
งานประจ� ำ ของบุ ค ลากร ผลการศึ ก ษาจึ ง ได้ น� ำ มาวางแผนการด� ำ เนิ น งานด้ า นการจั ด การความรู ้ ใ นปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2558–2561 ในโครงการ “การพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้องค์ความรู้จากกระบวนการแก้ปัญหาการปฏิบัติงาน
ประจ�ำวัน”
ในการด�ำเนินโครงการจะมีกิจกรรมย่อย 3 กิจกรรม คือ กิจกรรม 1) กิจกรรมบันทึกร่องรอยการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นระบบ 2) กิจกรรมโสเหล่ประจ�ำสัปดาห์ และ 3) กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ ซึ่งการด�ำเนินการทั้ง 3 กิจกรรมบุคลากร
ในกลุ่มงานจะน�ำปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ปัญหา จากการปฏิบัติงาน มาสกัด วิเคราะห์ รวบรวม และพัฒนา
รูปแบบการจัดเก็บองค์ความรู้ รวมทั้งสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน ท�ำให้เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วม
กันของบุคลากรภายในกลุ่มงาน ซึ่งน�ำไปสู่การพัฒนาคน พัฒนางานของกลุ่มงานสู่ความเป็นเลิศ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อรวบรวม จัดเก็บ และจัดระบบองค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานประจ�ำวันของ
บุคลากรกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรใช้องค์ความรู้ในการพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ
3. เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
3. ผู้ใช้ความรู้
1. บุคลากรกลุม่ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา จ�ำนวน 13 คน
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2. เจ้าหน้าที่ บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านห้องสมุด หน่วยงานบริการด้านสารสนเทศ หรือผู้ที่สนใจทั่วไปในวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
4. การด�ำเนินงานและกระบวนการจัดการความรู้
กลุ่มพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ได้ด�ำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ภายใต้โครงการ “การพัฒนางานสู่ความ
เป็นเลิศ โดยใช้องค์ความรู้จากกระบวนการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานประจ�ำวัน” โดยน�ำขั้นตอนในการจัดการความรู้ของ
ส�ำนักงาน กพร. เป็นแนวทางในการด�ำเนินกิจกรรม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
		
4.1 การบ่งชี้ความรู้ ในการปฏิบัติงานของกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศมีการก�ำหนดเป้าหมาย
ในการปฏิบัติงานโดยใช้ตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน (KPI) ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ และเพื่อให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุตาม
เป้าหมาย จึงได้มีการ SWOT ภารกิจของกลุ่มงานพัฒนาฯ และยุทธศาสตร์ของส�ำนักฯ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อก�ำหนดแผนการ
ด�ำเนินงานด้านการจัดการความรู้ เพื่อหาองค์ความรู้ที่จ�ำเป็นในการพัฒนางานและพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงาน
บรรลุตามเป้าหมายของกลุ่มงาน ซึ่งประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมบันทึกร่องรอยการปฏิบัติงาน กิจกรรมโสเหล่
ประจ�ำสัปดาห์ และกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ
		
4.2 การสร้างและแสวงหาความรู้ ด�ำเนินการสร้างและแสวงหาองค์ความรู้ใหม่จากการแก้ปัญหา
การปฏิบตั งิ านประจ�ำวันและแสวงหาองค์ความรูจ้ ากภายนอกเพือ่ ให้งานส�ำเร็จตามเป้าหมาย รวมไปถึงการรักษาองค์ความ
รู้เก่าและน�ำมาจัดเก็บให้เป็นระบบ สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว รวมทั้งก�ำจัดองค์ความรู้ที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ โดยมีการด�ำเนินกิจกรรม 3 กิจกรรม ได้แก่
			
4.2.1 กิ จ กรรมบั น ทึ ก ร่ อ งรอยการปฏิ บั ติ ง าน บุ ค ลากรของกลุ ่ ม งานพั ฒ นาทรั พ ยากร
สารสนเทศ ต้องท�ำการบันทึกสถิติการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือข้อเสนอแนะในการ
ปฏิบัติงานประจ�ำวันลงในสมุดบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำวัน พร้อมกับรายงานให้ผู้บังคับบัญชาและเพื่อน
ร่วมงานได้รบั ทราบ หากพบปัญหาทีส่ ง่ ผลกระทบต่อระบบงานหรือเพือ่ นร่วมงาน จะท�ำการระดมสมองร่วมกันเพือ่ หาแนวทาง
แก้ปัญหาต่อไป
			
4.2.2 กิจกรรมโสเหล่ประจ�ำสัปดาห์ เป็นกิจกรรมที่ให้บุคลากรกลุ่มงานมีส่วนร่วมใน
กระบวนการจัดการความรู้ในรูปแบบกิจกรรมโสเหล่ประจ�ำสัปดาห์ โดยจะมีทีมงานในการด�ำเนินกิจกรรมหมุนเวียนกันท�ำ
หน้าที่ประกอบด้วย 1) คุณเอื้อ ท�ำหน้าที่ก�ำหนดหัวข้อและวัตถุประสงค์ในการโสเหล่ประจ�ำสัปดาห์ โดยวิเคราะห์ประเด็น
ปัญหาที่พบในการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน 2) คุณอ�ำนวย ท�ำหน้าที่ก�ำหนดประเด็นค�ำถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม ซักถาม กระตุ้น ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในกลุ่มงาน 3) คุณลิขิต ท�ำหน้าที่ จดบันทึก
ความรูท้ ไี่ ด้จากกิจกรรมเพือ่ น�ำไปสรุปองค์ความรู้ 4) คุณประสาน ท�ำหน้าทีเ่ ตรียมการในการด�ำเนินกิจกรรม จัดเตรียมสถาน
ที่ วัสดุอุปกรณ์ เอกสารต่างๆ พร้อมทั้งถ่ายภาพบรรยากาศการด�ำเนินกิจกรรมเพื่อใช้ประกอบในการจัดท�ำรายงานผลการ
จัดการความรู้ของกิจกรรมนั้นๆ
			
4.2.3 กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ เป็นการระดมสมองของบุคลากรในกลุ่มงาน หรือผู้มีส่วน
เกีย่ วข้อง เพือ่ หาแนวทางการแก้ปญ
ั หาร่วมกัน อันจะน�ำไปสูข่ อ้ ตกลง ขัน้ ตอน หรือวิธปี ฏิบตั ทิ ดี่ ใี นการน�ำไปแก้ปญ
ั หาในการ
ปฏิบัติงานประจ�ำวัน รวมถึงการระดมสมองเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาต่อยอดงานที่ปฏิบัติอยู่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
		
4.3 การจัดความรูใ้ ห้เป็นระบบ ได้มกี ารวิเคราะห์และจัดการองค์ความรูท้ ไี่ ด้ตามงาน ทีอ่ ยูใ่ นภาระหน้าที่
ของกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โดยจัดเก็บองค์ความรู้ในรูปแบบของเอกสาร ไฟล์เสียง ภาพถ่าย อีกทั้งได้พัฒนา
จัดเก็บองค์ความรูใ้ นรูปแบบออนไลน์โดยการจัดท�ำเว็บบล็อก (Blog) เพือ่ ให้สามารถเข้าถึงและน�ำองค์ความรูม้ าใช้ประโยชน์
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องในอนาคต
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4.4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีการทบทวน ปรับปรุงเนื้อหาของ
องค์ความรูท้ ไี่ ด้ให้สมบูรณ์ พร้อมทัง้ เสนอองค์ความรูท้ ไี่ ด้ตอ่ ผูบ้ งั คับบัญชาเพือ่ ด�ำเนินการตรวจสอบองค์ความรูใ้ ห้เป็นไปตาม
มาตรฐานทางวิชาชีพ และตามรูปแบบที่กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศก�ำหนดไว้ เพื่อให้ได้เอกสารที่เป็นมาตรฐาน
และสามารถน�ำไปใช้ปฏิบัติได้
		
4.5 การเข้าถึงความรู้ จัดท�ำแหล่งจัดเก็บองค์ความรู้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้ง่าย สะดวก
และรวดเร็ว โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ เว็บบล็อก (Blog) และ Facebook รวมทั้งมีการจัดเก็บองค์ความรู้ใน
รูปแบบของแฟ้มเอกสารเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย
		
4.6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ มีการระดมความรู้ตามข้อบ่งชี้ โดยบุคลากรของกลุ่มงานมีส่วนร่วม
ในการรวบรวมองค์ความรู้ที่ต้องการน�ำมาสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยผ่านกิจกรรมโสเหล่ประจ�ำสัปดาห์ ชุมชนนักปฏิบัติ
และการประชุมภายในกลุ่มงาน โดยเปิดโอกาส ให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนความรู้ และร่วมกันแสวงหาความรู้จากภายนอก
เพื่อน�ำมาปรับปรุงพัฒนาองค์ความรู้เดิมและเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ
กับกลุ่มงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในส�ำนักวิทยบริการฯ และหน่วยงานที่เข้ามาศึกษาดูงาน
		
4.7 การเรียนรู้ มีการน�ำองค์ความรูท้ ี่เกิดจากกิจกรรมทัง้ 3 กิจกรรมไปใช้ในการแก้ปัญหาการปฏิบัตงิ าน
เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มงานจากการสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์ใหม่หมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง
ท�ำให้ผลการปฏิบัติงานมีความถูกต้องเป็นไปตามตัวชี้วัด (KPI) ที่ได้ก�ำหนดไว้
5. สรุปผลลัพท์การด�ำเนินโครงการ
จากการด�ำเนินโครงการ “การพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้องค์ความรู้จากกระบวนการแก้ปัญหาการปฏิบัติ
งานประจ�ำวัน” สามารถสรุปผลการด�ำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ได้ ดังนี้
5.1 เพื่อรวบรวม จัดเก็บ และจัดระบบองค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานประจ�ำวันของ
บุคลากรกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
จากการด�ำเนินการกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม สามารถสรุปผลการด�ำเนินกิจกรรมได้ดังนี้
		
5.1.1 กิจกรรมบันทึกร่องรอยการปฏิบัติงาน จากการด�ำเนินการสามารถสรุปปัญหาได้ดังนี้

จากการรวบรวมปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาทีไ่ ด้จากสมุดบันทึกรายงานผลการปฏิบตั งิ าน พบว่า การปฏิบตั ิ
งานของกลุ่มเทคนิค พบปัญหา จ�ำนวน 50 ปัญหา ได้รับการแก้ไขแล้ว จ�ำนวน 28 ปัญหา คิดเป็นร้อยละ 56 ของปัญหาที่
ได้รับการแก้ไข และ 22 ปัญหา ยังไม่ได้รับการแก้ไข ส่วนการปฏิบัติงานของกลุ่มวิชาชีพ พบปัญหา จ�ำนวน 96 ปัญหา
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ได้รับการแก้ไขแล้ว จ�ำนวน 67 ปัญหา คิดเป็นร้อยละ 70 ของปัญหาที่ได้รับการแก้ไข และ 29 ปัญหา ยังไม่ได้รับการแก้ไข
ปัญหาจากการปฏิบัติงานอื่นๆ เช่น การด�ำเนินกิจกรรม/โครงการที่ได้รับมอบหมาย หรือภาระงานตามค�ำสั่งของ
ผู้บังคับบัญชา พบว่ามีปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน จ�ำนวน 46 ปัญหา ได้รับการแก้ไขแล้ว 27 ปัญหา คิดเป็นร้อยละ
59 ของปัญหาที่ได้รับการแก้ไข และ 19 ปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ซึ่งปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขทั้งกลุ่มเทคนิค
กลุ่มวิชาชีพ และงานอื่นๆ ใช้กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาช่วยในการพิจารณาแก้ปัญหา
		
5.1.2 กิจกรรมโสเหล่ประจ�ำสัปดาห์ จากการด�ำเนินกิจกรรมโสเหล่ประจ�ำสัปดาห์ สามารถสรุปองค์
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�ำงานที่อยากให้มีการแก้ไขมากที่สุด
			
5.1.2.7 องค์ความรู้เกี่ยวกับงานตนเองที่จะถ่ายทอดให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
			
5.1.2.8 รูปแบบการท�ำรายงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
			
5.1.2.9 การสื่อสารระหว่างงาน
			
5.1.2.10 แนวปฏิบัติการแต่งกายในการท�ำงาน
			
5.1.2.11 การพัฒนารูปแบบการจัดเก็บองค์ความรู้ในระบบออนไลน

ภาพที่ 1 การจัดกิจกรรมโสเหล่ประจ�ำสัปดาห์
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5.1.3 กิจกรรมชุมชนแนวปฏิบัติ สามารถสรุปได้ 6 แนวปฏิบัติ ดังนี้
			
5.1.3.1 แนวปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
			
5.1.3.2 การทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ ส�ำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
			
5.1.3.3 แนวปฏิบัติในการน�ำส่งทรัพยากรสารสนเทศให้งานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศก่อน
ออกบริการ ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
			
5.1.3.4 แนวปฏิบัติการวิเคราะห์หมวดหมู่ หัวเรื่อง และการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ
กลุ่มวิทยานิพนธ์ ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
			
5.1.3.5 แนวปฏิบัติการจัดการทรัพยากรสารสนเทศและการจัดท�ำฐานข้อมูลบรรณานุกรมสื่อ
โสตทัศนวัสดุ ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
			
5.1.3.6 การทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานรายบุคคล กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
		
5.1.4 การจัดเก็บองค์ความรู้
		
จากการด�ำเนินกิจกรรมทัง้ 3 กิจกรรม ท�ำให้เกิดองค์ความรูเ้ กีย่ วกับแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบตั ิ
งานประจ�ำวันเป็นจ�ำนวนมาก เพือ่ ให้องค์ความรูน้ นั้ มีระบบการจัดเก็บ และเข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว กลุม่ งานพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ จึงมีรูปแบบในการจัดเก็บองค์ความรู้ต่างๆ ดังนี้
		
1) การบันทึกองค์ความรูเ้ ป็นลายลักษณ์อกั ษร เป็นเอกสาร โดยการจัดท�ำแฟ้มรวบรวมรายงานสรุปปัญหา
และแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานประจ�ำวัน องค์ความรู้ที่ได้จากชุมชนแนวปฏิบัติ			
		
2) การสร้างคลังข้อมูลองค์ความรู้ของกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โดยการจัดท�ำเว็บ Blog
เพือ่ จัดเก็บองค์ความรูอ้ ย่างเป็นระบบ และสมาชิกทุกคนสามารถเข้าถึงได้ทกุ ที่ ทุกเวลา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สามารถ
สรุปองค์ความรู้ที่จัดเก็บได้ดังนี้
หัวข้อองค์ความรู้

1. รายงานการประชุมของกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
2. สรุปองค์ความรู้จาก อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
3. ชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs)
4. แนวปฏิบัติที่ดี
สรุป จานวนองค์ความรู้ที่ได้จดั เก็บ

จานวนองค์ความรู้

10
22
11
6
47
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ภาพที่ 2 แสดงเว็บบล็อกการจัดเก็บองค์ความรู้ของกลุ่มงาน
		
3) ช่องทางในการเผยแพร่องค์ความรู้ โดยใช้ Facebook เผยแพร่เฉพาะภายในกลุ่มงาน เพราะข้อมูลที่
จัดท�ำยังไม่ได้ท�ำการสังเคราะห์ จัดหมวดหมู่ ซึ่งจะด�ำเนินการในปีงบประมาณต่อไป
5.2 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรใช้องค์ความรู้ในการพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ
		
จากการด�ำเนินกิจกรรมการจัดการความรูท้ งั้ 3 กิจกรรมย่อย สามารถจัดเก็บองค์ความรูจ้ ากการแก้ปญ
ั หา
ในการปฏิบัติงาน ได้จ�ำนวน 17 องค์ความรู้ และมีการจัดเก็บองค์ความรู้โดยใช้เว็บบล็อกเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บ ชึ่งช่วย
ส่งเสริมให้บคุ ลากรเข้าถึงองค์ความรูไ้ ด้งา่ ย สะดวก รวดเร็ว อีกทัง้ มีการจัดเก็บองค์ความรูอ้ ย่างเป็นระบบ หมวดหมู่ สามารถ
ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงเพิ่มเติมในการปฏิบัติงานของบุคลากร ท�ำให้บุคลากรสามารถมีแนวการปฏิบัติงานที่ดี ซึ่งส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานมีความถูกต้อง ได้มาตรฐานทางวิชาชีพ และเกิดการพัฒนางานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเห็น
ได้ชัด ดังนี้
		
5.2.1 การส่งรายการบรรณานุกรมเข้าร่วมเครือความร่วมมือในการท�ำสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบัน
อุดมศึกษาไทย (UCTAL) มีความถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมรายการบรรณานุกรมของ UCTAL เป็นต้น
		
5.2.2 การน�ำองค์ความรู้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติไปประกอบการจัดท�ำคู่มือปฎิบัติงาน (บทที่ 5) เพื่อเข้าสู่
ต�ำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน
5.3 เพือ่ ให้เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารปฏิบตั งิ านของบุคลากรในกลุม่ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
		
โดยมีตัวชี้วัดผลส�ำเร็จของกิจกรรม คือ บุคลากรในงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศมีวัฒนธรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งได้น�ำหลักเกณฑ์การประเมินของส�ำนักงานพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ในประเด็นเรื่องการประเมิน
องค์กรตนเอง เรื่อง การจัดการความรู้ หมวด 3 วัฒนธรรมในเรื่องการจัดการความรู้ ซึ่งผลการประเมินมีดังนี้
		
ประเด็นที่ 1 เป็นองค์กรทีส่ ง่ เสริมและให้การสนับสนุนการแลกเปลีย่ นเรียนรูข้ องบุคลากร กลุม่ งานพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ มีการส่งเสริมให้การสนับสนุนการแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ นวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
โดยด�ำเนินการจัดกิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขึ้น 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมบันทึกร่องรอยการปฏิบัติงาน
กิจกรรมโสเหล่ประจ�ำสัปดาห์ และชุมชนแนวปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรในงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ มีระบบการ
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการปัญหาการปฏิบัติงาน โดยจากกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การประชุมย่อยเฉพาะงาน
เพื่ อ ทบทวนการปฏิ บั ติ ง าน และร่ ว มกั น ท� ำ ข้ อ ตกลง แนวทางในการปฏิ บั ติ ง านการหมุ น เวี ย นปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ่ า งๆ
การให้ค�ำแนะน�ำ ปรึกษา ช่วยเหลือ เพื่อนร่วมงาน ตลอดจน การให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
		
ประเด็นที่ 2 พนักงานในองค์กรท�ำงานโดยเปิดเผยข้อมูลและมีความไว้เนือ้ เชือ่ ใจกันและกัน มีการด�ำเนิน
กิจกรรมชุมชนแนวปฏิบัติ (Cops) โดยมีการน�ำปัญหาในการปฏิบัติงานมาเล่าเพื่อให้เพื่อนร่วมงานช่วยแสดงความคิดเห็น
เสนอแนวคิด และระดมสมองในการช่วยแก้ปัญหา และน�ำองค์ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมมาเผยแพร่ในเว็บ Blog และ
Facebook ของงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านหน้าเว็บไซต์ของส�ำนักฯ
ประเด็นที่ 3 องค์กรตระหนักว่าวัตถุประสงค์หลักของการจัดการความรู้คือ การสร้าง หรือเพิ่มพูนคุณค่าให้แก่ผู้ใช้
บริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ มีการน�ำองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการแก้ไขปัญหา
ในการปฏิบตั งิ าน และแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ี ไปใช้ในการปฏิบตั งิ านจริง ซึง่ ท�ำให้บคุ ลากรทุกคนเกิดการรับรู้ รับทราบ และตระหนัก
ถึงความส�ำคัญในการด�ำเนินกิจกรรม รวมถึงเห็นประโยชน์ที่จะน�ำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น
ประเด็นที่ 4 องค์กรส่งเสริมให้บุคลากร เกิดการเรียนรู้ โดยการให้อิสระในการคิด และการท�ำงาน รวมทั้งกระตุ้น
ให้พนักงานสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ บุคลากรทุกคนในงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น
เสนอแนวคิดในการประชุมย่อย ประชุมประจ�ำเดือน เพื่อหาแนวทางการไขปัญหาการปฏิบัติงาน และที่ประชุมร่วมรับฟัง
ความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน และให้การช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน น�ำไปสู่ข้อตกลง ข้อก�ำหนด กติกา แนวทางการปฏิบัติ
งานร่วมกัน และบุคลากรแต่ละคนมีส่วนร่วมในการด�ำเนินกิจกรรม เช่น มีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนการเป็นเลขานุการใน
การประชุมประจ�ำเดือน บุคลากรท�ำหน้าที่คุณอ�ำนวย คุณลิขิต ในการจัดกิจกรรมชุมชนแนวปฏิบัติ และหากมีบุคลากรที่
น�ำเสนอผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามตัวชี้วัดหรือเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ จะมีการกล่าวยกย่องชมเชยต่อที่ประชุม เพื่อเป็น
ขวัญและก�ำลังใจ รวมถึงเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรเกิดการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ประเด็นที่ 5 ทุกคนในองค์กรถือว่าการเรียนรู้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกคน การด�ำเนินกิจกรรมการ
จัดการความรู้ของงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ บุคลากร ทุกคนในงานจะมีส่วนร่วมในการด�ำเนินการการจัดการความ
รูภ้ ายในงาน และมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย โดยเริม่ ตัง้ แต่มตี วั แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการจัดการความ
รูข้ องส�ำนักฯ และน�ำผลการประชุมมารายงานต่อทีป่ ระชุมประจ�ำเดือนของงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศทุกครัง้ นอกจาก
นี้จะมีการหมุนเวียนหน้าที่เป็นคุณเอื้อ คุณอ�ำนวย คุณลิขิต ในการด�ำเนินกิจกรรมโสเหล่ประจ�ำสัปดาห์ และกิจกรรมชุมชน
แนวปฏิบัติ
6. ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)
6.1 ผู้บริหารขององค์กรให้ความส�ำคัญต่อการจัดการความรู้ ทั้งให้การสนับสนุนงบประมาณ และให้โอกาสในการ
น�ำเสนอประเด็นการจัดการความรู้ที่บุคลากรต้องการได้โดยอิสระ
6.2 การจัดการความรู้ เป็นตัววชีว้ ดั ในการประกันคุณภาพการศึกษา และเป็นกลยุทธ์หนึง่ ในยุทธศาสตร์ทงั้ ในระดับ
มหาวิทยาลัย และของส�ำนักวิทยบริการฯ ท�ำให้มีการด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองตัวชี้วัดประกันคุณภาพ และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กร
6.3 การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนในการด�ำเนินกิจกรรม และการให้ความร่วมมือของบุคลากร เพื่อร่วม
ผลักดันโครงการให้ส�ำเร็จตามเป้าหมาย และเกิดค�ำว่า “ทีม KM” ที่ทุกคนเป็นสมาชิก
6.4 องค์ความรู้ถูกน�ำไปใช้ได้ประโยชน์จริงๆ ท�ำให้บุคลากรเห็นถึงคุณค่าของการจัดการความรู้
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7. การน�ำไปใช้ประโยชน์
จากการด�ำเนินโครงการตามแผนการจัดการความรู้ บุคลากรกลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ ได้ทบทวนการด�ำเนิน
โครงการ เพื่อสรุปผลการน�ำองค์ความรู้ไปใช้ ซึ่งท�ำให้ทราบถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้น ดังนี้
7.1 แนวปฏิบัติที่ดีใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติของบุคลากร รวมถึงใช้เป็นข้อมูลในการอ้างอิง เมื่อเกิดปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน หรือความไม่เข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
7.2 องค์ความรู้เกี่ยวกับงานใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของงานตนเอง และตรวจสอบความถูกต้องของงาน
ทีม่ กี ารส่งต่อระหว่างผูป้ ฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้องกัน รวมทัง้ การเผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับงานให้เพือ่ นร่วมรับรูร้ บั ทราบถึงขอบเขต
งานของตนเอง เพื่อเกิดความเข้าใจที่ตรงกัน
7.3 บุคลากรในกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศได้รับรู้และเข้าใจกระบวนการท�ำงานของกลุ่มงานและ
เพื่อนร่วมงาน รวมทั้งกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศมีการจัดเก็บองค์ความรู้ที่เป็นระบบ โดยมีการจัดเก็บองค์ความรู้
ในรูปแบบเอกสารและไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ บุคลากรจึงสามารถเรียนรู้กระบวนการท�ำงานและแนวปฏิบัติที่ดีในการท�ำงาน
ของเพือ่ นร่วมงานได้ตลอดเวลา ส่งผลให้บคุ ลากรสามารถปฏิบตั งิ านแทนกันได้ หรือสามารถช่วยเหลืองานบางส่วนของเพือ่ น
ร่วมงานได้
7.4 มีรูปแบบการแก้ปัญหาที่เป็นระบบ บุคลากรกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศสามารถน�ำรูปแบบการ
แก้ปญ
ั หาในการปฏิบตั งิ านไปใช้แก้ปญ
ั หาในการปฏิบตั งิ านประจ�ำวันของตนเอง ส่งผลให้บคุ ลากรสามารถตัดสินใจแก้ปญ
ั หา
ที่พบในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ด้วยตนเอง รวมทั้งช่วยลดจ�ำนวนปัญหาที่ค้างและรอการแก้ไข
จากหัวหน้างาน หรือผู้บังคับบัญชาระดับสูง ส่งผลในการด�ำเนินงานมีความคล่องตัวมากขึ้น
7.5 การน�ำองค์ความรู้ที่ได้จากการแก้ปัญหาในการปฎิบัติงานประจ�ำ ไปใช้ประกอบในการจัดท�ำคู่มือปฏิบัติงาน
(บทที่ 5) ในการเข้าสู่ต�ำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้การประเมินผลการน�ำองค์ความรู้ไปใช้
จากการด�ำเนินโครงการ “การพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศโดยใช้องค์ความรู้จากกระบวนการแก้ปัญหาการปฏิบัติ
งานประจ�ำวัน” บุคลากรของกลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ ทั้ง 12 คน เป็นผู้มีส่วนร่วมในการด�ำเนินโครงการ และเป็นผู้สร้าง
องค์ความรู้ทั้งหมดที่เกิดขึ้น จากการลงมือปฏิบัติ ร่วมกันเรียนรู้ เพื่อสกัดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
โดยองค์ความรู้ทั้งหมดผ่านการทดลองใช้ ปรับปรุง แก้ไข ให้เหมาะสมกับบริบทของงานในปัจจุบัน ซึ่งจากการสังเกต พบว่า
8.1 บุคลากรในกลุ่มงานมีการปฏิบัติงานโดยใช้องค์ความรู้ที่จัดเก็บอย่างเป็นระบบ มาแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่พบ
ด้วยตนเองก่อน เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านเป็นไปอย่างถูกต้อง และปฏิบตั ไิ ด้อย่างต่อเนือ่ ง โดยไม่ตอ้ งรอให้หวั หน้างานลงไปแก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงานทุกครั้ง แต่ใช้วิธีการรายงานผลการแก้ไขปัญหา อุปสรรคที่พบแทน
8.2 บุคลากรในกลุ่มงานมีวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่ถ้อยที่ถ้อยอาศัย ช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนร่วมงานในการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ
8.3 บุคลากรมีผลการปฏิบตั งิ านทีม่ คี ณ
ุ ภาพเพิม่ มากขึน้ บุคลากรทุกคนเข้าใจงาน รูง้ าน พร้อมพัฒนางานของตนเอง
และของส�ำนักเพื่อพัฒนางานสู่ความเป็นเสิศ
8.4 ประเมินผลจากจ�ำนวนองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้น และจ�ำนวนการเข้าใช้เว็บบล็อกของบุคลากร
8.5 การยอมรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การขอเข้าการศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้ของบุคลากร
งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พร้อมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ และน�ำกระบวนการการจัดการ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้
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9. แหล่งอ้างอิงหรือบุคคลอ้างอิง
9.1 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 2558. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส�ำหรับ
หน่วยงานสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2558. นครราชสีมา : กองประกันคุณภาพการศึกษา.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. 2558.
แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2558-2561. นครราชสีมา : ส�ำนักวิทยบริการฯ
ส�ำนักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ. 2548. คู่มือการจัดท�ำแผนการจัดการความรู้ :
โครงการพัฒนาส่วนราชการ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ในส่วน
ราชการ. กรุงเทพฯ : ส�ำนักงาน ก.พ.ร.
9.2 บุคคลอ้างอิง
1. บุคลากรงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560
10. ภาพรวมของบทความ (บทสรุปผู้บริหาร)
การจัดการความรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้น�ำองค์ความรู้ในตนเอง หรือการสร้าง แสวงหาความรู้ใหม่ๆ
น�ำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาการปฏิบัติงาน เพื่อการพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ และก่อให้เกิดวัฒธรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของการจัดการความรู้ ในการจัดท�ำแผนการจัดการความรู้
ต้องมีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของส�ำนักวิทยบริการฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งการด�ำเนิน
งานด้านการจัดการความรูห้ ากได้รบั การสนับสนุนจากผูบ้ ริหารของหน่วยงาน ในการส่งเสริม สนับสนุนให้บคุ ลากรเห็นความ
ส�ำคัญ และเล็งเห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้ อันจะส่งผลให้หน่วยงานพัฒนาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
11. ผู้ด�ำเนินโครงการ
โดย ทีม “ฅนพัฒนา” งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ กลุม่ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ส�ำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีสมาชิก จ�ำนวน 13 คน
ผู้ประสานงาน นางสาวนาตยา ศิริทับ n.sirithub@gmail.com tel. 086-582-8720
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ส�ำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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ด้านการบูรณาการองค์ความรู้สู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (สายสนับสนุน)
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) การจัดท�ำรายงานการประชุม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1. ที่มาและความส�ำคัญ
งานด้านเอกสารถือเป็นงานที่มีความสําคัญ และมีความจําเป็นสําหรับทุกองค์กร เนื่องจากในการปฏิบัติงานและ
การสือ่ สารยังคงต้องใช้เอกสารในการติดต่อกันอยู่ ซึง่ การติดต่อสือ่ สารทีเ่ ป็นทางการมีหลายวิธี แต่ทนี่ ยิ มเป็นการแพร่หลาย
ได้แก่ การตอบโต้ หรือชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจัดทําเป็นเอกสารที่เรียกว่า “หนังสือราชการ” ซึ่งสิ่งที่สําคัญยิ่ง คือ
การใช้ภาษาที่ดี ถูกต้อง ชัดเจน และสามารถบอกถึงวัตถุประสงค์ของผู้เขียนได้อย่างตรงประเด็น เข้าใจง่าย จะช่วยในการ
ติดต่อสื่อสารแก่ผู้ที่ต้องการติดต่อหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดประสิทธิผล และช่วยประหยัดเวลาในการปฏิบัติงานได้ การเขียน
หนังสือตอบโต้มไิ ด้มคี วามหมายเพียงตัวหนังสือและเอกสารเท่านัน้ หากยังบ่งบอกถึงประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร
และองค์กรนั้น ๆ ด้วย
การจัดท�ำรายงานการประชุม ถือได้ว่าเป็นงานด้านเอกสารอย่างหนึ่งที่มีความส�ำคัญ ซึ่งเป็นการบันทึกความคิด
เห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมและมติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน ดังนั้น เมื่อมีการประชุม จึงเป็นหน้าที่ของฝ่าย
เลขานุการที่จะต้องรับผิดชอบจัดท�ำรายงานการประชุม ซึ่งปญหาของการเขียนรายงานการประชุมที่พบบ่อย คือ
ไมรูวิธีการดําเนินการประชุมที่ถูกตอง ไมรูจะจดอยางไร ไมเขาใจประเด็นของเรื่อง ซึ่งผู้จดบันทึกการประชุมจะตองรูวิธีคิด
กอนเขียน รูลําดับความคิด รูโครงสรางความคิด รูองคประกอบเนื้อหา จะทําใหเขียนไดเขาใจงาย ไมสับสนวกวน
นอกจากนัน้ แล้วคณะฯ ยังมีการดาํ เนินงานในรูปของคณะกรรมการหรือคณะทาํ งานต่าง ๆ ซึง่ ทาํ ให้ตอ้ งมีการจัดการ
ประชุมร่วมกัน แต่ประสิทธิผลของการประชุมนั้น นอกจากจะขึ้นอยู่กับการจัดการประชุม และการนําประชุมที่ดีแล้ว
ทีส่ าํ คัญมากทีไ่ ม่อาจมองข้ามคือ “การจดบันทึกรายงานการประชุม และการจัดท�ำรายงานการประชุม” เพราะหากผูบ้ นั ทึก
รายงานการประชุมเขียนรายงานการประชุมที่ไม่ได้ประสิทธิภาพแล้ว จะทําให้เกิดความไม่ชัดเจนในการนําไปปฏิบัติ
ไม่ชัดเจนในการติดตามผล และส่งผลให้การประชุมนั่นต้องสูญเปล่า ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ มีการประชุม
ระดับคณะ ระดับประธานหลักสูตร หรือการประชุมคณะกรรมการประจ�ำคณะ หรือหน่วยงาน อยูเ่ ป็นประจํา หากเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในด้านนี้มีไม่สามารถ
จดบันทึกรายงานการประชุมได้ตรงประเด็นที่สําคัญ ก็จะทําให้เนื้อหาในการประชุมไม่สามารถนํามาปฏิบัติได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้บุคลากรของคณะฯมีความรู้ความเข้าใจ ถึงหลักการและรูปแบบของการจัดท�ำรายงานการประชุม และ
การจดรายงานประชุมได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อฝึกทักษะในการจับประเด็นและสรุปสาระ ส�ำคัญให้ได้อย่างครบถ้วน
2.3 เพื่อให้สามารถน�ำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4 เพือ่ เปน แนวทางในการศึกษาสาํ หรับผูท จี่ ะตอ งรับมอบหมายภาระงานในการจัดการประชุม และการจดรายงาน
การประชุม และผูสนใจ
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3. ผู้ใช้ความรู้
ผู้ปฏิบัติงานธุรการ/งานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และบุคลากรงานด้านอื่น ๆ
4. มีการใช้กระบวนการจัดการความรู้
4.1 แผนการด�ำเนินงาน/กระบวนการ
		
1. ค้นหาและเก็บรวบรวมข้อมูลของการด�ำเนินงานด้านการจัดท�ำรายงานการประชุม
		
2. ท�ำการออกแบบแนวทางการด�ำเนินการจัดท�ำรายงานการประชุม เรียนรู้ และประเมินผล
		
3. เขียนรูปแบบการจัดท�ำรายงานการประชุม เริ่มตั้งกระบวนการเตรียมการประชุม การจดรายงาน
การประชุม และการจัดท�ำรายงานการประชุม
ในการจัดท�ำรายงานการประชุมต้องเริ่มจากการจัดเตรียมการประชุม ซึ่งเป็นกระบวนเริ่มต้นของการด�ำเนิน
การประชุม ดังนั้น การใช้กระบวนการจัดการความรู้ เริ่มจาก
		
4.1.1 การจัดเตรียมสถานที่ประชุมมีความสําคัญตอการประชุมมาก การเตรียมการจัดเตรียมสถานที่
ประชุม ในการประชุมแตละครั้งอาจจะแตกตางกัน เชน จํานวนผูเขาประชุม ลักษณะการประชุม
วัตถุประสงคของการประชุม เลขานุการ หรือผูรับมอบหมาย มีหนาที่ศึกษาขอมูลเบื้องตนของการประชุม เชน จะประชุม
เรื่องอะไร มีระเบียบวาระการประชุมอะไรบาง (เพื่อจัดเตรียมขอมูลและเอกสารประกอบ)
ผูเขาประชุมคือใครบาง การเลือกหองประชุม การจัดโตะประชุมเพื่อใหเกิดความสะดวกในการนั่งประชุม
		
4.1.2 การจัดท�ำระเบียบวาระการประชุม คือ ล�ำดับรายงานที่ก�ำหนดไว้เสนอที่ประชุม
		
4.1.3 การเขียนจดหมายเชิญประชุม
		
4.1.4 การจดรายงานการประชุม รายงานการประชุม จัดเปนหนังสือราชการชนิดที่ 6 คือ หนังสือที่
เจาหนาที่จัดทําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ ดังนั้น การจัดทํารายงานการประชุมตองจัดทําใหถูกตอง ซึ่งจะมีการ
บันทึกขอ มูลแบบใดนัน้ ขึน้ อยูก บั ความเหมาะสมหรือความตองการของทีป่ ระชุมวาตองการรายละเอียดของขอมูลมากนอย
เพียงใด การบันทึกการประชุมสามารถทําได 3 วิธี คือ
1. จดละเอียดทุกคําพูด พรอมดวยมติของที่ประชุม เปนการจดคําพูดทุกคําของผูเขารวมประชุมทุกคนโดยจดวา
ใครพูดวาอยางไรคําตอคําตามที่พูด
2. การจดยอเรื่องที่พิจารณา และยอคําพูดเฉพาะที่เปนประเด็นสําคัญ อันนําไปสูมติของที่ประชุม พรอมดวยมติ
ของที่ประชุม เปนการจดวาที่ประชุมไดพิจารณาเรื่องใด โดยมีประเด็นที่พิจารณาอยางไร จดยอคําพูดเอาแตใจความ (ไมจด
ทุกคําตามคําพูด) และจดยอคําพูดของบางคนที่เปนประเด็นสําคัญอันนําไปสูมติของที่ประชุม (ไมจดยอคําพูดของทุกคน
ที่พูด) และจดมติของที่ประชุมดวย
3. การจดสรุปสาระสําคัญของเรือ่ งทีพ่ จิ ารณา ความเห็น เหตุผลในการพิจารณาของทีป่ ระชุม และมติของทีป่ ระชุม
เปนการจดวาที่ประชุมไดพิจารณาเรื่องใด ซึ่งมีสาระสําคัญอยางไร ที่ประชุมมีความเห็นหรือเหตุผลในการพิจารณาอยางไร
และมีมติอยางไรทั้งนี้โดยจดเปนความเห็นหรือเหตุผลของที่ประชุมเปนสวนรวม หรือเปนฝาย ๆ โดยไมระบุวาใครพูดวา
อยางไร
ขั้นตอนการจดรายงานการประชุม ดังนี้
1. ผูรับผิดชอบในการจดรายงานการประชุมเตรียมขึ้นไปจดรายงานการประชุม ณ หองประชุม เวลาประมาณ
12.45 น. (ถ้าเริ่มประชุมเวลา 13.00น.) ควรไปก่อนเวลาเริ่มประมาณ 15 นาที
2. เตรียมอุปกรณเพื่อนําไปใชในการบันทึกรายงานการประชุม เชน กระดาษ เครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องบันทึก
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เสียงขึ้นไปที่หองประชุม
3. เมื่อถึงเวลาประธานกลาวเปดประชุม จะตองจดเวลา “เริ่มประชุมเวลา” ลงไปดวยพรอมกับ
กดเครื่องบันทึกเสียง และเตรียมตัวจดรายงานการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
4. การจดรายงานการประชุมจะจดยอเรื่องที่พิจารณา และยอคําพูดเฉพาะที่เปนประเด็นสําคัญเพื่อจะนําไปสูมติ
ของที่ประชุม และจะตองจดมติของที่ประชุมดวย
5. เมื่อดําเนินการจดรายงานการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครบทุกเรื่องแลว เมื่อสิ้นสุดการประชุม
ประธานจะกลาวปดประชุม ตองจดเวลา “เลิกประชุมเวลา” ลงไปดวย
6. เมื่อเลิกประชุม กดปดเครื่องบันทึกเสียงใหเรียบรอย หลังจากนั้นไปขอขอมูลที่ผูเขารวมประชุมมีเสนอขอมูลตอ
ที่ประชุม เพื่อเปนขอมูลสําหรับการเขียนรายงานการประชุมตอไป
7. นํารายงานการประชุมที่จดลงในกระดาษมาพิมพใสเครื่องคอมพิวเตอรดวยตนเอง พรอมนําขอมูลที่ไดจากที่
ประชุมมาประกอบการเขียนรายงานการประชุม หากระเบียบวาระการประชุมใดที่อภิปรายกันแลว
ไมแนใจ หรือฟงไมทัน ใหนําเครื่องบันทึกเสียงมาเปดฟงเพื่อความชัดเจน และเพื่อความถูกตองตรงประเด็น
8. เมื่อพิมพรายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลวสงเปนไฟลใหกับหัวหน้าส�ำนักงานคณบดี เพื่อตรวจสอบแกไข
เมื่อหัวหน้าส�ำนักงานคณบดี ตรวจแกไขเสร็จเรียบรอยแลว จะสงใหรองคณบดีฝายบริหาร (เลขานุการ) ตรวจความถูกตอง
ของขอมูลอีกครั้ง
9. รองคณบดีฝายบริหาร (เลขานุการ) อานตรวจแลว จะแจงให้หัวหน้าส�ำนักงานคณบดี แกไขใหเรียบรอยอีกครั้ง
แล  ว จึ ง จะส ง เวี ย นรายงานการประชุ ม ดั ง กล  า วให  ก รรมการ และสมาชิ ก ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณารั บ ทราบ ทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสโดยขอใหพิจารณาภายในกําหนด 3 - 5 วัน หากพนกําหนดแลวจะถือวารับรองรายงานการประชุมครั้งนั้น ๆ
10. เมื่ อ กรรมการ และสมาชิ ก บางท  า นมี ก ารแก ไขรายงานการประชุ ม จะตอบกลั บ เป น จดหมาย
อิเล็กทรอนิกสมาใหเลขานุการคณะเพื่อแกไข เมื่อแกไขเสร็จจะพิมพเอกสารใหผูจดรายงานการประชุมและ
ผูตรวจรายงานการประชุมลงนาม
11. นํารายงานการประชุมที่แกไขเรียบรอยแลว พิมพเปนเอกสารเสนอตอรองคณบดีฝายบริหาร (เลขานุการ)
เพื่อดําเนินการรับรองรายงานการประชุมในที่ประชุมตอไป
12. หากการดําเนินการเพื่อใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมในที่ประชุม มีผูขอแกไขอีก จะตองแกไขตามที่
มีผูรองขอ และนําไปแกไขในระเบียบวาระเรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งตอไป
4.2 วิธีด�ำเนินงาน
		
1. ศึกษาเอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและเตรียมการจัดการประชุม
		
2. เตรียมการก่อนการประชุม/เตรียมเนื้อหาการประชุม
		
3. การด�ำเนินการประชุม
		
4. การจัดท�ำรายงานการประชุม
ผูจดรายงานการประชุม ควรปฏิบัติ ดังนี้
		
1) ควรมีความรูความเขาใจในระเบียบวาดวยงานสารบรรณรวมทั้งคําอธิบายและระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ในเรื่องรายงานการประชุม
		
2) ควรมีความรูความเขาใจในการใชแบบรายงานการประชุมตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณ
		
3) ควรมีความเขาใจในเนื้อหาและประเด็นที่ควรจด
		
4) ควรมีสมาธิในการฟงการประชุม เพื่อสามารถสรุปเนื้อหาและประเด็นไดถูกตอง
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5) ควรทราบวาการจดรายงานการประชุมทุกวาระ หรือทุกขอในขั้นตอนทายควรมีมติหรือขอสรุปของที่ประชุม
6) ควรคํานึงถึงหลักธรรมดาวา ควรจดรายงานการประชุมใหไดเนื้อหาอยางไร จึงจะทําใหผูอานเขาใจเรื่องราว
ไดดีอยางกะทัดรัด
7) ตองพยายามเขียนตัวหนังสือใหไวสามารถเขาใจในการใชภาษาและเครือ่ งหมายตาง ๆ รวมทัง้ การเขียนประโยค
แบบยอ
8) ควรรูจักสังเกตการใชถอยคําสํานวนของเนื้อหาในแตละระเบียบวาระ หรือแตละขอแลวนําไปใชไดอยาง
เหมาะสม
9) ควรยอความเกง กลาวคือเปนผูเขาใจเรียบเรียงขอความขึ้นใหมใหกะทัดรัดและไดใจความสําคัญครบถวน
10) ควรมีความรูพื้นฐาน ในเรื่องการบันทึกยอเรื่องและหลักการรางหนังสือ จะชวยใหการจดรายงานการประชุม
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
11) ควรรูจักใชรหัสอักษรตาง ๆ ใหถูกตอง
12) ควรรูจักใชเลขขอใหญและขอยอยใหเหมาะสม สามารถอางอิงขอไดโดยไมซ�้ำซอน
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ขั้นตอนการทางาน การจัดทารายงานการประชุม

แก้ไข (3 ชั่วโมง)
ไม่ผ่าน
แก้ไข (1 ชั่วโมง)

ผ่าน

ไม่ผ่าน
ผ่าน
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5. ผลลัพธ์ที่ได้
จากการเพิม่ ประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน การจัดท�ำรายงานการประชุม ซึง่ เป็นการให้ความรูแ้ ก่ผปู้ ฏิบตั งิ านธุรการ/
งานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และบุคลากรงานด้านอื่น ๆ เพื่อให้สามารถด�ำเนินการด้านการจัดท�ำ
รายงานการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ผลลัพธ์ที่ได้จากการด�ำเนินงาน คือ ผู้ปฏิบัติงานธุรการ/งานเลขานุการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และบุคลากรงานด้านอื่น ๆ สามารถน�ำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติงานได้ น�ำมา
ประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ ได้ ผู้ปฏิบัติงานสามารถจัดท�ำรายงานการประชุม ที่มีเนื้อ รูปแบบที่ถูกต้อง
6. ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ
ปัจจัยความส�ำเร็จของกระบวนการเพิม่ ประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน การจัดท�ำรายงานการประชุม คือ ความเข้าใจ
ในรายละเอียดของการจัดท�ำรายงานการประชุมเป็นอย่างดี รวมถึงผูป้ ฏิบตั งิ านมีทกั ษะและความสามารถ ความรูค้ วามเข้าใจ
ในกระบวนการจัดท�ำรายงานการประชุม มีการสือ่ สารระหว่างทีมงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ การมีสว่ นร่วมของทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง
เพราะการวางแผนทีด่ ี การท�ำงานเป็นทีม และการได้รบั การสนับสนุนจากผูบ้ ริหารทุกฝ่ายความรูค้ วามเข้าใจในรายละเอียด
ของการจัดท�ำรายงานการประชุม และทักษะของผูป้ ฏิบตั งิ าน รวมถึงการสือ่ สารทีด่ ี เป็นปัจจัยส�ำคัญล�ำดับต้น ๆ ทีจ่ ะก�ำหนด
ความส�ำเร็จของการจัดท�ำรายงานการประชุม และพอจะสามารถก�ำหนดเป็นแนวปฏิบตั ทิ ดี่ สี ำ� หรับหน่วยงานทีต่ อ้ งการสร้าง
ความส�ำเร็จในการบริหารจัดการด้านการจัดท�ำรายงานการประชุมได้
7. การน�ำไปใช้ประโยชน์
ผู้ปฏิบัติงานธุรการ/งานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สามารถน�ำไปใช้ในการจัดประชุม
ประธานหลักสูตร คณะกรรมการประจ�ำคณะ ฯลฯ รวมถึงบุคลากรงานด้านอื่น ๆ ได้น�ำความรู้ไปใช้ในงานประจ�ำ ซึ่งในงาน
แต่ละด้านจะมีการจัดประชุมอยู่เป็นครั้งคราว ดังนั้น กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน การจัดท�ำรายงานการ
ประชุม สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้กับทุก ๆ งานได้เป็น อย่างดี
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�ำความรู้ไปใช้
วิธีการประเมินผลการน�ำความรู้ไปใช้ในการด�ำเนินงานนั้น ประเมินจากผลการปฏิบัติงานที่ได้ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น มีการด�ำเนินงานอย่างเป็นระบบ และมีขั้นตอนที่ถูกต้องชัดเจน มีรูปแบบที่ตรงตามวัตถุประสงค์ และมีการประเมิน
ผลความพึงพอใจของผูร้ บั บริการในด้านการจัดท�ำรายงานการประชุม เช่น จากหัวหน้าส�ำนักงาน และรองคณบดีฝา่ ยบริหาร
ผู้ดูแลด้านงานประชุมประจ�ำคณะฯ
9. แหล่งอ้างอิง หรือ บุคคลอ้างอิง
- การฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม” โดยศูนย์พัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
- การฝึกอบรมการเขียนรายงานการประชุม ส�ำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญาวี ทองกลาง อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- นางธริดา ก�ำไรเงิน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริหาร ส�ำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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10. ประวัติผู้เขียน ประกอบด้วย
ชื่อ – นามสกุล		
สถานที่ท�ำงานปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา		
อีเมล์			
หมายเลขโทรศัพท์		

นางสาวนิดา เจริญทนัง
ส�ำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา
cute_beau@hotmail.com
087-6665313
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ด้านการบูรณาการองค์ความรู้สู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (สายสนับสนุน)
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) การพัฒนาระบบบริหารผลจากการปฏิบัติงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1. ที่มาและความส�ำคัญ
การพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบตั งิ านเกิดจากเจตนารมณ์ทตี่ อ้ งการจะประเมินค่าประสิทธิภาพของการท�ำงาน
จากการวัดที่ตัวบ่งชี้ที่แท้จริง (KPI) โดยปรับระบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลการปฏิบัติ
งานของเจ้าหน้าที่ได้อย่างจริงจังมากขึ้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงได้ศึกษาวิเคราะห์หาแนวทางการปรับปรุง
พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยเริ่มจากการขอความร่วมมือจากผู้บริหาร อาจารย์ในหลักสูตร และเจ้าหน้าที่
มาร่วมให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งปัญหาที่พบมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความไม่ชัดเจนในการ
ประเมิน ความยุติธรรมในการประเมิน คุณธรรมและทักษะของผู้ประเมินการใช้ความรู้สึกส่วนตัวในการประเมิน เกิดการ
ประเมินเพียงด้านเดียวจากหัวหน้าหรือบางกรณีกเ็ ป็นการประเมินแบบปรองดองเพือ่ ไม่ตอ้ งการให้เกิดความขัดแย้งประเมิน
ตามระเบียบไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ ความเข้าใจในแบบประเมินและวิธีการประเมินที่ไม่ตรงกันของผู้ประเมินและ
ผู้ถูกประเมิน ท�ำให้การประเมินไม่ก่อให้เกิดการพัฒนา ปัญหาเหล่านี้ท�ำให้เกิดการใช้แบบประเมินไม่ตรงกับวัตถุประสงค์
หรือที่แย่ไปกว่านั้นคือมีแล้วไม่ใช้ ซึ่งสาเหตุของปัญหาเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ทั้ง จากตัวระบบประเมินเองเครื่องมือและ/
หรือผู้ใช้
การพัฒนาระบบบริหารผลจากการปฏิบตั งิ าน ขึน้ เพือ่ ให้ระบบนีเ้ ป็นเครือ่ งมือในการบริหารผลการปฏิบตั งิ านให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสอดคล้องกับเป้าหมายของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มากที่สุด ค�ำถามที่เกิดขึ้น
ก็คอื แล้วการปรับปรุงพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านไปแล้วจะสามารถช่วยให้ผลการประเมินการปฏิบตั งิ านออกมา
เป็นที่ยอมรับได้มากน้อยแค่ไหน ซึ่งการพัฒนาระบบบริหารผลจากการปฏิบัติงานก็จะเป็นกระบวนการในการสร้างสภาพ
แวดล้อมและวิธีการในการท�ำงานที่สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีเป้าหมาย
ส�ำคัญอยู่ที่การสร้างผลผลิตและผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้นและการสร้างความชัดเจนในผลการปฏิบัติงานโดยให้มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมายการปฏิบัติงานในระดับหน่วยงาน
ดังนั้น เป้าหมายของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการพัฒนาและน�ำระบบบริหารผลจากการปฏิบัติงาน
มาใช้ในหน่วยงาน จึงได้แก่ การพัฒนาระบบและเครื่องมือที่สะท้อนความเป็นจริงและเอื้อประโยชน์แก่ผู้ใช้ และการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ใช้คือผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน ซึ่งผู้ใช้ถือได้ว่าเป็นส่วนประกอบที่ส�ำคัญมากที่สุดเพราะ
ระบบใด ๆ ไม่ว่าจะดีหรือสมบูรณ์เพียงใด หากผู้ใช้ขาดความรู้ความเข้าใจและการยอมรับที่จะปรับเปลี่ยน ระบบและ
เครื่องมือคงจะไม่มีคุณค่าประโยชน์อะไร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เห็นว่า หากน�ำระบบบริหารผลจากการปฏิบัติงานมาปฏิบัติอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่องแล้ว ประโยชน์ที่เราจะได้รับ คือ ประสิทธิภาพประสิทธิผลของผลการปฏิบัติงานที่เพิ่มพูนขึ้น การปฏิบัติงานของ
คนในหน่วยงานชัดเจนและมุง่ ไปในทิศทางเดียวกัน มีการสือ่ สารภายในองค์กรทีท่ วั่ ถึงทุกทิศทาง เกิดการพัฒนาผลการปฏิบตั ิ
งาน การวัดผลการปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็นรูปธรรมโปร่งใส สามารถสะท้อนคุณลักษณะของตัวงานและคุณค่าของผลการปฏิบตั งิ าน
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม นอกจากนีผ้ ลของการประเมินผลการปฏิบตั งิ านยังสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ในงานบริหารบุคคล
ด้านอื่น ๆ อีกด้วย
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาระบบบริหารผลจากการปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมกับหน่วยงานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.2 เพื่อทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของผลจากการปฏิบัติงานที่ได้รบการประเมิน
2.3 เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาน�ำผลการประเมินการปฏิบัติงานไปใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
3. ผู้ใช้ความรู้
ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้อง
4. มีการใช้กระบวนการจัดการความรู้
กระบวนการด�ำเนินการในการพัฒนาระบบบริหารผลจากการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ เพื่อผลักดันให้ได้ผล
การปฏิบัติงานของหน่วยงานบรรลุเป้าหมาย โดยการเชื่อมโยงเป้าหมายผลการปฏิบัติงานในระดับส�ำนักงาน หน่วยงาน
หลักสูตรและระดับคณะเข้าด้วยกัน ซึ่งตั้งอยู่บนฐานกระบวนการความต่อเนื่อง ตั้งแต่โดยมีกระบวนการจัดการความรู้ ดังนี้
1) มีการวางแผนการปฏิบตั งิ านทีจ่ ะต้องท�ำอย่างชัดเจน และสอดคล้องกับทิศทางตามยุทธศาสตร์ขององค์กรคณะ
กระบวนการนีม้ คี วามส�ำคัญในการชีใ้ ห้ผปู้ ฏิบตั งิ านในทุกระดับเห็นอย่างชัดเจนว่าเราอยูต่ รงไหน ท�ำอะไรและสิง่ ทีเ่ ราท�ำนัน้
มีประโยชน์ส่งผลต่อเป้าหมายของหน่วยงานอย่างไร ต่อไปนี้ทุกๆ คนในหน่วยงานจะต้องรับรู้บทบาทและจุดยืนของตนเอง
ว่าเราก็เป็นกลไกหนึ่งที่ส�ำคัญในการผลักดันให้หน่วยงานของเราก้าวไปข้างหน้า มิใช่ท�ำงานหนักกันทุกวันแต่ไม่รู้ว่าท�ำไป
เพื่ออะไร
2) ด�ำเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานโดยมีการก�ำกับ ดูแล ให้ค�ำปรึกษาจากผู้บังคับบัญชาแก่ผู้ปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง ผู้บังคับบัญชาจะต้องใช้เวลาตลอดรอบการประเมินเป็นโอกาสในการติดตาม ดูแล ให้ค�ำชมเชย ค�ำปรึกษา
การสอนงานการสังเกตปัญหาและข้อเสนอแนะในการแก้ไข รวมถึงการติดตามดูผลงานความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานด้วย ซึ่งการติดตามดูแลการปฏิบัติงานนี้เมื่อกระท�ำอย่างใกล้ชิด ต่อเนื่อง เหมาะสม การสื่อสารที่มี
ประสิทธิผลก็จะเกิดขึ้นทั้งจากหัวหน้าสู่ลูกน้องและลูกน้องสู่หัวหน้า หัวหน้าและลูกน้องได้มีโอกาสพูดคุยกันมากขึ้น
สร้างความสัมพันธ์และบรรยากาศที่ดีในการท�ำงานและสร้างความเข้าใจในการท�ำงานร่วมกันอยู่ตลอดเวลาผลการปฏิบัติ
งานที่ได้ก็เป็นที่น่าพอใจต่อทั้ง 2 ฝ่าย
3) ด�ำเนินการพัฒนาผลการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานท�ำงานได้ดียิ่งขึ้น โดยการพัฒนาผลการปฏิบัติ
งานเป็นกระบวนการวางแผนการพัฒนาความรู้ ทักษะและสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น
4) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อวัดความส�ำเร็จของงาน โดยเทียบกับเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ตั้งแต่แรก
5) น�ำผลที่ได้จากการประเมินไปประกอบการพิจารณาตอบแทนความดีความชอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ ระบบการบริหารผลการปฏิบตั งิ านยังเป็นกระบวนการทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับการมีสว่ นร่วมระหว่างผูบ้ งั คับ
บัญชากับผู้ปฏิบัติงาน ในการผลักดันผลการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น และสอดคล้องกับทิศทาง เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของหน่วยงาน โดยมีการน�ำตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicator - KPI) มาใช้เป็นเครื่องมือก�ำหนดเป้าหมาย
การท�ำงานของบุคคลร่วมกัน ซึ่งผู้บังคับบัญชาสามารถติดตามผลการปฏิบัติงาน หาแนวทางในการพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดผลงานหลักที่ก�ำหนดนั้น ๆ เพื่อจะได้ให้สิ่งจูงใจส�ำหรับการเสริมสร้างแรงจูงใจให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานมีผลการปฏิบัติงานดีขึ้น เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วยขั้นตอนหลักดังแผนภาพ
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ระบบบริหารผลจาก
การปฏิบัติงาน

แผนภาพกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการพัฒนาระบบบริหารผลจากการปฏิบัติงาน มีดังนี้
		
1) ขัน้ ตอนการวางแผน เป็นขัน้ ตอนในช่วงต้นรอบการประเมินทีผ่ บู้ งั คับบัญชาหรือผูป้ ระเมินจะได้มกี าร
มอบหมายงานให้แก่ผู้รับการประเมิน และร่วมกับผู้รับการประเมินวางแผนการปฏิบัติราชการ พร้อมทั้งก�ำหนดเป้าหมาย
ผลการปฏิบัติราชการร่วมกันในลักษณะตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวังในรอบการประเมิน
นั้น ๆ ทั้งนี้ สามารถปรับเปลี่ยนตามเป้าหมายและแผนงานของหน่วยงานได้ตามความจ�ำเป็น
		
2) ขั้นตอนการติดตาม เป็นขั้นตอนในระหว่างรอบการประเมินที่ผู้บังคับบัญชาจะท�ำการติดตามความ
ก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน เพื่อการก�ำกับดูแลการท�ำงานให้ได้ตามเป้าหมาย ท�ำให้ทราบและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ
ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน อันจะท�ำให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ร่วมกันได้
		
3) ขั้นตอนการพัฒนา เป็นขั้นตอนจากการติดตามผลการท�ำงาน และเป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับ
(Feedback) ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาว่างานที่ท�ำอยู่นั้นต้องมีการปรับปรุงหรือพัฒนาการท�ำงานอย่างไร และยังเป็นขั้นตอน
ที่สามารถก�ำหนดแนวทางการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพการท�ำงานอีกด้วย
		
4) ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นขั้นตอนในช่วงรอบการประเมินในแต่ละรอบ ซึ่งปกติ
มีรอบการประเมิน 2 ครั้ง เพื่อตรวจสอบความส�ำเร็จของงานอันเป็นผลมาจากการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมินรายนั้นๆ
ว่าผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินเป็นไปตามผลสัมฤทธิ์หรือเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ตามตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPI) ที่ได้
ก�ำหนดไว้ตั้งแต่ต้นหรือไม่ เพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานผลงานที่ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันก�ำหนด
		
5) ขั้นตอนการให้สิ่งจูงใจ เป็นขั้นตอนที่น�ำผลการประเมินในขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
มาพิจารณาให้สิ่งตอบแทนแก่บุคคลที่ได้มีการทุ่มเทการท�ำงานและได้ผลงานที่ดีเกิดขึ้นแก่หน่วยงานจากกระบวนการใน
ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
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5. ผลลัพธ์ที่ได้
จากการการพัฒนาระบบบริหารผลจากการปฏิบตั งิ าน ท�ำให้ทราบถึงปัญหา และอุปสรรคของประเมินผลการปฏิบตั ิ
งาน ท�ำให้สามารถน�ำมาพัฒนาที่สิ่งที่มีอยู่เดิมแล้วจัดการให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น โดยมีการใช้ตัวชี้วัดที่สามารถวัดค่าได้ เน้น
ความต่อเนื่องของการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการ ท�ำให้ทราบถึงเป้าหมายของผลการปฏิบัติงานของตนเอง (ผู้ปฏิบัติงาน)
อย่างชัดเจน เห็นความเชื่อมโยงของงานที่ตนท�ำว่าส่งผลต่อความส�ำเร็จของหน่วยงานอย่างไร รวมถึงเมื่อมีการพัฒนาระบบ
บริหารผลจากการปฏิบัติงานจะท�ำให้ทราบว่าบุคคลแต่ละคนสมควรได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพในการท�ำงานตามความ
เหมาะสมของแต่ละบุคคลอย่างไร เกิดการประเมินการปฏิบตั ิงานที่ชัดเจนจากการมอบหมายงานตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการ
ด�ำเนินงาน
การพัฒนาระบบบริหารผลจากการปฏิบตั งิ าน เป็นกระบวนการในการสร้างสภาพแวดล้อมและวิธกี ารในการท�ำงาน
ที่สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีเป้าหมายส�ำคัญอยู่ที่การสร้างผลผลิตและผล
การปฏิบตั งิ านทีส่ งู ขึน้ และการสร้างความชัดเจนในผลการปฏิบตั งิ านโดยให้มคี วามสอดคล้องกับเป้าหมายการปฏิบตั งิ านใน
ระดับหน่วยงาน อีกทั้งให้ความส�ำคัญกับกระบวนการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่มีความต่อเนื่องและสอดคล้องกัน มิได้มุ่งเน้น
แต่เพียงเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือการวัดผลงานในตอนท้ายที่สุดเท่านั้น โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนการปฏิบัติ
งาน การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน การติดตามผลการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน หากน�ำมาปฏิบัติอย่าง
จริงจังและต่อเนื่องแล้ว ประโยชน์ที่จะได้รับ คือ ประสิทธิภาพประสิทธิผลของผลการปฏิบัติงานที่เพิ่มพูนขึ้นการปฏิบัติงาน
ของคนในหน่วยงานชัดเจนและมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน มีการสื่อสารภายในองค์กรที่ทั่วถึงทุกทิศทาง เกิดการพัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานการวัดผลการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม โปร่งใส สามารถสะท้อนคุณลักษณะของตัวงานและคุณค่าของผลการ
ปฏิบตั งิ านได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนอกจากนีผ้ ลของการประเมินผลการปฏิบตั งิ านยังสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ในงานบริหาร
บุคคลด้านอื่นๆ อีกด้วย
6. ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ
ปัจจัยสูค่ วามส�ำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารผลจากการปฏิบตั งิ าน จะมาจากหลักสูตร หน่วยงาน และพนักงาน
ทุกคนที่ปฏิบัติงานภายในองค์กร ซึ่งประกอบไปด้วย
		
1. จุดเน้น คือ การที่หน่วยงานมีจุดเน้นที่สามารถแสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารผลจากการปฏิบัติ
งาน ให้มีความสามารถตามทักษะวิชาชีพ งานที่รับผิดชอบ ซึ่งจุดเน้นของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพและเต็มประสิทธิภาพได้
		
2. ความเชือ่ มโยง เป็นการเชือ่ มโยงเป้าหมายของงานและผลการปฏิบตั งิ านในหน่วยงาน และพัฒนาระบบ
เชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะให้ไปในทิศทางเดียวกัน
		
3. ความสมดุล บุคลากรมีความสมดุลระหว่างการท�ำงานกับการด�ำเนินชีวิต ท�ำให้ผลการปฏิบัติงาน
ออกมามีประสิทธิภาพ
สรุปได้ว่า ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารผลจากการปฏิบัติงาน โดยรวมแล้ว คือ จุดเน้นของ
หน่วยงาน ทีม่ จี ดุ เน้น จุดมุง่ หมายไปในทิศทางทีด่ ี ทีม่ งุ่ หวังให้หน่วยงานมีศกั ยภาพ การด�ำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ความเชื่อมโยง มีการเชื่อมโยงของเป้าหมายของงานและผลการปฏิบัติงาน เพราะมีเป้าหมายที่แน่ชัดก็จะสามารถท�ำให้การ
ปฏิบตั งิ านเป็นไปอย่างมีคณ
ุ ภาพเช่นกัน สุดท้าย คือ ความสมดุล เมือ่ ผูป้ ฏิบตั งิ านมีความสมดุลในการท�ำงานและการด�ำเนิน
ชีวิต ผลการปฏิบัติงานก็จะออกมาได้อย่างมีคุณภาพเช่นเดียวกัน
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7. การน�ำไปใช้ประโยชน์
การน�ำข้อมูลจากการด�ำเนินงานการพัฒนาระบบบริหารผลจากการปฏิบตั งิ าน สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรง
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน ซึ่งด�ำเนินงาน
ในแต่ละด้านต้องมีกระบวนการที่ชัดเจน ทั้งนี้ เมื่อได้มีการพัฒนาระบบบริหารผลจากการปฏิบัติงาน แล้วทุกต�ำแหน่งงาน
สามารถน�ำไปประยุกต์กับการปฏิบัติงานของตนได้ เนื่องจากเป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเอง และพัฒนางานในความรับ
ผิดชอบของตนเองให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ รวมถึงผูป้ ฏิบตั งิ านยังได้ทราบว่าผลการปฏิบตั งิ านส่วนทีจ่ ะต้องปรับปรุง และ
ส่วนที่อยู่ในระดับดีที่ควรเสริมสร้างให้มีผลการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้นคือตรงไหนอย่างไร
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�ำความรู้ไปใช้
วิธกี ารประเมินผลการน�ำความรูไ้ ปใช้ในการด�ำเนินงานนัน้ ประเมินได้จากประสิทธิผลของการปฏิบตั งิ านว่ามีผลลัพธ์
ออกมาเป็นเช่นไร ซึ่งอยู่กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่แล้ว ดังนั้นหากผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
หน่วยงานมีระดับการประเมินที่สูง ก็หมายความว่า ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน
9. แหล่งอ้างอิง หรือ บุคคลอ้างอิง
ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10. ประวัติผู้เขียน ประกอบด้วย
ชื่อ – นามสกุล		
สถานที่ท�ำงานปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา		
อีเมล์			
หมายเลขโทรศัพท์		

นางจุติมา เติมสิริทิพรัตน์
ส�ำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปริญญาตรี
ning.jutima@gmail.com		
083-7964566
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ด้านการบูรณาการองค์ความรู้สู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (สายสนับสนุน)
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) การด�ำเนินงานติดตามรายงานสรุปผลการด�ำเนินงานโครงการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1. ที่มาและความส�ำคัญ
การติดตามเป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ทราบว่า โครงการที่ด�ำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
เป้าหมายที่ต้องการมากน้อยเพียงใด มีประสิทธิภาพหรือไม่ ผลจากการติดตามจะให้ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความส�ำเร็จ
จุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการด�ำเนินงาน ช่วยให้การบริหารแผนงานและโครงการมีประสิทธิภาพสูง
ยิง่ ขึน้ ซึง่ การบริหารแผนงานและโครงการทีป่ ระกอบด้วย การวางแผน (Planning) การปฏิบตั ติ ามแผน (Implementation)
การควบคุม (Control) และการประเมินผล (Evaluation) มีความส�ำคัญเท่ากันทุกส่วน ถ้าขาดส่วนหนึ่งส่วนใด หรือ
ส่วนหนึ่งส่วนใดขาดประสิทธิภาพก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการบริหารแผนงานและโครงการทั้งหมด
การติดตาม เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนที่มีการก�ำหนดไว้แล้ว เพื่อน�ำข้อมูลมาใช้
ในการตัดสินใจ แก้ไข ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน หรือก�ำหนดวิธีการด�ำเนินงานให้เกิดผลดียิ่งขึ้น ดังนั้น
จุดเน้นที่ส�ำคัญของการติดตาม คือ การปฏิบัติการต่างๆ เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ก�ำกับการปฏิบัติงานของโครงการ
การติดตาม จะเกิดขึน้ ในขณะทีโ่ ครงการก�ำลังดาเนินงานตามแผนทีก่ ำ� หนดไว้ และเมือ่ การด�ำเนินโครงการได้เสร็จสิน้ เรียบร้อย
แล้ว ซึ่งการติดตามจะด�ำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ โดยติดตามจากตัวโครงการที่ก�ำหนดไว้ได้อย่างไร ข้อมูลที่ได้จะน�ำมา
ประกอบเป็ น เครื่ อ งมื อ ควบคุ ม ก� ำ กั บ การด� ำ เนิ น งานในขณะปฏิ บั ติ โ ครงการโดยตรง ทั้ ง ในด้ า นปั จ จั ย (Input)
ด้านกระบวนการด�ำเนินงาน (Process) และด้านผลผลิต (Output)
องค์กรต่าง ๆ ต้องมีการผลักดันขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานตามพันธกิจให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์ขององค์กร พร้อมกับการติดตามและ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยระบบตัวชีว้ ดั ผลงาน ในหลายมิตแิ ละหลายระดับ เช่น ตัวชีว้ ดั ทีผ่ บู้ ริหารของส่วนราชการ
ที่เป็นผู้น�ำองค์กรได้พิจารณา หรือเห็นชอบ ก�ำหนดเป็น “ตัวชี้วัดส�ำคัญขององค์กร” ที่สะท้อนถึงความส�ำคัญของประเด็น
ยุทธศาสตร์การบรรลุพนั ธกิจหลัก แผนงานและโครงการทีส่ �ำคัญ รวมทั้งก�ำหนดค่าเป้าหมายของการด�ำเนินการของตัวชี้วดั
เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กร โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์กับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ตามยุทธศาสตร์ซงึ่ มุง่ เน้นผลผลิต และผลลัพธ์ ทีเ่ น้นให้มกี ารวัดและประเมินผลงาน ในขณะทีก่ ารจัดท�ำงบประมาณทีม่ งุ่ เน้น
ผลงานตามยุทธศาสตร์ซึ่งมีการจัดสรรงบประมาณให้ตามผลงานที่ก�ำหนดไว้ในแผนโดยผลผลิตและงบประมาณจะต้อง
สอดรับกัน และผลงานสามารถตรวจสอบและอ้างอิงเอกสารได้
ส�ำหรับกระบวนการติดตามและประเมินผลในปัจจุบันนั้น ได้เสนอแนวคิด Balanced Scorecard เพื่อใช้ในการ
วัดผลของกิจการที่จะท�ำให้ผู้บริหารระดับสูงเห็นภาพรวมขององค์กรได้ชัดเจนขึ้น ให้ได้ภาพรวมขององค์กรอย่างสมดุลขึ้น
โดยการวัดผลนอกจากการวัดทางด้านการเงินทีเ่ ป็นผลของการด�ำเนินงานทีเ่ กิดขึน้ มาแล้ว ต้องมีการวัดผลด้านกระบวนการ
บริหารงาน การสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้า ตลอดจนสร้างนวัตกรรมและการเรียนรู้ให้แก่องค์กรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน และการสร้างอนาคตให้แก่องค์กรด้วย ด้วยแนวคิดนี้ผู้บริหารสามารถประเมินศักยภาพโดยรวมขององค์กร
และความสามารถในการแข่งขันและอนาคตขององค์กรนั้น ๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยขอบเขตหรือองค์ประกอบในการวัดผล
ตามแนวคิดของ Balanced Scorecard ภายใต้มุมมองแต่ละด้านนั้นจะประกอบด้วยประเด็นต่าง ๆ ได้แก่
		
1. วัตถุประสงค์ (objective) เพื่อเป็นการก�ำหนดวัตถุประสงค์ของแต่ละมุมมองที่ต้องการจะชี้วัด
		
2. ตัวชี้วัด (Performance Indication) คือ ตัวชี้วัดนั้นจะแสดงให้เห็นว่าองค์กรได้บรรลุถึงวัตถุประสงค์
ในแต่ละด้านหรือไม่
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3. เป้าหมาย (Target) คือ เป้าหมายหรือค่าตัวเลขที่ตั้งไว้ เพื่อให้องค์กรบรรลุถึงค่านั้นๆ
		
4. แผนงาน โครงการที่ตั้งใจ (Initiatives) คือ แผนการปฏิบัติงานที่มีการล�ำดับเป็นขั้น ๆ ในการจัดท�ำ
กิจกรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์ แปลงยุทธศาสตร์ของคณะเป็นแผน
ปฏิบัติการ จัดสรรทรัพยากร และบริหารงานทั่วไปของคณะที่มิได้ก�ำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนงานใดในสังกัดโดยเฉพาะ
รวมทั้งก�ำกับติดตาม เร่งรัดตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติงานของหลักสูตรต่าง ๆ ในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมาย และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งอาศัยแนวคิด
การบริหารงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์กับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อรวบรวมรายงานสรุปผลการด�ำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน และหลักสูตรตามที่ก�ำหนดไว้
2.2 เพื่อทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของการด�ำเนินโครงการ ซึ่งจะน�ำไปสู่การปรับการด�ำเนิน
งานโครงการในช่วงเวลาที่เหมาะสม
2.3 เพื่อควบคุมกระบวนการด�ำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ได้ก�ำหนดไว้ รวมถึง
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการด�ำเนินโครงการต่อไป
2.4 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการด�ำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ และเพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์
ในการจัดท�ำแผนปฏิบัติการในปีต่อไป
3. ผู้ใช้ความรู้
ผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน รวมถึงผู้ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ภายในคณะฯ และผู้บริหารด้วย
4. มีการใช้กระบวนการจัดการความรู้
การติดตามรายงานสรุปผลการด�ำเนินงานโครงการ เป็นการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณ และ
เชิงคุณภาพ เพื่อเสนอให้ผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ทราบ เพื่อให้สามารถน�ำผลของการติดตาม
มาใช้ในการวางแผนการด�ำเนินงานในปีต่อไปได้ ทั้งนี้เพื่อให้มีการปรับปรุงวิธีการด�ำเนินงานหรือปรับเปลี่ยนเป้าหมาย
ของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากร หรือสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไประหว่างปีงบประมาณ โดยการ
พัฒนากระบวนการด�ำเนินงานติดตามผลการด�ำเนินงานโครงการ มีกลไกและกระบวนการจัดการ ดังนี้
		
1. แต่งตัง้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานของคณะฯ เพือ่ ท�ำหน้าทีร่ วบรวม ติดตาม
ประเมินผลการด�ำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขของคณะฯ ให้เป็นไปตามแผนการด�ำเนินงานที่ก�ำหนด
		
2. ด�ำเนินการติดตาม ตามขั้นตอนการติดตามและประเมินผล ดังนี้
			
2.1 ติดตามโดยมีหวั ข้อในการติดตาม คือ ติดตามประจ�ำไตรมาส และติดตามเมือ่ ด�ำเนินโครงการ
แล้วเสร็จ
			
2.2 การติดตามเมือ่ โครงการแล้วเสร็จ ท�ำการบันทึกการด�ำเนินโครงการในแต่ละเดือน และเมือ่
การด�ำเนินโครงการแล้วเสร็จจะมีการบันทึกข้อความแจ้งให้จดั ส่งรายงานผลการด�ำเนินโครงการหลังการด�ำเนินโครงการแล้ว
เสร็จภายใน 15 วัน
			
2.3 การติดตามรายไตรมาส เมื่อสิ้นสุดในแต่ละไตรมาสจะมีการบันทึกข้อความแจ้งให้ส่งผล
การด�ำเนินโครงการตามโครงการที่จัดในไตรมาสนั้น ๆ
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2.4 เมื่อหน่วยงาน หลักสูตรด�ำเนินการจัดส่งรายงานผลการด�ำเนินโครงการ งานวางแผนและ
พัฒนาตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมทัง้ วิเคราะห์ขอ้ มูลของแต่ละโครงการถึงปัญหา อุปสรรค และผลสัมฤทธิข์ องการด�ำเนิน
โครงการ รวมถึงความพึงพอใจต่อโครงการนั้น ๆ
			
2.5 สรุปผลการติดตามในแต่ละไตรมาส ทั้งจ�ำนวนโครงการ และการส่งรายงานผลการด�ำเนิน
โครงการ
		
3. น�ำเสนอผลการติดตามต่อรองคณบดีฝา่ ยวางแผนและพัฒนา เพือ่ ให้ความเห็นชอบ และเสนอแนวทาง
การด�ำเนินงานต่อไป
		
4. สรุปผลการติดตาม และท�ำเป็นแนวทางในการด�ำเนินงานในปีต่อไป
โดยในการติดตามผลการด�ำเนินงานโครงการจะมีแบบรายงานผลการด�ำเนินโครงการ แยกเป็น โครงการที่ปฏิบัติเป็นงาน
ประจ�ำ โครงการบริการวิชาการ โครงการงบแผ่นดิน โครงการที่ขอด�ำเนินการเพิ่มเติม ฯลฯ
5. ผลลัพธ์ที่ได้
จากการติดตามรายงานสรุปผลการด�ำเนินงานโครงการ ท�ำให้ทราบถึงปัญหา และอุปสรรคของการด�ำเนินโครงการ
ในแต่โครงการ ทราบว่าโครงการทีท่ ำ� บรรลุวตั ถุประสงค์หรือไม่อย่างไร ซึง่ สามารถท�ำให้ตดั สินใจได้วา่ สมควรด�ำเนินโครงการ
นัน้ ต่อไปหรือไม่ ดังนัน้ จากการพัฒนากระบวนการด�ำเนินงานติดตามรายงานสรุปผลการด�ำเนินงานโครงการ ท�ำให้สามารถ
ติดตามรายงานสรุปการด�ำเนินงานโครงการได้มากขึน้ ซึง่ จากเดิมการส่งรายงานสรุปผลการด�ำเนินโครงการมีนอ้ ย เนือ่ งจาก
ภาระงานของหลักสูตรจึงท�ำให้ไม่สามารถส่งรายงานสรุปผลการด�ำเนินโครงการได้ตามช่วงเวลาที่ก�ำหนด ซึ่งการพัฒนา
กระบวนการด�ำเนินงานติดตามรายงานสรุปผลการด�ำเนินงานโครงการ สามารถนําไปใชแก้ปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดําเนิน
โครงการได้ รองลงมา คือ สามารถใชสําหรับวางแผนการจัดโครงการในอนาคต ซึ่งประโยชน์ต่าง ๆ สามารถแยกกล่าวเป็น
ข้อ ๆ ได้ดังนี้
		
1. ท�ำให้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการดําเนินโครงการ
		
2. ท�ำไห้ทราบข้อดี/ข้อบกพร่อง ตลอดจนปจจัยที่ท�ำให้การดําเนินโครงการมีปัญหา ทําใหสามารถแกไข
ทุกจุดได้อยางทันทวงที และ/หรือในโอกาสตอไป
		
3. ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดําเนินโครงการ
		
4. สามารถเก็บรวบรวม/วิเคราะห์ขอ้ มูลต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการ เพือ่ นําเสนอผลการดําเนินโครงการ
ในเชิงสถิติหรือด้านอื่น ๆ ทําใหไดรับความเชื่อถือและการยอมรับจากผูเกี่ยวของ
		
5. เป็นการกระตุน้ ให้ผปู้ ฏิบตั งิ านและผูเ กีย่ วขอ งกับโครงการ มีความส�ำนึกต่อหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ และ
กระตือรือรนในการแกไข ตลอดจนคิดคนปรับปรุงโครงการอยางสม�่ำเสมอ
		
6. ผู้บริหารระดับต่าง ๆ ของโครงการสามารถวินิจฉัย/สั่งการได้อย่างรัดกุมและมีเหตุผล
		
7. สร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงานของโครงการตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง
		
8. เปนสารสนเทศสําหรับการประเมินผล
6. ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ
ปัจจัยสูค่ วามส�ำเร็จเป็นเครือ่ งมืออันหนึง่ ทีท่ ำ� ให้การด�ำเนินการงานต่าง ๆ ไปสูเ่ ป้าหมายได้อย่างราบรืน่ เช่นเดียวกัน
ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จของการติดตามรายงานสรุปผลการด�ำเนินงานโครงการ คือ การจัดล�ำดับความส�ำคัญของการจัดการ
ติดตามรายงานสรุปผลการด�ำเนินงานโครงการ ซึง่ นอกเหนือจากการเรียงล�ำดับความส�ำคัญแล้ว ยังเป็นเครือ่ งมือตรวจสอบ

207

ความแข็งแกร่งของการด�ำเนินโครงการให้บรรลุเป้าประสงค์ทสี่ ำ� คัญของโครงการด้วย และปัจจัยสูค่ วามส�ำเร็จทีท่ ำ� ให้สามารถ
ด�ำเนินการพัฒนากระบวนการด�ำเนินงานติดตามรายงานสรุปผลการด�ำเนินงานโครงการได้เป็นอย่างดียิ่งนั่นก็มีดังนี้
		
1. การวางแผนที่ดี และการบริหารจัดการเวลา ซึ่งระยะเวลาถือเป็นปัจจัยส�ำคัญของการสรุปรายงานผล
การด�ำเนินโครงการ ดังนั้นหากบริหารจัดการเวลาให้เหมาะสมแล้วการติดตามก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
		
2. มนุษยสัมพันธ์และทักษะการสื่อสาร ซึ่งถือเป็นส่วนส�ำคัญอีกประการหนึ่ง เพราะการติดต่อสื่อสาร
ถือเป็นการประสานงานที่ดีในการติดตามผลการด�ำเนินโครงการเพื่อให้มีความเข้าใจในทิศทาง และวิธีปฏิบัติ ที่เป็นไป
ในทิศทางเดียวกันอย่างสอดคล้องกัน
		
3. การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การท�ำงานเป็นทีม นั่นก็คือ วิธีการท�ำงาน และการปรับตัวให้
เข้ากับสภาพการท�ำงานทุกรูปแบบ รวมถึงเมื่อมีทีมก็จะสามารถช่วยให้การด�ำเนินการติดตามเป็นไปด้วยดี
		
4. การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารทุกฝ่าย ในการด�ำเนินงานผู้บริหารจะให้การสนับสนุน และ
ค�ำแนะน�ำในการด�ำเนินงานเป็นอย่างดี
สรุปได้วา่ ปัจจัยสูค่ วามส�ำเร็จของการติดตามรายงานสรุปผลการด�ำเนินงานโครงการ โดยรวมแล้ว คือ การจัดล�ำดับ
ความส�ำคัญ รวมถึง มีการวางแผนที่ดีในการติดตามรายงานสรุปผลการด�ำเนินโครงการ การมีมนุษยสัมพันธ์และทักษะ
การสื่อสาร การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การท�ำงานเป็นทีม และการได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารทุกฝ่าย
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แผนภาพแสดงขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
การติดตาม

การประเมินผล

บันทึกข้อมูลทีไ่ ด้จากการติดตาม

จัดเก็บข้อมูล
จากรายงานข้อมูล

ข้อมูลที่

รวบรวม

วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้

วิเคราะห์ สังเคราะห์

ตัดสินคุณค่า
รายงานข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์
ข้อเสนอแนะ

1. ติดตามความก้าวหน้ากับการใช้
ทรัพยากร
2. แก้ไขปัญหาขณะปฏิบัติงานที่พบเจอ
3. นาเสนอข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
4. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ

1. ความเหมาะสมของปัจจัยนาเข้า และ
ปรับให้มีประสิทธิภาพ
2. การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติ
การและการดาเนินโครงการ
3. นาเสนอข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
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7. การน�ำไปใช้ประโยชน์
การน�ำข้อมูลจากการด�ำเนินงานการติดตามรายงานสรุปผลการด�ำเนินงานโครงการไปใช้ประโยชน์ สามารถน�ำไป
ใช้ได้กับทุกต�ำแหน่ง ซึ่งด�ำเนินงานในแต่ละด้านต้องมีการติดตามผลการด�ำเนินงานทั้งสิ้น ดังนี้ เมื่อได้มีการพัฒนากระบวน
แล้ว ทุกต�ำแหน่งงานสามารถน�ำไปประยุกต์กับงานของตนได้ รวมถึงในด้านต่าง ๆ มีการน�ำไปใช้ประโยชน์ ดังนี้
		
1. การน�ำไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย เป็นประโยชน์ในด้านนโยบายที่มีการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่าย
งบประมาณ ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกันจึงต้องมีการติดตามรายงานสรุปผลการด�ำเนินโครงการด้วย
		
2. การน�ำไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ การน�ำกระบวนการเหล่านี้ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียน
การสอนได้
		
3. การน�ำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ คือ สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้ ทั้งด้านงานธุรการ
งานบุคคล ฯลฯ
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�ำความรู้ไปใช้
วิธีการประเมินผลการน�ำความรู้ไปใช้ในการด�ำเนินงานนั้น ประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจในการด�ำเนิน
การติดตามรายงานสรุปผลการด�ำเนินงานโครงการ ประเมินจากผู้รับบริการด้านรายงานสรุปผลการด�ำเนินโครงการ ว่ามี
ความพึงพอใจต่อระบบการติดตามมากน้อยเพียงใด ซึ่งผลการประเมินจากผู้รับการติดตาม จ�ำนวน 47 คน ปรากฏว่า จาก
การด�ำเนินการติดตามสรุปผลรายงานการด�ำเนินการผูร้ บั การติดตามมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับ มาก ค่าเฉลีย่ เท่ากับ
4.13

คุณภาพการบริการ
1. มีการแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการติดตาม
รายงานสรุปผลการดาเนินโครงการ
2. มีการเปิดโอกาสให้ ผู้รับ บริการมีส่ วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นต่อการติดตามฯ
3. มีการรายงานความคืบหน้าของการติดตามฯ
4. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
5. ผลการติ ด ตามรายงานสรุ ป ผลการด าเนิ น
โครงการนาไปสู่การแก้ปัญหา
6. ได้รับประโยชน์จากการติดตามรายงาน
สรุปผลการดาเนินโครงการ
รวม

4.04

ความคาดหวัง
S.D.
0.62

แปลผล
มาก

4.23

0.59

มาก

4.13
3.94
4.23

0.64
0.76
0.78

มาก
มาก
มาก

4.23

0.59

มาก

4.13

0.66

มาก
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9. แหล่งอ้างอิง หรือ บุคคลอ้างอิง
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผู้รับบริการจากการติดตาม
รายสรุปผลการด�ำเนินโครงการ
10. ประวัติผู้เขียน
ชื่อ – นามสกุล		
สถานที่ท�ำงานปัจจุบัน
				
ประวัติการศึกษา		
				
อีเมล์			
หมายเลขโทรศัพท์		

นางสาวธนัชพัชศ์ แสดก�ำปัง
ส�ำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
oil.apirasa@gmail.com			
094-7492245
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ด้านการบูรณาการองค์ความรู้สู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (สายสนับสนุน)
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) “การปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา”
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1. ที่มาและความส�ำคัญ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาที่มีภารกิจ
ในด้านการผลิตบัณฑิตเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของสังคมทั้งในภาครัฐและเอกชนสอดคล้องกับความต้องการกําลัง
คนในการพัฒนาประเทศ จากภารกิจดังกล่าวคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงตระหนักและพยายามที่จะจัดการ
ศึกษาให้มคี ณ
ุ ภาพ และประสิทธิภาพเป็นทีย่ อมรับของสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้ความสาํ คัญกับมาตรการ
พัฒนาการจัดการศึกษา จึงเร่งจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะที่
กําหนดไว้ เพื่อให้การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงได้ประกาศ
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาและแนวปฏิบตั ใิ นการจัดทาํ รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาต่างๆ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและคุณภาพบัณฑิต โดยกําหนดให้มีการตรวจสอบระบบประกัน
คุณภาพภายใน เพื่อตรวจสอบว่าสาขาวิชาได้จัดให้มีระบบและกลไกตามที่รายงานไว้หรือไม่ เพื่อเตรียมความพร้อมให้
สาขาวิชา/คณะสําหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งในระดับหลักสูตร และระดับคณะ
มีกระบวนการขั้นตอนในการด�ำเนินการสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เพื่อท�ำให้การด�ำเนินงานประสบความส�ำเร็จ
ตามมาตรฐาน โดยการก�ำหนดมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะและ
สาขาวิชาใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาได้วิเคราะห์ ความสอดคล้อง และครอบคลุมถึง
นโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะ รวมทั้งระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แจกแจงรายละเอียดของงานที่อยู่ในความรับ
ผิดชอบ ตลอดจนขั้นตอนปฏิบัติงานต่างๆ ในงานประกันคุณภาพการศึกษา
ทั้งนี้มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาจะเป็นประโยชน์สําหรับบุคลากรทั้งในระดับคณะ
และระดับสาขาวิชา สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างต่อเนือ่ งและมีคณ
ุ ภาพ เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ความสะดวก
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษานั้นมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพการศึกษา เป็นสิ่งจําเป็นและสําคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวางแผนการตัดสินใจการดําเนินงาน
ของคณะและหลักสูตร จะช่วยให้คณะและหลักสูตรสามารถดําเนินงานพัฒนาคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการ
ตระหนักในความสาํ คัญดังกล่าว จึงได้มกี ารจัดท�ำมาตรฐานขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านประกันคุณภาพการศึกษา เพือ่ เป็นแนวทาง
การปฏิบัติ เพื่อให้การทํางานมีความรวดเร็ว ถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะและหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
2.3 เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด�ำเนินงานการปฏิบัติงานประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบและต่อ
เนื่อง
2.4 เพื่อน�ำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนาการด�ำเนินงานประกันคุณภาพของคณะและหลักสูตร
เพื่อบรรลุผลตามเป้าหมายที่ก�ำหนด
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3. ผู้ใช้ความรู้
หลักสูตรต่าง ๆ ภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผูบ้ ริหารคณะฯ และผูป้ ฏิบตั งิ านด้านงานประกันคุณภาพ
การศึกษา
4. มีการใช้กระบวนการจัดการความรู้
งานประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าทีใ่ นการประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษากับหลักสูตรและหน่วยงาน
ภายนอกคณะ โดยจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ สู่การปฏิบัติในระดับหลักสูตร ทั้งนี้ให้มีการ
ตรวจติดตามและประเมินผลการดําเนินงานคุณภาพการศึกษาตามภารกิจหลักทัง้ ระดับคณะและระดับหลักสูตร โดยมุง่ เน้น
ให้มรี ะบบและกลไกหลักในการควบคุมคุณภาพ(Quality Control) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) และการประเมิน
คุณภาพ (Quality Assessment) ทั่วทั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของงานประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
		
1. บริการด้านข้อมูลสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
		
2. การจัดทํารายงานการประเมินตนเองของคณะ
		
3. การจัดทําแผนการประเมินคุณภาพภายใน ของคณะ/หลักสูตร
		
4. การประสานงานและอํานวยความสะดวกแก่หลักสูตร และคณะ
		
5. การดําเนินการติดตามและประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ รอบ 6 เดือน และ รอบ 9
เดือน
		
6. การติดตามการจัดท�ำรายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร
		
7. การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
		
8. การประสานงานและอํานวยความสะดวกแก่หลักสูตรในการประเมินคุณภาพการศึกษา
		
9. การรวบรวม จัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานส�ำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ
		
10. การติดตามและรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งระดับหลักสูตร และระดับคณะ
		
11. พัฒนาปรับปรุงคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
		
12. การลงข้อมูลในระบบ CHE QA Online
		
13. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการติดตาม การจัดทํา SAR ของคณะ/หลักสูตร งานติดตามและประเมินคุณภาพระดับ
หลักสูตร และงานติดตามและรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะ ซึ่งได้มีการขั้นตอนการด�ำเนินการ ดังนี้
		
1. แต่งตั้งกรรมการจัดทํา SAR ระดับคณะ/ระดับหลักสูตร
		
2. กําหนดองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพให้กับคณะ/สาขาวิชา
		
3. ด�ำเนินการประสานติดตามกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
		
4. จัดทําแผนการติดตามและประเมินคุณภาพภายใน
		
5. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินคุณภาพ
		
6. ดําเนินการประชุมกรรมการฯ กําหนดวันประเมิน
		
7. กําหนดให้ทุกหลักสูตรส่ง SAR
		
7. เตรียมเอกสาร/แบบรายงานการประเมินคุณภาพ
		
8. ให้หลักสูตรจัดเตรียม SAR เพื่อให้กรรมการประเมิน

213

		
9. ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ/ระดับหลักสูตร
		
10. สรุปผลการประเมินของแต่ละหลักสูตร
		
11. กําหนดให้ทุกหลักสูตรส่ง SAR ฉบับปรับปรุง พร้อมทั้งลงข้อมูลในระบบ CHE QA Online
		
12. สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตรต่อกองประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
งานปรับปรุงคู่มือการประกันคุณภาพ
		
1. จัดทําโครงการ/แผนงานปรับปรุงคู่มือการประกันคุณภาพ
		
2. ศึกษาคู่มือ/เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
		
3. แต่งตั้งกรรมการปรับปรุงคู่มือการประกันคุณภาพ
		
4. จัดทําคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา แจกคณะ/หลักสูตร
งานส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
1. จัดทําโครงการ/แผนงานให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรและนักศึกษา
		
2. ส่งเสริมบุคลากรและนักศึกษาสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
		
3. ส่งเสริมนักศึกษาและบุคลากรในการใช้กระบวนการคุณภาพ เช่น P D C A ในการพัฒนาคุณภาพของ
กิจกรรม
		
4. ให้บุคลากรและนักศึกษามีความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพ
งานปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ
		
1. จัดรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารงานประกันคุณภาพ เช่น คูม่ อื ข้อมูลบัณฑิต ฯลฯ
		
2. นําเสนอข้อมูล/แจ้งข่าวสารด้านการประกันคุณภาพ ลง Website ของคณะ
		
3. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
		
4. จัดทาํ ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทีส่ นับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาและใช้รว่ มกันทัง้ ระดับ
บุคคล/คณะ/หลักสูตร
งานรวบรวมและรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ปฏิบตั งิ านด้าน งานรายงานผลการดาํ เนินงานประจาํ ปีของ
งานประกันคุณภาพการศึกษาโดยด�ำเนินการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรแก่กองประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย ในล�ำดับต่อมาคือ งานรายงานการประเมินตนเองของคณะ เพือ่ รับการประเมินคุณภาพภายนอก
งานรายงานผลการดําเนินงาน/การประกันคุณภาพการศึกษาประจําปีการศึกษา
1. รวบรวมข้อมูลการดําเนินงานประจําปีการศึกษา
		
2. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
		
3. สรุปผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามองค์ประกอบที่รับผิดชอบ
		
4. จัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ให้สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
		
5. นําเสนอผลการดําเนินงาน และตอบข้อซักถามในองค์ประกอบที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน
สรุปแล้วมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ
การวางแผนปฏิบตั งิ านในการด�ำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ แล้วลงมือด�ำเนินการตามขัน้ ตอนทีก่ ำ� หนดไว้
เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ได้มีความสมบูรณ์ สามารถน�ำไปใช้ได้จริงมากที่สุด
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5. ผลลัพธ์ที่ได้
จากการทีม่ มี าตรฐานขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านประกันคุณภาพการศึกษา ท�ำให้กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
เป็นไปได้ด้วยดี ซึ่งได้แก่
		
1. การควบคุมคุณภาพ ท�ำให้หลักสูตร และคณะฯ มีกระบวนการในการก�ำหนดมาตรฐานการศึกษาให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติและมหาวิทยาลัย หลังจากนั้นหน่วยงานจัดท�ำแผน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ด�ำเนินงานพัฒนาคุณภาพเข้าสูม่ าตรฐานทีก่ ำ� หนดไว้ในด้านการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ
การวิจัย และการประเมินผล ทั้งนี้จะเน้นระบบและกลไกการปฏิบัติงานตามแผน ติดตาม ก�ำกับการด�ำเนินงานอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง
		
2. การตรวจสอบ จากการด�ำเนินงานโยการก�ำหนดมาตรฐานขัน้ ตอนไว้อย่างชัดเจนให้การด�ำเนินงานของ
คณะมีการยืนยันเป้าหมาย มุ่งไปสู่มาตรฐานที่ต้องการได้ โดยมีการการตรวจสอบและทบทวนการด�ำเนินงานทั้งระบบ
ด้วยตนเองของคณะ เพือ่ น�ำข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนือ่ งสม�ำ่ เสมอ และรายงานผลต่อผูบ้ ริหาร
และผู้เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร และคณะโดยคณะกรรมการติดตาม ซึ่งสามารถ
ช่วยในด้านการส่งเสริมสนับสนุนและ/หรือใช้มาตรการในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาที่ก�ำหนดไว้
		
3. การประเมินคุณภาพ ซึ่งท�ำให้ทราบถึงระดับของคุณภาพทั้งด้านการจัดการศึกษา งานวิจัย การสอน
และคุ ณ ภาพของงานอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งงานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาจากการที่ มี ม าตรฐานขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน
ประกันคุณภาพการศึกษา ท�ำให้กระบวนการจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะได้รับประโยชน์โดยตรง
ทั้งเกิดการพัฒนาคุณภาพของงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่มาตรฐานสากล การบริหารจัดการ
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและแรงจูงใจให้บริหารจัดการคุณภาพ
การศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานครบถ้วนตามที่ระบุไว้
6. ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ
ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จถือได้ว่าเป็นเครื่องอย่างหนึ่งที่ส�ำคัญที่จะสามารถท�ำให้การด�ำเนินงานแต่ละอย่างบรรลุไปได้
ด้วยดีนั้น เช่นเดียวกันในการด�ำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาก็จ�ำเป็นจ้องอาศัยปัจจัยหลาย ๆ อย่างที่จะช่วยให้การ
ด�ำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้สำ� เร็จไปได้ดว้ ยดี ดังนัน้ ปัจจัยสูค่ วามส�ำเร็จของมาตรฐานขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ
งานประกันคุณภาพการศึกษา คือ
		
1. ทัศนคติที่ดีต่อการด�ำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เพราะทางหลักสูตรเชื่อว่าหากมีการด�ำเนิน
การเพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์นั้นก็จะสามารถท�ำให้การผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ เกิดระบบการ
จัดการเรียนการสอนทีม่ าตรฐาน เกิดการพัฒนางานด้านวิชาการและวิชาชีพ สามารถแข่งขันกับทีอ่ นื่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงผู้บริหารมีทิศทางการบริหารและพัฒนาที่ชัดเจนขึ้น
		
2. วัฒนธรรมของหน่วยงาน เนื่องด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปฏิบัติ และอยู่ร่วมกันอย่าง
พี่น้อง มีความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ท�ำให้มีวิสัยทัศน์ เป้าหมายในการประกันคุณภาพการศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน
มีการพัฒนาหน่วยงานอย่างต่อเนือ่ ง การบริหารจัดการแบบใช้ขอ้ มูลเป็นฐาน และเน้นทีก่ ารสร้างคุณภาพของงานให้ออกมา
ดีที่สุด
		
3. ความพร้อมด้านทรัพยากรในการประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยทรัพยากรในการประกันคุณภาพ
การศึกษานั่นหมายถึง ความพร้อมด้านข้อมูลสารสนเทศ การบริหารจัดการ และกระบวนการด�ำเนินงาน รวมถึง
ด้านงบประมาณ ซึ่งทางคณะมีความพร้อมในทุก ๆ ด้านอย่างดียิ่ง
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4. การบริหารจัดการของผู้บริหารคณะ ซึ่งเป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนให้การด�ำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาด�ำเนินไปได้ด้วยดี เนื่องจากผู้บริหารมีความมุ่งมั่น ใส่ใจทุกรายละเอียด ทั้งบุคลากร หลักสูตร และมีการบริหาร
จัดการแบบพี่น้อง ท�ำให้ไม่มีความเครียด และสามารถด�ำเนินได้อย่างดียิ่ง
สรุปได้ว่า ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จของมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา มีด้วยกันทั้ง 4 ด้าน
ไม่ว่าจะเป็น ทัศนคติที่ดีต่อการด�ำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา วัฒนธรรมของหน่วยงาน ความพร้อมด้านทรัพยากร
ในการประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารจัดการของผู้บริหารคณะ
7. การน�ำไปใช้ประโยชน์
การน�ำข้อมูลจากการมาตรฐานขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ สามารถน�ำไปใช้ได้
กับทั้งหลักสูตร คณะฯ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจทั่วไป ซึ่งสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน และเตรียมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาได้เป็นอย่างดี สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ ได้ เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
รวมมาตรฐานขั้นตองเป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับการด�ำเนินงานในทุก ๆ ส่วนงาน ดังนั้นหากมีการก�ำหนดมาตรฐานการปฏิบัติ
วางแผน และด�ำเนินงานตามมาตรฐานที่วางไว้ก็จะสามารถท�ำให้งานที่ท�ำประสบผลส�ำเร็จได้อย่างดียิ่ง
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�ำความรู้ไปใช้
วิธที ใี่ ช้ในการประเมินผลการน�ำความรูไ้ ปใช้ คือ ประเมินจากผลทีไ่ ด้รบั จากการตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
และระดับคณะ ซึ่งจากการมีมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาท�ำให้หลักสูตรได้รับประโยชน์
ทั้งทางตรงและทางอ้อม และสามารถท�ำให้ผลคะแนนจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาโดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี
9. แหล่งอ้างอิง หรือ บุคคลอ้างอิง
ผู ้ บ ริ ห าร หลั ก สู ต รภายในคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ เจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบงานประกั น ศึ ก ษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน
10. ประวัติผู้เขียน ประกอบด้วย
ชื่อ – นามสกุล		
สถานที่ท�ำงานปัจจุบัน
				
ประวัติการศึกษา		
				
อีเมล์			
หมายเลขโทรศัพท์		

นางอัญชลี แต่งเมือง
ส�ำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างส�ำรวจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพานิชยการนครราชสีมา
ununpla@hotmail.co.th			
098-1299737
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ด้านการบูรณาการองค์ความรู้สู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (สายสนับสนุน)
แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การถ่ายภาพประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ส�ำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1. ที่มาและความส�ำคัญ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม า ได้ มี ก ารจั ด
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและเพื่อ
ขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานให้สอดรับกับยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นที่
รับทราบต่อสาธารณชนและเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กบั
องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ได้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
กิจกรรมของตนผ่านสือ่ ช่องทางต่าง ๆ อาทิ แผ่นพับ จดหมาย
ข่าว จุลสาร วารสาร หนังสือ รายงานประจ�ำปี โปสเตอร์
ป้ายประชาสัมพันธ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสือ่ สังคมหรือโซเชียลมี
เดีย ซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก จากการส�ำรวจ
พบว่าหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีเว็บไซต์และมีเฟสบุคแฟนเพจของหน่วยงานเพือ่ ใช้ในการประชาสัมพันธ์ ซึง่ ถือว่าเป็นสิง่ ที่
จะช่วยกระจายข่าวสารของการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี และสร้าง
การรั บ รู ้ ไ ปยั ง สั ง คมภายนอกได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ในด้ า นการ
ประชาสัมพันธ์ การส่งสารไปยังผู้รับสาร ข้อความที่เป็นตัวอักษรเป็นสิ่งที่
จะบอกรายละเอียดของข้อมูลได้ แต่สิ่งที่จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจและ
ความสมบูรณ์ของสารคือ “ภาพถ่าย” ซึง่ ถือได้วา่ เป็นหัวใจของความส�ำเร็จ
ด้านการประชาสัมพันธ์ เป็นหลักฐานแห่งกาลเวลา ทีจ่ ะแสดงรายละเอียด
ของเรื่องราวต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถน�ำไปใช้ในการพัฒนา
สังคมและประเทศชาติในด้านต่าง ๆ ได้อีกด้วย ดังพระราชด�ำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ว่า...
“การถ่ายภาพเป็นงานศิลปะ เป็นของดีมีประโยชน์
ขออย่าได้ถ่ายภาพกันเพื่อความสนุกสนานหรือความสวยงามเท่านั้น
จงใช้ภาพให้เกิดคุณค่าแก่สังคมให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม
งานศิลปะจะได้ช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อีกแรงหนึ่ง
พระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
แสดงไว้ ณ The First Annual Bangkok Art & Photography Event 2007
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ดังนั้น เพื่อให้การถ่ายภาพสร้างประโยชน์สูงสุดให้เกิดแก่สังคม และในด้านการด�ำเนินงานเพื่อสร้างภาพลักษณ์
องค์กรและการขับเคลือ่ นภารกิจของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปได้ดว้ ยดี มีประสิทธิภาพ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ส�ำนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงได้มีแนวคิดในการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การถ่ายภาพประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรขึ้น เพื่อค้นหาแนวทาง หลักปฏิบัติ และวิธีการที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทขององค์กร
ในการด�ำเนินงานด้านการถ่ายภาพเพือ่ การประชาสัมพันธ์ โดยได้มกี ารระดมความคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรูใ้ นตัว
บุคคลของเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ที่มีประสบการณ์จากการปฏิบัติงานด้านการถ่ายภาพมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแต่ละคน
มีทักษะด้านการถ่ายภาพที่ไม่เท่ากัน แต่มี 1 คนที่มีความช�ำนาญด้านการถ่ายภาพเป็นพิเศษ งานประชาสัมพันธ์จึงได้
ถอดองค์ความรู้จากบุคลากรผู้นั้น อีกทั้งยังได้มีการทบทวนความรู้จากหนังสือและสื่อต่าง ๆ เพื่อความสมบูรณ์ของเนื้อหา
น�ำมาแลกเปลีย่ นกันในหน่วยงาน จัดท�ำเป็นข้อมูลองค์ความรูแ้ ละทดลองใช้ เพือ่ ให้เกิดทักษะและสามารถท�ำงานแทนกันได้
วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข ปรับปรุงจนเนื้อหาองค์ความรู้มีความสมบูรณ์ แล้วจึงจัดท�ำเป็นคู่มือ “เทคนิคการ
ถ่ายภาพเพือ่ การประชาสัมพันธ์” เพือ่ เผยแพร่แก่บคุ ลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและผูส้ นใจทัว่ ไปได้รบั ทราบ
และน�ำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในด้านการถ่ายภาพ มีภาพถ่ายที่สวยงามและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบส�ำหรับจัดท�ำ
สือ่ ต่าง ๆ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน่วยงานของตน อันเป็นการร่วมกันส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ให้กบั มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมาต่อไป นับเป็นการบูรณาการองค์ความรู้สู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศอย่างแท้จริง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อค้นหาแนวทาง หลักปฏิบัติ วิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทขององค์กรในการปฏิบัติงานด้าน
การถ่ายภาพเพือ่ การประชาสัมพันธ์ เพือ่ ให้มภี าพถ่ายทีส่ วยงามส�ำหรับเป็นวัตถุดบิ เพือ่ จัดท�ำสือ่ ต่าง ๆ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
หน่วยงานของตน
2.2 ส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน
3. ผู้ใช้ความรู้
บุคลากรงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ส�ำนักงานอธิการบดี และบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมาที่ปฏิบัติงานด้านการถ่ายภาพ หรือผู้สนใจทั่วไป
4. กระบวนการจัดการความรู้
การด�ำเนินการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การถ่ายภาพประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร ใช้กระบวนการจัดการความรู้ของ กพร. จ�ำนวน 7
ขั้นตอน มีการด�ำเนินงานดังนี้
4.1 การบ่งชี้ความรู้
กลไกในการด�ำเนินงาน คือ บุคลากรของงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
ส�ำนักงานอธิการบดี โดยมีนางสาวดวงใจ ปานสันเทียะ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
เป็นประธาน และมีนางสาวผ่องพรรณ วิเศษศุภการ ผู้อ�ำนวยการกองกลาง
เป็นที่ปรึกษา ในการจัดการความรู้ครั้งนี้
โดยงานประชาสัมพันธ์ได้มกี ารประชุมระดมความคิด ถึงความรูท้ จี่ ำ� เป็น
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ต่อการปฏิบตั งิ าน และมีความคิดเห็นตรงกันว่าสิง่ ทีค่ วรพัฒนาคือเรือ่ งการถ่ายภาพ เพราะภาพถ่ายทีม่ คี วามสวยงามจะเป็น
สิ่งที่เพิ่มความน่าสนใจให้กับสื่อประชาสัมพันธ์ ได้เป็นอย่างดี จึงก�ำหนดเป็นประเด็นในการจัดการความรู้ (KM) คือ
“การถ่ายภาพประชาสัมพันธ์เพือ่ สร้างภาพลักษณ์องค์กร” โดยก�ำหนดให้มกี ารด�ำเนินการปฏิบตั กิ ารไปพร้อมกับการจัดการ
ความรู้ เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถน�ำไปใช้กับการปฏิบัติงานได้จริง

4.2 การสร้างและการแสวงหาองค์ความรู้
งานประชาสัมพันธ์ได้ท�ำการวิเคราะห์งานด้านการถ่ายภาพ โดยใช้ Mind Map เป็นเครื่องมือ โดยได้มีการระดม
ความคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้ในตัวบุคคลของเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ที่มีประสบการณ์จากการปฏิบัติงานด้าน
การถ่ายภาพมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแต่ละคน มีทักษะด้านการถ่ายภาพที่ไม่เท่ากัน แต่มี 1 คนที่มีความช�ำนาญด้านการ
ถ่ายภาพเป็นพิเศษ งานประชาสัมพันธ์ จึงได้ถอดองค์ความรูจ้ ากบุคลากรผูน้ นั้ นอกจากนีย้ งั มีการทบทวบความรูจ้ ากเอกสาร
หนังสือ และจากความรู้ในสื่อออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพ เช่น YouTube เป็นคลิปวีดิโอจากช่างภาพที่มีชื่อเสียง
จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ นับเป็น
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินงานเป็นอย่างยิ่ง
4.3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
งานประชาสัมพันธ์ได้มกี ารวางโครงสร้างความรู้ เพือ่
เตรียมพร้อมส�ำหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อการ
เรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องในอนาคต และได้
ด�ำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคลากรของหน่วยงานที่
มีความเชี่ยวชาญสู่เพื่อนร่วมงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็น
ปัญหาที่เคยพบระหว่างปฏิบัติงาน ซึ่งแต่ละคนมีทักษะด้าน
การถ่ายภาพและปัญหาที่พบแตกต่างกัน
ให้สามารถน�ำไปใช้และแก้ปัญหากับการปฏิบัติงาน
ได้จริง เกิดการท�ำงานแทนกันได้ โดยมีโครงสร้างของเนื้อหา
อันเป็นสาระส�ำคัญของการถ่ายภาพ ดังนี้
		
4.3.1 ช่างภาพ : การเตรียมความพร้อมและมารยาทในการปฏิบัติงาน
		
4.3.2 อุปกรณ์การถ่ายภาพ : การเตรียมอุปกรณ์และการบ�ำรุงรักษา
		
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�ำไปใช้งาน
		
4.3.6 การตกแต่งภาพ : เทคนิคการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมประยุกต์
		
4.3.7 การเผยแพร่ภาพถ่าย : วิธีการส่งไฟล์ภาพขนาดใหญ่เพื่อใช้ในการจัดท�ำสื่อประชาสัมพันธ์ และ
แหล่งข้อมูลส�ำหรับการจัดส่งภาพผ่านสื่อสาธารณะ
		
4.3.8 Tips & Tricks : ตัวอย่างภาพถ่ายงานกิจกรรมในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตัวอย่างภาพ
กิจกรรมประจ�ำปี ตัวอย่างภาพถ่ายในห้องประชุมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ตัวอย่างแสง สี และมุมมองที่เหมาะสมส�ำหรับ
การถ่ายภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ
*ภาพถ่ายที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติระหว่างบุคลากรในงานประชาสัมพันธ์

4.4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้
งานประชาสัมพันธ์ได้นำ� องค์ความรูม้ าจัดท�ำเป็นร่างคูม่ อื การปฏิบตั งิ านและ
ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของเนื้อหา โดยทบทวนถึงความรู้
และประสบการณ์ทเี่ กิดขึน้ ระหว่างปฏิบตั งิ าน เพือ่ ให้เกิดองค์ความรูท้ มี่ ปี ระสิทธิภาพ
สามาถน�ำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง
4.5 การสร้างการเข้าถึงความรู้
4.5.1 จัดท�ำคู่มือการปฏิบัติงานส�ำหรับผู้ปฏิบัติงานถ่ายภาพและผู้สนใจ
4.5.2 เผยแพร่องค์ความรู้ในเพจ NRRU Photo Club
4.5.3 เผยแพร่ผลการจัดการความรู้ในเว็บไซต์ของงานประชาสัมพันธ์
4.5.4 เผยแพร่ผลการจัดการความรู้ในเว็บไซต์ของส�ำนักงานอธิการบดี
4.6 การแบ่งปันและการแลกเปลี่ยน
งานประชาสัมพันธ์ได้จัดให้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์
ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น.
โดยการน�ำองค์ความรู้และคู่มือที่จัดท�ำมาเผยแพร่แก่ผู้เข้า
ร่วมโครงการ ซึ่งเป็นบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ใน
มหาวิทยาลัย จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุม
ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ จากนั้นฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพ
สิ่ ง ปลู ก สร้ า งและถ่ า ยภาพบุ ค คล ณ เรื อ นโคราช และ
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารตกแต่ ง ภาพด้ ว ยโปรแกรมประยุ ก ต์
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (อาคาร 27 ชั้น 1) เพื่อให้
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บุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยได้เรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพ อันเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ถ่ายทอด
องค์ความรู้สู่การปฏิบัติ เพื่อน�ำไปสู่การท�ำงานแทนกันได้ ส่งผลต่อการพัฒนาการสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยต่อไป
1) การบรรยายภาคทฤษฎี
การจัดงานในครั้งนี้มีนายสุนทร ฉิมปรุ นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ส�ำนักงานอธิการบดี
เป็นวิทยากร

2) ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพ
หลังจากที่ได้รับความรู้ภาคทฤษฎีแล้ว ได้จัดให้มีการฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพสิ่งปลูกสร้างและภาพบุคคล
ณ เรือนโคราช โดยได้รับความอนุเคราะห์นายแบบ-นางแบบ จากหลักสูตรนาฏศิลป์ไทย เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้น�ำ
องค์ความรู้ไปทดลองใช้จริง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การถ่ายภาพร่วมกัน

*ภาพถ่ายจากผู้เข้าร่วมโครงการหลังการอบรมภาคทฤษฎี

3) ฝึกปฏิบัติการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมประยุกต์
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างครบถ้วน ได้ภาพที่สวยงาม สมบูรณ์แบบงานประชาสัมพันธ์ได้จัดให้มีการถ่ายทอด
เทคนิคการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมประยุกต์ โดยจัดให้มีการฝึกปฏิบัติ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 27 ชั้น 1
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*ภาพจากผู้เข้าร่วมโครงการหลังจากเรียนรู้เรื่องการตกแต่งภาพ

จากการด�ำเนินงานพบว่าผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความสนใจ ตั้งใจ และให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม
ทุกขั้นตอนเป็นอย่างดี ซึ่งผลการประเมินความพึงผู้ใจของผู้เข้าร่วมโครงการจ�ำนวน 70 คน พบว่ามีคะแนนอยู่ที่ 4.3
อยู่ในระดับมาก และนอกจากนี้ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากแบบประเมินความพึงพอใจที่ผู้เข้าร่วมโครงการกล่าวถึง
การจัดงาน ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันความส�ำเร็จของโครงการเผยแพร่ต่อสาธารณชนอีกด้วย

			
4.7 การเรียนรู้
หลังจากทีไ่ ด้มกี ารจัดกิจกรรม ทางงานประชาสัมพันธ์ได้มกี ารติดตามผล โดยให้ผผู้ า่ นการอบรมได้รายงาน
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากร ซึ่งผู้ผ่านการอบรมสามารถน�ำความรู้ที่ได้ทั้งจากคู่มือปฏิบัติงานและ
องค์ความรู้จากวิทยากรไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง โดยงานประชาสัมพันธ์ได้มีการทดสอบองค์ความรู้ด้านการถ่ายภาพ
หลังการอบรม โดยให้ชา่ งภาพผูผ้ า่ นการอบรมปฏิบตั กิ ารถ่ายภาพในงานประชุมบุคลากร ประจ�ำปี 2560 เมือ่ วันที่ 7 มิถนุ ายน
2560 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี
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ผลการประเมินจากการสังเกต พูดคุย และจากไฟล์ภาพที่ปรากฏ พบว่า ผู้ผ่านการอบรมสามารถน�ำองค์ความรู้
ไปใช้พฒ
ั นาการปฏิบตั งิ านได้จริง ท�ำให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการจัดโครงการ ทีต่ อ้ งการให้หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย
มีชา่ งภาพทีม่ ที กั ษะ ถ่ายภาพได้อย่างเหมาะสม สวยงาม เพือ่ ใช้ในการประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านสือ่ ทุกช่องทาง ส่งผลให้การ
ขับเคลื่อนภารกิจของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ และท�ำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
อย่างแท้จริง
5. ผลลัพธ์ที่ได้
ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดการความรู้ เรื่อง การถ่ายภาพประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร มีดังนี้
5.1 ได้องค์ความรูท้ รี่ วบรวมและจัดท�ำเป็นคูม่ อื ส�ำหรับผูป้ ฏิบตั งิ านด้านการถ่ายภาพของงานประชาสัมพันธ์ หน่วย
งานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
		
5.1.1 ช่างภาพ : การเตรียมความพร้อมและมารยาทในการปฏิบัติงาน
		
5.1.2 อุปกรณ์การถ่ายภาพ : การเตรียมอุปกรณ์และการบ�ำรุงรักษา
		
5.1.3 สิ่งที่จะถ่าย : เทคนิคการถ่ายภาพอาคาร ห้องประชุม กิจกรรม และภาพบุคคล
		
5.1.4 เทคนิคการถ่ายภาพ : การจัดองค์ประกอบภาพ แสง สี และการใช้อุปกรณให้เหมาะสมกับวัตถุ
ที่จะถ่าย
		
5.1.5 การจัดเก็บภาพ : วิธีการจัดเก็บไฟล์ภาพเพื่อง่ายต่อการค้นหาและน�ำไปใช้งาน
		
5.1.6 การตกแต่งภาพ : เทคนิคการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมประยุกต์
		
5.1.7 การเผยแพร่ภาพถ่าย : วิธีการส่งไฟล์ภาพขนาดใหญ่เพื่อใช้ในการจัดท�ำสื่อประชาสัมพันธ์ และ
แหล่งข้อมูลส�ำหรับการจัดส่งภาพผ่านสื่อสาธารณะ
		
5.1.8 Tips & Tricks : ตัวอย่างภาพถ่ายงานกิจกรรมในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตัวอย่างภาพ
กิจกรรมประจ�ำปี ตัวอย่างภาพถ่ายในห้องประชุมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ตัวอย่างแสง สี และมุมมองที่เหมาะสมส�ำหรับ
การถ่ายภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ
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5.2 หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยที่น�ำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ มีถ่ายภาพที่สวยงาม ส�ำหรับเป็นวัตถุดิบ
ส�ำหรับจัดท�ำสื่อต่าง ๆ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน่วยงานของตน อันเป็นการร่วมกันส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ให้กับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาต่อไป
5.3 ส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้มีการบูรณาการองค์ความรู้สู่การปฏิบัติงาน
ที่เป็นเลิศอย่างแท้จริง
6. ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)
การด�ำเนินการจัดการความรู้ (KM) เรือ่ ง การถ่ายภาพประชาสัมพันธ์เพือ่ สร้างภาพลักษณ์องค์กร นับว่ามีผลส�ำเร็จ
เกินกว่าที่คาดหวังไว้อย่างยิ่ง ทั้งในด้านปริมาณของจ�ำนวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และคุณภาพของงาน
ถ่ายภาพของบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ หลังจากน�ำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ สื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่าง ๆ
มีความสวยงามและน่าสนใจมากยิง่ ขึน้ จึงเป็นทีป่ ระจักษ์แล้วว่าการด�ำเนินงานมีผลส�ำเร็จอย่างยิง่ ในทุกมิติ ทัง้ นี้ ความส�ำเร็จ
ดังกล่าวหาได้เกิดขึ้นจากความบังเอิญไม่ หากแต่ต้องอาศัยปัจจัยที่มาจากองค์ประกอบต่าง ๆ ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้
1) ความมุ่งมั่น (Drive) เป็นหัวใจส�ำคัญประการแรกที่ทั้งผู้ด�ำเนินงานและผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีอย่างเต็มเปี่ยม
ผู้จัดมีความมุ่งมั่นที่จะแสวงหาแนวปฏิบัติที่ดีมาเผยแพร่สู่ผู้รับองค์ความรู้ ผู้ร่วมแลกเปลี่ยนก็มุ่งมั่นที่จะมารับทราบ
โดยในระหว่างด�ำเนินกิจกรรมก็ให้ความสนใจเป็นย่างดียิ่ง
2) ภูมิปัญญา (Knowledge/Wisdom) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นสถาบันการศึกษาที่ไม่เพียงแต่
ให้ความรูเ้ พือ่ มุง่ ผลิตบัณฑิตนัน้ แต่ยงั มุง่ พัฒนาศักยภาพของผูป้ ฏิบตั งิ านทัง้ สายวิชาการและสายสนับสนุนอีกด้วย ทัง้ ในด้าน
การพัฒนาบุคลากรให้ได้รับโอกาสในด้านการอบรม ศึกษาดูงาน หรือแม้แต่การพัฒนาทักษะชีวิต จนท�ำให้บุคลากรเป็นผู้ที่
มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ จนเกิดความเชี่ยวชาญในสายงานที่ตนปฏิบัติ จนตกผลึกเป็นองค์ความรู้ที่มีค่าหรือเรียกว่า
“ภูมิปัญญา” ที่สามารถถ่ายทอดสู่เพื่อนร่วมงาน และน�ำไปสู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศได้
3) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Personal Creativity) จากการที่มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนบุคลากรในด้านต่าง ๆ
และไม่ถูกตีกรอบทางความคิด ท�ำให้บุคลากรได้มีโอกาสแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ ส่งผลให้มีรูปแบบวิธีคิดที่ก่อให้เกิด
มุมมองแปลกๆ ใหม่ๆ โดยไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิม ๆ บุคลากรมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อที่จะน�ำมาพัฒนางานในหน้าที่
ด้านถ่ายภาพและด้านอื่น ๆ ให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น
4) มนุษยสัมพันธ์และทักษะการสื่อสาร (Human Relations & Communications Ability) การจัดการความรู้
ครัง้ นี้ ท�ำให้เกิดมิตรภาพทีด่ รี ะหว่างคนในองค์กร บุคลากรต่างหน่วยงานมีโอกาสได้พบปะ พูดคุย แลกเปลีย่ น เปิดใจยอมรับ
สิ่งใหม่ มีมุมมองใหม่ เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย ส่งผลให้การด�ำเนินงานมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น บุคลากรมีความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน มีความเข้าใจในทิศทาง กลยุทธ์ และวิธปี ฏิบตั ทิ เี่ ป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างสอดคล้อง นับได้วา่ มนุษยสัมพันธ์
และทักษะการสื่อสาร เป็นส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้การด�ำเนินงานประสบความส�ำเร็จ
5) การบริหารเวลา (Time Management) ในการปฏิบัติงานทุกภารกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการถ่ายภาพ
“เวลา” นับเป็นตัวแปรส�ำคัญในการด�ำเนินงาน เพราะหากช้าไปแม้เพียงเสีย้ ววินาที อาจท�ำให้เราพลาดการถ่ายภาพเหตุการณ์
ที่ส�ำคัญที่สุดไปก็เป็นได้ ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานถ่ายภาพจึงจ�ำเป็นต้องมีทักษะด้านการบริหารเวลา และความเข้าใจในการ
ใช้อุปกรณ์ เพื่อให้ได้ภาพที่สวยงาม ทันเหตุการณ์ และท�ำให้การด�ำเนินงานประสบผลส�ำเร็จ
6) การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) การจัดการความรู้ในครั้งนี้ถึงแม้ว่าจะมีองค์ความรู้มากมาย หรือ
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หลังการแลกเปลี่ยนแล้วผู้ถ่ายภาพจะถ่ายภาพได้สวยงามแล้วก็ตาม นั่นไม่ได้หมายความว่าท่านจะถ่ายภาพสวยที่สุดได้เท่า
นี้ ทางงานประชาสัมพันธ์เชื่ออย่างยิ่งว่าผู้ใช้องค์ความรู้จะสามารถท�ำได้ดีกว่านี้ ดังนั้น จึงจ�ำเป็นต้องมีการฝึกฝนและศึกษา
เพิ่มพูนประสบการณ์อยู่เสมอ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อเป็นปัจจัยสู่ความส�ำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้
7. การใช้ประโยชน์
บุคลากรงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ส�ำนักงานอธิการบดี และบุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยและ
ผู้สนใจทั่วไป สามารถน�ำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการถ่ายภาพ ท�ำให้มีถ่ายภาพที่สวยงามส�ำหรับเป็น
วัตถุดิบส�ำหรับจัดท�ำสื่อต่าง ๆ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน่วยงานของตน อันเป็นการร่วมกันส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์
ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะชน
ต่อไป
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�ำความรู้ไปใช้
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ส�ำนักงานอธิการบดี ได้มีการติดตามและประเมินผลการน�ำองค์ความรู้ เรื่อง
การถ่ายภาพประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรไปใช้ โดยหลังจากที่ได้มีการจัดอบรมเผยแพร่องค์ความรู้ ได้มีการ
ติดตามผลโดยให้ผู้ผ่านการอบรมได้รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากรโดยใช้แบบฟอร์มของทาง
มหาวิทยาลัย ซึ่งจากการรายงานผลสัมฤทธิ์ พบว่า ผู้ใช้องค์ความรู้สามารถน�ำความรู้ที่ได้ทั้งจากเล่มคู่มือปฏิบัติงานและ
องค์ความรู้จากวิทยากรไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง
ทัง้ นี้ งานประชาสัมพันธ์ได้มกี ารทดสอบองค์ความรูด้ า้ นการถ่ายภาพหลังการอบรม โดยให้ชา่ งภาพผูผ้ า่ นการอบรม
ปฏิบัติการถ่ายภาพในงานประชุมบุคลากร ประจ�ำปี 2560 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี ผลการ
ประเมินจากการสังเกต พูดคุย และจากไฟล์ภาพทีป่ รากฏ พบว่าผูผ้ า่ นการอบรมสามารถน�ำองค์ความรูไ้ ปใช้พฒ
ั นาการปฏิบตั ิ
งานได้จริง มีพัฒนาการด้านการถ่ายภาพเป็นที่ประจักษ์ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้ ทีต้องการให้หน่วย
งานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยมีช่างภาพที่มีทักษะการถ่ายภาพได้อย่างเหมาะสม สวยงาม เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์องค์กร
ผ่านสือ่ ทุกช่องทาง ส่งผลให้การขับเคลือ่ นภารกิจของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ เกิดการบูรณาการองค์ความรูส้ กู่ ารปฏิบตั ิ
งานที่เป็นเลิศ และท�ำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง
9. แหล่งอ้างอิง หรือบุคคลอ้างอิง
การจัดการความรู้ เรื่อง การถ่ายภาพประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์
องค์กร เป็นการถอดองค์ความรู้จากบุคลาการงานประชาสัมพันธ์ผู้ที่มีประสบการณ์
ด้านการถ่ายภาพ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ คือ นายสุนทร ฉิมปรุ และบุคลากร
คนอืน่ ๆ ในหน่วยงาน หนังสือ และการศึกษาความรูจ้ ากช่างภาพทีม่ ชี อื่ เสียงผ่านทาง
YouTube เช่น คุณอ๋อ แอคชัน่ : ช่างภาพหยุดโลก เป็นต้น มาวิเคราะห์และสังเคราะห์
มาประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง
การถ่ายภาพประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร
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10. ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล :
สถานที่ท�ำงานปัจจุบัน :
				
ประวัติการศึกษา :		
				
				
				
อีเมลล์ : 			
หมายเลขโทรศัพท์ :

นางสาวดวงใจ ปานสันเทียะ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ส�ำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
- นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) นิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nrrupr@gmail.com
044–009009 ต่อ 1500 โทรศัพท์มือถือ 083-1254633
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ครูปฐมวัยกับ 3 ล. ลด ละ เลิก ผ้าอ้อมส�ำเร็จรูป & ขวดนม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ด้านอื่นๆ

1. ความส�ำคัญและที่มา
จากการศึกษาในสหรัฐอเมริกาพบว่า เด็กที่เลิกขวดนมหลังอายุ 15 เดือน จะมีความเสี่ยงต่อโรคอ้วนเพิ่มขึ้น
เดือนละ 3 เปอร์เซ็นต์ และพบเด็กวัยอนุบาลที่มีน�้ำหนักเกินมาตรฐาน เป็นกลุ่มเด็กดูดขวดมากกว่ากลุ่ม ที่กินนมแม่
การดูดนมจากขวด จะท�ำให้เด็ก ได้รบั น�ำ้ นมปริมาณมากกว่าทีร่ า่ งกายต้องการจริงๆ ในการศึกษาหนึง่ พบว่า เด็กวัยเตาะแตะ
(อายุ 2-3 ขวบ) ซึ่งควรได้รับน�้ำนมวันละ 16 – 24 ออนซ์ หากยังดูดขวดนมได้รับน�้ำนมมากเกินไปถึงวันละ 32 ออนซ์ และ
ในการศึกษาของสถาบันฯ เด็กวัยดังกล่าว ร้อยละ 25 ได้รับนมมากกว่า 24 ออนซ์ต่อวัน และบางรายดูดนมจากขวด
มากถึงวันละ 56 ออนซ์ ท�ำให้เด็กได้รับคาร์โบไฮเดรตและไขมันมาก น�ำไปสู่โรคอ้วน อีกอย่างที่พบเจอปัญหาอยู่บ่อยๆ คือ
คุณแม่ทมี่ ลี กู อ่อนคงปฏิเสธไม่ได้วา่ ผ้าอ้อมส�ำเร็จ หรือแพมเพิรส์ เป็นสิง่ จ�ำเป็นต่อเจ้าตัวน้อยอย่างมาก เพราะสะดวก สบาย
กว่าผ้าอ้อมผ้า แบบเดิมๆ ถึงแม้จะมีราคาแพงและสิ้นเปลือง แต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่ขาดไม่ได้ โดยเฉพาะเมื่อต้องเดินทาง
หรือออกนอกบ้าน คุณแม่บางคนก็เลยสงสัยว่า แล้วเมื่อไหร่ที่ควรจะเลิกใช้แพมเพิร์ส และควรเริ่มฝึกลูกให้ขับถ่ายอย่างไร
เมื่อไม่ใส่แพมเพิร์ส การฝึกการขับถ่ายของเด็กควรจะเริ่มเมื่อเด็กนั่งได้เอง หรือเมื่อเริ่มหัดยืน คือเมื่อเด็กนั่งได้เองแล้ว
เด็กก็สามารถนัง่ กระโถนได้ หากจะเทียบอายุกป็ ระมาณอยูท่ ี่ 8 เดือนขึน้ ไปก็เริม่ ฝึกได้แล้ว หรืออย่างช้าก็ไม่ควรเกินขวบครึง่
ดังนั้น คณะครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge
Management) เพื่อส่งเสริมให้ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กที่ดูแลเด็กวัยแรกเกิด – 2 ปี ในการใช้ผ้าอ้อมส�ำเร็จรูปและขวดนม
ให้เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็กๆ
2. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการด�ำเนินงาน
2.1 เพื่อสร้างองค์ความรู้ แนวปฏฺบัติที่ดีในเรื่อง ครูปฐมวัยกับ 3 ล. ลด ละ เลิก ผ้าอ้อมส�ำเร็จรูป & ขวดนม
2.2 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การลด ละ เลิก ผ้าอ้อมส�ำเร็จรูป & 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�ำเร็จรูป & ขวดนม
โดยใช้เอกสารแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาข้อมูล
4.2 คณะครูระดับปฐมวัยเข้าร่วมประชุมองค์ความรู้และถ่ายทอดความรู้ร่วมกัน
4.3 คณะครูน�ำความรู้ที่ได้รับไปจัดท�ำแนวปฏิบัติที่ได้จากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน�ำองค์ความรู้ที่ได้
ไปใช้ในการพัฒนา โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

227

		
4.3.1 ศึกษาข้อมูลการลด ละ เลิก ผ้าอ้อมส�ำเร็จรูป & ขวดนม
		
4.3.2 ส�ำรวจจ�ำนวนเด็ก หรือกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ผ้าอ้อมส�ำเร็จรูป & ขวดนม
		
4.3.3 ลงมือปฏิบัติตามที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครูที่ได้ท�ำร่วมกันไว้
		
4.3.4 มีการติดตามผล
		
4.3.5 ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
		
4.3.6 ประเมินผลการลด ละ เลิก ผ้าอ้อมส�ำเร็จรูป & ขวดนม โดยครูระดับปฐมวัย และผู้บริหาร
		
4.3.7 สรุปผล และน�ำผลที่ได้จากการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการลด ละ เลิก ผ้าอ้อมส�ำเร็จรูป &
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�ำคัญก่อน เช่น มื้อกลางวัน หรือมื้อดึก หลังเที่ยงคืน
- หากเด็กงอแงอาจใส่น�้ำให้เด็กดูดแทนนมในช่วงมื้อก่อนนอนหรือกลางวัน
- ค่อยๆ ลดปริมาณนมมื้อดึก จาก 8 ออนซ์ เหลือ 4 ออนซ์ จนงดได้ในที่สุด
- หากเด็กยังงอแง อาจใช้วธิ ขี ยายจุกนมให้รกู ว้างขึน้ เพือ่ ให้เด็กระมัดระวังการดูดมากขึน้ ไม่สามารถนอนดูดสบายๆ
เหมือนก่อน แต่ต้องไม่กว้างจนเด็กส�ำลัก
- ระหว่างการหย่าขวดนม อาจดึงดูดความสนใจเด็กโดยให้เลือกแก้ว ตกแต่งแก้วเอง ใช้หลอดแบบแปลกๆ
** ระหว่างการฝึกควรกอดเด็กเพิ่มเป็นพิเศษ และขอความร่วมมือจากสมาชิกคนอื่นๆ ในบ้าน เนื่องจากเด็กอาจ
ร้องไห้งอแง หรือหงุดหงิด
ล. ละ คือ แบบทดแทน เหมาะกับเด็กที่ติดขวด แต่ไม่ถือขวดนมติดตัวไปมา ไม่หลับคาขวดนม เด็กที่เริ่มใช้แก้ว
ขณะทานอาหาร หรืออาหารว่างบ้างแล้ว
วิธีการ
- ใช้แก้วหัดดื่มทั้งกับนม น�้ำดื่มและน�้ำผลไม้ เพื่อให้เด็กคุ้นเคย
- เริ่มฝึกอายุ 6 เดือนใช้แก้วหัดดื่ม อาจให้เด็กเล่นแก้วหัดดื่มจนคุ้นเคยก่อน
- การฝึกเด็กใช้แก้ว เริ่มจากให้เด็กฝึกจับแก้วเปล่าใบเล็กๆ พ่อแม่ยกแก้วจรดปากดื่ม ให้เด็กดูเป็นตัวอย่าง
- ใส่น�้ำปริมาณน้อยๆ ให้เด็กฝึกจิบก่อน ระยะแรกเด็กอาจยังส�ำลักหรือท�ำน�้ำหกเรี่ยราดบ้าง
- 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�ำไปบริจาค หรือเอาไป
ทิ้งถังขยะ เขาจะได้ทราบว่าต้องตัดใจจากจริงๆ
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- ให้รางวัลเด็กเมื่อไม่ดูดขวดนมตลอดวันหรือตลอดคืนที่ผ่านมา
- เตรียมน�้ำหรือน�้ำผลไม้ใส่แก้ว พร้อมส�ำหรับเด็กดื่มเมื่อเด็กร้องหาขวดนม
- ให้เด็กมีสิ่งของทดแทนขวดนม อาจเป็นตุ๊กตาหรือของเล่นที่ชอบ เอาไว้กอดเมื่อคิดถึงขวดนม
5. ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)
5.1 สนับสนุนการมีส่วนร่วมกับทุกฝ่าย ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และผู้ดูแลเด็ก
5.2 การแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง การลด ละ เลิก ผ้าอ้อมส�ำเร็จรูป & ขวดนม โดยน�ำแนวคิด หรือหลักการมาใช้
ในการดูแลเด็กอย่างชัดเจน
5.3 ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
5.4 การติดตามผล/การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้กับเด็กอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ
5.5 น�ำผลการประเมินไปพัฒนา การจัดกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพและเผยแพร่ผลงานต่อไป
6. การน�ำไปใช้ประโยชน์
ครู ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็ก ได้น�ำขั้นตอนในการลด ละ เลิก ผ้าอ้อมส�ำเร็จรูป & ขวดนม ไปใช้ประโยชน์กับบุตร
หลานของตนเอง เมือ่ ได้ผลลัพธ์ทดี่ กี ส็ ามารถบอกต่อกับคนอืน่ ๆทีพ่ บปัญหาเดียวกันได้ เป็นการแลกเปลีย่ นความรูท้ ดี่ รี ะหว่าง
ครูและผู้ปกครอง
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ควรน�ำแนวปฏิบัติที่ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้อย่างสม�่ำเสมอ และต่อเนื่องกับเด็กที่ยังไม่เลิก ผ้าอ้อม
ส�ำเร็จรูป & ขวดนม
7.2 ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องส�ำหรับครูที่ปฏิบัติกับเด็กโดยตรง
7.3 ควรติดตามผล/ปรับปรุงข้อเสนอแนะ และมีการบันทึกการแก้ปัญหาอย่างชัดเจน
รายชื่อสมาชิก
ดร.สุนทรี ศิริอังกูร				
อาจารย์พัทธนันท์ เกิดคง				
อาจารย์ สาวิตรี จันทร์โสภา			
อาจารย์ สมบุญ พุทธบุตร				
อาจารย์ โสภิดา โคตรโนนกอก			
นางสาวศิวาพร ตัวสระเกษ				
นางปิยกาญจน์ วงษ์ชาลี				
นางนันทวัน พฤกษา			
นางสุจิกรานต์ ปัญญา				
นางสาวจุฑามาศ ศรชัย				
นางสาวเกศินี พึ่งกิ่ง				
นางสาวประภาพร เดิมสันเทียะ			
นางสาวศิริพร เจริญชัย				
นางสาวปนัดดา ศรีมาศ				

นางจุไรรัตน์ ห่วงยวนกลาง
นางรุ่งนภา แย้มผกา
นางสาวรัศมี ดีกลาง
นางสาวอนัญญา ขาวหมดจด
นางสาวภณิดา พึ่งสมบุญ
นางสุภาวดี จันทร์เจริญ
นางสาวธัญลักษณ์ ชาจันทึก
นางสาวจิราภรณ์ เอื้อสุขอารีย์
นางทวีทรัพย์ วัชรวิศิษฎ์
นางสาวอัมพร พูนทะเล
นางไอยารินทร์ วงศาโรจน์
นางสาวชุติมา กรึกส�ำโรง
นางสาวชลธิชา เทียบสี
นางธนพร เต้นปักษี
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การบริหารจัดการ ก�ำกับดูแล กิจกรรม องค์การนักศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สภานักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ด้านอื่นๆ

1. ที่มาและความส�ำคัญ
องค์การนักศึกษา เป็นการรวมตัวของนักศึกษาที่จะท�ำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานและจัดกิจกรรมต่างๆของ
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�ำงานร่วมกับผู้อื่น เป็น
ผู้น�ำและผู้ตามที่ดีในการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตย ฝึกตนให้เป็นผู้รู้จักรักษาวัฒธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี
อันดีงามของบ้านเมือง ให้เป็นผู้ที่มีความตั้งใจที่ท�ำประโยชน์ให้แก่สังคม ประพฤติตนเป็นที่พึงปรารถนาของสังคม ซึ่งแต่ละ
องค์กรมีหน้าที่ในการท�ำงานแตกต่างกันไปดังนี้
1. สภานักศึกษา
		
- พิจารณาและให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบต่อนโยบาย โครงการและงบประมาณ
ของกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา สโมสรนักศึกษา
		
- ตรวจสอบการท�ำงาน และตรวจสอบการบัญชีขององค์การบริหารนักศึกษา สโมสรนักศึกษา ที่ได้รับ
งบประมาณจากการอนุมัติของสภานักศึกษา
		
- ประเมินการด�ำเนินงานขององค์การนักศึกษาและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ
		
- ออกระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานขององค์การนักศึกษาทุกกลุ่มเพื่อให้การ
ด�ำเนินงานเกิดประสิทธิภาพ
2. องค์การบริหารนักศึกษา
		
- บริหารจัดการทั้งปวงที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา ตามข้อบังคับว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา
		
- ร่วมมือประสานงานและให้ความร่วมมือ ความสะดวกในการด�ำเนินงานของ สโมสรนักศึกษาและชมรม
ต่างๆ
		
- ก�ำหนดนโยบาย จัดท�ำแผนงานโครงการและงบประมาณ ประจ�ำปีการศึกษาขององค์การบริหารนักศึกษา
เสนอต่อสภานักศึกษา
		
- พิจารณางบประมาณและโครงการ ประจ�ำปีการศึกษาของสโมสรคณะ ชมรม เพือ่ เสนอต่อสภานักศึกษา
		
- เข้าร่วมประชุมชี้แจงต่อสภานักศึกษาทุกครั้งที่มีการประชุม
3. สโมสรนักศึกษาคณะ
		
- ก�ำหนดนโยบาย จัดท�ำแผนงานโครงการและงบประมาณประจ�ำปีของสโมสรคณะ เพื่อเสนอองค์การ
บริหารนักศึกษา พิจารณาเสนอต่อสภานักศึกษา
		
- ดูแลควบคุม และจัดท�ำแผนงานโครงการและงบประมาณประจ�ำปีของสโมสรนักศึกษาเพือ่ เสนอต่อสภา
นักศึกษา
		
- ประสานและด�ำเนินการในการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมมือกับองค์การบริหารนักศึกษาและชมรมต่างๆ
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ดังนัน้ แล้วการจัดกิจกรรมต่างๆขององค์การนักศึกษาจะต้องบริหารจัดการการจัดกิจกรรมจากกระบวนการท�ำงาน
ต่างๆ มีการก�ำกับดูแลและสนับสนุนเพือ่ ให้การด�ำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีระบบระเบียบและเกิดประโยชน์และประสิทธิภาพ
สูงสุดแก่นักศึกษา
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้องค์การนักศึกษาเกิดความรู้และความเข้าใจในกระบวนการจัดกิจกรรม
2. เพื่อให้การจัดกิจกรรมขององค์การนักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้เกิดการพัฒนาในองค์การนักศึกษา
3. ผู้ใช้ความรู้
องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
4. กระบวนการจัดการความรู้
4.1 กระบวนการ
		
4.1.1 การวางแผน (Plan)
			
การวางแผนการจัดกิจกรรม การจัดประชุมองค์การนักศึกษา ถือเป็นสิ่งที่ส�ำคัญอันดับแรก
ซึ่งการวางแผนนั้นเปรียบเสมือน พิมพ์เขียว เป็นการก�ำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการด�ำเนินงานวิธีการและขั้นตอนที่
จ�ำเป็นเพือ่ ให้การด�ำเนินงานบรรลุเป้าหมาย แบ่งออกเป็นฝ่ายต่างๆในการท�ำงาน การวางแผนจะต้องท�ำความเข้าใจกับเป้า
หมายวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนและวางแผนการแก้ไขปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า จะได้เตรียมการได้ทันที
		
4.1.2 การด�ำเนินการ (Do)
			
การด�ำเนินการจัดกิจกรรมขององค์การนักศึกษา ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนที่ได้ก�ำหนดไว้
ด�ำเนินตามขั้นตอนในกระบวนการการวางแผนเป็นไปอย่างมีระบบแบบแผนและจะต้องเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานไว้ด้วยเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการด�ำเนินงานในขั้นตอนต่อไป
		
4.1.3 การประเมินผล (Check)
			
เมือ่ การด�ำเนินจัดกิจกรรมไปแล้ว ซึง่ ในขัน้ ตอนการด�ำเนินการมีการเก็บรวบรวมข้อมูลและบันทึก
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม มีแบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาแล้วน�ำมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ใน
กระบวนการการวางแผนว่ามีประเด็นไหนยังท�ำได้และยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม มีการ
จัดประชุมองค์การนักศึกษาหลังจากจัดกิจกรรมไปแล้วเพื่อให้ขอเสนอแนะในการด�ำเนินจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป
		
4.1.4 การปรับปรุง (Act)
			
การจัดกิจกรรมขององค์การนักศึกษาส่วนมากถือว่าบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ส่วนไหน
ที่ต้องปรับปรุงและแก้ไขก็จะได้เป็นแนววทางในการวางแผนการจัดกิจในครั้งหน้า เพื่อให้กิจกรรมนั้นส�ำเร็จตามเป้าหมาย
และมีประสิทธิภาพสูงสุด

4.1.4 การปรับปรุง (Act)
การจัดกิจกรรมขององคการนักศึกษาสวนมากถือวาบรรลุเปาหมายและ
วัตถุประสงค สวนไหนที่ตองปรับปรุงและแกไขก็จะไดเปนแนววทางในการวางแผนการจัดกิจในครั้ง
หนา เพื่อใหกิจกรรมนั้นสําเร็จตามเปาหมายและมีประสิทธิภาพสูงสุด
4.2 โครงสร้างการจัดกิจกรรมของนักศึกษา แบ่งออกเป็น 2 สายงาน

4.2 โครงสรางการจัดกิจกรรมของนักศึกษา แบงออกเปน 2 สายงาน
1. กิจกรรมขององคการนักศึกษา

ผูเสนอโครงการ
อาจารยที่ปรึกษา
นายกองคการบริหารนักศึกษา
หัวหนางานกิจกรรมนักศึกษา
รองผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
อธิการบดี/รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
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2. กิจกรรมของสโมสรคณะ

ผูเสนอโครงการ
อาจารยที่ปรึกษา
นายกองคการบริหารนักศึกษา
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
คณบดี
หัวหนางานกิจกรรมนักศึกษา

รองผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
อธิการบดี/รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา

การจัดกิการจั
จกรรมของนั
กศึกษานั้นกก่ศึอกนจั
ดกิ้ นจกกรรมทุ
จกรรมจะต้
ำเนินงานตามโครงสร้
าง การจัดกิจากรรม
ด กิจกรรมของนั
ษานั
อนจัดกกิๆกิ
จ กรรมทุ
กๆกิอจงด�
กรรมจะต
องดํา เนิน งานตามโครงสร
ง
องค์การนักศึกษาดั
ง
ข้
า
งต้
น
ถึ
ง
จะจั
ด
กิ
จ
กรรมได้
การจัดกิจกรรมองคการนักศึกษาดังขางตน ถึงจะจัดกิจกรรมได
5. ผลลัพธ์ที่ได้
องค์การนักศึกษา เกิดความรูค้ วามเข้าใจในกระบวนการจัดกิจกรรม มีการท�ำงานเป็นระบบมากยิง่ ขึน้ และเกิดการ
พัฒนาการในการจัดกิจกรรมขององค์การนักศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประโยชน์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่นักศึกษาซึ่ง
น�ำเอาหลักการจัดการความรู้ PDCA มาใช้ในการบริหารจัดการ ก�ำกับดูแลกิจกรรมองค์การนักศึกษา
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Plan
Do
Process

Act

Check

6. ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ
ความร่วมมือขององค์กรทุกองค์กรในการประสานงานต่างๆ ความสามัคคีในหมูค่ ณะ กระบวนการวางแผน ตระหนัก
ในหน้าที่รับผิดชอบ
7. การน�ำไปใช้ประโยชน์
น�ำเอากระบวนการจัดการ PDCA ไปใช้ในการบริหารจัดการกิจกรรมนักศึกษาซึ่งประกอบไปด้วยการวางแผน
การด�ำเนินการ การประเมินและการปรับปรุง เป็นวงจรคุณภาพที่ต่อเนื่องของกิจกรรมองค์การนักศึกษา
8. วิธีหรือเคื่องมือที่ใช้ในการประเมินการน�ำความรู้ไปใช้
--ไม่มี-9. แหล่งอ้างอิง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. (2560). คู่มือนักศึกษา ประจ�ำปีการศึกษา 2560.
10. ประวัติผู้เขียน
ชื่อ นายพงษ์ศักดิ์ นามสกุล บุตรศรีภูมิ
สถานที่ท�ำงานปัจจุบัน สภานักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ประวัติการศึกษา
		
- ส�ำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล – ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหญ้าคา ต�ำบลนางร�ำ
		
อ�ำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
		
- ส�ำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมชั้นปีที่ 1 – 6 โรงเรียนประทาย ต�ำบลประทาย อ�ำเภอประทาย
		
จังหวัดนครราชสีมา
		
- ปัจจุบัน ก�ำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต
		
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 4
อีเมล holonomo@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 0873774657
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องค์กรนักศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาด้วยกิจกรรมที่สร้างสรรค์
องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ด้านอื่นๆ

1.ที่มาและความส�ำคัญ
องค์การบริหารนักศึกษาเป็นหน่วยงานหนึง่ ขององค์การนักศึกษาภายใต้สงั กัดของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา มีหน้าที่จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 3 เข้าใหม่ เนื่องด้วยงานกิจกรรมนักศึกษา
เป็นสิ่งส�ำคัญที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของตัวนักศึกษาที่นอกเหนือจากความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการแล้ว
ตัวของนักศึกษาเองจะต้องมีพร้อมทีเ่ มือ่ จบการศึกษาแล้วจะต้องออกไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มคี วามมัน่ คงยัง่ ยืน
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ในด้านของงานกิจกรรมซึ่งมีผู้น�ำนักศึกษาจากองค์การนักศึกษาเป็นผู้น�ำด�ำเนินการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมแล้ว ทางองค์การบริหารนักศึกษา ได้ก�ำหนดจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้แก่นักศึกษาขึ้น เพื่อให้นักศึกษา
ได้พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านพัฒนาจิตใจด้วยกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย กิจกรรมด้าน
ความส�ำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณของสถาบันกษัตริย์และผู้มีพระคุณ กิจกรรมด้านความกล้าแสดงออกในทางที่ดีของ
นักศึกษาด้วยกิจกรรมสัมพันธ์หรือกีฬาที่ให้นักศึกษาได้ท�ำกิจกรรมร่วมกันตลอดปีการศึกษา
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
2.2 เพื่อให้นักศึกษามีความสัมพันธ์อันดีกับนึกศึกษาชั้นปีเดียวกัน
2.3 เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองในด้านต่างๆจากกิจกรรมที่องค์การบริหารนักศึกษาได้จัดขึ้น
3.ผู้ใช้ความรู้
3.1 บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา
3.2 นักศึกษา
3.3 ผู้น�ำนักศึกษา
4.กระบวนการจัดการความรู้
องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติมีโครงการที่จัดขึ้นในทุกปีการศึกษาเพื่อให้นกศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 3 เข้าใหม่
รวมทั้งนักศึกษาชั้นปีอื่นๆได้เข้าร่วมในด้านต่างๆ ดังนี้
4.1 พิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่และพี่น้องสัมพันธ์
เมื่อนักศึกษาได้เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นักศึกษาแต่ละคนนั้น ย่อมมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน
ในการเข้ามาศึกษา นอกจากการศึกษาเล่าเรียนตามหลักสูตรซึ่งเป็นสิ่งที่ส�ำคัญที่สุดแล้ว สิ่งส�ำคัญอีกประการหนึ่งก็คือการ
ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมมหาวิทยาลัย และการปรับตัวในสังคมให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข แน่นอนว่า
นักศึกษาซึ่งมาจากสถานที่ต่างกัน ย่อมต้องมีแนวความคิดและทัศนคติที่แตกต่างกัน กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อให้
นักศึกษาใหม่ได้ท�ำกิจกรรมร่วมกัน ได้รู้จักสนิทสนมกันมากขึ้น สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหมู่นักศึกษาใหม่และระหว่าง
รุ่นพี่กับรุ่นน้อง เกิดความรักความสามัคคี มีน�้ำหนึ่งใจเดียวกัน สามารถท�ำงานเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ร่วมกัน มีระเบียบ
วินัย รวมไปถึงการสร้างขวัญและก�ำลังใจให้กับนักศึกษาใหม่ 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�ำพระองค์ให้เป็นตราประจ�ำสถาบัน
ราชภัฏ ตราสัญลักษณ์ประจ�ำมหาวิทยาลัยสร้างความปลื้มปิติให้นักศึกษาตลอดจนคณาจารย์ ตราพระราชลัญจกรประจ�ำ
พระองค์รัชกาลที่ 9 ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงจัดด�ำเนินกิจกรรมพิธี
อัญเชิญตราพระราชลัญจกรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักศึกษาเกิดความรักและความภูมิใจ รวมถึงส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยที่ตนก�ำลังศึกษา 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 ประชาชนในรุ่นหลังจึงร่วมใจกันสร้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีข้ึนเพื่อเป็นการระลึกถึงวีรกรรมที่
ยิ่ ง ใหญ่ ข องท่ า น ทั้ ง ยั ง เป็ น ศู น ย์ ร วมจิ ต ใจของชาวนครราชสี ม าอี ก ด้ ว ย ดั ง นั้ น องค์ ก ารบริ ห ารนั ก ศึ ก ษาภาคปกติ
จึงได้จดั กิจกรรม “สักการะอนุสาวรียท์ า้ วสุรนารี” ขึน้ เพือ่ ให้นกั ศึกษาชัน้ ปีที่ 1 และ 3 เข้าใหม่ได้สกั การะสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิป์ ระจ�ำ
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการสร้างขวัญก�ำลังใจ เป็นแรงยึดเหนี่ยวในการมาศึกษาและการด�ำรงชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
และเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยอีกด้วย
4.4 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
เนือ่ งในวโรกาสพระราชพิธมี หามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ พิ์ ระบรมราชินนี าถ 12 สิงหาคม
องค์การบริหารนักศึกษาร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา ภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ พิ์ ระบรมราชินนี าถขึน้ เพือ่ แสดงความจงรักภักดี ส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของ
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ พิ์ ระบรมราชินนี าถทีม่ ตี อ่ พสกนิกรชาวไทย และแสดงออกถึงความกตัญญูตอ่ มารดาและผูม้ พี ระคุณ
โดยมีกจิ กรรมต่างๆ เช่น การประกวดค�ำกลอน ภาพถ่าย การมอบรางวัลโล่และเกียรติบตั รแก่แม่ดเี ด่นเพือ่ ให้เกียรติตระหนัก
ในความส�ำคัญของแม่ บริจาคโลหิต และกิจกรรมGive for Life “ท�ำดีเพื่อแม่ มอบแด่สังคม”อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม
ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ร่วมท�ำความดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย
4.5 พิธีไหว้ครูและแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ
อาจารย์และบุคลากรที่ปฎิบัติหน้าที่จนเกษียณอายุราชการเป็นบุคลากรที่มีความส�ำคัญต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมาเป็นอย่างยิ่ง ที่ผ่านชีวิตการท�ำงานอย่างทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และพลังความคิดมาเป็นเวลานาน ตลอดจน
เป็นแบบอย่างที่ดีในทุกๆด้าน และได้พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาให้ก้าวหน้าสืบต่อกันไปเป็นรุ่นๆ จนถึงวาระ
เกษียณอายุราชการ ดังนั้นเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ รวมถึงได้แสดงออกถึงความรัก ความกตัญญู อีกทั้งยังเป็นการ
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ยกย่องคุณงามความดีของบุคลากรที่ครบเกษียณราชการ จึงเห็นความส�ำคัญและจัดท�ำโครงการไหว้ครูและแสดง
มุทิตาจิตขึ้น เพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพ แก่บุคลากรผู้ซึ่งอุทิศตนเพื่อสร้างบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถ ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติสืบต่อไป
4.6 เปิดโลกกิจกรรม
มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมนักศึกษาขึน้ เพือ่ เปิดโอกาสให้นกั ศึกษาได้ทำ� งานร่วมกัน ได้สานสัมพันธ์ และปรึกษาหารือ
ระหว่างกัน ก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ซึ่งสัมพันธภาพที่ดีจะน�ำมาซึ่งความส�ำเร็จ ในการศึกษาและการด�ำรงชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข “กิจกรรมนักศึกษา” ถือเป็นเครื่องมือ ในการช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้การท�ำงานร่วมกับผู้อื่น
การแก้ปญ
ั หา การมีจติ อาสา และทักษะชีวติ ในด้านต่างๆ อันเป็นประโยชน์ตอ่ การศึกษาของนักศึกษา โดยทางมหาวิทยาลัย
ได้เน้นการพัฒนา ด้านกิจกรรมควบคู่กับการศึกษาเรียนรู้ เพื่อให้นักศึกษาเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมในอนาคต
การท�ำกิจกรรมของนักศึกษานับว่าเป็นประสบการณ์ทสี่ ำ� คัญและเป็นประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินชีวติ ในอนาคต จึงได้จดั กิจกรรม
“เปิดโลกกิจกรรม” ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3 (เข้าใหม่) ได้มีโอกาสเลือกเข้าชมรมต่างๆที่ตนสนใจและร่วม
ท�ำกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมต่อไป
4.7 สนับสนุนงบชมรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นสถาบันที่ให้ความรู้ทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งการเรียนการสอน
ไม่เพียงเน้นเฉพาะการศึกษาภายในห้องเรียนเท่านั้น สิ่งส�ำคัญที่จะพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพเพิ่มเติมมากขึ้นคือการท�ำ
กิจกรรมควบคู่กันไป เพื่อเป็นการพัฒนาให้สมบูรณ์ทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม นอกจากนี้ยังเป็นการฝึก
การท�ำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ และฝึกความสามัคคีของนักศึกษาอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมของชมรมนับเป็นกิจกรรมอีกรูปแบบ
หนึ่ ง ที่ มี ก ารเปิ ด โอกาสให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ท� ำ กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ว นรวมตามความถนั ด และความสนใจของตนเองได้ อ ย่ า ง
เต็มความสามารถ นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาในการเสริมสร้างความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้ง
เน้นการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์คือ เป็นผู้มีคุณธรรม คุณภาพ และคุณค่า จากการที่ได้ท�ำกิจกรรม เพื่อส่วนรวม
ร่วมกับผู้อื่น เนื่องจากในการจัดกิจกรรมของชมรมนั้น จ�ำเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณในการด�ำเนินกิจกรรมซึ่งงบประมาณ
ของชมรมที่มีอยู่อาจไม่เพียงพอต่อการด�ำเนินกิจกรรมภายในชมรม ดังนั้นองค์การบริหารนักศึกษาจึงได้จัดท�ำโครงการขึ้น
เพื่อสนับสนุนงบประมาณของชมรมเพื่อให้กิจกรรมต่างๆ ที่ทางชมรมได้จัดท�ำขึ้นบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม
4.8. ประเพณีลอยกระทงและการประกวดดาว-เดือน
ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีอันดีงามที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา มีความเชื่อ
ว่าการลอยกระทงหรือลอยประทีปนั้นก็เพื่อเป็นการสักการะรอยพระพุทธบาทที่พระพุทธเจ้า ทรงประทับพระบาทไว้
ณ หาดทรายริมแม่น�้ำนัมทามหานที ในประเทศอินเดีย อีกทั้งยังเป็นการขอขมาต่อ พระแม่คงคา ซึ่งเป็นพระแม่แห่งแม่น�้ำ
ล�ำคลองทีม่ นุษย์ใช้ในการอุปโภคและบริโภค ตลอดจนการทิง้ สิง่ ปฏิกลู ต่างๆลงในแม่นำ�้ อีกด้วย จากความเชือ่ ทัง้ สองมีความ
สอดคล้องกับวิถชี วี ติ ของสังคมไทย โดยคนไทยส่วนใหญ่นบั ถือพุทธศาสนา กรอปกับสังคมไทยยังเป็นสังคมของความอ่อนน้อม
ถ่อมตน ยึดถือความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ซึ่งก็ได้รับอิทธิพลจากศาสนาเป็นหลักด้วย และในขณะเดียวกัน อีกหนึ่งกิจกรรม
ที่จัดขึ้นพร้อมกันนั้นคือ กิจกรรมการประกวดดาว-เดือน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างพื้นที่ส�ำหรับแสดงความสามารถของนักศึกษา
ส่งเสริมความกล้าแสดงออก การใช้ปฏิภาณไหวพริบและทักษะมนุษยสัมพันธ์ซึ่งเป็นทักษะที่นักศึกษาจ�ำเป็นต้องใช้
เพื่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขในรั้วมหาวิทยาลัย ช่วยให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่น
ซึง่ เป็นสิง่ ทีด่ งี าม นอกจากนัน้ ยังเป็นการเฟ้นหาตัวแทนนักศึกษาทีส่ ามารถเป็นแบบย่างทีด่ แี ก่เพือ่ นนักศึกษา ทัง้ ในด้านการ
แต่งกาย บุคลิกภาพ และการแสดงออกทีถ่ กู ต้องเหมาะสม ตลอดจนเป็นการใช้เวลาว่างทีม่ รี ว่ มกันให้เกิดประโยชน์กอ่ ให้เกิด
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ความสามัคคีในหมู่คณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของเหตุผลดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรม
ประเพณีลอยกระทงและกิจกรรมการประกวดดาว-เดือน ขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความส�ำคัญของ
ประเพณีอันดีงาม มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ประยุกต์ประเพณีที่ดีงามให้มีความร่วมสมัย
เหมาะสมกับความสนใจของคนในสังคมปัจจุบัน และเป็นการประชาสัมพันธ์ศักยภาพของมหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้า และในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษารูปแบบที่ดีงามไว้
4.9 ตักบาตรวันพุธ
กิจกรรมตักบาตรท�ำบุญทุกวันพุธเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีจิตใจที่เอื้อเฟื่อ เผื่อแผ่ ลดความเห็นแก่ตัว
ท�ำให้จิตใจผ่องใสพร้อมกับการเรียน และยังถือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมเพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามในพระพุทธศาสนาให้
คงอยูต่ อ่ ไป ดังนัน้ องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการตักบาตรวันพุธเพือ่ รักษาขนบธรรมเนียม
ไทยที่ดี เพื่อให้นักศึกษาเกิดความส�ำนึกในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและเพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีความ
เสียสละรู้จักการให้
4.10 กีฬาตะโกรายเกมส์ ประสานมิตรไมตรีด้วยกีฬา
กีฬาถือเป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้กฎกติกา ซึ่งถูกก�ำหนดโดยความเห็นที่ตรงกันโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพักผ่อน
เพื่อความเพลิดเพลินและความส�ำเร็จ กีฬาถือเป็นกิจกรรมที่ควบคู่กับการแข่งขันและระบบคะแนน นับได้ว่าการเล่นกีฬา
เป็นการช่วยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาได้อย่างแยบยลโดยการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาประเภทต่าง ๆ ท�ำให้
สมาชิกของกลุ่มเกิดการปรึกษาหารือร่วมกันตัดสินใจเลือกกระท�ำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งด้วยกัน ซึ่งส่งเสริมทักษะในการ
ก�ำหนดกฎระเบียบและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ก�ำหนดไว้อย่างมีความสุข ผลของการเล่นกีฬาอาจมีทั้งชนะหรือพ่ายแพ้
ซึ่งสามารถฝึกให้นักศึกษารู้จักอดทน อดกลั้น เสียสละ สร้างเสริมวินัย และความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามกฎระเบียบกติกา
มีทักษะในการบริหารจัดการ เสียสละ ช่วยเหลือบุคคลอื่นด้วยความเต็มใจ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น
อีกทั้งช่วยให้ห่างไกลยาเสพติด ซึ่งเป็นภัยคุกคามของสังคมและประเทศชาติ ทั้งยังมีกิจกรรมที่สานสัมพันธไมตรีระหว่าง
นักศึกษา อาจารย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และเป็นการคัดตัวนักกีฬาที่มีศักยภาพ และความ
สามารถไปแข่งขันในกีฬาระดับมหาวิทยาลัยซึ่งจะเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป อีกทั้งยังมีกิจกรรมการ
แข่งขันแสตนเชียร์ พร้อมทัง้ ขบวนนักศึกษาเกีย่ วกับพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ และเพือ่ เป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี
ที่ดีงามนี้ไว้สืบต่อไป
5. ผลลัพธ์ที่ได้
นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ ร้างสรรค์เป็นประโยชน์ตอ่ นักศึกษาโดยทีน่ กั ศึกษามีความสัมพันธ์อนั ดีกบั นึกศึกษา
ชั้นปีเดียวกันรวมถึงนักศึกษาได้พัฒนาตนเองในด้านต่างๆจากกิจกรรมที่องค์การบริหารนักศึกษาได้จัดขึ้นในทุกๆด้าน
6. ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ
6.1 ในการจัดท�ำโครงการต่างๆจัดแบ่งโครงการให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการให้ออกแบบวางแผนโครงการที่ตนเอง
รับผิดชอบให้มคี วามแตกต่างประสิทธิภาพและน�ำข้อเสนอแนะจากโครงการทีผ่ า่ นมามาเป็นแนวทางปฏิบตั โิ ครงการทีต่ นเอง
รับผิดชอบ
6.2 มีการประชุมวางแผนจัดท�ำโครงการกับสมาชิกองค์การบริหารนักศึกษาเพื่อรับข้อเสนอแนะจากสมาชิก
ในองค์กร
6.3 มีการประชุมแบ่งภาระหน้าที่ตามฝ่ายที่ทางผู้รับผิดชอบโครงการก�ำหนดตามความถนัดหรือหน้าที่ที่สมาชิก
สนใจเพื่อพัฒนาตนเอง
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6.4 มีการประชุมติดตามงานเพื่อสอบถามความคืบหน้าของโครงการและช่วยเหลือหากฝ่ายต่างๆ ปฏิบัติหน้าที่
6.5 มีการประชุมสรุปงานเมื่อจัดท�ำโครงการส�ำเร็จเพื่อน�ำข้อผิดพลาดมาปรับใช้ในโครงการถัดไป

7. การน�ำไปใช้ประโยชน์
ในแต่ละโครงการที่จัดขึ้นทางผู้รับผิดชอบโครงการจะท�ำรูปเล่มสรุปโครงการของตนเองไว้เพื่อรายงานผลส่งต่อ
กองพัฒนานักศึกษา สภานักศึกษา และใช้สำ� หรับเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมขององค์การบริหารนักศึกษาในปีการศึกษา
หน้า รวมถึงให้ผู้ที่มาศึกษาดูงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�ำความรู้ไปใช้
8.1 แบบประเมินออนไลน์ ให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ท�ำแบบประเมินโครงการตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนด
และมีช่องเพื่อเสนอความคิดเห็นส�ำหรับข้อคิดเห็นอื่นๆที่นักศึกษาอยากเพิ่มเติมเพื่อให้ทางองค์การบริหารนักศึกษาได้น�ำ
ข้อคิดเห็นมาปรับใช้พัฒนาในโครงการต่อไป
8.2 คูปองเข้าร่วมกิจกรรม ให้นักศึกษาน�ำคูปองที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมน�ำมาเช็คชื่อตนเองในระบบ
ออนไลน์โดยที่นักศึกษาไม่ต้องเช็คชื่อกับใบรายชื่อแบบกิจกรรมในปีการศึกษาที่ผ่านมา
9. บุคคลอ้างอิง
นายสมชาย นวนกลาง		
นางสาววิชุดา ผ่านอ้น		
นางสาวรังสิยา เวหา		
นางสาวนฤมล เต่าทอง		
นางสาวอทิตยา อัดทวีคูณ		
นางสาวพิชญา หันสันเทียะ		
นางสาวสุพิชา เอกบุตร		
นายเอกชาติ ธนะกูลชัย		
นางสาวสหทัย ไชยสาร		
นายนัฐชา แก้วสมบัติ		

หัวหน้างานกิจกรรม
นักวิชาการศึกษา
นายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ
รองนายกองค์การฯฝ่ายบริหาร
รองนายกองค์การฯฝ่ายกิจกรรม
รองนายกองค์การฯฝ่ายกิจการพิเศษ
รองนายกองค์การฯฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม
รองนายกองค์การฯฝ่ายวางแผนและนโยบาย
รองนายกองค์การฯฝ่ายบ�ำเพ็ญประโยชน์
รองนายกองค์การฯฝ่ายกีฬาและนันทนาการ

10. ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล นางสาวนฤมล เต่าทอง
สถานที่ท�ำงานปัจจุบัน ส�ำนักงานองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ชั้น 1 อาคารศูนย์อาหาร
ประวัติการศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
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