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มหาวิทยาลัยมีโครงการ และกิจกรรมที่ใช้กระบวนการของการจัดการความรู้ ในการส่งเสริมให้
ทุก ๆ ระดับ ทัง้ ระดับบุคคล หน่วยงาน และมหาวิทยาลัย ได้มกี ารพัฒนา ยกระดับ และเพิม่ ประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติงาน   และมีคณะกรรมการจัดการความรู้ ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรจากหลากหลายหน่วย
งานของมหาวิทยาลัย เป็นฟันเฟืองส�ำคัญในการขับเคลื่อนให้การด�ำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  มีความ
สม�่ำเสมอ ซึ่งนับเวลาได้เกือบทศวรรษ ทุกสิ่งที่ได้ด�ำเนินการมานั้น น�ำไปสู่ผลลัพธ์ในเชิงคุณภาพที่ชัดเจน
ทั้งในตัวบุคคล และหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงานทั้งในภาพของคณะกรรมการ บุคลากรประจ�ำหน่วยงาน ผู้มี
ส่วนร่วม ทุก ๆ ฝ่าย เกิดการเรียนรู้จากสิ่งที่ได้จากการปฏิบัติจริง ซึ่งมีทั้งความส�ำเร็จที่บรรลุตามเป้า
หมายที่ตั้งไว้ และยังมีคีย์หลักส�ำคัญของการพัฒนา คือ ปัญหา และอุปสรรค ที่พบจากการด�ำเนินงาน
เพราะปัญหาท�ำให้เกิดความคิด คิดในเชิงสร้างสรรค์เพื่อหาวิธีการแก้ไขให้ดีขึ้น น�ำไปสู่การพัฒนา การ
สั่งสมประสบการณ์ และเกิดทักษะ ความช�ำนาญในที่สุด
ในนามของผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดงความชื่นชม ทั้งคณะ
กรรมการ บุคลากรทุกฝ่ายของมหาวิทยาลัย สถาบันเครือข่าย รวมทั้งบุคลากร ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
ที่ท�ำให้เกิดบรรยากาศของการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ชัดเจน และจะ
ยิง่ มีความชัดเจนมากยิง่ ขึน้ ต่อไปด้วยการมีสว่ นร่วมของทุก ๆ ฝ่าย ทัง้ จากภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  ฝอยพิกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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การด�ำเนินการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ ของคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมานั้น ด�ำเนินมาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 7 ปี ซึ่งในปี พ.ศ.2561 นี้ มหกรรมการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 7 : NRRU Show & Share 2018 เกิดขึ้นได้เนื่องจากบุคลากรทุกฝ่ายร่วมแรง
ร่วมใจ ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง ต่างช่วยกันดูแล และรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หรืองานที่
ตนเองมีสว่ นเกีย่ วข้องได้อย่างดี และมีประสิทธิภาพ กระบวนการจัดการความรูท้ คี่ ณะกรรมกรรมการจัดการ
ความรู้ด�ำเนินการ เป็นสิ่งส�ำคัญในการขับเคลื่อน กระตุ้น และจุดประกายการจัดการความรู้ให้เกิดขึ้นกับ
บุคลากรทุกฝ่ายของมหาวิทยาลัย ซึง่ กระบวนการจัดการความรูไ้ ด้มาจากสิง่ ทีค่ น้ พบจากการปฏิบตั งิ านจริง
ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  มีการบันทึกและรวบรวม อีกทั้งตัวแทนจากทุกหน่วยงานได้ร่วมกันกลั่นกรอง
มีการน�ำไปใช้จนได้ผลลัพธ์ทดี่ เี ป็นทีป่ ระจักษ์ รวมทัง้ ได้ขอ้ สังเกต ปัญหา อุปสรรค ทีเ่ ป็นประโยชน์สามารถ
น�ำมาใช้ปรับปรุงกระบวนงานได้เป็นอย่างดีด้วย
ในนามของประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอขอบคุณ
บุคลากรทุกฝ่ายทีไ่ ด้เข้ามามีสว่ นร่วมและเป็นส่วนส�ำคัญในการขับเคลือ่ นให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ และจะด�ำเนินไปอย่างต่อเนื่องสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ของท้องถิ่น” ต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองชัย  บุญศักดิ์
ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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โครงการมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : NRRU Show & Share มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา มีขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2555 และจัดต่อเนื่องถึงปีปัจจุบัน เป็นครั้งที่ 7 กิจกรรมส�ำคัญ
กิจกรรมหนึง่ ได้แก่ การน�ำเสนอแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ที ไี่ ด้จากการด�ำเนินงาน หรือองค์ความรูท้ ไี่ ด้จากการจัดการ
ความรู้ ของหน่วยงาน หรือบุคลากร ทั้งจากหน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย การน�ำเสนอ
แนวปฏิบัติที่ดีในรูปแบบบทความ และมีการรวบรวมเป็นเล่มแนวปฏิบัติที่ดีมีขึ้นนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2557
แนวปฏิบตั ทิ ดี่ ี “มหกรรมการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ครัง้ ที่ 3” NRRU Show & Share 2014 และในปี 2561 นี้
แนวปฏิบัติที่ดี ในโครงการมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 7 : NRRU Show & Share 2018
ประกอบด้วยแนวปฏิบัติที่ดี 2 ด้าน ได้แก่ แนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการความรู้ สายวิชาการ และ
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการความรู้ สายสนับสนุน  โดยมีทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย
ให้ความสนใจและส่งผลงานแนวปฏิบตั ทิ ดี่ เี ข้าร่วมโครงการเป็นจ�ำนวนมาก ซึง่ ทุกบทความได้รบั การรวบรวม
และจัดท�ำในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และส่วนหนึ่งได้รับการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์
ต่อการเผยแพร่ต่อไป
คณะกรรมการด�ำเนินงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือรวมผลงานแนวปฏิบัติที่ดี ในโครงการ
มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 7 : NRRU Show & Share 2018 ฉบับนี้จะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์
ต่อผู้ที่ได้ศึกษา และน�ำแนวปฏิบัติที่ดีนี้ไปปรับใช้ต่อไป

คณะกรรมการจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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รวมพลัง สร้างสรรค์ แบ่งปัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1. ที่มาและความส�ำคัญ
คณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ด�ำเนินการขับเคลื่อนการ
จัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการทบทวน วิเคราะห์และ
สรุปการด�ำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2559 และจัดท�ำแผนการ
จัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 ขึ้น แผนการจัดการความรู้ดังกล่าว ประกอบด้วย
โครงการ และกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุน ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นการด�ำเนิน
การจัดการความรู้ทั่วทั้งองค์กร มีโครงการ/ กิจกรรม ของหน่วยงาน และของมหาวิทยาลัยที่บูรณาการ
ตามพันธกิจหลัก 4 ประการ ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ศิลปะและวัฒนธรรม
อีกทั้งยังเสริมด้านการบริหารจัดการ และการบูรณาการองค์ความรู้จากการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติงาน
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยมีโครงการที่ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง ให้ผลลัพธ์การจัดการความรู้ในเชิง
ประจักษ์ อีกทั้งเป็นโครงการที่มีท้ังหน่วยงานภายในและภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ/ กิจกรรม
ได้แก่ มหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 6 : NRRU Show & Share 2017 นอกจากนี้แล้วยังมี
โครงการ Lunch talk ปี พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องและขยายผลจากปี พ.ศ. 2559 กิจกรรม
Lunch Talk ปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการฯ ได้ด�ำเนินกิจกรรมทุกคณะ ส�ำนัก และสถาบัน ได้เข้าร่วม
กิจกรรมโดยให้ผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจ สามารถกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากยิ่งขึ้น และบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อให้การด�ำเนินการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีความต่อเนื่องและ
ส่งผลต่อการด�ำเนินงานให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ในปี พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยจึงได้มกี ารทบทวนคณะ
กรรมการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และได้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท�ำแผนการจัดการ
ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีการร่วมประเมินผลการด�ำเนิน
งาน วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และความส�ำเร็จตามแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อีก
ทัง้ พิจารณาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และข้อมูลอืน่ ๆ ทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง เชือ่ มโยงกัน และได้แผนการ
จัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีเป้าหมายของการจัดการความรู้ร่วมกัน คือ เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ และบูรณาการการจัดการความรูก้ บั งานประจ�ำเพือ่ มุง่ สูก่ ารเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งการเรียน
รู้ของท้องถิ่น”
ดังนัน้ คณะกรรมการจัดการความรู้ จึงได้รว่ มกันก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินกิจกรรมตามแผนการ
จัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวคิด “คนส�ำราญ
งานส�ำเร็จ” เพือ่ ให้บคุ ลากรทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมมีความสุข ประสบความส�ำเร็จในการปฏิบตั หิ น้าที่ มีการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งสามารถเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานได้ อันจะก่อให้เกิดสังคมแห่งการ
เรียนรู้ที่ยั่งยืนต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
2.2 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างบุคลากร
2.3 เพื่อสร้างบรรยากาศการท�ำงานที่มีความสุข และได้ผลงานที่ดี
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3. ผู้ใช้ความรู้
ผู้รับผิดชอบการจัดการความรู้ของหน่วยงาน หรือผู้ที่สนใจทั่วไป
4. มีการใช้กระบวนการจัดการความรู้
ขั้นที่ 1 “ทบทวนผลงาน”
คณะกรรมการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ด�ำเนินการ
ทบทวนผลการด�ำเนินการจัดการความรู้ในรอบปี 2560 ผ่านการท�ำ AAR (After Action Review) และ
การประเมินผลตามแผนปฏิบตั กิ ารจัดการความรู้ รวมถึงการท�ำ SWOT เพือ่ ให้ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
ปัญหาอุปสรรค ความส�ำเร็จ และสิ่งที่ยังไม่ส�ำเร็จ จากกระบวนการต่าง ๆ นี้ ท�ำให้ได้เห็นประเด็นส�ำคัญ
คือ กิจกรรมส่วนใหญ่ในปี 2560 ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรดีมาก สามารถกระตุ้นให้เกิดความร่วม
มือในการท�ำงานเพิ่มขึ้น และหลายหน่วยงานได้จัดกิจกรรมตามแนวทางของ ปี 2560 แต่มีบางกิจกรรมที่
ไม่สามารถด�ำเนินการได้ส�ำเร็จ ได้แก่ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดการความรู้ ในรูปแบบเว็บไซต์
รวมทั้งมีประเด็นความต้องการพัฒนาทักษะความสามารถในการเขียนแนวปฏิบัติที่ด้านการจัดการความรู้
ดังนั้นกรรมการจัดการความรู้จึงได้น�ำประเด็นเหล่านี้มาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการความรู้ใน
ปี 2561 ต่อไป
ขั้นที่ 2 “วางแผนงาน”
หลังจากการทบทวน และวิเคราะห์ ผลงานปีที่ผ่านมา คณะกรรมการจัดการความ
รูข้ องมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้นำ� ผลสรุปมาใช้ในการวางแผน และก�ำหนดกิจกรรม ส�ำหรับการ
จัดการความรู้ ปี 2561 ประกอบด้วย 3 แผนงาน 4 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
แผนงานที่ 1 แสวงหา เรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้ มี 1 โครงการ ได้แก่ โครงการ
ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารหลักสูตร/การบริหารจัดการ/การปฏิบัติงาน แบ่งเป็น  2 กิจกรรม คือ
การแสวงหาความรู้สายวิชาการ และการแสวงหาความรู้สายสนับสนุน
แผนงานที่ 2 บูรณาการความรู้ มี 1 โครงการ ได้แก่ โครงการบูรณาการการ
จัดการความรู้กับพันธกิจ โดยจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะความสามารถในการเขียนแนว
ปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการความรู้
แผนงานที่ 3 เผยแพร่ความรู้ มี 2 โครงการ ได้แก่ โครงการมหกรรมการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ : NRRU Show & Share 2018 และโครงการส่งเสริมการใช้ Fan Page Social Network
และฐานข้อมูล เพื่อประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เมื่อได้แผนการจัดการความรู้ ปี 2561 คณะกรรมการจัดการความรู้ ได้น�ำเสนอต่อ
กบ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และส่งเสริมสนับสนุนการด�ำเนินงานทั้งด้านบุคลากร และด้านงบ
ประมาณ
ขั้นที่ 3 “ประสานพลัง”
คณะกรรมการจัดการความรูฯ้ ได้มกี ารประชุมชีแ้ จงแผนการจัดการความรู้ ปี 2561
และประสานความร่วมมือจากหน่วยงานและบุคลากรในมหาวิทยาลัย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานเพื่อ
ด�ำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดผลที่ดี และท�ำงานได้อย่างมีความสุข ประกอบด้วย ทีมงาน
แสวงหาแนวปฏิบัติที่ดี ทั้งสายสอนและสายสนับสนุน ทีมงานจดบันทึก ทีมงานบูรณาการจัดการอบรมเชิง

ี่ ี
มหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 7 : NRRU Show & Share 2018 แนวปฏิบัติทด

3

ปฏิบัติการ “การเขียนแนวปฏิบัติที่ดี” ทีมงานพัฒนาระบบจัดการสารสนเทศการจัดการความรู้ ทีมงานจัด
ท�ำเอกสารแนวปฏิบัติที่ดี และทีมงานการจัดมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : NRRU Show & Share
2018 รวมถึงทีมงานการเงินและธุรการ และทีมประสานงาน โดยสมาชิกของแต่ละทีมเป็นบุคลากรทีม่ คี วาม
รู้ความสามารถในด้านนั้น และมีความยินดีที่ได้ร่วมท�ำกิจกรรม
ขั้นที่ 4 “แบ่งปันความรู้”
เมื่อได้ด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดปี 2561 ผลงานและความรู้ที่ได้จะมีการเผย
แพร่ผ่านหนังสือแนวปฏิบัติที่ดี ปี 2561 และเว็บไซต์การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยในรูปบทความ
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการแบ่งปันความรู้ให้แก่สังคม ผ่านกิจกรรม NRRU Show & Share 2018 เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
5. ผลลัพธ์หรือองค์ความรู้ที่ได้
องค์ความรู้ที่ได้จากการด�ำเนินกิจกรรรม “คนส�ำราญ งานส�ำเร็จ” ในครั้งนี้ คือ กระบวนการ
ด�ำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาให้ประสบความส�ำเร็จและมี
ประสิทธิภาพ ใน 4 ขั้นตอน
ขั้นที่ 1 “ทบทวนผลงาน”
เป็นขั้นตอนการเรียนรู้จากผลงานที่ผ่านมาอย่างไม่มีอคติ เพื่อเป็นการทบทวนสิ่งที่
เกิดขึ้นจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา เป็นการประเมินผลงานตามความเป็นจริง ประโยชน์ที่เกิดขึ้น และ
สะท้อนปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น  
ขั้นที่ 2 “วางแผนงาน”
เป็ น ขั้ น ตอนการน� ำ ผลที่ ไ ด้ จ ากการ
ทบทวนผลงาน มาใช้ในการวางแผนเสริมจุดแข็ง แก้ไขจุดอ่อน
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ และเรียนรู้ที่จะเดินไปข้างหน้าอย่างมีเป้า
หมาย
ขั้นที่ 3 “ประสานพลัง”
เป็นขั้นตอนของการสร้างความร่วมมือ
ของหน่วยงานและบุคลากรทุกภาคส่วน เพื่อสร้างพลังของการ
ท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้นที่ 4 “แบ่งปันความรู้”
เป็นขั้นตอนของการน�ำความรู้และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน มาแลกเปลี่ยน
และแบ่งปันให้สังคมและชุมชน เพื่อการเรียนรู้ที่รอบด้านและก่อให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้
6. ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)
6.1 ด้านวิธีการท�ำงาน
1) การวิเคราะห์ผลปีที่ผ่านมาอย่างตรงไปตรงมา
2) มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
6.2 ด้านบุคลากร
1) บุคลากรให้ความร่วมมือ
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2) ทีมงานปฏิบัติหน้าที่เต็มก�ำลังความสามารถ
6.3 ด้านการบริหาร
1) ฝ่ายบริหารให้ความส�ำคัญมากขึ้น
2) มีการจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจน
7. การน�ำไปใช้ประโยชน์
ความรู้ที่ได้สามารถน�ำไปใช้ในการจัดการความรู้ของหน่วยงาน หรือน�ำไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติอื่น ๆ ได้ โดยปฏิบัติตาม 4 ขั้นตอน ได้แก่ ทบทวนผลงาน วางแผนงาน ประสานพลัง และแบ่ง
ปันความรู้
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�ำความรู้ไปใช้
แบบประเมินการจัดกิจกรรม และการประเมินผลการด�ำเนินงานในภาพรวม
9. แหล่งอ้างอิง หรือ บุคคลอ้างอิง
กรรมการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปี 2561
กรรมการแสวงหาความรู้ ปี 2561
กรรมการฝ่ายจัดท�ำเอกสารแนวปฏิบัติที่ดี ปี 2561
กรรมการฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการความรู้ ปี 2561
กรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล ปี 2561
กรรมการจัดกิจกรรม Show & Share 2018 ปี 2561
10. ประวัติผู้เขียน
ชื่อ – นามสกุล
สถานที่ท�ำงานปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา

อีเมล
หมายเลขโทรศัพท์

ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ พงศ์กิจวิทูร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ปร.ด. สารสนเทศศึกษา ม.ขอนแก่น
ค.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
วท.บ. สถิติ ม.ขอนแก่น
rungrote.p@nrru.ac.th
081-7905410
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การเข้าสู่ต�ำแหน่งทางวิชาการด้านงานวิจัย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1. ที่มาและความส�ำคัญ
ตามที่ ก.พ.อ. ได้ประกาศหลักเกณฑ์การแต่งตัง้ บุคคลให้ดาํ รงตําแหน่ง ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในเดือนตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นช่องทางในการพัฒนา
คุณภาพวิชาการและนวัตกรรมของประเทศ รวมทั้งครอบคลุมผลงานที่คณาจารย์ได้นําความรู้ความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตนมาใช้ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาชุมชน สังคม หรือประเทศ ตลอด
จนผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาไทยก้าวสู่ความเป็น สถาบันอุดมศึกษาชั้นนําระดับนานาชาติและเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนัน้ ท�ำให้กระแสการเข้าสูต่ ำ� แหน่งทางวิชาการของบุคลากร
สายสอนของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับความสนใจสูงขึ้น เนื่องการเกณฑ์ใหม่ที่เพิ่งประกาศนี้ได้
เพิ่มความเข้มข้นกว่าเกณฑ์เก่าที่ก�ำลังจะสิ้นสุดลงในเดือนตุลาคม 2561 ดังนั้นฝ่ายวิเคราะห์แผนและ
ประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ขึ้น ในวัน
ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เพือ่ ใช้เป็นกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้บคุ ลากรมีความพร้อมเข้าสูต่ ำ� แหน่ง
ทางวิชาการได้ทันตามที่มุ่งหวัง
2. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
2.1 เพื่อส่งเสริมกระบวนการจัดการองค์ความรู้ในด้านวิชาการ
2.2 เพื่อส่งเสริมให้สายวิชาการมีแนวทางและเทคนิคในการเข้าสู่ต�ำแหน่งทางวิชาการด้าน
งานวิจัย
3. ผู้ใช้ความรู้
3.1 บุคลากรสายสอนในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3.2 บุคลากรสายสอนอื่น ๆ ที่สนใจ
4. กระบวนการ
4.1 ขั้นตอนการบ่งชี้ความรู้
ในขัน้ ตอนนี้ ผูด้ ำ� เนินโครงการได้ทำ� งานประชุมกับตัวแทนหลักสูตรในคณะเพือ่ บ่งชีค้ วามรูท้ ี่
องค์การมีความต้องการ โดยจากการอภิปรายผลจากการประเมินคุณภาพการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า
คะแนนในตัวชี้วัดด้านอาจารย์ที่มีต�ำแหน่งทางวิชาการต�่ำมาก จึงควรต้องเร่งแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน
ประกอบกับในปลายปีนี้จะมีการเริ่มต้นการใช้เกณฑ์เข้าสู่ต�ำแหน่งทางวิชาการใหม่ซึ่งมีเกณฑ์ที่เข้มข้น
กว่าเดิม ซึ่งจากการประชุมสรุปว่ามีความต้องการความรู้ในเรื่องการเข้าสู่ต�ำแหน่งทางวิชาการโดยเน้น
หนักด้านการใช้งานวิจัยเพื่อเข้าสู่ต�ำแหน่งเป็นหลัก
4.2 การสร้างและแสวงหาความรู้
     ผู้ด�ำเนินโครงการได้มีการเชิญผู้ที่มีองค์ความรู้ในด้านการเข้าสู่ต�ำแหน่งทางวิชาการ
โดยเน้นหนักด้านการใช้งานวิจัย โดยในครั้งนี้ได้เชิญ ผศ.ดร.นิรันดร์ คงฤทธิ์ จากคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมาให้ความรู้กับอาจารย์ในคณะ
4.3 ขั้นตอนการประมวลผลและกลั่นกรองความรู้
หลังจากที่ได้ด�ำเนินกิจกรรมพบว่า แนวทางการเข้าสู่ต�ำแหน่งทางวิชาการโดยใช้ผลงานด้าน
งานวิจัยนั้น มีประเด็นหลัก ๆ ดังนี้
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4.3.1 ควรระวังเรื่องการตีพิมพ์เนื้อหาเดียวกันหลายที่เช่น เนื้อหาด้านวิจัยเหมือนกัน แต่ตี
พิมพ์แยกเป็นภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ
4.3.2 กระบวนการวิจัยต้องถูกต้องตามหลักการวิจัย
4.3.3 ควรมุ่งตีพิมพ์ในฐานการวิจัยที่ได้รับการยอมรับ
4.3.4 แต่ละมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานไม่เหมือนกัน
4.3.5 งานวิจัยต้องไม่เกี่ยวข้องกับที่เรียนมา ซึ่งผู้พิจารณาภายนอกอาจขอดูเล่มวิทยานิพนธ์
เพื่อตรวจสอบ
4.3.6 การแบ่งสิทธิรว่ มในผลงานวิจยั เป็นสิง่ ส�ำคัญ ควรตกลงเรือ่ งนีใ้ ห้เรียบร้อยและเป็นลาย
ลักษณ์อักษร
4.3.7 การขอต�ำแหน่งทางวิชาการระดับ ผศ. ต้องวางแผนขอในสาขาที่สามารถขอในระดับ
รศ. ได้ด้วย เพื่อป้องกันการขอเข้าสู่ต�ำแหน่งแบบพิเศษ (ข้ามสายวิชาการ) ที่จะต้องผ่านกระบวนการ
ที่เข้มข้นกว่าเดิม
4.4 ขั้นตอนการแลกเปลี่ยนความรู้
ในกิจกรรมครัง้ นีไ้ ด้เน้นหนักในเรือ่ งการแลกเปลีย่ นความรูร้ ะหว่างวิทยากรกับผูเ้ ข้าร่วม เพือ่
ท�ำความเข้าใจข้อสงสัยและรับทราบข้อเท็จจริงทีเ่ กิดขึ้นในกระบวนการเข้าสูต่ ำ� แหน่งทางวิชาการ ซึ่งใน
ภาพรวมแล้วผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีก�ำลังใจและคลายข้อกังวลในข้อมูลที่ไม่จริงหลาย ๆ เรื่อง
5. ผลลลัพธ์ที่ได้
หลังจากกิจกรรมนีไ้ ด้สนิ้ สุดลง ได้มจี ำ� นวนอาจารย์ของคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมทีต่ อ้ งการ
เข้าสู่ต�ำแหน่งทางวิชาการโดยใช้งานวิจัย แจ้งความประสงค์สมัครเข้าโครงการอบรมเพื่อเข้าสู่ต�ำแหน่ง
ทางวิชาการของมหาวิทยาลัย จ�ำนวน 10 คน และเตรียมส่งเอกสารจ�ำนวน 8 ราย (เฉพาะด้านวิจัย)
ซึ่งเป็นจ�ำนวนที่มากที่สุดเท่ามีเคยมีมาในคณะ โดยทั้งหมดมีผลงานด้านงานวิจัยพร้อมแล้ว ซึ่งคณะ
กรรมการด�ำเนินงานจัดการองค์ความรูข้ องคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม จะได้ทำ� การเก็บผลลัพธ์มาเพือ่
ปรับปรุงกิจกรรมในครั้งหน้าที่เป็นการเข้าผลงานทางวิชาการด้วยเกณฑ์ใหม่ต่อไป
6. ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)
6.1 ปัจจัยด้านบุคคลและความร่วมมือ
     6.1.1 มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน
    
6.1.2 มีการจัดท�ำแผนการจัดการความรู้ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
              6.1.3 มีการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้
         
6.1.4 มีการให้ความร่วมมือจากวิทยากรภายนอกอย่างดี
        6.2 ปัจจัยด้านงบประมาณ
      มีการจัดสรรงบประมาณในการด�ำเนินกิจกรรมอย่างชัดเจนและเหมาะสม
6.3 ปัจจัยด้านเวลาและสถานที่
      มีการจัดกิจกรรมตามแผนที่ก�ำหนดไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม
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6.4 ปัจจัยภายนอก
6.4.1 มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนให้มีโครงการอบรมเพื่อเข้าสู่ต�ำแหน่งทาง
วิชาการอย่างต่อเนื่อง
6.4.2 เกณฑ์การขอต�ำแหน่งที่จะมีการปรับเปลี่ยนที่มีการส่งผลงานด้านวิชาการ
จ�ำนวนมากขึ้น
7. การน�ำไปใช้ประโยชน์
สามารถน�ำไปใช้ในสถานศึกษาที่จ�ำเป็นต้องผลิตผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ เพื่อสอดคล้อง
กับเกณฑ์ประกันคุณภาพทางการศึกษา
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�ำความรู้ไปใช้
จ�ำนวนผู้ขอต�ำแหน่งทางวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้วยผลงานวิชาการประเภท
วิจัย
9. แหล่งอ้างอิง หรือ บุคคลอ้างอิง
9.1 คณะกรรมการด�ำเนินงาน
ดร.ปรัชญ์
บุญแซม
หัวหน้าโครงการ
ดร.อรอนงค์
แสงผ่อง
กรรมการ
นายณพิตร
วัฒนวีรพงษ์
กรรมการ
นางสาวละอองดาว ขุนงิ้ว
กรรมการ
ดร.อ่อนลมี
กมลอินทร์
กรรมการ
นางสาวปราณี
เท่ากลาง
กรรมการ
นางสาวสุวพัชร
คัดจันทึก
กรรมการ
ดร.ชิตพงศ์
เวชไธสงค์
กรรมการ
ดร.ทศพร
จันทร์เผือก
กรรมการ
นางสาวขวัญนภา สิทธิ์ประเสริฐ
กรรมการ
นางสาวสายม่าน เสมาภักดี
กรรมการและเลขานุการ
9.2 ผู้น�ำองค์ความรู้ไปใช้
อ.ดุริวัฒน์  
ตาไธสง
ดร.อ่อนลมี
กมลอินทร์
อ.ไพโรจน์  
พุทธโอวาท
ดร.ดวงดาว
วัฒนากลาง
อ.สถิตพงษ์
วงศ์สง่า
ดร.อรอนงค์
แสงผ่อง
ดร.ปรัชญ์
บุญแซม
อ.อนุชิต
คงฤทธ์
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การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการท�ำงาน (WIL) และสหกิจศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1. ที่มาและความส�ำคัญ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับการสถาปนาตั้งแต่ปี พ.ศ.
2529 จนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลา 32 ปี มีการจัดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก
รวมจ�ำนวน 14 หลักสูตร ในจ�ำนวนนี้เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 11 หลักสูตร ใช้ระยะเวลาในการ
ศึกษา 4 ปี หรือ 2 ปี (ต่อเนื่อง) ปัจจุบันคณะวิทยาการจัดการ มีจ�ำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น 4,267 คน
จากจ�ำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น 17,063 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 25 (ข้อมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2561.
ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) จากการที่ประเทศไทยได้เข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มตัวที่
เห็นได้จากจ�ำนวนนักเรียน นักศึกษา ในสถาบันการศึกษาที่ลดลงอย่างชัดเจนในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา
ประกอบกับก่อนหน้าที่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัย ได้มีการเปิดหลักสูตร
ใหม่จ�ำนวนมาก ท�ำให้จ�ำนวนรับนักศึกษาโดยภาพรวมไม่สอดคล้องกับจ�ำนวนนักเรียน นักศึกษา ที่
เป็นกลุ่มเป้าหมาย ก่อให้เกิดการแข่งขันกันรุนแรง
นอกจากนักเรียน นักศึกษา ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักจะเป็นตัวแปรในการเลือกเรียนใน
หลักสูตรที่ตนเองต้องการจะเรียนได้อย่างเต็มที่แล้ว ตัวแปรที่ส�ำคัญตัวหนึ่งที่เป็นตัวก�ำหนดว่าหลักสูตร
หรือสาขาใดที่จะช่วยสนับสนุนการเลือกเรียนของนักเรียน นักศึกษา คือ ผู้ใช้บัณฑิต หรือหน่วยงาน
ต่าง ๆ ซึง่ ผูใ้ ช้บณั ฑิตย่อมต้องการรับบัณฑิตทีส่ ามารถปฏิบตั งิ านได้ทนั ทีเข้าท�ำงาน หรือไม่ตอ้ งใช้เวลา
ในการเรียนรู้งานนาน ดังนั้น การที่จะผลิตบัณฑิตให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต คณะ
วิทยาการจัดการ จึงมีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการท�ำงาน ที่เป็นการจัดท�ำ
กระบวนการเรียนการสอนทีท่ ำ� ให้นกั ศึกษาได้เกิดการเรียนรูท้ งั้ ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ แต่การทีจ่ ะ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบนี้ให้ประสบความส�ำเร็จได้นั้น จ�ำเป็นที่จะต้องให้อาจารย์ที่เป็นผู้ผลิต
บัณฑิตในแต่ละหลักสูตรโดยตรงมีความรู้และความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบนี้ก่อน จึง
เป็นที่มาในการก�ำหนดหัวข้อการจัดการความรู้ในเรื่อง การจัดการการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการ
ท�ำงาน (Work Integrated Learning) และสหกิจศึกษา
2. วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของการจัดการความรูเ้ รือ่ งการการจัดการเรียนการสอนทีบ่ รู ณาการกับการท�ำงาน
(WIL) และสหกิจศึกษาของคณะวิทยาการจัดการนั้น แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือวัตถุประสงค์ระยะสั้น
และวัตถุประสงค์ระยะยาว ดังนี้
วัตถุประสงค์ระยะสั้น
2.1 เพือ่ สร้างความรูแ้ ละความเข้าใจให้กบั บุคลากรของคณะวิทยาการจัดการในเรือ่ งของการ
จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการท�ำงาน และสหกิจศึกษา
2.2 เพื่อเพิ่มจ�ำนวนหลักสูตร และนักศึกษาที่มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบสหกิจศึกษา
วัตถุประสงค์ระยะยาว คือ เพือ่ เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรเพือ่ น�ำไปสูก่ ารจัดการเรียนการสอน
ที่บูรณาการกับการท�ำงานในอนาคต
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3. ผู้ใช้ความรู้
3.1 คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3.2 คณาจารย์สังกัดคณะ หรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่สนใจ
4. มีการใช้กระบวนการจัดการความรู้
จากการที่วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้ของคณะวิทยาการจัดการได้แบ่งออกเป็น 2
ระยะ คือระยะสัน้ และระยะยาว ดังนัน้ ในการน�ำเสนอครัง้ นีจ้ งึ เป็นการจัดการความรูต้ ามวัตถุประสงค์
ระยะสั้น ดังกระบวนการต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การบ่งชี้ความรู้ คณะวิทยาการจัดการ มีแผนยุทธศาสตร์ในการผลิตบัณฑิต
คือ การผลิตบัณฑิตด้านวิทยาการจัดการให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีจิตส�ำนึกที่ดี มีความรู้ พร้อม
สู้งาน โดยในปีงบประมาณ 2561 ได้มีการจัดตั้งงบประมาณส�ำหรับการสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนแบบ WIL ตามแนวนโยบายของคณบดี ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง ภายใต้ความเห็นชอบของคณะ
กรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ วัตถุประสงค์ของกิจกรรม คือ การแสวงหาแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนที่บูรณาการกับการท�ำงานให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้ง 11 หลักสูตรของคณะ โดย
มีความมุ่งหวังว่าบัณฑิตที่คณะวิทยาการจัดการผลิตได้จะเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและแสวงหาความรู้ เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ WIL
จัดการเรียนการสอนที่เป็นรูปแบบใหม่ มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ยังด�ำเนินการในลักษณะการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพแบบสหกิจศึกษาเท่านั้น ดังนั้น คณะวิทยาการจัดการ จึงได้แบ่งการสร้างและ
แสวงหาความรู้ออกเป็น 2 ส่วน คือ การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ WIL และการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพแบบสหกิจศึกษา ท�ำให้แหล่งที่สามารถสนับสนุนความรู้ในสองส่วนดังกล่าว ได้แก่ การจัดการ
เรียนการสอนรูปแบบ WIL จากการศึกษาดูงานสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบนี้ ที่เป็นที่
รู้จัก คือ สถาบันปัญญาภิวัฒน์ ของบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม
2561 ส่วนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบสหกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ได้มีการส่งนักศึกษาไป
ฝึกประสบการณ์แบบสหกิจศึกษามาหลายรุ่น และหลักสูตรที่มีการด�ำเนินการอย่างชัดเจนและเป็นรูป
ธรรม คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ จึงเลือกใช้วธิ กี ารแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างคณาจารย์
ในคณะวิทยาการจัดการ และมีตัวแทนจากหลักสูตรการจัดการมาเป็นผู้ถ่ายทอด จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19
กรกฎาคม 2561
5. ผลลัพธ์หรือองค์ความรู้ที่ได้
5.1 องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงาน
คณะวิทยาการจัดการได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานที่สถาบันปัญญาภิวัฒน์ ท�ำให้ได้องค์ความรู้
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการท�ำงาน กล่าวคือสถาบันที่การจัดท�ำหลักสูตร
ที่ทุกรายวิชาจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน คือ เรียนตามทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติ สลับกันตลอด
ภาคการศึกษา ซึง่ สถาบันปัญญาภิวฒั น์ นัน้ เป็นธุรกิจในเครือของบริษทั เจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด(มหาชน)
จึงมีเครือข่ายของธุรกิจจ�ำนวนมาก และมีความหลากหลาย เช่น ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าส่ง ธุรกิจ
สื่อสาร เป็นต้น จึงท�ำให้การฝึกปฏิบัติของนักศึกษาสามารถท�ำได้ดี ส่งผลต่อการมีงานท�ำของบัณฑิต
นอกจากนี้ สถาบันฯยังก�ำหนดให้อาจารย์ผสู้ อนต้องมีการออกฝึกปฏิบตั ใิ นหน่วยงานทีม่ ลี กั ษณะงานตรง
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ตามสาขาวิชาที่ตนเองสอนอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้งๆ ละ 3 เดือน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะ
เชิงปฏิบัติให้กับอาจารย์ผู้สอน    
5.2  องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสหกิจศึกษา  ประกอบด้วย
3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบสหกิจศึกษา
ของนักศึกษา
1. การมอบหมายงานของหน่วยงานไม่ตรงกับสาขาที่นักศึกษาเรียน
2. ความสอดคล้องของคุณสมบัตนิ กั ศึกษาทีส่ นใจกับลักษณะงานของสถานประกอบการ และ
โครงงาน
3. การนิเทศนักศึกษาที่ค่อนข้างใกล้ชิดและเข้มงวด การก�ำกับดูแลโครงการนักศึกษาฝึกสห
กิจศึกษา และการเขียนรายงานตามแบบฟอร์มต่าง ๆ
4. การยอมรับหรือปฏิเสธการรับนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาของผู้ประกอบการ
5. การชี้แจงให้สถานประกอบการเข้าใจในโครงการสหกิจศึกษา
6. ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่นักศึกษาจะได้รับตามเงื่อนไขของโครงการสหกิจศึกษา
7. ความร่วมมือของบุคลากรในหลักสูตรทีจ่ ะท�ำให้การขับเคลือ่ นงานสหกิจศึกษาของหลักสูตร
มีความต่อเนื่อง และอาจารย์ในหลักสูตรมีความเข้าใจที่ตรงกัน
8. ความสามารถของอาจารย์ในการชี้แนะการแก้ปัญหาในเชิงสร้างสรรค์
ส่วนที่ 2 ความต้องการจากหลักสูตรในการขับเคลื่อนสหกิจศึกษา
1. มีกลุ่มหรือทีมงานของคณะเป็นที่ปรึกษาในกรณีที่มีปัญหา
2. มีศูนย์ประสานงานสหกิจศึกษาระดับคณะท�ำหน้าที่ประสานงาน และเบิกจ่าย
3. มีการอบรมพัฒนาอาจารย์
4. ความต้องการการหนุนเสริม ทีมพี่เลี้ยง การสร้างความเข้าใจเรื่องสหกิจศึกษากับสถาน
ประกอบการ
5. รายชื่อสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษารวมทุกหลักสูตร และขับเคลื่อน
ไปในทิศทางเดียวกัน
ส่วนที่ 3 รายชื่อสถานประกอบการเป้าหมายที่จะเข้าไปน�ำเสนอโครงการสหกิจศึกษา
1. ส�ำนักงาน เอ็น เค การบัญชี
2. โรงงานพี แอนด์ พี ฟู๊ด
3. ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
4. Lufthansa Services Co., Ltd.
5. ศัลยา ทราเวล & เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
6. ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
7. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
8. กรมสรรพากร
9. ส�ำนักงานจัดหางาน
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10. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
11. ส�ำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
12. ส�ำนักงานความปลอดภัยในการท�ำงาน
13. ส�ำนักงานประกันสังคม
14. อบต.หมื่นไวย์
15. AIS Call Center
16. บริษัท เจนเนอร์รัล สตาร์ซ จ�ำกัด
17. The Mall นครราชสีมา
18. สถานีโทรทัศน์ KCTV
19. บริษัท ดี แอชเซ็น เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
6. ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)
6.1 คณะวิทยาการจัดการ มีหลักสูตรที่มีการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบสหกิจและ
ประสบความส�ำเร็จทั้งในด้าน จ�ำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม โครงงานที่ได้รับรางวัล ท�ำให้มีบุคลากรส่วน
หนึ่งที่มีความรู้และประสบการณ์ และพร้อมที่จะถ่ายทอดให้กับหลักสูตรอื่น
6.2 นโยบายของคณะวิทยาการจัดการ ที่มีความชัดเจนในการสนับสนุนการมีหลักสูตรที่มี
การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการท�ำงาน และสหกิจศึกษา
6.3 คณาจารย์ที่รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของหลักสูตรทุกหลักสูตรในคณะ
วิทยาการจัดการ มีความพร้อมและมีความตัง้ ใจจริงทีจ่ ะด�ำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ทีจ่ ะเป็นประโยชน์
ต่อนักศึกษาทั้งด้านวิชาการ และการใช้ชีวิต
7. การน�ำไปใช้ประโยชน์
จากกิจกรรมการระดมสมอง และการวางแผนการด�ำเนินงานร่วมกัน ท�ำให้คณาจารย์ที่เป็น
คณะกรรมการจัดการความรูร้ วมทัง้ เป็นคณาจารย์ทรี่ บั ผิดชอบการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพของหลักสูตร
มีแนวทางในการหาสถานประกอบการเข้าร่วมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบสหกิจศึกษา มีนักศึกษา
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย และได้รับการสนับสนุนบางเรื่องจากคณะ เช่น คณบดีได้ออกติดต่อชี้แจงสถาน
ประกอบการเป้าหมายร่วมกับหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ได้จัดท�ำกรอบโครงงานที่ต้องการจากนักศึกษาของฝ่ายบัญชี เป็นต้น
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�ำความรู้ไปใช้
การประเมินว่าความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้ในเรื่อง การจัดการการเรียนการสอนที่
บูรณาการกับการท�ำงาน (Work Integrated Learning) ไปใช้นั้น จากการที่มีวัตถุประสงค์ทั้งระยะ
สั้นและระยะยาวนั้น เนื่องจากในปีนี้เป็นปีแรกที่มีการจัดการความรู้เรื่อง การจัดการการเรียนการสอน
ทีบ่ รู ณาการกับการท�ำงาน ดังนัน้ การประเมินผลจะเป็นการประเมินผลตามวัตถุประสงค์ระยะสัน้ กล่าว
คือ จะวัดจากความรูค้ วามเข้าใจของอาจารย์ทเี่ กีย่ วข้องกับการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพแบบสหกิจศึกษา
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการท�ำงาน ที่สะท้อนออกมาจากจ�ำนวน
นักศึกษาของหลักสูตร และจ�ำนวนหลักสูตรที่มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบสหกิจศึกษาในปีการ
ศึกษา 2561 (ยังไม่สิ้นสุด) ซึ่งถ้าอาจารย์ที่รับผิดชอบในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษามี
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ความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว แล้วท�ำความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจนกับหน่วยงานที่รับนักศึกษา
และนักศึกษาแล้วจะส่งผลท�ำให้มีผู้เข้าร่วมโครงการมากขึ้น
9. แหล่งอ้างอิง หรือ บุคคลอ้างอิง
ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวี วัชรเกียรติศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวี พูลทวี
อาจารย์อิศริย์ เดชตานนท์
อาจารย์ชิตวรา  บรรจงปรุ
อาจารย์สุรัตน์ หงษ์ไทย
10. ประวัติผู้เขียน
ชื่อ – นามสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี  โพธิ์ชาธาร
สถานที่ท�ำงานปัจจุบัน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ประวัติการศึกษา
ปร.ด. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
อีเมล
pochatan_art@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
084-9832006
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การจัดการเรียนรู้รายวิชาปฏิบัติการเคมี 1 เรื่องสมดุลเคมี
ของนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1 โดยการใช้ภาษาอังกฤษและการใช้สมองเป็นฐาน (BBL)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1. ที่มาและความส�ำคัญ
เนื่องจากความสนใจในการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ลดลง โอกาสในการใช้เทคโนโลยี
ในการเรียนรูท้ มี่ นี อ้ ย และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างน้อยลง สิง่ เหล่านีล้ ว้ นเป็นข้อจ�ำกัดในกระบวนการ
เรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�ำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ซึ่งมีพื้นฐานของความ
รูท้ แี่ ตกต่างกันส�ำหรับวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ เช่น ทักษะกระบวนการคิดและปฏิบตั กิ ารทาง
วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ ความเขินอายหรือความประหม่าในการใช้ภาษาอังกฤษ และการถูกล้อเลียนระหว่าง
การสื่อสารภาษาอังกฤษ เป็นต้น นอกจากนั้นโอกาสในการใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษส�ำหรับการสอน
ของผูส้ อนก็มนี อ้ ยเช่นกันเพราะขาดความมัน่ ใจและขาดประสบการณ์การสอนเป็นภาษาอังกฤษส�ำหรับผูส้ อน
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ โดยวิชาเคมี 1 และวิชาปฏิบัติการเคมี 1 ซึ่งเป็นวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กันและ
เป็นวิชาหลักของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและวิทยาศาสตรบัณฑิตที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอาจจะไม่เป็นที่ดีนักเนื่องจากเนื้อหาสาระของรายวิชาอาจจะท�ำให้ผู้เรียนเข้าใจ
ยากและล�ำดับเวลาการจัดการเรียนการสอนระหว่างวิชาทฤษฎีกับวิชาปฏิบัติไม่สอดคล้องกัน หากมีการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมจะสามารถช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นได้
การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning (BBL)) นั้นเป็นกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะกับธรรมชาติการท�ำงานของสมองและเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ โดยน�ำองค์ความรู้ของ
สมองมาออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้มีชีวิตชีวา เพิ่มโอกาสการรับรู้ และมีกิจกรรมให้เกิดความตื่นตัวใน
การรับรู้ นอกจากนัน้ การเรียนภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศก็เป็นทักษะทีส่ ำ� คัญในการเรียน
รูใ้ นศตวรรษที่ 21 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบกับการสอนสามารถช่วยดึงดูดความสนใจของผูเ้ รียน
และปรับสภาพแวดล้อมของการเรียนให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น การเพิ่มการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษใน
รายวิชาจะช่วยเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษในอนาคต เช่น การผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษทีก่ ำ� หนด
ไว้ในโครงการผลิตครูคืนถิ่นหรือโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (สควค.) เป็นต้น ส�ำหรับกระบวนการเรียนการสอนด้วยเทคนิค BBL สามารถใช้รว่ มกับเทคนิค
เกมซึ่งช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของรายวิชาชีววิทยา (ปวีณาและคณะ, 2558) และใช้เทคนิค
KWDL ซึ่งพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาระคน (อังสนา ศรีสวนแตง, 2556)
ดังนัน้ การแก้ปญั หาเหล่านีภ้ ายใต้การจัดการเรียนรูข้ องนักศึกษาโดยมุง่ เน้นการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น การใช้ภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น ร่วมกับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning (BBL) เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นและ
มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ พั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรายวิ ช าปฏิ บั ติ ก ารเคมี 1 เรื่ อ งสมดุ ล เคมี                        
โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ BBL ร่วมกับการใช้ภาษาอังกฤษ ส�ำหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาเคมี ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
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2.2 เพือ่ พัฒนาทักษะการสอนเป็นการอังกฤษของผูส้ อนและแลกเปลีย่ นประสบการณ์กบั บุคลากร
สายวิชาการสาขาวิชาอื่น ๆ
2.3 เพื่อเพิ่มโอกาสการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน
3. ผู้ใช้ความรู้
คณาจารย์ผู้สอนและผู้สนใจทั่วไป
4. มีการใช้กระบวนการจัดการความรู้
4.1 การเตรี ย มตั ว และพั ฒ นาทั ก ษะความรู ้ ท างภาษาอั ง กฤษของผู ้ ส อนเพื่ อให้ ผู ้ ส อนมี           
ความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสอน โดยมีกระบวนการดังนี้
Plan : ขั้นวางแผน
      จัดท�ำแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยระบุความต้องการเพื่อที่จะพัฒนาทักษะที่จ�ำเป็นต่อการปฏิบัติงาน คือ ด้าน
การใช้ภาษาอังกฤษ
Do : ขั้นด�ำเนินการ
      เข้าร่วมการอบรมการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษส�ำหรับบุคลากรสายวิชาการ           
จัดโดยกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา การจัดกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ระยะ แสดงดังภาพ
ที่ 1 โดยระยะที่ 1 จัดที่ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระหว่าง
วันที่ 24 พ.ค. 2560 – 6 มิ.ย. 2560  เพื่อเสริมสร้างความรู้พื้นฐานและเทคนิคการสอนทางด้านภาษา
อังกฤษ   

ภาพที่ 1 การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษส�ำหรับบุคลากรสายวิชาการระยะที่ 1 และ 2
ระยะที่ 2 จัดที่มหาวิทยาลัย Universiti Putra Malaysia ระหว่างวันที่ 2 - 15 ก.ค. 2560  เพื่อพัฒนา
ศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษส�ำหรับการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ
		Check : ขั้นตรวจสอบ
มีการทบทวนความเหมาะสมของการด�ำเนินงานในระยะที่ 1 โดยวัดจากประเมินผล
การเรียนรู้จากการอบรมระยะที่ 1 คือ การสอบสอนและเขียนแผนเป็นภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสอนเป็น
เวลา 15 นาที ในวันที่ 5 มิ.ย. 2560 โดยจะต้องผ่านเกณฑ์เข้าเรียนและการสอบตามที่กองวิเทศสัมพันธ์
ก�ำหนดเพื่อสามารถเข้าอบรมในระยะที่ 2 ได้

ี่ ี
มหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 7 : NRRU Show & Share 2018 แนวปฏิบัติทด

15

     มีการทบทวนความเหมาะสมของการด�ำเนินงานในระยะที่ 2 โดยวัดจากการเข้าเรียน
การบรรยายเขียนสรุปกิจกรรมแต่ละวันระหว่างขึ้นรถบัสกลับที่พัก และการเขียนรายงานสรุปในภาพรวม
ของโครงการอบรมลงบันทึกในกลุ่มไลน์ Lecturer UPM 2017
Action : ขั้นปรับปรุง
     มีการทบทวนความเหมาะสมของการด�ำเนินงานในระยะที่ 1 และ 2 โดยแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างกองวิเทศสัมพันธ์และคณาจารย์เพื่อชี้แจงประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการและเสนอข้อแนะน�ำ
ส�ำหรับโครงการ วันที่ 8 ส.ค. 2560
4.2 การสอนเป็นภาษาอังกฤษส�ำหรับรายวิชาปฏิบัติการเคมี 1 เรื่อง สมดุลเคมีใช้เวลา 3 ชั่วโมง ซึ่งเป็น
ปฏิบัติการที่ 8 จากทั้งหมด 10 ปฏิบัติการ เหตุผลที่เลือกปฏิบัติการที่ 8 (ด�ำเนินการสอนระหว่างวันที่
16 - 17 ต.ค. 2560) เนื่องจากผู้เรียนจะมีความคุ้นเคยชินกับสภาพแวดล้อมของการเรียนการสอนและวิธี
การประเมินผลมาแล้ว โดยมีกระบวนการสอนสรุปในตารางที่ 1 และภาพประกอบกิจกรรมดังภาพที่ 2 มี
ดังนี้
ตารางที่ 1 ขั้นตอนการสอนโดยการใช้ภาษาอังกฤษและการใช้สมองเป็นฐาน (BBL)
ขั้นตอน
4.2.1 ผูสอนเตรียมเอกสารประกอบการสอน แบบทดสอบกอนและหลังเรียน แบบประเมินความพึง
พอใจ และทดสอบสอนกั บ กลุ ม นั ก ศึ ก ษาชั้ น ป ที่ 4 จํ านวน 5 คนเพื่ อ ทดสอบประสิ ท ธิภ าพในการสื่ อสารเป น
ภาษาอังกฤษและความเขาใจของกระบวนการสอน
4.2.2 ผูเรียนไดรับเอกสารประกอบการสอนของรายวิชาเปนภาษาอังกฤษ 1 สัปดาห กอนสอน
เพื่อใหไปเตรียมหาความหมายของคําศัพทที่ไมรูและเตรียมเขียนสมุด Plan Lab เปนภาษาอังกฤษ
4.2.3 ทําแบบทดสอบกอนเรียน
4.2.4 ใชเทคนิค BBL 5 ขั้นตอนในการดําเนินการสอนรวมกับการใชภาษาอังกฤษ ดังนี้
1) ขั้ น เตรีย มการ คื อ วิธี ผ อ นคลายในการใช ภ าษาอั งกฤษรายบุ ค คล เช น แนะนํ าชื่ อ
โรงเรียนที่จบการศึกษา และอายุ
2) ขั้นการรับรูหรือเรียนรู คือ การเตรียมสมองเพื่อรับขอมูลใหม เชน การคาดเดากลุมคําที่มี
ความหมายเหมือนกันจากภาพที่กําหนดให (เปลี่ยน เพิ่มขึ้น ลดลง คงที่ เหมือนกัน และตรงขามกัน เปนตน)
3) ขั้นขยายรายละเอียด คือ ทบทวนการอานสมการเคมี การเขียนคาคงที่ของสมดุลเคมี
และอธิบายหลักการเลอชาเตอลิเย
4) ขั้น สรางความทรงจํารวมกับการใชภาษาอังกฤษ คือ อธิบายเปน ภาษาอังกฤษพรอม
คําศัพท โดยยกตัวอยางปฏิกิริยาและปจจัยที่มีผลตอสมดุลของปฏิกิริยานั้น เชน ปจจัยของความเขมขนที่มีผลตอ
สมดุลของ AgCl หรือปจจัยของอุณหภูมิที่มีผลตอสมดุลของ NH3 เปนตน
5) ขั้นประยุกตใช คือ ออกมาสรุปเปนประโยคสั้น ๆ เปนภาษาอังกฤษหนาชั้นเรียนและเขียน
รายงานผลการทดลองเปนภาษาอังกฤษ

4.2.5 ทําแบบทดสอบหลังเรียน
4.2.6 ทําแบบประเมินความพึงพอใจ

เอกสารประกอบ
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4.2.1  ผู้สอนเตรียมเอกสารประกอบการสอน แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน แบบ
ประเมินความพึงพอใจ และทดสอบสอนกับกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จ�ำนวน 5 คนเพื่อทดสอบประสิทธิภาพ
ในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษและความเข้าใจของกระบวนการสอน
4.2.2   ผู้เรียนได้รับเอกสารประกอบการสอนของรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ   1
สัปดาห์ก่อนสอนเพื่อให้ไปเตรียมหาความหมายของค�ำศัพท์ที่ไม่รู้และเตรียมเขียนสมุด Plan Lab เป็น
ภาษาอังกฤษ
4.2.3  ท�ำแบบทดสอบก่อนเรียน
4.2.4  ใช้เทคนิค BBL 5 ขั้นตอนในการด�ำเนินการสอนร่วมกับการใช้ภาษาอังกฤษ
ดังนี้
1) ขั้นเตรียมการ คือ วิธีผ่อนคลายในการใช้ภาษาอังกฤษรายบุคคล
เช่น แนะน�ำชื่อ โรงเรียนที่จบการศึกษา และอายุ
2) ขั้นการรับรู้หรือเรียนรู้ คือ การเตรียมสมองเพื่อรับข้อมูลใหม่ เช่น
การคาดเดากลุ่มค�ำที่มีความหมายเหมือนกันจากภาพที่ก�ำหนดให้ (เปลี่ยน เพิ่มขึ้น ลดลง คงที่ เหมือน
กัน และตรงข้ามกัน เป็นต้น)
3) ขั้นขยายรายละเอียด คือ ทบทวนการอ่านสมการเคมี การเขียนค่า
คงที่ของสมดุลเคมี และอธิบายหลักการเลอชาเตอลิเย
4) ขั้นสร้างความทรงจ�ำร่วมกับการใช้ภาษาอังกฤษ คือ อธิบายเป็น
ภาษาอังกฤษพร้อมค�ำศัพท์ โดยยกตัวอย่างปฏิกิริยาและปัจจัยที่มีผลต่อสมดุลของปฏิกิริยานั้น เช่น ปัจจัย
ของความเข้มข้นที่มีผลต่อสมดุลของ AgCl หรือปัจจัยของอุณหภูมิที่มีผลต่อสมดุลของ NH3 เป็นต้น
5) ขั้นประยุกต์ใช้ คือ ออกมาสรุปเป็นประโยคสั้น ๆ เป็นภาษาอังกฤษ
หน้าชั้นเรียนและเขียนรายงานผลการทดลองเป็นภาษาอังกฤษ
4.2.5  ท�ำแบบทดสอบหลังเรียน
4.2.6  ท�ำแบบประเมินความพึงพอใจ

ภาพที่ 2 กิจกรรมการเรียนการสอนโดยการใช้ภาษาอังกฤษและการใช้สมองเป็นฐาน (BBL)
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5. ผลลัพธ์หรือองค์ความรู้ที่ได้
5.1 กระบวนการด�ำเนินเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คือ ก�ำหนด
แผนพัฒนารายบุคคลและเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
5.2 กระบวนการด�ำเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษร่วมกับเทคนิค BBL ส�ำหรับ
การสอนรายวิชาปฏิบัติการเคมี 1 เรื่องสมดุลเคมี เช่น ขั้นเตรียมการเพื่อผ่อนคลายในการใช้ภาษาอังกฤษ
รายบุคคล ขัน้ การรับรูเ้ พือ่ รับข้อมูลใหม่โดยการสร้างกิจกรรมเพือ่ การคาดเดากลุม่ ค�ำทีม่ คี วามหมายเหมือน
กันจากภาพทีก่ ำ� หนดให้ ขัน้ ขยายรายละเอียดเพือ่ อธิบายเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งสมดุลเคมี ขัน้ สร้างความ
ทรงจ�ำร่วมกับการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่ จดจ�ำตัวอย่างกับเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้องในแต่ละกรณีของการเกิดสมดุลเคมี
และขั้นประยุกต์ใช้เพื่อใช้ทักษะภาษาอังกฤษส�ำหรับการเขียนและการพูดในการน�ำเสนอผลการทดลอง
5.3 แบบทดสอบทั้งหมด 10 ข้อ พบว่ามีข้อสอบที่ควรปรับปรุงหรือตัดทิ้ง จ�ำนวน 4 ข้อ  และ
มีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 70 เป็นจ�ำนวน 39 คนคิดเป็นร้อยละ 61.9 ของจ�ำนวนนักศึกษา
ทั้งหมด โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนมีค่าเท่ากับ 7.3 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนนและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 2.3 นอกจากนั้นพบว่าทุกหมู่เรียนนั้นมีค่าค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
โดยเฉพาะนักศึกษาสาขาฟิสิกส์
5.4 นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากทีส่ ดุ ในหัวข้อของอาจารย์ผสู้ อนและมีความ  พึงพอใจ
ในระดับมากในหัวข้อการจัดการเรียนการสอน ผู้เรียนและการวัดประเมินผลค่าคลาดเคลื่อนมาตราฐาน
ตารางที่ 2 คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
สาขาวิชา
เคมี
คะแนน ฟสิกส
กอนเรียน วิทยาศาสตรท่วั ไป
รวม
เคมี
คะแนน ฟสิกส
หลังเรียน วิทยาศาสตรท่วั ไป
รวม

จํานวน
17
21
25
63
17
21
25
63

คาเฉลี่ย
คาต่ําสุด คาสูงสุด
ของคะแนน ของคะแนน ของคะแนน
2.1
5.0
2.9
3.4
5.4
9.2
7.0
7.3

0
1
0
0
3
7
3
3

4
8
6
8
9
10
10
10

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(SD)
1.1
1.6
1.5
1.9
1.7
1.1
2.2
2.3

คาความคลาด
เคลื่อน
มาตรฐาน (SE)
0.3
0.3
0.3
0.2
0.4
0.2
0.4
0.3

6. ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)
6.1 ด้านผู้สอน
6.1.1 มีการเตรียมพร้อมทักษะภาษาอังกฤษของผู้สอนโดยเข้าร่วมโครงการอบรม
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1 ภาคการศึกษาก่อนจะน�ำมาใช้สอนจริง
     
6.1.2 มีการจัดสภาพห้องเรียนให้เหมาะสม เตรียมเอกสาร สือ่ การสอน PowerPoint
แบบทดสอบและแบบประเมินความพึงพอใจออนไลน์โดยใช้ Google form แจกเอกสารประกอบการสอน
1 สัปดาห์ก่อนเรียนเพื่อให้นักศึกษาได้ไปลองอ่านท�ำความเข้าใจ และเขียน Plan Lab เพื่อสรุปขั้นตอน
การทดลองออกมาเป็นแผนภาพ
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6.1.3 ด�ำเนินการสอนโดยใช้เทคนิค BBL ร่วมกับการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเรียงล�ำดับ
ความส�ำคัญของค�ำศัพท์ เนื้อหาและการใช้ภาษาอังกฤษในการน�ำเสนอผลการทดลอง
6.1.4  วัดและประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไขในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
6.2 ด้านผู้เรียน
6.2.1 ให้นกั เรียนมีความสุขกับการเรียนวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค
การสอนแบบ BBL คือ แจกเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
ท�ำลายก�ำแพงความกลัวในการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยขั้นเตรียมการของ BBL ด้วยการแนะน�ำตัวเองเป็น
ภาษาอังกฤษ รู้จักกลุ่มค�ำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันด้วยการเดาจากภาพ เข้าใจและโต้ตอบเป็นภาษา
อังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ น�ำเสนอผลการทดลองหน้าชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ และเขียนรายงานผลการทดลองเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
6.2.2 กล้าทีจ่ ะสือ่ สารภาษาอังกฤษในห้องเรียนและในชีวติ ประจ�ำวันโดยเริม่ จากการ
พูดประโยคสื่อสารอย่างง่าย
6.3 ด้านงบประมาณ
6.2.1 ผูส้ อนได้รบั การสนับสนุนค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดจากมหาวิทยาลัยซึง่ ด�ำเนินการโดย              
กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเพือ่ เข้าร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ
ส�ำหรับบุคลากรสายวิชาการ ในระยะที่ 1  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและระยะที่ 2 ณ Universiti Putra Malaysia
6.2.2 ผู้สอนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการท�ำวิจัยในชั้นเรียนจากคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่สนับสนุนงบวิจัยในชั้นเรียนประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และค่าใช้จ่ายในการน�ำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ส�ำหรับการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 ณ วันที่ 12-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7. การน�ำไปใช้ประโยชน์
7.1 ได้แนวปฏิบตั ใิ นการบูรณาการการจัดการเรียนรูโ้ ดยเพือ่ สร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เช่น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ภาษาอังกฤษ
7.2 ได้เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างบุคลากรทีห่ ลังเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ส�ำหรับผู้สอนดังแสดงในภาพที่ 3 ซึ่งด�ำเนินการโดยกองวิเทศสัมพันธ์และเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
คณะซึ่งด�ำเนินการโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนั้นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังได้
เผยแพร่ข้อคิดและเทคนิคการสอนหลังจากได้รับการอบรมผ่านทางกลุ่ม Facebook Sci NRRU@UPM
2017 พัฒนาการสอนด้วยภาษาอังกฤษ https://www. facebook.com/groups/1043432915793629/
7.3 มีการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้กับบุคคลอื่นโดยการน�ำเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียน
ส�ำหรับการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12
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ภาพที่ 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรที่หลังเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�ำความรู้ไปใช้
8.1 แบบประเมินผลการทดสอบก่อนและหลังเรียน
8.2 การประเมินจากการเขียน Plan Lab การน�ำเสนอหน้าชั้นเรียน และการเขียนรายงานผล
การทดลอง
8.3 แบบประเมินผลความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
9. แหล่งอ้างอิงหรือบุคคลอ้างอิง
แหล่งอ้างอิง
ปวีณา วิชนี, เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์, สพลณภัทร ศรีแสนยงค์ และลักษณ์มงคล ถาวรณา. (2558) การศึกษา   
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต ด้วยการจัดการเรียนรู้ โดย
ใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับการใช้เทคนิคเกมส�ำหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4. วารสาร
วิชาการ Veridian E-Journal 8, 2 (พฤษภาคม–สิงหาคม): 450-463.
อังสนา ศรีสวนแตง. (2556). การพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาระคนของนักเรียนชั้น ประถมศึกษา
ปีที่ 4 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิค KWDL. วารสารวิชาการ
Veridian E-Journal 6, 2 (พฤษภาคม–สิงหาคม): 223-236.
บุคคลอ้างอิง
ดร.อานรรต ใจส�ำราญ
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
อาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รักษาราชการแทนผู้อ�ำนวยการวิเทศสัมพันธ์
ผศ.ดร.พิเศษ ตู้กลาง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ จ�ำรัส
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.รุจิรา อุปวานิช
อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางจิตตรา ภูมิกระโทก
ผู้ประสานงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10. ประวัติผู้เขียน
ชื่อ – นามสกุล  
ดร.จตุพล จันทร์ทิพย์
สถานที่ท�ำงานปัจจุบัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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ประวัติการศึกษา
การศึกษาระดับปริญญาเอก
ปี พ.ศ. 2558
				

DOCTORAT en molécule et matière condensée
Université Lille I - Sciences et technologies, France

				
				

MASTER de sciences, technologies, santé, mention
Chimie, spécialité Ingénierie des systèmes polymères
Université Lille I - Sciences et technologies, France

การศึกษาระดับปริญญาโท
ปี พ.ศ. 2555
การศึกษาระดับปริญญาตรี
ปี พ.ศ. 2553

LICENCE de sciences, technologies, santé, mention
Physique - Chimie
				Université du Maine, France
				

หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล

089-2929414
jatupol.j@nrru.ac.th
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การใช้ Moodle สนับสนุนการจัดการเรียนรู้
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

1. ที่มาและความส�ำคัญ
การจัดการเรียนรู้สมัยใหม่ในยุคศตวรรษที่ 21 ผู้สอนจ�ำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถหลาย
อย่างในการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลการเรียน
รู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ประกอบกับปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ได้มีการพัฒนาไปอย่าง
รวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเชือ่ มต่อด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทีม่ บี ริการในรูปแบบต่าง ๆ ซึง่ เอือ้ ประโยชน์
ในการให้บริการทางด้านการสื่อสารข้อมูล ประกอบกับปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา โดยใช้นวัตกรรมซอฟร์แวร์บริหารจัดการเรียนการสอน
ผ่านเว็บยังไม่เป็นทีแ่ พร่หลาย เนือ่ งจากผูส้ อนยังขาดความรูค้ วามเข้าใจทีจ่ ะน�ำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
จากปัญหาดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการของการจัดการความรู้ในครั้งนี้ โดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์
และการประกันคุณภาพซึง่ รับผิดชอบในงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เห็นถึงความส�ำคัญในการสนับสนุน
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมให้ผู้สอนได้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น  
จึงได้ท�ำการจัดการความรู้ในเรื่องการใช้
Moodle สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการน�ำรูป
แบบของบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้สนับสนุนการ
เรียนรู้ผ่านเว็บที่ผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหา
บทเรียน และผูส้ อน เหมือนอยูใ่ นห้องเรียนเสมือน เพือ่
น�ำไปสูก่ ารสนับสนุนการจัดการเรียนรูใ้ ห้มปี ระสิทธิภาพ
และแพร่หลายยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์
  เพื่อท�ำการรวบรวม แลกเปลี่ยน และสรุปองค์ความรู้เรื่องการใช้ Moodle ส�ำหรับสนับสนุน
ให้ผู้สอนได้น�ำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
3. ผู้ใช้ความรู้
คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ
4. มีการใช้กระบวนการจัดการความรู้
คณะจัดการความรู้ด�ำเนินการจัดการความรู้  6 ขั้นตอน ดังนี้
1) ก�ำหนดความรู้หลักที่จ�ำเป็น  โดยคณะจัดการความรู้ประชุมร่วมกันพิจารณาองค์ความรู้ที่
จ�ำเป็นต่องานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ ซึ่งรับผิดชอบในงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เห็นถึง
ความส�ำคัญในการสนับสนุนการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมให้ผสู้ อนได้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการจัดการเรียนการสอนมากขึน้ จึงพิจารณาร่วมกันว่าจะจัดการความรูใ้ น
เรื่อง การใช้ Moodle เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
2) เสาะหาความรูท้ ตี่ อ้ งการ เมือ่ ได้เรือ่ งทีจ่ ะจัดการความรูแ้ ล้ว กลุม่ งานยุทธศาสตร์และประกัน
คุณภาพ ได้เสาะหาความรู้ที่ต้องการจากบุคลากรในงานพบว่า มีองค์ความรู้เรื่องการใช้ Moodle มาก่อน
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จากการเข้ารับการฝึกอบรมของบุคคลากรในกลุ่มงาน จึงท�ำการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ วางโครงสร้าง
ความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมส�ำหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ และท�ำการสรุปองค์ความรู้ที่แลกเปลี่ยน
ร่วมกัน
3) สร้างความรู้ให้เหมาะต่อการใช้งาน   คณะจัดการความรู้ได้ท�ำการสรุปองค์ความรู้ที่แลก
เปลี่ยนร่วมกันในกลุ่มงาน เผยแพร่ให้กับผู้รู้ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนผ่านช่องทางเว็บ KM ของวิทยาลัยฯ จาก
นัน้ น�ำความรูท้ ผี่ รู้ ไู้ ด้เข้ามาแลกเปลีย่ นผ่านช่องทางเว็บ KM ของวิทยาลัยฯมาท�ำการปรับปรุงรูปแบบ เนือ้ หา
ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณากลั่นกรองความรู้
4) ประยุกต์ใช้ความรู้ คณะจัดการความรูไ้ ด้นำ� ความรูท้ ผี่ า่ นการกลัน่ กรองจากผูท้ รงคุณวุฒแิ ล้ว
เผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บ KM ของวิทยาลัยฯ อีกครั้ง เพื่อให้บุคลากรในองค์กร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
บุคคลทั่วไป สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้โดยทั่วกัน และน�ำไปทดลองใช้ พร้อมกับเปิดให้แสดงความคิด
เห็นเมื่อได้น�ำองค์ความรู้ไปใช้
5) น�ำประสบการณ์จากการท�ำงานหรือการประยุกต์ใช้ความรูม้ าแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละสกัด “ขุม
ความรู้” ออกมาบันทึกไว้ หลังจากที่บุคลากรในองค์กรหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบุคคลทั่วไป มีการทดลอง
ใช้องค์ความรู้ คณะจัดการความรูจ้ ะรวบรวมข้อคิดเห็นทัง้ หมดมาสรุป รวมทัง้ เชิญผูท้ ที่ ดลองใช้มาร่วมแบ่ง
ปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก่อนที่จะท�ำการสกัด  “ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้
6) จดบันทึก“ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส�ำหรับไว้ใช้งาน น�ำ“ขุมความรู้” และ“แก่น
ความรู้” เผยแพร่ในเว็บ KM ของวิทยาลัยฯ เพื่อบุคลากรในองค์กร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบุคคลทั่วไป
ได้น�ำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการการด�ำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรต่อไป
5. ผลลัพธ์หรือองค์ความรู้ที่ได้
องค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนโดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
ส� ำ หรั บ น� ำ ความรู ้ ไ ปใช้ ง าน โดยท� ำ การเผยแพร่ ที่ https://sites.google.com/a/knc.
ac.th/k-hlum-ngan-yuththsastr-laea-prakan-khunphaph/   ขุมความรู้และแก่นความรู้ เรื่อง“การใช้
Moodle สนับสนุนการจัดการเรียนรู้” ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้
5.1 ความหมายของ Moodle  
5.2 บทบาทของผู้เข้าใช้ Moodle
5.3 ความสามารถของ Moodle  
5.4 ข้อดีและข้อจ�ำกัดของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Moodle
5.5 เทคนิคการใช้ Moodle  ในการจัดการเรียนรู้ให้ประสบความส�ำเร็จ
5.6 การประยุกต์ใช้เครื่องมือใน Moodle
5.7 ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Moodle
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6. ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)
การใช้ Moodle สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของวิทยาลัยฯ ประสบความส�ำเร็จได้ เพราะ
6.1 ผู้บริหารขององค์กรให้ความส�ำคัญ ให้การสนับสนุนแก่บุคลากรในการอบรมเพิ่มพูนความ
รู้ จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีระบบอินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วสูง
ที่สามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Moodle ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.2 มีทีมผู้เชี่ยวชาญในการใช้ Moodle ที่พร้อมจะให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำต่างๆ ขณะใช้งาน
6.3 ในการสร้างบทเรียนผู้สอนจ�ำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ Moodle มาก่อนจึงจะ
สร้างบทเรียนได้ดี
6.4 หากได้ใช้ Moodle บ่อยๆและต่อเนื่อง จะเกิดความช�ำนาญท�ำให้ใช้งานง่ายและสะดวก
ขึ้น
6.5 การใช้งาน Moodle จะประสบความส�ำเร็จได้ ผู้สอนต้องมีความสามารถในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนทีน่ า่ สนใจ มีทมี เทคนิคช่วยในการผลิตสือ่ ทีผ่ สู้ อนได้ออกแบบไว้ และมีทมี เทคนิค
ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้สอนและผู้เรียน
7. การน�ำไปใช้ประโยชน์
การใช้ Moodle มีประโยชน์มากมาย สามารถประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ
ได้ ไม่ว่าจะเป็นการสอนแบบ PBL การสอนแบบ Collaborative การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานหรือรูป
แบบอื่นๆ ผู้สอนสามารถออกแบบให้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการได้ ซึ่งเหมาะกับการเรียนการสอนในสาขา
พยาบาลศาสตร์เป็นอย่างดี เพราะมีสว่ นช่วยในการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง เป็นแหล่งเรียนรูท้ ถี่ กู ต้องทีผ่ สู้ อนสร้าง
ขึ้นเองและยังสามารถวัดและประเมินผลได้เลย รวมทั้งผู้เรียนสามารถเข้ามาศึกษาและทบทวนบทเรียนได้
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ตลอดเวลา
ได้มีการน�ำ  Moodle ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ เช่น รายวิชากายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยา1,2 ได้ทำ� การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ Moodle กับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต พบว่าช่วยพัฒนา
ให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนเรียน ได้ทบทวนเนื้อหาผ่านแบบฝึกหัดที่เรียน
และสามารถท�ำการทบทวนภายหลังจากที่เรียนในห้องเรียน หรือดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประกอบการสอน
ได้ตลอดเวลา ท�ำให้เข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น ซึ่ง Moodle สามารถใส่สื่อการเรียนการสอนได้หลาย
รูปแบบ เช่น Animation เอกสาร word ไฟล์PDF ไฟล์Power Point ไฟล์Video ไฟล์เสียง เป็นต้น

นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางที่ผู้สอนติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาในชั้นเรียนได้อีกด้วย
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�ำความรู้ไปใช้
8.1 การสนทนากลุ่มย่อยกับนักศึกษาผู้ใช้ Moodle
8.2 การวิจัยผลการใช้ Moodle ในการจัดการเรียนรู้
9. แหล่งอ้างอิง หรือ บุคคลอ้างอิง
ผลงานวิจัยผลการใช้ Moodle ในการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย
Chaidachatorn, S., et al.  (2012). Freshmen Nursing Students Satisfaction on
Teaching and Learning Management of Anatomy and Physiology I by Utilizing on Electronic Learning. Proceedings of The 2nd International Anatomical Science and Cell Biology Conference (IASCBC2012) & 36th Annual Conferences of Anatomy Association of
Thailand. Bangkok: Mahidol Univercity.
Chaidachatorn, S., et al.  (2013). Freshmen Nursing Students Satisfaction on
Teaching and Learning Management of Anatomy and Physiology II by Utilizing on Electronic Learning. Bangkok: Praboromarajchanok Institue.
10. ประวัติผู้เขียน
ชื่อ – นามสกุล
นางสุชาดา วงศ์สวาสดิ์
สถานที่ท�ำงานปัจจุบัน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนนี นครราชสีมา
ประวัติการศึกษา
ศศ.ม.(พัฒนาสังคม)
อีเมล
suchada@knc.ac.th
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การถ่ายทอดองค์ความรู้การบริหารจัดการกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการส่งออกพริก
แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพริก ต�ำบลหนองพลวง อ�ำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1. ที่มาและความส�ำคัญ
การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่มี
ความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิต ควบคู่ไปกับการพัฒนาท้องถิ่นด้วย การให้บริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คือ การเป็นที่พึ่งของท้องถิ่นด้วยการบริการ
วิชาการโดยการบูรณาการกับการเรียนการสอน
จากการประชุมเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2561 นายกเทศมนตรีองค์การบริหารส่วนต�ำบล
หนองพลวง นายอุดมเดช วรสีหะ ได้ให้ข้อมูลเศรษฐกิจของต�ำบลหนองพลวง ว่า ประชากรส่วนใหญ่ของ
ต�ำบลประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ ท�ำนา ท�ำสวน ท�ำไร่ คิดเป็นร้อยละ 80 และรายได้ของต�ำบลส่วน
ใหญ่มาจากการปลูกพริก  โดยสามารถจ�ำหน่ายพริกได้วนั ละหลายตันในฤดูเก็บเกีย่ ว  โดยปัจจุบนั เกษตรกร
ผูป้ ลูกพริกในพืน้ ทีต่ ำ� บลหนองพลวง อ�ำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา มีการพัฒนาแนวทางการปลูกพริก
ให้เป็นการปลูกแบบปลอดสารพิษ ท�ำให้สามารถจ�ำหน่ายได้ราคาเพิ่มมากขึ้นต่างจากการปลูกแบบใช้สาร
เคมี โดยมีรายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 70 บาท และจะสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้  
อย่างไรก็ตามนายกเทศมนตรีองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองพลวง นายอุดมเดช วรสีหะ ได้
กล่าวถึงปัญหาของการปลูกพริกซึง่ เป็นพืชเศรษฐกิจของต�ำบลว่า  กลุม่ เกษตรกรนัน้ ประสบปัญหาด้านขาด
ความเข้มแข็งในการรวมกลุ่ม  ท�ำให้ขาดอ�ำนาจการต่อรองในการจัดจ�ำหน่าย หรือ การบริหารจัดการใน
การปลูกพริก ทั้งกลุ่มปลูกพริกแบบปลอดสารพิษซึ่งมีอนาคตที่สดใส  และกลุ่มเกษตรกรปลูกพริกแบบใช้
สารเคมี  
บทความวิชาการนี้ เป็นบทความเพื่อสังคม ที่มีเป้าหมายเพื่อบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อเป็น
กรณีศึกษาการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพริกเพื่อการส่งออก โดยคณะวิทยาการจัดการ
และศูนย์ศกึ ษาและพัฒนาโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นผูร้ บั ผิดชอบในการด�ำเนินงาน “การ
ถ่ายทอดองค์ความรูก้ ารบริหารจัดการกลุม่ เพือ่ สร้างความเข้มแข็งในการส่งออกพริกแก่กลุม่ เกษตรกรผูป้ ลูก
พริก ต�ำบลหนองพลวง อ�ำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา” ผลการด�ำเนินงานจะท�ำให้กลุ่มเกษตรกร
สามารถมีอ�ำนาจการต่อรองในการปลูกพริกตั้งแต่ต้นน�้ำจนถึงปลายน�้ำ  จนสามารถส่งออกพริกปลอดสาร
พิษ อันน�ำไปสู่การพัฒนาชุมชนด้วยการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่นยืน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพริก   ต�ำบลหนองพลวง  
อ�ำเภอ  จักราช  จังหวัดนครราชสีมา”  
2.2 เพือ่ ให้เกษตรกรสามารถตัง้ กลุม่ พริกเพือ่ การส่งออกเพือ่ สร้างความเข้มแข็ง  สามารถพึง่ พา
ตนเองได้อย่างยั่งยืนสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ผู้ใช้ความรู้
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพริกหนองพลวง
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4. มีการใช้กระบวนการจัดการความรู้
กระบวนการการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการกลุ่มนั้น
ได้ด�ำเนินการโดยความต้องการของชุมชนจากปัญหาไม่สามารถรวมกลุ่มกันได้ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหามาเป็น
ระยะเวลานานดังที่ นายกเทศมนตรีองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองพลวง นายอุดมเดช วรสีหะ
ได้กล่าวว่า กลุ่มเกษตรกรนั้นประสบปัญหาด้านขาดความเข้มแข็งในการรวมกลุ่ม ท�ำให้ขาดอ�ำนาจ
การต่อรองในการจัดจ�ำหน่าย หรือการบริหารจัดการในการปลูกพริก ทั้งกลุ่มปลูกพริกแบบปลอดสารพิษ
ซึ่งมีอนาคตที่สดใส และกลุ่มเกษตรกรปลูกพริกแบบใช้สารเคมี   หากเกิดการร่วมกันคิดร่วมกันท�ำแบบ
พันธมิตรโดยอาศัยหลักวิชาการน�ำก็จะท�ำให้อนาคตกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพริกที่บ้านหนองพลวงมีอนาคตที่
สดใส สามารถส่งออกได้และเพิ่มอ�ำนาจการต่อรอง   รวมถึงสามารถหาตลาดแหล่งใหม่ได้ด้วย ในการ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพริกนี้ได้ใช้กระบวนการจัดการความรู้ด้วยทรัพยากรจาก
ภาคีภาคต่าง ๆ ดังนี้
คน
การท�ำงานดังกล่าวเป็นการบูรณาการทรัพยากรหลายภาคส่วนทัง้ ภาคส่วนหน่วยงานสถาบันการ
ศึกษา หน่วยงานการปกครองท้องถิ่น และภาคประชาชน อันประกอบด้วยคณาจารย์จากคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการบริหารจัดการกลุ่มและความ
ส�ำคัญของกลุ่ม รวมถึงเป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อนการจัดตั้งกลุ่ม นักศึกษาวิชาเอกนิเทศศาสตร์ และ
วิชาเอกการจัดการในการด�ำเนินการอบรมกลุ่มเกษตรกรและการประเมินผล เจ้าหน้าที่จากศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาโคราชในการประสานงานและประชาสัมพันธ์โครงการ เจ้าหน้าทีจ่ ากองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนอง
พลวงในการเป็นเจ้าภาพในพื้นที่ด�ำเนินงาน   ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนห้วยแถลงโมเดลในการถ่ายทอด
ความรู้การบริหารจัดการกลุ่มจากประสบการณ์จริง และที่ส�ำคัญที่สุดคือ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพริกบ้าน
หนองพลวงซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการ  
องค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น
ในการถ่ายทอดความรู้ได้ใช้องค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยด้านการบริหารจัดการกลุ่ม  และองค์
ความรูท้ อ้ งถิน่ ด้านการส่งออกผลผลิตด้านการเกษตร เพือ่ สร้างความเข้มแข็งให้กบั เกษตรกรผูป้ ลูกพริก โดย
ได้รับงบประมาณจากศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา  
เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (Mutual Benefits)
ด้านสังคม : เกิดความสามัคคีในการรวมกลุม่ เพือ่ การส่งออก จากทีม่ วี สิ าหกิจชุมชนกลุม่ ผูป้ ลูก
พริกบ้านหนองจอกทีร่ วมตัวกันเพือ่ จ�ำหน่ายพริกภายในประเทศ แต่มกี ารเพิม่ ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายเป็นการ
จ�ำหน่ายเพื่อการส่งออก
ด้านสุขภาพ : เกษตรกรเกิดความตระหนักและให้ความส�ำคัญต่อสุขภาพของตนเป็นหลัก  และ
ตามมาด้วยสุขภาพของผู้บริโภค  ด้วยการปลูกพริกแบบปลอดสารพิษ  และยังมีประโยชน์ต่อการส่งออก
ได้  
5. ผลลัพธ์หรือองค์ความรู้ที่ได้
5.1 เกษตรกรมีองค์ความรู้เรื่องการส่งออกพริกถึงกระบวนการส่งออกและวิธีการปลูกเพื่อให้ได้
ผลผลิตพริกที่ได้มาตรฐานเพื่อการส่งออก
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5.2 เกษตรกรมีองค์ความรู้เรื่องการเพิ่มผลผลิตการปลูกพริก การก�ำจัดแมลง ศัตรูของพริก  
และการใช้ปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิต
6. ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)
การน�ำเกษตรกรผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกพริกเพื่อการส่งออกมาเป็นวิทยากร ซึ่งเป็นบุคคลที่
สามารถเป็นผู้น�ำกลุ่มเพื่อการส่งออกได้
7. การน�ำไปใช้ประโยชน์
7.1 เกษตรกรสามารถน�ำองค์ความรู้เรื่องการส่งออกพริก ตลอดจนกระบวนการส่งออกและวิธี
การปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตพริกที่ได้มาตรฐานเพื่อการส่งออก และเกิดการรวมกลุ่มเพื่อการส่งออกพริก
7.2 เกษตรกรน�ำองค์ความรู้เรื่องการเพิ่มผลผลิตการปลูกพริก การก�ำจัดแมลง ศัตรูของพริก  
และการใช้ปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตได้อย่างเป็นรูปธรรม
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�ำความรู้ไปใช้
แบบประเมินผลโครงการ
9. แหล่งอ้างอิง หรือ บุคคลอ้างอิง
คุณอุทัย ใช้ช้าง  
คุณอรุณ  วิฑูรย์พันธุ์  
คุณประสิทธิ์ชัย ใยไหม  
คุณธนพนธ์ สานคล่อง
คุณค�ำนึง ช่วงกลาง  
คุณสุรชาติ  ประสงค์สันต์
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10. ประวัติผู้เขียน
ชื่อ – นามสกุล
สถานที่ท�ำงานปัจจุบัน
  

ประวัติการศึกษา
อีเมล
หมายเลขโทรศัพท์
ชื่อ – นามสกุล
สถานที่ท�ำงานปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา
อีเมล
หมายเลขโทรศัพท์

รองศาสตราจารย์เนตรชนก  คงทน
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
netchanok.k1711@gmail.com
098-9163996
ดร.พวงพรภัสสร์  วิริยะ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การจัดการมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
aom.nrru@gmail.com : phuangpornphat.v@nrru.ac.th
089-9941542
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ขัดคนละเหลี่ยม เจียรคนละมุม สู่ครูมืออาชีพ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1. ที่มาและความส�ำคัญ
ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ได้ปรับปรุงเป็นหลักสูตร 5 ปี ที่เน้นพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถด้านการ จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนทั้งที่มหาวิทยาลัยและในสถานศึกษา หลักสูตรได้มีการเตรียมนักศึกษาก่อนออก
ไปฝึกปฏิบัติการสอนในสถานการณ์จริง ณ สถานศึกษา ผ่านกลุ่มวิชาชีพครู จ�ำนวน 2 วิชา ได้แก่ วิชา
ทักษะวิชาชีพครู 1 และวิชาทักษะวิชาชีพครู 2 ทั้งสองวิชาเป็นวิชาที่นักศึกษาจะเข้าไปเรียนรู้และสังเกต
การสอนกับครูพเี่ ลีย้ งทีโ่ รงเรียนเป็นเวลา 10 วัน แล้วน�ำสิง่ ทีไ่ ด้กลับมาศึกษา วิเคราะห์ และด�ำเนินกิจกรรม
ต่อที่มหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์ในโปรแกรมวิชาเป็นผู้รับผิดชอบเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา ทั้งด้าน
ความรู้ การทดลองสอน ข้อเสนอแนะ และแนวทางการปฏิบัติงานจริง กระบวนการเหล่านี้ท�ำเพื่อให้
นักศึกษาที่จบการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สามารถปฏิบัติหน้าที่ครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ได้ด�ำเนินการตามหลักสูตรมาระยะเวลาหนึ่ง
จึงได้มีการปรับปรุงการจัดผู้สอนและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนทั้ง 2 วิชาดังกล่าว ตั้งแต่ปีการ
ศึกษา 2557 ถึงปัจจุบัน อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ  มีทักษะการสอน
มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ครู และเป็นครูที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาวิธีการจัดผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนทักษะวิชาชีพครู
2.2 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ระหว่างอาจารย์ในโปรแกรมวิชาฯ
3. ผู้ใช้ความรู้
อาจารย์ผู้สอน และผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4. มีการใช้กระบวนการจัดการความรู้
ระยะที่ 1 พัฒนาแนวทางการจัดผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน
วิเคราะห์ปัญหา โปรแกรมวิชาฯ ได้ศึกษาปัญหาของนักศึกษาฝึกสอน ในปีการศึกษา 2556
โดยการพูดคุยสอบถามจากครูพเี่ ลีย้ งโรงเรียนทีน่ กั ศึกษาฝึกสอน สอบถามอาจารย์ในโปรแกรมวิชาทีท่ ำ� หน้าที่
อาจารย์นิเทศนักศึกษา และสอบถามจากนักศึกษา พบประเด็นปัญหา 3 ประการ คือ ประการแรก
นักศึกษาส่วนใหญ่เขียนแผนการสอนไม่ถูกต้อง ประการที่สอง นักศึกษาขาดทักษะและเทคนิคการสอน
และประการที่สาม นักศึกษาขาดทักษะการประเมินผลการเรียนรู้
ก�ำหนดแนวทางแก้ปัญหา จากปัญหาที่พบดังกล่าว โปรแกรมวิชาจึงได้ประชุมเพื่อหาแนวทาง
การแก้ปัญหาทั้ง 3 ประการ โดยก�ำหนดแนวทางการแก้ปัญหา ของปีการศึกษา 2557 ดังนี้
1. ให้ความรู้ และให้นกั ศึกษาฝึกเขียนแผนการสอนโดยมีอาจารย์เป็นผูใ้ ห้คำ� แนะน�ำ
2. ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสอน เช่น Project based และนักศึกษาทดลอง
สอน โดยใช้เทคนิคการสอนที่สนใจ
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3. ให้ความรู้และวิธีการประเมินการเรียนรู้ ด้วยการประเมินแบบรูบริค
วางแผนและจัดการเรียนการสอน โปรแกรมวิชาได้น�ำแนวทางแก้ปัญหามาทดลองใช้ใน ภาค
เรียนที่ 2/2557 ดังนี้
1. โปรแกรมวิชาจัดให้อาจารย์ทุกคนเป็นผู้สอนวิชาทักษะวิชาชีพครู 2
2. แบ่งหัวข้อการสอนออกเป็น 4 หัวข้อ หัวข้อละ 2 สัปดาห์ ได้แก่ การวิเคราะห์
หลักสูตร การเขียนแผนการสอน เทคนิคการสอน และการประเมินด้วยรูบริค
3. แบ่งอาจารย์เป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 2 คน รับผิดชอบกลุ่มละ 1 เนื้อหา โดย
จัดอาจารย์ผู้สอนตามความรู้ ความสามารรถ และความถนัด
4. จัดให้อาจารย์ 1 คนดูแลนักศึกษา 7-10 คน และให้นักศึกษาทุกคนได้ทดลอง
สอนคนละ 1 เรื่อง ในช่วง 4 สัปดาห์สุดท้ายของภาคเรียน
5. อาจารย์ในโปรแกรมร่วมกันประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
ผลด�ำเนินการ โปรแกรมวิชาจัดท�ำก�ำหนดการเรียน และชี้แจงกระบวนการเรียนการสอนให้
นักศึกษาทุกคนเข้าใจ ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
สัปดาห์
เนื้อหา
ผู้สอน
1-2 นักศึกษาสังเกตการสอนที่โรงเรียน
3 ชีแ้ จงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ พงศ์กิจวิทูร
4-5 กลุ่มที่ 1  วิเคราะห์หลักสูตร
รศ.ดร.รสริน พิมลบรรยงก์ และ อ.นิชวรรณ จันอ้น
6-7 กลุม่ ที่ 2  การเขียนแผนการสอน
ดร.วันวิสาข์ โชรัมย์ และ อ.จิรศักดิ์ วิพฒั น์โสภากร
8-9 กลุม่ ที่ 3  เทคนิคการสอน
ผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดการ และ ผศ.ดร.รุง่ โรจน์ พงศ์กจิ วิทรู
10-11 กลุม่ ที่ 4  การประเมินผลด้วยรูบริค ผศ.ดร.สมศักดิ์ อภิบาลศรี และ อ.กิติกร ทิพนัด
12-15 นักศึกษาทดลองสอน
อาจารย์โปรแกรมวิชาฯ
16 สรุปและประเมินผลการเรียน
อาจารย์โปรแกรมวิชาฯ
ปัญหาและอุปสรรค  ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีจำ� กัด และแบบเก็บคะแนน
นักศึกษาไม่ชัดเจนในการลงคะแนน ท�ำให้ลงคะแนนได้ยาก
หาแนวทางการแก้ปัญหา  ประสานงานฝ่ายฝึกฯ ให้จัดนักศึกษาออกสังเกตการสอนก่อนเปิด
ภาคเรียน และประชุมปรับแบบเก็บคะแนนให้ชัดเจน และท�ำความเข้าใจเกณฑ์การให้คะแนน
สะท้อนผล ในปีการศึกษา 2557 โปรแกรมวิชาได้ท�ำการติดตามและประเมินผลการปรับปรุง
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาทักษะวิชาชีพครู 1 และ วิชาทักษะวิชาชีพครู 2  ผ่านการ
นิเทศนักศึกษาฝึกสอนในวิชาการปฏิบัติการทางวิชาชีพครู 1 และการปฏิบัติการทางวิชาชีพครู 2 และได้
พูดคุยสอบถามครูพี่เลี้ยง และอาจารย์ในโปรแกรมที่ได้ไปนิเทศนักศึกษา พบว่า ครูพี่เลี้ยงได้ให้ค�ำชื่นชม
นักศึกษาฝึกสอนว่า มีการเตรียมตัวที่ดี มีสื่อการสอนที่เหมาะสม และมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ดี หลากหลาย และน่าสนใจ ส�ำหรับอาจารย์ในโปรแกรมมีความคิดเห็นว่านักศึกษามีความสามารถใน
การเขียนแผนการสอนมากขึ้น มีสื่อการสอนที่หลากหลายขึ้น มีความมั่นใจในการสอนมากขึ้น และมีวิธี
การประเมินด้วยรูบริคเพิ่มมากขึ้น
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ระยะที่ 2 ทดลองและปรับปรุง
วิเคราะห์ปัญหา อาจารย์ในโปรแกรมวิชาประชุมวิเคราะห์และประเมินผลการด�ำเนินกิจกรรม
การเรียนการสอนวิชาทักษะวิชาชีพครู 1 และ 2 ในปีการศึกษา 2557 พบปัญหาว่า ระยะเวลาการให้
นักศึกษาทดลองสอนน้อยเกินไป นักศึกษาได้ฝึกเขียนแผนการสอนบางเนื้อหาเท่านั้น อาจารย์ส่วนใหญ่มี
ความเห็นว่าควรให้นักศึกษาได้ฝึกเขียนแผน และทดลองสอนอย่างจริงจัง
ก�ำหนดแนวทางแก้ปัญหาของปีการศึกษา 2558 โปรแกรมวิชาได้ประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้
ปัญหาของปีการศึกษา 2557 โดยก�ำหนดแนวทางการแก้ปัญหาแบบต่อเนื่อง 2 วิชา ดังนี้
1. วิชาทักษะวิชาชีพครู 1 เป็นการเตรียมความพร้อมด้านความรู้ เทคนิค และวิธี
การสอน โดยด�ำเนินการในลักษณะเดียวกับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
2. วิชาทักษะวิชาชีพครู 2 เป็นการฝึกทักษะการเขียนแผน การใช้สื่อประกอบการ
สอน และทดลองสอน รวมทั้งเพิ่มเติมความรู้ STEM
วางแผนการสอนของปีการศึกษา 2558
ภาคเรียนที่ 1/2558 วิชาทักษะวิชาชีพครู 1 เป็นการเตรียมความพร้อมด้านความ
รู้ เทคนิค และวิธีการสอน โดยด�ำเนินการในลักษณะเดียวกับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
1. ให้ความรู้ และให้นกั ศึกษาฝึกเขียนแผนการสอนโดยมีอาจารย์แนะน�ำ
2. ให้ความรูเ้ กีย่ วกับเทคนิคการสอน เช่น Project based และนักศึกษา
ทดลองสอน โดยใช้เทคนิคการสอนที่สนใจ
3. ให้ความรู้และวิธีการประเมินการเรียนรู้ ด้วยการประเมินแบบรูบริค
ภาคเรียนที่ 2/2558 วิชาทักษะวิชาชีพครู 2 เป็นการฝึกทักษะการเขียนแผน การ
ใช้สื่อประกอบการสอน และทดลองสอน ดังนี้
1. โปรแกรมวิชาให้อาจารย์ทุกคนเป็นผู้สอนวิชาทักษะวิชาชีพครู 2
2. มอบหมายให้อาจารย์ 1 คนดูแลนักศึกษา 7-10 คน
3. ก�ำหนดให้นกั ศึกษาวิเคราะห์เนือ้ หาวิชา ท�ำแผนการสอน สือ่ การสอน
ทดลองสอน และฝึกประเมิน 1 วิชา 20 แผน เพื่อใช้สอน 1 ภาคเรียน โดยเลือกวิชาที่ได้รับมอบหมาย
จากโรงเรียนให้สอน
4. เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับ STEM ศึกษา และให้นักศึกษา
เขียนแผนแบบ STEM 1 แผน
5. นักศึกษาทดลองสอนให้อาจารย์ที่ปรึกษาประเมิน อย่างน้อย 2-3
ครั้ง
ผลด�ำเนินการ นักศึกษาได้เตรียมการสอนคนละ 1 วิชาทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากทางโรงเรียน โดย
ได้แผนการสอน จ�ำนวน 20 แผน พร้อมสื่อการสอน และแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ นอกจากนี้
นักศึกษาได้ทดลองสอนมากขึ้น ได้รับค�ำแนะน�ำจากอาจารย์ที่ปรึกษาประจ�ำกลุ่ม และมีความมั่นใจในการ
สอนมากขึ้น
สะท้อนผลของปีการศึกษา 2558 นักศึกษาได้ฝกึ เขียนแผนการสอน ได้แผนการสอนทีด่ ขี นึ้ ได้รบั
ประสบการณ์การสอน และได้ร่วมสังเกตุการสอนของเพื่อนในกลุ่ม ส่งผลให้นักศึกษาสามารถสอนได้ดีขึ้น
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ระยะที่ 3 ถ่ายทอดความรู้และบูรณาการ
วิเคราะห์ปญั หาของปีการศึกษา 2558 อาจารย์ในโปรแกรมวิชาประชุมวิเคราะห์และประเมินผล
การด�ำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาทักษะวิชาชีพครู 1 และ 2 ในปีการศึกษา 2558 พบปัญหาว่า
นักศึกษายังขาดทักษะการวิจัยชั้นเรียน
ก�ำหนดแนวทางแก้ปัญหาของปีการศึกษา 2559 โปรแกรมวิชาได้ประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้
ปัญหาของปีการศึกษา 2558 โดยก�ำหนดแนวทางการแก้ปัญหาแบบต่อเนื่อง 2 วิชา และเพิ่มเติมเรื่องการ
วิจัยในชั้นเรียน ดังนี้
1. วิชาทักษะวิชาชีพครู 1 เป็นการเตรียมความพร้อมด้านความรู้ เทคนิค และวิธี
การสอน โดยด�ำเนินการเช่นเดียวกับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 และเพิ่มเติมความรู้ STEM
2. วิชาทักษะวิชาชีพครู 2 เป็นการฝึกทักษะการเขียนแผน การใช้สื่อการสอน และ
ทดลองสอน รวมทั้งเตรียมและฝึกการท�ำวิจัยชั้นเรียน
วางแผนการสอนของปีการศึกษา 2559
ภาคเรียนที่ 1/2559 วิชาทักษะวิชาชีพครู 1 จะมีการปรับแนวทางการจัดการเรียน
การสอนโดยบูรณาการ จ�ำนวน 3 วิชา ได้แก่ วิชาทักษะวิชาชีพครู 1  วิชาการจัดการเรียนการสอนวิชา
คอมพิวเตอร์ 1 และวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์
1. ก�ำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาทักษะวิชาชีพครู 1
โดยแบ่งเป็น 5 ส่วน ได้แก่ การวิเคราะห์หลักสูตร เทคนิคการสอน การประเมินผลด้วยรูบริค การเขียน
แผนการสอน และทดลองสอน และจัดให้อาจารย์ที่มีประสบการณ์คู่กับอาจารย์ใหม่ โดย ภาคเรียนที่
1/2559 รศ.ดร.รสริน พิมลบรรยงก์ กับ อ.ปิยนุช วงศ์กลาง   ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ พงศ์กิจวิทูร กับ
อ.รัชชนันท์ พึ่งจันดุม และ อ.สุวรรณา บุเหลา มอบหมายให้อาจารย์ใหม่ไปสังเกตวิธีการนิเทศนักศึกษา
เทคนิคการประเมินการให้คะแนน กับอาจารย์ทมี่ ปี ระสบการณ์ ส�ำหรับภาคเรียนที่ 2/2559 อ.กิตกิ ร ทิพนัด
กับ อ.ปิยนุช วงศ์กลาง   ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ พงศ์กิจวิทูร กับ อ.รัชชนันท์ พึ่งจันดุม และ อ.จิรศักดิ์
วิพัฒน์โสภากร กับ อ.สุวรรณา บุเหลา มอบหมายให้อาจารย์ใหม่ไปนิเทศนักศึกษาและประเมินร่วมกับ
อาจารย์คู่เดิม
2. ก�ำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาการจัดการเรียน
การสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 1 เน้นการออกแบบการสอนและฝึกทักษะการสอนส�ำหรับสาระการเรียนรู้เกี่ยว
กับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยฝึกการท�ำงานเป็นกลุ่ม
3. ก�ำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาโครงงาน
คอมพิวเตอร์ เน้นให้นักศึกษาสร้างสื่อการสอนและเว็บไซต์ส�ำหรับการสอนสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. บูรณาการ 3 วิชา โดยน�ำสื่อการสอนและเว็บไซต์ที่ได้จากวิชาโครง
งานคอมพิวเตอร์ ไปใช้ในการฝึกทักษะในวิชาการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ส�ำหรับวิชาทักษะวิชาชีพครู 1 ให้
นักศึกษาน�ำความรู้ สื่อการสอน เว็บไซต์ และประสบการณ์ที่ได้จาก 2 วิชา มาใช้ในการทดลองสอน
ภาคเรียนที่ 2/2559 วิชาทักษะวิชาชีพครู 2 ได้มีการปรับแนวทางการจัดการเรียน
การสอนโดยเน้นการวิจัยในชั้นเรียน
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1. ก�ำหนดแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน
ได้แก่ การวิจัยใจชั้นเรียน และทดลองสอน
2. ให้นกั ศึกษาบูรณาการความรูเ้ กีย่ วกับการวิจยั การพัฒนาสือ่ การสอน
การใช้สื่อการสอน เทคนิคการสอน การประเมินผล และความรู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ มาใช้ในการจัดท�ำโครง
ร่างการวิจัยในชั้นเรียน
3. ให้นักศึกษาบูรณาการและน�ำความรู้ต่าง ๆ มาใช้ในการทดลองสอน
ผลด�ำเนินการ นักศึกษาได้แนวทางการสอนและได้รบั ประสบการณ์การสอนสาระความรูท้ างด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้สื่อการสอนและเว็บไซต์ที่สามารถน�ำไปใช้ในการสอนได้ รวมทั้งได้แนวทาง
การท�ำวิจัยในชั้นเรียน และบางส่วนได้โครงร่างการวิจัยในชั้นเรียนทั้ง 2 ภาคเรียน เพื่อเตรียมน�ำไปปฏิบัติ
ในระหว่างการฝึกปฏิบัติการสอนในโรงเรียน
สะท้อนผลของปีการศึกษา 2559 นักศึกษาสามารถเขียนแผนการสอนได้ดีขึ้น ได้รับประสบการณ์จากการ
ทดลองสอนท�ำให้มคี วามมัน่ ใจในการสอนมากขึน้ มีเทคนิคการสอนทีห่ ลากหลายมากขึน้ จากการสังเกตุการ
สอนของเพื่อน มีความรู้ความเข้าใจในการวิจัยชั้นเรียนเพิ่มขึ้น
ระยะที่ 4 เรียนรู้และน�ำไปใช้
วิเคราะห์ปัญหาของปีการศึกษา 2559 อาจารย์ในสาขาวิชาประชุมร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและ
ประเมินผลการด�ำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาทักษะวิชาชีพครู 1 และ 2 ในปีการศึกษา 2559
ปัญหาทีพ่ บคือ นักศึกษายังขาดทักษะวิเคราะห์ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ในชัน้ เรียน ขาดทักษะการเขียนโครงการวิจยั
ในชั้นเรียน และขาดทักษะการท�ำวิจัยชั้นเรียน
ก�ำหนดแนวทางแก้ปัญหาของปีการศึกษา 2560 อาจารย์ในสาขาวิชาได้ประชุมเพื่อหาแนวทาง
การแก้ปัญหาของปีการศึกษา 2559 โดยก�ำหนดแนวทางการแก้ปัญหาแบบต่อเนื่อง 2 วิชา และเน้นเรื่อง
การวิจัยในชั้นเรียนมากขึ้น ดังนี้
1. วิชาทักษะวิชาชีพครู 1 เป็นการเตรียมความพร้อมด้านความรู้ เทคนิค และวิธี
การสอน โดยด�ำเนินการในลักษณะเดียวกับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยเพิ่มการฝึกปฏิบัติการ
วิเคราะห์หลักสูตร ฝึกเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และสาธิตการสอน
2. วิชาทักษะวิชาชีพครู 2 เป็นการฝึกทักษะการเขียนแผน การใช้สื่อประกอบการ
สอน การทดลองสอน โดยเน้นการวิเคราะห์ปัญหาในชั้นเรียนเพื่อการท�ำวิจัยในชั้นเรียน ฝึกเขียนโครงร่าง
วิจัยในชั้นเรียน
วางแผนการสอนของปีการศึกษา 2560
ภาคเรียนที่ 1/2560 วิชาทักษะวิชาชีพครู 1 จะมีการปรับแนวทางการจัดการเรียน
การสอนโดยเน้นการพบอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นกลุ่มย่อย
1. ก�ำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาทักษะวิชาชีพ
ครู 1 โดยแบ่งเป็น 5 ส่วน ได้แก่ การวิเคราะห์หลักสูตร เทคนิคการสอน การประเมินผลด้วยรูบริค การ
เขียนแผนการสอน และทดลองสอน
2. จัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้นักศึกษา ในสัดส่วน อาจารย์ 1 คน ดูและ
นักศึกษา 3-4 คน โดยเน้นให้นกั ศึกษาพบอาจารย์ทปี่ รึกษามากขึน้ ให้นกั ศึกษาฝึกเขียนแผนการสอนอย่าง
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น้อย 3 รูปแบบ เช่น แผนการสอนแบบปกติ แผนการสอนแบบ Project Based Learning แผนการ
สอนแบบ STEM
ภาคเรียนที่ 2/2560 วิชาทักษะวิชาชีพครู 2 ได้มีการปรับแนวทางการจัดการเรียน
การสอนโดยเน้นการวิเคราะห์ปัญหาในชั้นเรียน และฝึกเขียนโครงร่างวิจัยในชั้นเรียน
1. ก�ำหนดแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน
ได้แก่ ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหาในชั้นเรียนเพื่อการท�ำวิจัยในชั้นเรียน ฝึกเขียนโครงร่างวิจัยในชั้นเรียน
และส่วนที่ 2 เป็นการทดลองสอน
2. ให้นกั ศึกษาฝึกการวิเคราะห์ปญั หาในชัน้ เรียน น�ำความรูด้ า้ นการวิจยั
การพัฒนาสื่อการสอน การใช้สื่อการสอน เทคนิคการสอน การประเมินผล และความรู้อื่น ๆ มาใช้ใน
จัดท�ำโครงร่างการวิจัยในชั้นเรียน
3. ให้นักศึกษาน�ำความรู้ต่าง ๆ มาใช้ในการทดลองสอน อย่างน้อย
2 ครั้ง
ผลด�ำเนินการ นักศึกษามีทักษะในการเขียนแผนการสอนหลายแบบ มีทักษะการสอนเพิ่มขึ้น
ได้ฝกึ วิเคราะห์ปญั หาในชัน้ เรียน ฝึกหาแนวทางการแก้ปญั หา และได้โครงร่างวิจยั ในชัน้ เรียนเพือ่ เป็นแนวทาง
การน�ำไปใช้ในการฝึกปฏิบัติการสอนในโรงเรียน
สะท้อนผลของปีการศึกษา 2560 นักศึกษาสามารถเขียนแผนการสอนได้หลากหลายมากขึ้น
เกิดทักษะและได้รับประสบการณ์จากการทดลองสอนท�ำให้มีความมั่นใจในการสอนมากขึ้น มีเทคนิคการ
สอนที่หลากหลายมากขึ้น มีความรู้ความเข้าใจในการวิจัยชั้นเรียนเพิ่มขึ้น และสามารถเขียนโครางร่างวิจัย
ในชั้นเรียนได้ดีขึ้น
5. ผลลัพธ์หรือองค์ความรู้ที่ได้
ความรู้ที่ได้ คือ ขั้นตอนการจัดผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 5 ขั้น ได้แก่
ขั้นที่ 1 ขั้นวิเคราะห์ปัญหา  เป็นการน�ำข้อมูลผลการด�ำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ
มาวิเคราะห์ เพื่อให้เข้าใจปัญหาและสิ่งที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้น
อย่างแท้จริงโดยปราศจากอคติ
ขั้ น ที่ 2 ขั้ น ก� ำ หนดแนวทางการแก้ ป ั ญ หา
เป็นการระดมความคิด แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
ของทุกคน เพื่อร่วมกันหาแนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้
และเหมาะสมกับสถานการณ์
ขั้นที่ 3 ขั้นวางแผนการสอน เป็นการวางแผน
การสอน ก�ำหนดผู้สอนตามความรู้ความสามารถ และมีการ
ท�ำงานร่วมกันระหว่างอาจารย์ที่มีประสบการณ์และอาจารย์
ใหม่
ขัน้ ที่ 4 ขัน้ สะท้อนผลการด�ำนเนินงาน  เป็นการ
สะท้อนผลทีเ่ กิดขึน้ จากการด�ำเนินงานตามแผนก�ำหนดไว้ ทัง้
ส่วนที่เป็นประโยชน์ ปัญหาอุปสรรค สิ่งที่ได้เรียนรู้ ข้อเสนอ
แนะจากการด�ำเนินงาน และประสบการณ์
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ขั้นที่ 5 ขั้นทบทวน เป็นการน�ำข้อมูลและสิ่งที่ได้จากการสะท้อนผลการด�ำเนินงาน มาใช้
ประกอบการพิจารณาทบทวนวิธีการด�ำเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ และน�ำไปใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา
6. ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)
6.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ปัญหา วางแผนการแก้ปัญหา ด�ำเนินการ และสะท้อนผล
การด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง
6.2 อาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์สอนสูง พร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ให้อาจารย์รุ่นใหม่
6.3 การท�ำงานเป็นทีม และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบตามความสามารถของแต่ละคน
7. การน�ำไปใช้ประโยชน์
7.1 น�ำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดผู้สอนและจัดการเรียนการสอนวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู
7.2 ประยุกต์ใช้ความรู้ทั้ง 5 ขั้นตอน ในการปฏิบัติงานอื่น ๆ เพื่อจัดผู้รับผิดชอบงานและ
วางแผนการท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�ำความรู้ไปใช้
8.1 ประเมินผลการน�ำความรู้ไปใช้โดยวิธีการประชุมสะท้อนผลการด�ำเนินงาน
8.2 ติดตามผลการฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา
9. แหล่งอ้างอิง หรือ บุคคลอ้างอิง
อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ได้แก่
รศ.ดร.รสริน พิมลบรรยงก์
ผศ.ดร.สมศักดิ์ อภิบาลศรี
ผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดการ
ดร.วันวิสาข์ โชรัมย์
ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ พงศ์กิจวิทูร
อ.จิรศักดิ์ วิพฒั นโสภากร
อ.ณิชวรรณ จันอ้น
อ.กติกร ทิพนัด
อ.ปิยนุช วงศ์กลาง
อ.รัชชนันท์ พึ่งจันดุม
อ.สุวรรณา บุเหลา
10. ประวัติผู้เขียน
ชื่อ – นามสกุล
ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ พงศ์กิจวิทูร
สถานที่ท�ำงานปัจจุบัน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ประวัติการศึกษา
ปร.ด. สารสนเทศศึกษา ม.ขอนแก่น
อีเมล
rungrote.p@nrru.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์
081-7905410
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เทคนิคการท�ำงานวิจัยในชั้นเรียน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1. ที่มาและความส�ำคัญ
การท�ำวิจัยถือว่าเป็นหนาที่หรือภาระงานอย่างหนึ่งของอาจารย์ นอกจากภาระการสอน บริการ
วิชาการ ท�ำนุบ�ำรุงศิลปะวัฒนะธรรม ภาระงานอีกอย่างหนึ่งคือ การท�ำวิจัย โดยหัวใจของการพัฒนาคน
และพัฒนาประเทศ คือ การจัดการศึกษาและระบบการเรียนรูที่มีคุณภาพ ดังนั้นการวิจัยในชั้นเรียนจึงถือ
ได้วา่ เป็นสงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน ช่วยใหอ าจารย์สามารถแกไ ขปญ หาและได้สารสนเทศในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาอาจารย์ไปสู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ
มากยิ่งขึ้น
การวิจยั เป็นกิจกรรมพัฒนาการเรียนรูโ ดยอาจารย์ผสู้ อน เพือ่ แกปญ หาหรือพัฒนาการเรียนรูข อง
นักศึกษาทีอ่ าจารย์รบั ผิดชอบ โดยอาจารย์นำ� ปัญหาทีป่ ระสบในชัน้ เรียนหรือในมหาวิทยาลัยมาท�ำการศึกษา
อย่างเป็นระบบเก็บข้อมูลอย่างสม�่ำเสมอ ต่อเนื่อง น�ำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และหาทางแกปญหาที่เกิดขึ้น
โดยเป็นการท�ำงานที่บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน ซึ่งถ้าอาจารย์ทุกคนใหความส�ำคัญและปฏิบัติ
ในเรื่องการท�ำวิจัยในชั้นเรียนอย่างจริงจังและสม�่ำเสมอ จะมีผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (สมบูรณ์
ตันยะ. 2545 : 53-62) หรือเรียกได้ว่าเป็นการวิจัยในชั้นเรียนนั้นเอง
การวิจยั ในชัน้ เรียนนอกจากจะเป็นวิธกี ารแกป ญ หาการปฏิบตั งิ านในหน้าทีแ่ ละปรับปรุงการเรียน
การสอนแลวยังเป็นวิธีการศึกษาหาความรูที่จะเป็นการช่วยให้อาจารย์มีผลงานทางวิชาการเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และเสนอเป็นผลงานวิชาการเพื่อยกระดับสู่การขอต�ำแหน่งทาง
วิชาการต่อไป
โดยการวิจัยในชั้นเรียน มีนักวิชาการได้ให้ความหมาย ประกอบด้วย สุวิมล ว่องวานิช ( 2544
: 46) กล่าวว่า “การวิจัยในชั้นเรียนเป็นการวิจัยในสิ่งที่เป็นปัญหาของอาจารย์ในหองเรียน เมื่อมีปัญหา
อาจารย์ต้องแก้ไขให้ส�ำเร็จด้วยวิธีการต่างๆ ถ้าค้นพบวิธีก็ประกาศว่าแก้ไขส�ำเร็จ นั่นคือ วงจรวิจัยของ
อาจารย์ สรุปคือ อาจารย์วางแผนการสอน ลงมือสอน สังเกตผลการสอนด้วยตนเอง แลวมาสะท้อนผล
เพื่อปรับปรุง” ซึ่งสอดคล้องกับ Mclean (1997 : 34-38) ที่กล่าวว่า “การวิจัยปฏิบัติการเป็นกระบวน
การวิจัยที่อาจารย์กระท�ำการทดลองวิธีการต่างๆ ที่มีอยู่ การพัฒนาการศึกษาระยะยาว เป็นการพัฒนา
บุคลากรในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องโดยการเรียนรู้ด้วยตนเองของอาจารย์และผู้อื่นร่วมกัน และเป็น
กระบวนการที่สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยกับนักวิจัยหรือนักวิชาการใน
มหาวิทยาลัย” รวมถึง Field (1997 : 192-193) กล่าวว่า “การวิจัยปฏิบัติการเป็นการศึกษาขนาดเล็ก
(small scale) ทีด่ ำ� เนินการโดยอาจารย์ในชัน้ เรียน เป็นกระบวนการทีช่ ว่ ยให้อาจารย์สะท้อนการปฏิบตั งิ าน
และเสริมพลังอ�ำนาจให้กับอาจารย์
จากความหมายของค�ำวา วิจัยในชั้นเรียน สามารถสรุปได้วา การวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง
กระบวนการแสวงหาความรูโ้ ดยทีม่ อี าจารย์เป็นผูท้ ำ� วิจยั และน�ำผลไปใช้ในการปฏิบตั จิ ริงโดยเป็นการแสวงหา
วิธีการแกปญหาและพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียนด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้วย
นวัตกรรมที่เหมาะสม
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โดยการวิจัยในชั้นเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในส่วนของการ
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ดังนั้นการวิจัยในชั้นเรียนจึงควรด�ำเนินการให้
สอดคล้องกับขัน้ ตอนการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูอ้ ย่างเป็นระบบ คือ ขัน้ ตอนการพัฒนาตามวงจร
คุณภาพของเดมมิง่ (P-D-C-A) ซึง่ ประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การปฏิบตั กิ าร (Do) การตรวจสอบ
(Check) และการแก้ไขปรับปรุง (Action) ส่วนการวิจัยในชั้นเรียน ประกอบด้วยขั้นตอนการท�ำงานที่
ส�ำคัญ คือ ศึกษาปัญหาในชั้นเรียน จากนั้นเลือกปัญหาที่มีความจ�ำเป็นเร่งด่วนซึ่งมีความส�ำคัญในล�ำดับ
ต้นๆ มาแก้ปญั หา ขัน้ ตอนของการแก้ปญั หาคือห�ำส�ำเหตุทแี่ ท้จริงของปัญหา แล้วศึกษาหาวิธกี ารแก้ปญั หา
ที่คาดว่าสามารถน�ำมาใช้ได้ผล ซึ่งอาจเป็นสื่อ เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรม ฯลฯ แล้วเลือกพัฒนานวัตกรรม
หรือวิธกี ารทีเ่ หมาะสม ตรวจสอบและปรับปรุง แล้วน�ำมาทดลองใช้ รวบรวมข้อมูลจากการทดลอง ตรวจสอบ
วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปผลก�ำรทดลองให้ชัดเจน เป็นรูปธรรม ในกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนเป็น
ปัญหาทีต่ อ้ งได้รบั การแก้ไขอย่างรีบด่วน จะแก้ปญั หาโดยใช้กระบวนการวิจยั ก็ไม่ทนั การณ์ อาจารย์กส็ ามารถ
ศึกษาและน�ำผลงานวิจัยของอาจารย์คนอื่นที่ใช้แก้ปัญหาเดียวกันมาใช้แก้ปัญหาในชั้นเรียนของตนได้ ถือ
เป็นการบริโภคงานวิจัยอย่างคุ้มค่าวิธีหนึ่ง
การวิจัยในชั้นเรียนจึงไม่ใช่สิ่งใหม่ที่แปลกแยกไปจากการพัฒนาการเรียนการสอนซึ่งเป็นงานใน
หน้าที่ของอาจารย์โดยทั่วไป และไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากเกินความสามารถของอาจารย์ แต่อย่างไรก็ตามการ
พัฒนาการเรียนการสอนเป็นงานที่ต้องใช้เวลา และต้องกระท�ำอย่างต่อเนื่อง การวิจัยในชั้นเรียนจึงไม่ใช่
การวิจยั ทีท่ ำ� เพียงครัง้ เดียว แต่ควรท�ำอย่างต่อเนือ่ งจนเป็นปกติของงานในหน้าทีใ่ นการแก้ปญั หาและพัฒนา
ผู้เรียนของอาจารย์
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษาหาแรงจูงใจและปัจจัยที่ที่ส่งผลต่อการท�ำวิจัยในชั้นเรียนของอาจารย์
2.2 เพื่อศึกษาเทคนิคการท�ำงานวิจัยในชั้นเรียน
2.3 เพื่อจัดการองค์ความรู้เทคนิคการท�ำงานวิจัยในชั้นเรียน
3. ผู้ใช้ความรู้
คณาจารย์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
4. มีการใช้กระบวนการจัดการความรู้
ด�ำเนินการในรูปคณะกรรมการจัดการความรูค้ ณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ
2561
ขั้นตอนที่ 1 ประชุมวางแผนการด�ำเนินงาน
ประชุมทบทวนวางกรอบการจัดท�ำประเด็นการจัดการความรู้โดยคณะกรรมการจัดการความรู้
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 โดยที่ประชุมมีมติในการพัฒนางานเดิมที่เคยได้
ด�ำเนินการมา คือเรือ่ ง “เทคนิคการท�ำงานวิจยั ในชัน้ เรียน” เนือ่ งจากเป็นปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการพัฒนาเทคนิค
การสอนทีเ่ หมาะสมในการจัดการเรียนการสอน ทัง้ ยังเป็นปัจจัยเบือ้ งต้นทีช่ ว่ ยแสวงหาทางแกไขปญหา และ
พัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตลอดจนยังสามารถน�ำไปเป็นแนวทางให้อาจารย์
ท่านอื่นทราบถึงเทคนิคในการท�ำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาให้เกิดเป็นผลงานทางวิชาการ สู่การน�ำผลงาน
วิจัยเสนอเป็นผลงานเพื่อความก้าวหนาในวิชาชีพต่อไป
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ขั้นตอนที่ 2 พัฒนากรอบเดิม
คณะกรรมการจัดการความรู้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 ประชุม
วางแผนในการแสวงหากลุ่มตัวอย่างอาจารย์ผู้เคยใช้เอกสารเผยแพร่การจัดการความรู้เรื่อง “เทคนิคการ
ท�ำงานวิจยั ในชัน้ เรียน” เดิมทีท่ างคณะกรรมการเคยได้จดั ไว้ โดยแบ่งกลุม่ ตัวอย่างออกเป็น 3 กลุม่ ประกอบ
ด้วย 1) กลุ่มอาจารย์สายสังคม 2) กลุ่มอาจารย์สายภาษา และ 3) กลุ่มอาจารย์สายศิลป์ สายละ 3
ท่าน รวมจ�ำนวนกลุม่ ตัวอย่างผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญ (key information) จ�ำนวน 9 ท่าน โดยทางคณะกรรมการ
แบ่งทีมงานในการลงเก็บข้อมูล 3 ทีม ทีมละ 3 ท่าน รวม 9 ท่าน ในการการติดต่อประสานงานกลุ่ม
ตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ (key information) เพื่อให้ได้ข้อมูลเทคนิคการท�ำงานวิจัยในชั้นเรียน โดยการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In depth interview)
ขั้นตอนที่ 3 สรุปประเด็น
คณะกรรมการจัดการความรู้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 ประชุม
คณะกรรมการ เพื่อท�ำการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง สรุปเป็นกรอบแนวทางการ
ปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับประเด็น “เทคนิคการท�ำงานวิจัยในชั้นเรียน”
ขั้นตอนที่ 4 เผยแพร่องค์ความรู้
คณะกรรมการจัดการความรู้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561  ได้มี
การเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ “เทคนิคการท�ำงานวิจัยในชั้นเรียน” ประกอบด้วย 1) การน�ำเสนอผลงานผ่าน
เวทีประชุมบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดย
คณะกรรมการจัดการความรู้ของคณะ เสนอผลงานที่ได้สังเคราะห์จากการสัมภาษณ์ ต่อบุคลากรของทาง
คณะ เปิดรับฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนางานการจัดการความรู้เกี่ยวกับ “เทคนิคการท�ำงานวิจัยในชั้น
เรียน” ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 2) เผยแพร่ในรูปแบบเอกสารสื่อแผ่นพับจัดวางที่จุดลงชื่อปฏิบัติท�ำงานของ
ทางคณะ และผ่านสื่อออนไลน์ของทางคณะ
5. ผลลัพธ์หรือองค์ความรู้ที่ได้
ในการศึกษา “เทคนิคการท�ำงานวิจัยในชั้นเรียน” พบองค์ความรู้จากการศึกษาดังนี้
5.1 ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการท�ำวิจัยในชั้นเรียน
กลุ่มสายสังคม
กลุ่มสายภาษา
กลุ่มสายศิลป์
- การท�ำตามนโยบาย
- พบปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
-น�ำผลมาประยุกต์ใช้ในการเรียน
- เพื่อเป็นผลงานทางวิชาการให้ นักศึกษา
การสอนได้จริง
หลักสูตร
- น�ำไปต่อยอดขอผลงานทาง -พัฒนาตนเอง ทักษะการวิจัย
- มีเกณฑ์การประเมินเลื่อนขั้น วิชาการ
-ความก้าวหน้าในอาชีพ
เงินเดือน
- พัฒนาตนเอง
-นโยบายคณะฯ ทุนสนับสนุน
- ประกันคุณภาพการศึกษา
- พัฒนาการเรียน
- การประเมินภาระงานเลื่อนขั้น
- ความท้าทาย มุ่งมั่น
- ความก้าวหน้าในอาชีพ
เงินเดือน
- แก้ปัญหาในการเรียนการสอน - เป็นภาระงาน/หน้าที่
- มีรายได้/ค่าตอบแทน
- พัฒนาตนเอง
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จากการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการท�ำวิจัยในชั้นเรียน สามารถแบ่งปัจจัยได้ 2

ปัจจัยภายใน ที่มีผลการท�ำวิจัยในชั้นเรียนประกอบด้วย การพัฒนาตนเอง ทั้งด้านทักษะการ
ท�ำวิจัย การพัฒนาการสอน การน�ำไปใช้ต่อยอดทางวิชาการให้เกิดความก้าวหน้าในอาชีพ รวมถึงรายได้ที่
ได้จากการท�ำวิจัย
ปัจจัยภายนอก ทีม่ ผี ลการท�ำวิจยั ในชัน้ เรียนประกอบด้วย กรอบการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษา นโยบายของมหาวิทยาลัย และการประเมินภาระงานเลื่อนขั้นเงินเดือนของทางคณะ
5.2 เทคนิค/การเลือกประเด็นวิจัย
กลุ่มสายสังคม
กลุ่มสายภาษา
กลุ่มสายศิลป์
-ปัญหาเกิดขึ้นในการเรียนการ -ปัญหาเกิดกับนักศึกษา
-ใช้ในการเรียนของนักศึกษา
สอน
-มีองค์ความรู้/ทฤษฎีในการแก้ -รายวิชาที่สอน
-พัฒนารูปแบบการสอน
ปัญหา
-พิจารณาข้อจ�ำกัดปัญหา          
-น�ำเทคนิคใหม่ๆมาสอน
-ความสนใจตนเอง
ก�ำหนดประเด็น
-เลือกที่มีคนท�ำมาแล้ว(“ลอก”) -ได้รับเทคนิคใหม่จากการอบรม -พิจารณาศักยภาพ/เวลา
สัมมนาน�ำมาปรับใช้
เทคนิค/การเลือกประเด็นวิจัย
ปัญหา
นักศึกษา

ทิศทาง/นโยบาย
อาจารย์

ทฤษฎี องค์ความรู้
เทคนิค

นโยบายการศึกษา

ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
การเรียนการสอน
การน�ำทฤษฎีองค์ความรู้/เทคนิค
มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
5.3 รูปแบบการวิจัยในชั้นเรียน
กลุ่มสายสังคม
กลุ่มสายภาษา
กลุ่มสายศิลป์
- รูปแบบวิจัย 5 บท
-  รูปแบบวิจัย 5 บท
รูปแบบวิจัย 5 บท
- บทความวิจัย 5 - 15 หน้า -  บทความวิจัย 5 บท
รูปแบบการท�ำวิจยั ในชัน้ เรียน ในกรณีจดั ท�ำ 5 บท ประกอบด้วยเนือ้ หา คือ 1) ความเป็นมา/
บทน�ำ 2) ทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 3) ระเบียบวิธีวิจัย/วิธีด�ำเนินการวิจัย 4) ผลการศึกษา/
วิเคราะห์ผล และ 5) สรุปผล/เสนอแนะ
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โดยปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการท�ำวิจัยในชั้นเรียน ประกอบด้วย
1) เงื่อนระยะเวลา กรณีมีระยะเวลา 1 ปี จะด�ำเนินการท�ำในรูปแบบวิจัย 5 บท แต่ถ้าเป็น
กรณี 1 เทอม ในการประเมินขั้นเงินเดือน จะมีการด�ำเนินการในรูปแบบบทความวิจัย
2) งบประมาณ กรณีงบประมาณเกิน 20,000 บาท จะด�ำเนินการท�ำในรูปแบบวิจัย 5 บท
แต่ถ้างบประมาณไม่เกิน 20,000 บาท จะด�ำเนินการจัดท�ำรูปแบบบทความวิจัย
3) การน�ำไปใช้ตอ่ ยอดท�ำผลงานต่อไป กรณีนำ� ผลงานไปเข้าสูต่ ำ� แหน่งทางวิชาการ จะด�ำเนิน
การท�ำในรูปแบบวิจยั 5 บท แต่ถา้ น�ำไปเพือ่ ส่งประเมินขัน้ เงินเดือน จะด�ำเนินการจัดท�ำรูปแบบบทความวิจยั
5.4 แหล่งทุน
กลุ่มสายสังคม
กลุ่มสายภาษา
กลุ่มสายศิลป์
1. สถาบันวิจัยฯ
1. สถาบันวิจัยฯ
คณะมนุษยศาสตร์และ
2. คณะมนุษยศาสตร์และ
2. คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
สังคมศาสตร์
สังคมศาสตร์
3. ทุนส่วนตัว
  - ยื่นเรื่องต่อคณบดีรับรองว่า
มีการท�ำวิจัย
แหล่งทุนในการท�ำวิจัยในชั้นเรียนประกอบด้วย 3 แหล่งทุน คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และทุนส่วนตัว แต่งบประมาณทีไ่ ด้รบั ในแต่ละแหล่งทุน มีเพียงงบประมาณ
ในการด�ำเนินการจัดท�ำ ไม่รวมงบประมาณในการตีพิมพ์ และเผยแพร่ผลงาน
5.5 ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะการวิจัยในชั้นเรียน
ปัญหา / อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
1. ภาระงานมาก / เวลาไม่เป็นไปตามแผน
1. วางแผนการเก็บข้อมูลให้ชัดเจน
2. การจัดเก็บข้อมูลไม่ทัน
2. อ่านทบทวนวรรณกรรมให้ลึก
3. จ�ำนวนนักศึกษา / การเลือกใช้สถิติ /
3. ท�ำวิจัยเชิงปริมาณ + คุณภาพ
สุ่มตัวอย่าง
4. อบรมการเขียนบทความ / วิจัยในชั้นเรียน
4. รูปแบบการเขียนบทความไม่ชัด
จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
5. แหล่งตีพิมพ์บทความ
5. คณะฯ มีฐานข้อมูลแหล่งที่พิมพ์
6. การประสานงานทีมงานท�ำวิจัยร่วมกันในวิชา
ศึกษาทั่วไป
7. ขาดความรู้วิจัยในชั้นเรียน
ในการท�ำวิจัยในชั้นเรียน พบประเด็นในการศึกษา ประกอบด้วย
1) ปัญหาและอุปสรรคในการท�ำวิจัยในชั้นเรียน ประกอบด้วย ภาระงานสอนที่มีมากไม่มีเวลา
ในการท�ำวิจัยในชั้นเรียน ไม่มีองค์ความรู้ในการการเขียนบทความวิจัยในชั้นเรียนแบบ 5-15 หน้า ในกรณี
ที่สอนร่วมกันหลายคนเป็นการยากในการประสานเพื่อให้ได้ข้อมูลในการท�ำวิจัย ตลอดจนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงในทุกเทอม ค่าความเที่ยงตรงของผลผลัพธ์จึงเป็นเรื่องที่สามารถตอบได้
ณ เวลาที่ท�ำการวิจัยในครั้งนั้น
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2) ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยในชั้นเรียน ประกอบด้วย ทางมหาวิทยาลัย และคณะฯ ควรมี
การอบรมการท�ำวิจัยและการเขียนบทความในชั้นเรียนทางผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ผู้ท�ำการวิจัยในชั้นเรียน
ต้องมีการวางแผนในการท�ำวิจยั ในชัน้ เรียนอย่างชัดเจน และต้องมีระบบสนับสนุนในการแสวงหาช่องทางใน
การเผยแพร่บทความการวิจัยในชั้นเรียน
6. ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)
ในการศึกษา “เทคนิคการท�ำงานวิจัยในชั้นเรียน” ได้มีการศึกษาปัจจัยแบ่งเป็น
6.1 ปัจจัย ทัศนคติแรงจูงใจ เกิดจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ซึ่งมีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจท�ำวิจัยในชั้นเรียน โดยจากข้อมูลสัมภาษณ์พบว่า ปัจจัยภายในมีผลต่อการท�ำวิจัยโดยเฉพาะใน
ประเด็นความต้องการในการพัฒนาตนเอง และความต้องการในเรื่องของรายได้ ค่าตอบแทน
6.2 เทคนิคการท�ำวิจัยในชั้นเรียน สามารถสรุปตามกรอบได้ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวางกรอบการวิจัยออกเป็น 4 ขั้น คือ
1) วางแผน (Plan) เป็นการก�ำหนดการปฏิบัติงาน ซึ่งใชกระบวนการ
วิเคราะห์ระบุปญั หาของผูเ้ รียน ก�ำหนดประเด็นปัญหาทีต่ อ้ งแก้ไข และท�ำการพัฒนาเป็นแผนปฏิบตั งิ านใน
การวิจัยในชั้นเรียน
2) ปฏิบัติตามแผน (Act ) เป็นการน�ำแผนการวิจัยไปปฏิบัติ โดย
จ�ำเป็นต้องมีการประเมินผลก่อนเรียน เพือ่ ให้ทราบและเก็บไว้เป็นข้อมูลในการท�ำวิจยั โดยต้องมีการทบทวน
แผนการวิจัยตลอดระยะเวลาการท�ำวิจัย เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรค เพื่อหาทางแก้ไขให้งานวิจัย
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
3) สังเกตผลการปฏิบัติ (Observe) เป็นขั้นตอนของการสังเกตผลการ
ปฏิบัติขณะที่ปฏิบัติการท�ำวิจัยตามแผน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บได้ รวมทั้ง
การน�ำเสนอผลการวิเคราะห์ขอมลูเพื่อใหทราบถึงสัมฤทธิ์ผล
4) สะท้อนผลหรือสะทอนความคิด (Reflect) เป็นขั้นตอนของการน�ำ
ผลทีไ่ ด้มาอภิปรายผลโดยรับฟงการวิพากษวจิ ารณผูม้ สี ว่ นได้เสียทัง้ นักศึกษา และคณาจารย์ในการปฏิบตั งิ าน
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยในชั้นเรียนจะใช้เครื่องมือชนิดใดยอมขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงคของการวิจัยและตัวแปรที่จะวัด โดยก่อนน�ำเครื่องมือไปใช้จริงจ�ำเป็นต้องต้องน�ำไปทดลองกับ
กลุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดหาค่าความตรง (Validity ) และความเชื่อมั่น (Reliability) โดยทางคณะฯ ต้องมีคณะกรรมการในการตรวจสอบเครื่องมีและให้ค�ำปรึกษา เพือ่ ให้ได้เครื่องมือ
ที่มีคุณภาพ
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ และสรุปผล
การวิเคราะห์และสรุปผลขอมูลถาจะให้เป็นไปตามแนวทางที่ถูกตองจะตองมีปฏิทิน
ปฏิบัติงานแสดงเวลาและระยะเวลาของการด�ำเนินงานแต่ละขั้นตอน โดยทางคณะฯ จ�ำเป้นที่ต้องมีผู้
เชี่ยวชาญในการให้ค�ำแนะน�ำในการให้ค�ำปรึกษาในการแปลผลข้อมูล ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ
ขั้นตอนที่ 4 การเขียนรายงานการวิจัย
การเขียนรายงานการวิจัยเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการท�ำวิจัยเป็นการรายงาน การ
วิจัยซึ่งเป็นการเสนอสิ่งที่ได้ศึกษาคนควาอย่างเป็นระบบใหผู้อื่นทราบ เพื่อจะได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม หรือ
น�ำไปใชประโยชน์อ้างอิง โดยผู้เสนอผลงานจ�ำเป้นต้องมีการสร้างเครือข่ายทางวิชาการเพื่อน�ำส่งผลความ
ไปเผยแพร่ตามแหล่งต่างๆ ในเครือข่ายวิชาชีพของตน
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7. การน�ำไปใช้ประโยชน์
ประโยชน์ของการจัดท�ำผลงาน “เทคนิคการท�ำงานวิจัยในชั้นเรียน” ประกอบด้วย
7.1 ต่ออาจารย์ผู้สอน เป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ เนื่องจากให้ข้อค้นพบที่
ได้มาจากกระบวนการสืบค้นที่เป็นระบบและเชื่อถือได้ ท�ำให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาการเรียนรู้และอาจารย์
เกิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ผู้เรียนเกิดการพัฒนาการเรียนรู
7.2 ต่อหน่วยงาน ผลการศึกษา ใช้เป็นข้อมูลในการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการท�ำวิจัย
ในชั้นเรียนของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
7.3 ต่อวงการการศึกษา “เทคนิคการท�ำงานวิจัยในชั้นเรียน” สามารถน�ำมาเป็นข้อมูลในการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูข้ องอาจารย์เกีย่ วกับวิธกี ารแก้ปญั หาและพัฒนาผูเ้ รียนทีอ่ าจารย์แต่ละคนด�ำเนินการ และ
กระตุน้ ให้มกี ารพัฒนาผลงานทางวิชาการทีเ่ กิดขึน้ จากประสบการณ์อนั มีคณุ ค่าของอาจารย์อย่างไม่หยุดยัง้
ท�ำให้วิชาชีพอาจารย์มีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้น
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�ำความรู้ไปใช้
8.1 แบบประเมินผลการเข้าร่วมประชุมน�ำเสนอ “เทคนิคการท�ำงานวิจัยในชั้นเรียน”
8.2 แบบสอบถามตรวจสอบข้อมูลการยื่นข้อเสนอวิจัยในชั้นเรียนของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
8.3 หน่วยงานที่ส่งบทความแนวปฏิบัติที่ดีเข้าร่วมกิจกรรม NRRU Show & Share 2018
9. แหล่งอ้างอิง หรือ บุคคลอ้างอิง
เอกสารอ้างอิง
สมบูรณ์ ตันยะ. 2545. การประเมินทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น.
สุวิมล ว่องวาณิช. (2544). แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา. กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริม
การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ.
Field, J. (1997). Classroom research. ELT Journal. Vol.51 (April) , pp. 192 – 193. Webpage:
http : // ednet2.car.chula.ac.th. (August 2, 1999).
McLean, J. E. . (1997). Teachers empowerment through action research : Kappa Delta
Pirecord. Vol. 34 (Fall), pp. 34 – 38 bin/epwsatch. (August 4, 1999).
บุคคลอ้างอิง
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสายสังคม
ผศ.ดร.กนกพร ฉิมพลี
สังกัด : หลักสูตรสังคมศาสตรบัณฑิต
ผศ.สถิต จ�ำเริญ
สังกัด : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
อ.มานิตย์ อรรคชาติ
สังกัด : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสายภาษา
ผศ.ดร.มาลินี ไพบูลย์นุกูลกิจ สังกัด : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อ.กนิษฐา พุทธเสถียร
สังกัด : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
อ.พิชญาภา ชะวางกลาง
สังกัด : ลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
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กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสายศิลป์
ผศ.ดร.นวลรวี จันทร์ลุน
สังกัด : หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขานาฎยศิลป์ไทย
ผศ.เรขา อินทรก�ำแหง
สังกัด : หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขานาฎยศิลป์ไทย
อ.สุธิดา วรรธนะปกรณ์
สังกัด : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
คณะกรรมการจัดการความรู้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการรบรวมข้อมูล
ประกอบด้วย
ผศ. สายยนต์ ชาวอุบล
ผศ.มาลินี ไพบูลย์นุกูลกิจ
อาจารย์มยุรี แคนตะ
อาจารย์กนิษฐา พุทธเสถียร
อาจารย์สิริกร บุญสังข์
อาจารย์ไกรศักดิ์ รักพินิจ
อาจารย์สุพิชญา วงศ์ค�ำสาย
อาจารย์วลัยรัตน์ โพธิสาร
อาจารย์เปรมกมล สถิตเดชกุญชร
อาจารย์สุธิดา วรรธนะปกรณ์
10. ประวัติผู้เขียน
ชื่อ – นามสกุล
ผศ.ว่าที่ ร.อ.คธาวุธ พลโคตร
สถานที่ท�ำงานปัจจุบัน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี  นิติศาสตรบัณฑิต (นบ.)
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ปี พ.ศ.2548
				ปริญญาตรี  รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
และการเมืองการปกครองเปรียบ) (รบ.)  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ปี พ.ศ.2548
				ปริญญาโท   รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบาย
สาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์) (รปม.)  
สถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ปี พ.ศ.2552
				ก�ำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อีเมล
katawut.p@nrru.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์
086-9985678

44

แนวปฏิบัติทดี ่ ี

มหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 7 : NRRU Show & Share 2018

แนวปฏิบัติการที่ดีส�ำหรับการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

1. ที่มาและความส�ำคัญ
นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตซึง่ ในอนาคตจะเติบโตเป็นพยาบาลวิชาชีพ ซึง่ ถือเป็นกลุม่ บุคคล
ทีส่ ำ� คัญของระบบสุขภาพของประเทศไทย เพือ่ ให้ระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยมีคณุ ภาพการพัฒนา
ด้านก�ำลังคน จึงเป็นเป้าหมายหลักของกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้นผู้สอนจึงต้องการพัฒนาผู้เรียนให้เกิด
ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) ทั้ง 6 ด้าน รวมทั้งสอดคล้องกับลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษ
ที่ 21 ที่สามารถบูรณาการความรู้ไปสู่การปฏิบัติในโลกของความเป็นจริงได้อย่างเหมาะสม จึงได้จัดให้มี
การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติการที่ดีส�ำหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล
บุคคลที่มีปัญหาทางจิตนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติการที่ดีส�ำหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล
บุคคลที่มีปัญหาทางจิต
2.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีผลลัพธ์การเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ 70% ทุกด้าน
2.3 เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนสามารถน�ำกระบวนการจัดการความรู้ไปพัฒนางานได้
3. ผู้ใช้ความรู้
อาจารย์ผสู้ อนภาคปฏิบตั วิ ชิ าการพยาบาลบุคคลทีม่ ปี ญั หาทางจิตและอาจารย์ผสู้ อนภาคปฏิบตั ิ
วิชาอื่น ๆ ที่สนใจ
4. มีการใช้กระบวนการจัดการความรู้
ขัน้ ที่ 1  ประชุมภาควิชาเพือ่ ก�ำหนดความรูห้ ลักทีจ่ ำ� เป็นทีต่ อ้ งจัดการความรู้ ได้แก่ แนวปฏิบตั ิ
การที่ดีส�ำหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต
ขัน้ ที่ 2 ประชุมภาควิชาเพือ่ ทบทวนการปฏิบตั งิ านหลังขึน้ ฝึกนิเทศวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลบุคคล
ที่มีปัญหาทางจิต (After Action Review: AAR) ใน Rotation เดือนมีนาคม 2561 ที่ผ่านมา
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ขั้นที่ 3 น�ำข้อมูลปัญหาจากการท�ำ AAR มาร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อก�ำหนดรูปแบบและแนวปฏิบัติ
ที่ดีส�ำหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิตภายในภาคจิตเวช
(พย.1319) เพื่อน�ำไปทดลองใช้ในการนิเทศการฝึกปฏิบัติฯ Rotation เดือนพฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา
ซึง่ การแลกเปลีย่ นความเห็นดังกล่าวได้เชิญผูเ้ ชีย่ วชาญภายในวิทยาลัย คือ อาจารย์สมจิตต์ เวียงเพิม่ อดีต
หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลจิตเวช และอาจารย์ทัศนีย์ ทิพย์สูงเนิน หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
คนปัจจุบีน ซึ่งทั้งสองท่านมีประสบการณ์การสอนมากกว่า 25 ปี มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในครั้งนี้ด้วย
หัวข้อหลักประกอบด้วย
3.1 การปฐมนิเทศ : เพือ่ ให้นกั ศึกษามีความพร้อมทัง้ ในด้านของความรู้ ทัศนคติและการปฏิบตั ิ
การพยาบาลที่ดี (ก่อนขึ้นฝึก – สัปดาห์ที่ 1 )
3.2 การนิเทศการฝึกปฏิบัติงาน โดยใช้รูปแบบการสอนที่หลากหลายตามสภาพจริง
- สัปดาห์ที่ 1  น�ำพาเริ่มต้นคุย  กลุยทางให้ศิษย์ (Role Model)
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- สัปดาห์ที่ 2 ครูร่วมคลี่ปัญหา  สู่ศิษย์เห็นทางสืบเสาะ
- สัปดาห์ที่ 3 ครูร่วมคลี่ปัญหา พาเพลินบ�ำบัด
- สัปดาห์ที่ 4 ร่วมอภิปราย ร่วมเรียนรู้ สรุปความรู้ด้วย mapping ที่เหลือตาม

3.3 การประเมินผล ทั้ง Formative and Summative
3.4 กิจกรรม อื่น ๆ ได้แก่ การนิเทศจิตเวชชุมชน นิเทศการฝึกปฏิบัติงานที่แผนกผู้ป่วยนอก
การดูงานที่แผนก ECT การท�ำกลุ่มบ�ำบัด และกิจกรรมเสริมก�ำลังใจแก่ผู้เรียน

ขัน้ ที่ 4 ประชุมแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเพือ่ ประเมินผลการน�ำแนวปฏิบตั ทิ ดี่ สี ำ� หรับการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิตภายในภาคจิตเวช (พย.1319) ซึ่งมีทั้งการ
ประชุมภายในภาควิชา และแชร์ความรู้ Web site KM ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
เพื่อให้อาจารย์ผู้ที่สนใจ สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างสะดวก
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ขั้นที่ 5 จัดการความรู้ทไี่ ด้จากการแลกเปลี่ยนมาสรุปเป็นบทความเพือ่ เผยแพร่ความรูแ้ ก่บคุ คล
อื่นๆ ที่สนใจต่อไป
5. ผลลัพธ์หรือองค์ความรู้ที่ได้
1) แนวปฏิบตั กิ ารทีด่ สี ำ� หรับการจัดการเรียนการสอน 2) ผู้เรียนมีผลลัพธ์การเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ 70%
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหา         ทุกด้าน

ศึกษาฉบับเต็มได้ที่ https://classroom.google.com/c/NzA1MDQ3NzkwMlpa
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3) ผู้สอนมีผลประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วม KM อยู่ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย = 3.48
จากคะแนนเต็ม 4)
6. ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ
6.1 อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติมีความสนใจและต้องการที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยใจจริง
6.2 มีการประชุมวางแผนและติดตามงานอย่างเป็นระบบ มีการทดลองท�ำจริง ใช้จริงและ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นตามล�ำดับ โดยใช้กระบวนการ PDCA
6.3 มีเทคโนโลยีและพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สะดวกสบาย เข้าถึงได้ง่าย ท�ำให้สามารถ
แลกเปลี่ยนความรู้กันได้ตลอดเวลา มีการโต้ตอบและมีระบบจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
7. การน�ำไปใช้ประโยชน์
7.1 อาจารย์ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช น�ำแนวปฏิบัติฯ ไปใช้ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล
บุคคลที่มีปัญหาทางจิต
7.2 อาจารย์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา น�ำแนวปฏิบัติฯ ไปประยุกต์ใช้
ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2, 3, มารดาและการผดุงครรภ์ และการอนามัย
ชุมชน
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�ำความรู้ไปใช้
8.1 การประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ภายหลังการน�ำแนวปฏิบัติไปทดลองใช้
8.2 แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนทั้ง 6 ด้าน
8.3 แบบประเมินคุณภาพกระบวนการการจัดการความรู้
10. ประวัติผู้เขียน
ชื่อ – นามสกุล
นางสาวกรกานต์  พึ่งน�้ำ
สถานที่ท�ำงาน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
ประวัติการศึกษา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยม อันดับ 1)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา และ
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อีเมล
konkan@knc.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์
087-2582920
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Cop ครูปฐมวัยกับการจัดการในชั้นเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1. ความส�ำคัญและที่มา
บรรยากาศในชั้นเรียนเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความสนใจในบทเรียนและเกิดแรง
จูงใจในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น การสร้างบรรยากาศที่อบอุ่น ที่ครูให้ความเอื้ออาทรต่อนักเรียน ที่นักเรียน
กับนักเรียนมีความสัมพันธ์ฉันท์มิตรต่อกันที่มีระเบียบ มีความสะอาด เหล่านี้เป็นบรรยากาศที่นักเรียน
ต้องการ ท�ำให้นักเรียนมีความสุขที่ได้มาโรงเรียนและในการเรียนร่วมกับเพื่อนๆ ถ้าครูผู้สอนสามารถสร้าง
ความรู้สึกนี้ให้เกิดขึ้นต่อนักเรียนได้ ก็นับว่าครูได้ท�ำหน้าที่ในการพัฒนาเยาวชนของประเทศชาติให้เติบโต
ขึน้ อย่างสมบรูณท์ งั้ ทางด้านสติปญั ญา ร่างกาย อารมณ์ และสังคม โดยแท้จริง ดังนัน้ การสร้างบรรยากาศ
ในชั้นเรียนจึงมีความส�ำคัญอย่างมาก
ดังนั้น ในปีการศึกษา ๒๕๕๙  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรม
การจัดการความรู้ (Knowledge Management) อย่างต่อเนื่อง ได้มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง
หลักการจัดการในชัน้ เรียนระดับปฐมวัย เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนให้บคุ ลากรมีการ โดยการประชุมแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ร่วมกันตามแนวทางที่ก�ำหนดไว้ผ่านกิจกรรม สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ โดย
ส่งเสริมให้บุคลากรมีการสรุปองค์ความรู้ที่จ�ำเป็น และถ่ายทอดความรู้ร่วมกัน ทั้งยังสามารถน�ำความรู้ที่ได้
รับไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างองค์ความรู้  แนวปฏิบัติที่ดีในเรื่อง “หลักการจัดการในชั้นเรียนระดับปฐมวัย”  
2.2 เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรู  
้ หลักการจัดการในชัน้ เรียนระดับปฐมวัย โดยการน�ำหลักการแนวคิด
ของนักการศึกษามาเป็นแนวทางในการจัดสภาพแวดล้อม
2.3 เพื่อพัฒนาครู  ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้มีความรู้ความเข้าใจ
หลักการจัดการในชั้นเรียนระดับปฐมวัย
3. ผู้ใช้ความรู้
3.1 ผู้บริหารโรงเรียน
3.2 ครู ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
3.3 ผู้ปกครอง
4. กระบวนการ/ขั้นตอนการจัดการความรู้
4.1 คณะครูแต่ละสายชั้นเรียน ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องหลักการจัดการในชั้นเรียนระดับ
ปฐมวัย  โดยการประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรูต้ ามระดับสายชัน้ เรียน  โดยใช้สอื่ เทคโนโลยีสารสนเทศ เอกสาร
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาข้อมูล ซึ่งมีองค์ประกอบส�ำคัญดังต่อไปนี้
4.1.1 แนวทางการจัดสภาพแวดล้อมห้องเรียนของแต่ละสายชัน้ โดยการน�ำหลักการ
แนวคิดของนักการศึกษามาเป็นแนวทางในการจัดสภาพแวดล้อม
4.1.2 การส่งเสริมบรรยากาศที่ดีส�ำหรับการเรียนรู้ภายในห้องเรียน
4.1.3  ครุภัณฑ์จ�ำเป็นพื้นฐานในการจัดการชั้นเรียน
4.1.4  หลักการจัดมุมประสบการณ์ภายในห้องเรียน
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4.1.5  หลักการจัดการพื้นที่ภายในห้องเรียน
4.1.5  หลักการตกแต่งชั้นเรียน ห้องเรียนของเด็กปฐมวัย
4.2 คณะครูระดับปฐมวัยทุกคน  เข้าร่วมประชุม  สรุปองค์ความรู้ และถ่ายทอดความรู้ร่วม

4.3 คณะครูน�ำความรู้ที่ได้รับไปจัดท�ำแนวปฏิบัติ ที่ได้จากการประชุมแลกเปลี่ยนเปลี่ยนเรียนรู้
การน�ำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาในชั้นเรียนโดยมีแนวปฏิบัติ  ดังนี้
4.3.1 การจัดการชั้นเรียนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
4.3.2 ส�ำรวจวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดชั้นเรียนให้เหมาะสมกับเด็ก
4.3.3 ออกแบบ วางแผนการจัดชัน้ เรียนโดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เพือ่ ออกแบบ
การจัดชั้นเรียน
4.3.4 ลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้
4.3.5 มีการนิเทศภายใน การจัดชั้นเรียนระหว่างระดับชั้นและต่างระดับชั้น หรือผู้
บริหาร อาจารย์นิเทศ
4.3.6 ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
4.3.7 ใช้ห้องเรียนในการจัดการเรียนรู้
4.3.8 ประเมินผลการจัดชั้นเรียนโดย ครูประจ�ำชั้น อาจารย์นิเทศ และผู้บริหาร
4.3.9 สรุปผล และน�ำผลการประเมินไปพัฒนา การจัดกิจกรรมการจัดการชั้นเรียน
โดยปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ  และเผยแพร่ผลงานต่อไป
5. องค์ความรู้หรือผลลัพธ์ที่ได้
ส.
สะอาด

ส.
สวาง

ส.
สะดวก

ส.
สัดสวน

ส.
สุขลักษณะ

หองเรียนมีความ
สะอาด มีชั้น ตู หรือ
ที่เก็บเอกสารที่เปน
ระเบียบ หองเรียนมี
ความสะอาด

หองเรียนมีแสงสวาง
เพียงพอตอการจัดการ
เรียนการสอน

จัดสวัสดุ อุปกรณ
สะดวกตอการหยิบใช
เหมาะสมกับเด็ก
ปฐมวัย

จัดสัดสวนแหลงการเรียนรู
มุมประสบการณท ี่
หลากหลาย
มุมเดี่ยว / มุมเลนเปนกลุม
จัดหองเรียนตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย โดยนํา
แนวคิด ทฤษฎี หรือ
หลักการมาใชในการจัดชั้น
เรียนอยางชัดเจน

บรรยากาศเงียบสงบ
ไมมีเสียงรบกวนการ
พักผอน มีอากาศถายเท
ปลอดโปรงปราศจากกลิ่น
ตกแตงหองดวยสีท ี่
เหมาะสม ประณีต และ
สวยงาม

5 ส. ควรปฏิบัติ หลักการจัดการในชั้นเรียนระดับปฐมวัย
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6. ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)
6.1 สนับสนุนการมีสว่ นร่วมของทุกฝ่าย ผูบ้ ริหาร อาจารย์นเิ ทศ ครู ครูพเี่ ลีย้ ง  และผูป้ กครอง
6.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องหลักการจัดการในชั้นเรียนระดับโดยน�ำแนวคิด ทฤษฎี หรือหลัก
การมาใช้ในการจัดชั้นเรียนอย่างชัดเจน
6.3 ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ
6.4 การนิเทศภายใน การจัดชั้นเรียนระหว่างระดับชั้นและต่างระดับชั้น หรือผู้บริหาร อาจารย์
นิเทศ
6.5 น�ำผลการประเมินไปพัฒนา การจัดกิจกรรมการจัดการชั้นเรียนโดยปฏิบัติหน้าที่ให้มี
ประสิทธิภาพ  และเผยแพร่ผลงานต่อไป
7. การน�ำไปใช้ประโยชน์
        ครูและพี่เลี้ยงระดับปฐมวัยน�ำองค์ความรู้ไปใช้ในการจัดและปรับเปลี่ยนบรรยากาศในชั้นเรียน
ให้เหมาะสม และสอดคล้องต่อการเรียนรู้ “ห้องเรียนน่ารู้ น่าอยู่ สะดวก สะอาด และปลอดภัย”โดยใช้
องค์ความรู้ 5 ส. ควรปฏิบัติ หลักการจัดการในชั้นเรียนระดับปฐมวัย
ข้อเสนอแนะ
1. ควรน�ำแนวปฏิบัติที่ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ไปใช้ในการจัดชั้นเรียนให้เป็นปัจจุบัน
2. ควรมีการประเมินนิเทศภายใน การจัดชั้นเรียนระหว่างระดับชั้นและต่างระดับชั้น หรือ
ผู้บริหาร อาจารย์นิเทศและน�ำข้อเสนอแนะไปพัฒนา
8. รายชื่อสมาชิก Cop
1. อาจารย์พัทธนันท์  เกิดคง
16. นางสาวเกศินี พึ่งกิ่ง
2. อาจารย์สาวิตรี    จันทร์โสภา
17. นางสุภาวดี จันทร์เจริญ
3. อาจารย์โสภิดา    โคตรโนนกอก
18. นางชุติมา กรึกส�ำโรง
4. อาจารย์สมบุญ    พุทธบุตร
19. นางไอยารินทร์ วงศาโรจน์
5. นางสาวจุฑามาศ ศรชัย
20. นางสาวธัญลักษณ์ ชาจันทึก
6. นางสาวสายสุดา น้อยวิเศษ
21. นางสาวจิราภรณ์ เอื้อสุขอารีย์
7. นางจุไรรัตน์ ห่วงยวนกลาง
22. นางสาววิรัญญา ปะวาระณะ
8. นางสาวประภาพร เดิมสันเทียะ
23. นางสาวสุจิกรานต์ ปัญญา
9. นางสาวปนัดดา ศรีมาศ
24. นางนันทวัน พฤกษา
10. นางปิยกาญจน์ วงษ์ชาลี
25. นางสาวชลธิชา เทียบสี
11. นางรุ่งนภา แย้มผกา
26. นางสาวรัศมี ดีกลาง
12. นางสาวศิวาพร ตัวสระเกษ
27. นางสาวอัมพร พูนทะเล
13. นางสาวอนัญญา ขาวหมดจด
28. นางสาวภณฺดา ศรีภา
14. นางสาวศิริพร เจริญชัย
29. นางทวีทรัพย์ วัชรวิศิษฎ์
15. นางสาวชลดา กองศรีมา
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เอกสารอ้างอิง
จีระพันธุ์    พูลพัฒน์. 2554. ชุดอบรมครูปฐมวัยโครงการยกระดับคุณภาพทั้งระบบตามแผนปฏิบัติการ
ไทยเข้มแข็ง คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์เครือข่ายทัว่ ประเทศ. กรุงเทพฯ.
อุดมลักษณ์   กุลพิจิตร. 2552. “เพิ่มพูน สมอง ด้วยสิ่งแวดล้อมที่พรั่งพร้อม” วารสารวงการครูและ
ครูผู้ปกครอง (มกราคม 2552) : 20-21.
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การจัดการความรู้การพัฒนาเครือข่ายอาชีพกับสถานประกอบการ
และส่งเสริมอาชีพอิสระส�ำหรับนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1. ที่มาและความส�ำคัญ
กฎหมายแรงงานคนพิการสถานประกอบการ มีทางเลือกการด�ำเนินการตามมาตรา 33, 34
หรือ 35  พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่
2 พ.ศ. 2556
มาตรา 33  สถานประกอบการมีพนักงาน 100 คน  ต้องจ้างงานคนพิการเข้าท�ำงาน 1 คน  
อัตราส่วน 100 : 1 (ผลทางภาษี-หักเป็นค่าใช้จ่าย 200%)
มาตรา 34  ถ้าไม่สามารถจ้างต้องจ่ายเป็นเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(จ่าย) เป็นเงิน 109,500 บาท/ต่อ 1 คนพิการ/ปี (ผลทางภาษี-หักเป็นเงินบริจาค 100%)
มาตรา 35 ทางเลือกจัดการสนับสนุนคนพิการส่งเสริมอาชีพได้ 7 รูปแบบ (จัดเป็นเงิน 109,500
บาท/ต่อ 1 คนพิการ/ปี  ได้แก่ จัดสัมปทานจัดสร้างสิ่งอ�ำนวยความสะดวกจัดสถานที่จ�ำหน่ายสินค้าหรือ
บริการสัญญาจ้างเหมาบริการ ฝึกงาน-ฝึกอบรมล่ามภาษามือให้ความช่วยเหลืออื่นใด
การมีงานของบัณฑิตพิการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระหว่างปี 2558-2560 มีบัณฑิต
พิการจบการศึกษา จ�ำนวน 90 คน ได้งานท�ำ  60 คน คิดเป็นร้อยละ 37 และไม่มีงานท�ำร้อยละ 33
การมีงานท�ำของบัณฑิตพิการไม่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ยังมีคนพิการที่ส�ำเร็จการศึกษาและไม่มีงานท�ำเนื่องจาก
ข้อจ�ำกัดของบัณฑิต และลักษณะงานที่สถานประกอบการต้องการ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีแหล่งฝึกงานที่มีคุณภาพส�ำหรับนักศึกษาพิการ
2.2 เพื่อให้นักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เรียนรู้หลักวิชาการใน
มหาวิทยาลัยและฝึกการท�ำงานที่สถานประกอบการ
2.3 เพื่อให้สถานประกอบการมีระบบการสอนงานที่ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้พิการ และได้รับ
ประโยชน์ทางภาษีและภูมิใจในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม
2.4 เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง และสร้างความตระหนักต่อสาธารณะด้านคนพิการ
3.ผู้ใช้ความรู้
3.1  กรรมการประจ�ำหลักสูตรที่มีนักศึกษาพิการเรียนร่วม
3.2  สถานประกอบการที่รับคนพิการเข้าท�ำงาน  โดยเฉพาะแผนกทรัพยากรบุคคล
3.3  หน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ
4. มีการใช้กระบวนการจัดการความรู้
4.1  เตรียมความพร้อมนักศึกษาพิการก่อนออกฝึกประสบการณ์ โดยการอบรมให้ความรู้ และ
แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกันในประเด็นการเตรียมความพร้อมให้กบั นักศึกษาพิการการ เตรียมพร้อมทางวิชาการ
การ เตรียมความพร้อมทางทักษะอาชีพ และทักษะทีท่ ำ� ให้เกิดความพร้อมในการปฏิบตั งิ านโดยเชิญตัวแทน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
4.2  ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานประกอบการ
4.3   สร้างความร่วมมือกับส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ท�ำบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือเกีย่ วกับสถานทีฝ่ กึ ประสบการณ์สำ� หรับนักศึกษาพิการ ซึง่ ได้มกี ารแลกเปลีย่ นและพูดคุยเกีย่ วกับการ
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ฝึกงานแบบสหกิจส�ำหรับนักศึกษาพิการ เพื่อให้การด�ำเนินงานมีความต่อเนื่องให้นักศึกษาพิการออกฝึก
ประสบการณ์ และท�ำงานประจ�ำ
4.4  ประชุมเครือข่ายส�ำนักงานจัดหางานและสถานประกอบการ
4.5  ประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัย เพื่อจัดท�ำข้อมูลส�ำหรับสหกิจศึกษานักศึกษาพิการ
5. ผลลัพธ์หรือองค์ความรู้ที่ได้
5.1  นักศึกษาพิการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ได้มีข้อมูลในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาพิการ
ก่อนที่จะออกฝึกประสบการณ์  
5.2  นักศึกษาพิการได้เรียนรู้การท�ำงาน การวางตัวเมื่อเข้าไปท�ำงานในสถานประกอบการและ
ได้แนวทางในการจัดการตนเองให้ได้รับการจ้างงานและวางแผนการพัฒนาอาชีพอิสระในอนาคต  
5.3 นักศึกษาพิการ  บุคลากรจ้าหน้าทีไ่ ด้ทราบถึงกฎหมายการจ้างงานคนพิการ สิทธิประโยชน์
เมื่อคนพิการได้รับการจ้างงาน  
5.4 นักศึกษาพิการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการที่จ้างงานคนพิการในจังหวัด
นครราชสีมา  
5.5 นักศึกษาพิการได้รบั ประสบการณ์ในการศึกษาดูงานจากสถานประกอบการจริง รวมถึงเรียน
รู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระเพื่อเป็นอาชีพทางเลือกในการหารายได้
การพัฒนาเครือข่ายอาชีพกับสถานประกอบการทางหน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ ได้
สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมการมีงานท�ำตลอดจนพัฒนาการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
ในรูปแบบของสหกิจศึกษา ซึง่ จะส่งผลถึงการมีงานท�ำของนักศึกษาพิการ และงานนัน้ ต้องเป็นงานทีม่ คี วาม
เหมาะสมกับศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ และคุณวุฒิของนักศึกษา  สรุปได้ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเครือข่ายส�ำนักงานจัดหางานและสถานประกอบการ
สิ่งที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นดังต่อไปนี้
กระบวนการรับคนพิการเข้าท�ำงาน
1. สถานประกอบการมีการประชาสัมพันธ์
ต�ำแหน่งงานผ่านทางออนไลน์เว็บไซต์
และแจ้งต�ำแหน่งงานไปยังส�ำนักงาน
จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา
2. ผูพ้ กิ ารมาสมัครด้วยตนเองทีบ่ ริษทั /ได้
รับการบอกต่อจากบุคคลที่รู้จักหรือ
บุคคลทีท่ ำ� งานอยูใ่ นสถานประกอบการ
นั้น ๆ
3. การสมัครงาน/สัมภาษณ์เหมือนบุคคล
ทั่วไป
4. งานนัน้ ไม่เป็นอันตรายส�ำหรับคนพิการ
5. การพิจารณาต�ำแหน่งงานส�ำหรับคน
พิการ

กระบวนการฝึกงานหรือให้ความช่วยเหลือ
เมื่อรับคนพิการเข้าท�ำงาน
1.  แฟ้มสะสมผลงานประวัติการท�ำงาน  
    ประสบการณ์ต่างๆ  
2. การท�ำงานหรือการมอบหมายงานจะดู
ตามความสามารถ และความถนัดของ
ผู้พิการเป็นหลัก
3. สวัสดิการต่างๆ  เหมือนกับพนักงาน
ทั่วไป
4. มีการอ�ำนวยความสะดวก เช่น มีรถ
บริการ รับ-ส่ง
5. ศึกษาลักษณะงานและการปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการจริง

การเตรียมความพร้อมนักศึกษาพิการ
ก่อนออกฝึกประสบการณ์หรือก่อนท�ำงาน
1. นักศึกษาต้องรูว้ า่ ตัวเองมีความสามารถ
อะไรบ้าง
2. เมื่ อไปฝึ ก งานหรื อ เข้ าไปท� ำ งานยั ง
สถานประกอบการจะต้ อ งแสดง
ศักยภาพของตนเองให้เต็มที่
3. มีการฝึกฝนตนเองในเรื่องของทักษะ
ด้านต่าง ๆ  เช่น  ทักษะทางภาษา
อั ง กฤษทั ก ษะการใช้ ง านโปรแกรม
คอมพิ ว เตอร์ เ บื้ อ งต้ น ลั ก ษณะ
บุคลิกภาพทางทักษะการอยู่ร่วมกับ
บุคคลอื่นในสังคม
4. แฟ้มสะสมผลงาน  ประวัติการท�ำงาน  
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กิจกรรมที่ 2 ประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยเพื่อท�ำฐานข้อมูลสหกิจศึกษาส�ำหรับนักศึกษาพิการ
สิ่งที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นดังต่อไปนี้
ขั้นตอนการออกฝึกประสบการณ์
1. แต่งตัง้ คณะกรรมการของแต่ละหลักสูตร
มาเป็นกรรมการฝึกประสบการณ์
2. นัดหมายกิจกรรมการประชุม
3. นักศึกษากรอกข้อมูลเบื้องต้น
4. สาขาวิ ช าประชุ ม ชี้ แ จงแหล่ ง ฝึ ก
ประสบการณ์  
5. นักศึกษาเลือกสถานประกอบการ
6. อาจารย์ประจ�ำสาขาพิจารณาอนุมตั ใิ ห้
นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์
7. ท� ำ หนั ง สื อ ขอความอนุ เ คราะห์ เ พื่ อ
ขอฝึ ก ประสบการณ์ ไ ปยั ง สถาน
ประกอบการ
8. ปฐมนิเทศก่อนส่งตัวนักศึกษาออกฝึก
ประสบการณ์  มีการชี้แจงหลักเกณฑ์  
คูม่ อื   หนังสือส่งตัว  และการประเมิน
ในการออกฝึกประสบการณ์
9. นั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์ ใ นสถาน
ประกอบการ
10. นั ก ศึ ก ษาประชุ ม แลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์หลังการฝึกประสบการณ์

แนวทางการเลือกสถานประกอบการ
1. ข้อมูลเครือข่ายสถานประกอบการที่
สาขาวิชามีและเคยส่งนักศึกษาออกไป
ฝึกประสบการณ์ประกอบการพิจารณา
คัดเลือก
2. สถานประกอบการต้องมีความเหมาะ
สมตรงกับสาขาวิชาที่นักศึกษาพิการ
เรียนเพือ่ ให้นกั ศึกษาพิการได้ใช้ความรู้
ความสามารถในการท�ำงาน
3. บุ ค ลากรของสถานประกอบการ
สามารถสอนงานให้นักศึกษาพิการได้
อย่างมีคุณภาพ
4. ความสะดวกในการเดินทางจากทีพ่ กั ไป
ยั ง สถานประกอบการ นั ก ศึ ก ษา
สามารถเดินทางไปได้และไม่อันตราย
5.  สวัสดิการที่สถานประกอบการมอบให้
นักศึกษาพิการ

การสนับสนุนจากอาจารย์ประจ�ำสาขา
และหน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ
1. ประสานขอข้ อ มู ล สหกิ จ ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัย
2. อาจารย์ นิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาพิ ก ารฝึ ก
ประสบการณ์ เป็นอาจารย์ท่ีคุ้นเคย
และมี ป ระสบการณ์ ใ นการสอนหรื อ
นิเทศนักศึกษาพิการ
3. การจัดประชุมบุคลากรทุกฝ่ายก่อนออก
ไปนิเทศ ทัง้ อาจารย์นเิ ทศ  และพีเ่ ลีย้ ง
ในสถานประกอบการ
4. ควรมีการจัดสถานที่ให้พร้อมเพื่อให้
สถานประกอบการสามารถสัมภาษณ์
นั ก ศึ ก ษาและรั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษาเข้ า
ท�ำงานในคราวเดียวกัน
5. มีการวางแผนการเรียนให้กับนักศึกษา
พิการก่อนออกฝึกประสบการณ์
6. อาจารย์ประสานขอความร่วมมือจาก
หน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ
ไปเป็นตัวกลางช่วยในการสือ่ สารในช่วง
การออก
7. ห ลั ก สู ต ร ค ว ร ห า ส ถ า น ที่ ฝ ึ ก
ประสบการณ์ ท่ี เ หมาะสมกั บ ความ
สามารถของนักศึกษาพิการ และไม่เป็น
อันตรายเมื่อเข้าไปฝึกประสบการณ์
8. มีการอบรมให้ความรูส้ าขาทีม่ นี กั ศึกษา
พิการออกฝึกฯ ให้มีพี่เลี้ยงหรือเพื่อน
ประกบ
9. อาจารย์นิเทศนักศึกษาพิการควรเป็น
อาจารย์ที่เคยมีกระสบการณ์สอนหรือ
นิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาพิ ก าร และเข้ าใจ
นักศึกษาพิการ

6. ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)
เทคนิคที่ใช้ถือการร่วมมือ รวมพลัง มีเป้าหมายร่วมกัน คือ  พื่อตอบค�ำถามว่า “ท�ำอย่างไร
ให้คนพิการมีงานท�ำ” เพราะเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขจัดความจน สร้างความเข้มแข็งให้กับ
ครอบครัว
วิธกี าร คือ สุนทรียสนทนา สร้างบรรยากาศการมีสว่ นร่วมเสนอความคิดเห็น การฟังอย่างตัง้ ใจ
การสะท้อนบทเรียน AAR การบันทึกสรุปทั้งจากการบันทึกเทป การจดบันทึก การฟัง ความคิด  เพื่อ
ให้ความส�ำคัญของประเด็นที่ต้องการหาค�ำตอบ
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เคล็ดลับของความส�ำเร็จ   
1.  ความต่อเนือ่ งของนโยบาย น�ำเป้าหมายและข้อเสนอแนะจากปี 2559 มาปรับปรุง  แผนการ
ด�ำเนินการขยายกิจกรรมเพือ่ สร้างการเรียนรูข้ องบุคลากรทีท่ ำ� งานได้เรียนรูจ้ ากปัญหา และเรียนรูจ้ ากความ
ส�ำเร็จ เพือ่ การก�ำหนดวิสยั ทัศน์องค์กรและรับรูว้ า่ ทุกคนเป็นส่วนหนึง่ และส่วนส�ำคัญในการท�ำให้วสิ ยั ทัศน์
ประสบความส�ำเร็จ  
2.  ด้านงบประมาณ  แผนงานมีขนาดใหญ่เกีย่ วข้องกับบุคคลหลายฝ่ายทัง้ ภายในและ  ภายนอก
องค์กร จึงได้ของบประมาณจากภายนอกเพิ่มเติม (ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)  
3. บุคลากรมีความเข้าใจหลักการจัดการความรู้และเห็นความส�ำคัญ จึงสามารถสืบเสาะ  
แสวงหาและร่วมการเรียนรู้ในหลายช่องทาง ได้แก่ การไปพบจัดหางานจังหวัดเพื่อหาความร่วมมือ  และ
ได้รบั ข้อมูลทีส่ ำ� คัญและเป็นประโยชน์สามารถเป็นเครือข่ายแลกเปลีย่ นข้อมูลทัง้ เป็นความรูใ้ นตัวบุคคลและ
ความรู้ที่เป็นสารสนเทศ การไปร่วมกิจกรรมตลาดนัดพบแรงงาน 3 ครั้ง ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมานั้น  ถือเป็นการ
เก็บข้อมูลส�ำรวจความต้องการ พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการ และได้ข้อมูลพื้นฐานที่ส�ำคัญ
เกี่ยวกับนโยบายการรับคนพิการเข้าท�ำงานของแต่ละสถานประกอบการ
4.  เครือข่ายความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ประกอบด้วย เครือข่ายภายใน
มหาวิทยาลัย ได้แก่ ระดับคณะ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบฝึกงานและคณะ คณบดี ประธานหลักสูตร ส�ำนัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กองกิจการนักศึกษา และเครือข่ายที่เป็นทางการ คือ การท�ำบันทึกข้อ
ตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา สถานประกอบการที่
ตกลงแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ
5.  เป้าหมายการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ประกอบด้วย 5 เสาหลัก คือ การท�ำงานเป็นทีม  
การมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน การท�ำงานด้วยความเชี่ยวชาญ การคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อท�ำให้วิสัยทัศน์องค์กร
เป็นจริง คือ การเป็นผูน้ ำ� ด้านการสร้างความตระหนักต่อสาธารณะด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ
คนพิการให้เราสามารถเข้าถึงสิทธิได้จริง
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7. การน�ำไปใช้ประโยชน์
น�ำขั้นตอนกระบวนการฝึกประสบการณ์นักศึกษาพิการ และโครงการสหกิจศึกษา
7.1 สถานประกอบการ/ที่ปรึกษาร่วมกันคิดลักษณะงานหรือ โดยก�ำหนดต�ำแหน่งงาน  หน้าที่
และขอบข่ายงานที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพของนักศึกษา
7.2 สถานประกอบการเสนองานที่มหาวิทยาลัย โดยทางหน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบราย
ละเอียดงาน และเสนอสาขาวิชาให้การรับรองคุณภาพงาน
7.3 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ประสัมพันธ์งานให้นักศึกษาสมัครตามความสนใจโดยผ่าน
กระบวนการ Matching จากสาขาวิชา
7.4 หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบเสนอใบสมัครงานและประวัตนิ กั ศึกษาให้สถานประกอบการคัดเลือก/
สัมภาษณ์นักศึกษาพิการ และแจ้งผลการคัดเลือกมายังหน่วย DSS
7.5 หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบแจ้งผลการคัดเลือกให้นกั ศึกษาพิการ/สาขาวิชา รับทราบ และส่งตัว
นักศึกษาเข้าปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ
7.6 พนักงานทีป่ รึกษาอาจมีการพบปะนักศึกษาก่อน (ทางโทรศัพท์หรือประชุมร่วมกัน)เพือ่ หารือ
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องงานที่จะให้นักศึกษาพิการปฏิบัติ
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�ำความรู้ไปใช้
แบบประเมินกระบวนการฝึกประสบการณ์นักศึกษาพิการ และโครงการสหกิจศึกษา
9. แหล่งอ้างอิง หรือ บุคคลอ้างอิง
ผศ.ดร.วาระดี  ชาญวิรัตน์
ประธาน Cop
ดร.สิริลักษณ์  โปร่งสันเทียะ
รองประธาน Cop
ผศ.ดร.รุ่งโรจน์  พงศ์กิจวิทูร
ที่ปรึกษา Cop
นางสาวเอื้องทิพย์  ไตรบ�ำรุง
นักวิชาการศึกษา
นางสาวนวรัตน์  อนันตบุษย์
นักวิชาการศึกษา
นางสาวสุนิตษา  พูนเกษม
นักวิชาการศึกษา
นางสาวนิศารักษ์  ดันกระโทก
นักวิชาการศึกษา  (ล่ามภาษามือ)
นางสาวปัทมา  สาเกตุ
นักวิชาการศึกษา  (ล่ามภาษามือ)
นางสาวอมรรัตน์  พวงทอง
นักวิชาการศึกษา  (ล่ามภาษามือ)
นางสาวพรหมพร  บุ่งกลาง
นักวิชาการศึกษา  (ล่ามภาษามือ)
นางสาวอารีวรรณ  อ่อนแก้ว
นักวิชาการศึกษา  (ล่ามภาษามือ)
ผู้แทนจากสถานประกอบการเครือข่าย  จ�ำนวน 12 แห่ง
ผู้แทนจากส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา
ผู้แทนจากส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
ผู้แทนจากสาขาวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ตัวแทนนักศึกษาพิการ
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เอกสารอ้างอิง
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.  2550.  พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550.  กรุงเทพฯ : ส�ำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ
แห่งชาติ.  
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ.  มปป.  คู่มือสหกิจศึกษา.  นครราชสีมา : มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.  หน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ.  (2560).  
รายงานผลการด�ำเนินงานหน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ.  นครราชสีมา :  
หน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา.
มูลนิธินวัฒกรรมทางสังคม.  มปป.  เอกสารประกอบการน�ำเสนอการจ้างงานคนพิการ.  อัดส�ำเนา
10. ประวัติผู้เขียน
หน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ
สถานที่ทำ� งานปัจจุบัน  
หน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
        
คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
E-mail
dss.nrru_sped@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์  
044-272942 ติดต่อภายใน 1129
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การจัดการความรู้เพื่อพัฒนางาน
ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1. ที่มาและความส�ำคัญ
การจัดการความรู้ เป็นการรวบรวมองค์ความรูท้ กี่ ระจัดกระจายอยูใ่ นตัวบุคคล เอกสาร องค์การ
หรือชุมชน มาจัดระเบียบ พัฒนา แล้วจัดเก็บให้อย่างระบบ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ พัฒนา
ตนเองให้เป็นผู้รู้ และน�ำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นแนวทาง
การบริหารองค์การให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ การต่อยอดความรู้ การแบ่งปันภูมิปัญญา และการน�ำ
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ภายในชุมชนหรือองค์การ เพือ่ ความได้เปรียบทางการแข่งขันและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
เป้าหมายส�ำคัญของการจัดการความรู้ คือ เพื่อพัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาองค์การ ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
ในการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบตั ริ าชการทีว่ างไว้ ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ มีการพัฒนาตนเองตามสาย
งาน และน�ำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งตนเองและองค์การ (อุรัชชา สุวพานิช, 2560)
หลายองค์กรได้นำ� แนวคิดการจัดการความรูม้ าใช้เป็นเครือ่ งมือในการพัฒนาองค์กรให้สามารถด�ำเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน (Grover & Davenport, 2001)
กล่าวได้ว่า การจัดการความรู้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาองค์กร แต่ต้องมีจุดเริ่มต้นจากการ
พัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถ เข้าใจในงานที่ตนเองรับผิดชอบจนเกิดเป็นทักษะและประสบการณ์ที่
จะน�ำมาพัฒนางานในหน้าที่ความรับผิดชอบ เกิดการสร้างสรรค์ผลงาน และนวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น
และส่งผลดีในการพัฒนาหน่วยงานและองค์กรต่อไป
ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นหน่วยงานเทียบ
เท่ากับคณะ ที่ให้บริการด้านวิชาการแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัย และเป็นหัวใจ
ส�ำคัญในการขับเคลือ่ นงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 3 กลุม่
งานประกอบด้วย ส�ำนักงานผู้อ�ำนวยการ กลุ่มงานทะเบียน และกลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ การน�ำการ
จัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานนั้น บุคลากรในส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมี
แนวคิดในการในการก�ำหนดขอบเขตและเป้าหมายด�ำเนินงานในการก�ำหนดหัวข้อเรื่องของความรู้ที่จ�ำเป็น
ต่อการปฏิบตั งิ านและสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของส�ำนักฯ และประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
โดยมีฐานคิดว่าการจัดการความรู้สามารถเข้ามาช่วยแก้ปัญหาการปฏิบัติงาน สามารถจัดเก็บความรู้ และ
เผยแพร่ความรู้เพื่อให้บุคคลอื่น ๆ สามารถใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ที่ร่วมกันหลอมรวมและสรรค์สร้าง
ขึ้นมา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานของส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนโดยใช้
กระบวนการจัดการความรู้
2.2 เพือ่ เผยแพร่องค์ความรูท้ ไี่ ด้จากการพัฒนาระบบการปฏิบตั งิ านทีใ่ ช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของบุคลากรส�ำนักส่งเสริมวิชาการละงานทะเบียน
3. ผู้ใช้ความรู้
3.1 อาจารย์
3.2 นักศึกษา
3.3 บุคลากร
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4. มีการใช้กระบวนการจัดการความรู้
สร้างกระบวนการจัดการความรูท้ เี่ หมาะสมกับหน่วยงาน ขึน้ อยูก่ บั วิธกี ารหรือธรรมชาติของการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้น ๆ ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้น�ำกระบวนการจัดการความรู้
ของ กพร. 7 ขั้นตอน (ส�ำนักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2548) มาใช้ในการสร้างแนว
ปฏิบัติที่ดีดังนี้

ภาพที่ 1 กระบวนการจัดการความรู้
4.1 การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification)
การบ่งชี้ความรู้เป็นกระบวนการแรกที่จะน�ำมาซึ่งหัวข้อของการสร้างแนวปฏิบัติที่ดี
จึงต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของบุคลกรของส�ำนักฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรและมีขั้นตอนของการ
ด�ำเนินงานดังนี้
1) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้
การได้มาซึง่ การแต่งตัง้ คณะกรรมการจัดการความรูน้ นั้ เกิดขึน้ จากแนวคิดทีว่ า่ การ
ที่องค์กรจะประสบความส�ำเร็จได้นั้น ต้องมีการวางแผน และด�ำเนินการตามแผน จึงเป็นที่มาของการแต่ง
ตั้งคณะท�ำงานเพื่อให้บุคลากรทุกคนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและเกิดการวางแผนงาน
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป
2) ศึกษาปัญหาและอุปสรรค
ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีภารกิจหลักในการให้บริการและสนับสนุน
งานด้านวิชาการแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้เรียนรู้
จากการปฏิบัติงานในหน้าที่ พบว่า มีปัญหาและอุปสรรคมากมายที่จะท�ำให้ประสิทธิภาพของงานมีผลลัพธ์
ไม่ดีเท่าที่ควร สามารถกล่าวได้ว่า การเรียนรู้ปัญหาและอุปสรรคที่ผ่านมาจะสามารถใช้เป็นแนวทางในการ
หลีกเลี่ยง และหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้
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3) ก�ำหนดประเด็นความรู้ที่จ�ำเป็นต้องใช้ในการแก้ปัญหา
จากการเรียนรูก้ ารปฏิบตั งิ านทีจ่ ะน�ำปัญหามาเป็นหัวข้อในการท�ำกิจกรรมการจัดการ
ความรู้ บุคลากรของส�ำนักได้ประชุมระดมความคิดเห็น และน�ำเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นไว้หลายประเด็นตาม
การปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงาน และเลือกประเด็นความรู้ที่เห็นว่าส�ำคัญที่สุด เพื่อน�ำไปหาวิธีการในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานต่อไป
4.2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition)
ความรู้ที่น�ำมาใช้ในการสร้างและแสวงหาความรู้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่
4.2.1 ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit knowledge)
ความรู้ชัดแจ้งเป็นความรู้ที่อยู่ในรูปแบบของเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ หรือ
อยู่ในรูปแบบการเผยแพร่ในเว็บไซต์ บุคลากรของส�ำนักฯ มีการเตรียมความพร้อมในการศึกษาค้นคว้า
รวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้องจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ เช่น เอกสาร ประกาศ แนวปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้
สามารถน�ำความรู้มาใช้ประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
4.2.2 ความรู้ฝังลึก (Tacit knowledge)
ความรู้ฝังลึกเป็นความรู้ภายในตัวบุคคล การถอดความรู้จากตัวบุคคล
เป็นเรื่องที่ยากกว่าการแสวงหาความรู้ที่อยู่ในรูปแบบเอกสาร แต่สามารถถ่ายทอดและแบ่งปันกันได้ เช่น
ทักษะการปฏิบัติงาน หรือความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ เป็นต้น จัดเป็นความรู้แบบนามธรรม การ
ถอดความรูจ้ ากบุคคลสามารถแบ่งตามกลุม่ บุคคลทีม่ สี ว่ นได้สว่ นเสียกับส�ำนักฯ ออกเป็น 3 กลุม่ ประกอบ
ด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากรส�ำนักฯ อาจารย์ และนักศึกษา ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคลแต่ละกลุ่ม
นัน้ จะเป็นความรูท้ แี่ ตกต่างกันออกไปคือ ผูบ้ ริหารมีความรูใ้ นฐานะการให้นโยบายในการปฏิบตั งิ าน บุคลากร
ส�ำนักฯ มีความรูใ้ นฐานะเป็นผูส้ ร้างระบบเพือ่ ให้บริการด้านวิชาการแก่ผทู้ มี่ สี ว่ นได้สว่ นเสีย อาจารย์มคี วาม
รูใ้ นฐานะเป็นผูป้ ระสานงานกับส�ำนักฯ และนักศึกษา และนักศึกษามีความรูใ้ นฐานะเป็นกลุม่ ผูใ้ ช้งานระบบ
ต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเข้าศึกษาจนกระทั่งจบการศึกษา สามารถกล่าวได้ว่า การที่จะถอดความรู้จากเจ้าหน้าที่
ทีม่ ปี ระสบการณ์จากการด�ำเนินงานทีเ่ ป็นภารกิจของแต่ละกลุม่ งานแล้วนัน้ ยังต้องรวบรวมปัญหา ข้อเสนอ
แนะจากนักศึกษาและอาจารย์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และนโยบายการบริหารงานจากผู้บริหาร เพื่อน�ำ
มาหลอมรวมในการที่จะสร้างความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้น
4.3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization)
การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อม
ส�ำหรับการเก็บความรู้ เพือ่ ให้ผทู้ มี่ สี ว่ นได้สว่ นเสียสามารถใช้ประโยชน์จากความรูห้ ลังการจัดเก็บ โดยแต่ละ
กลุม่ งานใช้วธิ กี ารวางโครงสร้างความรูจ้ ำ� แนกตามการใช้งานของผูใ้ ช้ ว่ากลุม่ ผูใ้ ช้มคี วามเกีย่ วข้องกับเอกสาร
และระบบความรู้อย่างไร โดยจ�ำแนกการปฏิบัติงานออกเป็นล�ำดับขั้นตอน
4.4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement)
เมื่อจัดระบบความรู้เป็นโครงสร้างตามหมวดหมู่แล้ว ทางส�ำนักฯ ได้จัดกิจกรรม
เสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการน�ำข้อมูลเหล่านั้นมาเขียนเป็นแผนภาพแสดงล�ำดับขั้นตอนการท�ำงาน
(Flow chart) และจัดท�ำคูม่ อื ประกอบการใช้งานระบบ หรือองค์ความรูท้ ไี่ ด้รว่ มกันระดมความคิดเห็น เพือ่
ให้ผู้ใช้งานสามารถน�ำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
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4.5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)
การเข้าถึงความรู้เป็นการท�ำให้ผู้ใช้ความรู้สามารถเข้าไปศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์จาก
ความรู้นั้น ๆ ได้ง่ายและสะดวก หลังจากที่จัดท�ำคู่มือการใช้งานระบบต่าง ๆ ของทั้ง 3 กลุ่มงานแล้ว
ได้น�ำขึ้นไปเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ “http://apro.nrru.ac.th” และแฟนเพจเฟซบุค “ส�ำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา” เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้ง่ายในทุกเวลาและ
สถานที่ อีกทั้งยังจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มส�ำหรับผู้ที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลแบบเอกสาร
4.6 การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing)
การน�ำความรู้มาแบ่งปันและแลกเปลี่ยน จ�ำแนกเป็น 2 ลักษณะตามประเภทของ
ความรู้คือ
1) ความรู้ชัดแจ้ง เป็นการจัดท�ำให้อยู่ในรูปแบบของเอกสาร เว็บไซต์ และแฟนเพจ
เป็นความรู้ที่สามารถแบ่งปันให้ผู้ใช้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ผ่าน
การส่งข้อความสนทนาของแฟนเพจเฟซบุค
2) ความรู้ฝังลึก เป็นการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านทางการสนทนาระหว่าง
บุคลากรของส�ำนักกับผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา อีกทั้งใช้วิธีการแบบเพื่อนช่วยเพื่อน กล่าวคือ ให้
เพื่อนผู้ร่วมที่มีทักษะและประสบการณ์ช่วยเหลือกันและกันเมื่อเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน
4.7 การเรียนรู้ (Learning)
กระบวนการเรียนรู้เป็นการท�ำให้เกิดการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เพื่อถ่ายทอดไปสู่
บุคลากรในหน่วยงานหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ทางส�ำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนได้มีช่องทางในแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหาร บุคลากร อาจารย์และนักศึกษาที่
หลากหลาย เช่น เฟสบุค ไลน์ โทรศัพท์ และการเข้ามาพูดคุยในรูปแบบเผชิญหน้า (face to face)
เพื่อให้ได้ข้อมูลกับกลุ่มบุคคลดังกล่าวมาพัฒนาการด�ำเนินงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
5. ผลลัพธ์หรือองค์ความรู้ที่ได้
องค์ความรู้ที่ได้รับจากการใช้การจัดการความรู้เพื่อพัฒนางานส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ประกอบด้วย
5.1 กระบวนการจัดการความรูท้ ใี่ ช้สร้างแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
5.2 การเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยแผนภาพ
แสดงล�ำดับขั้นตอนการท�ำงาน (Flow chart) และคู่มือของทั้ง 3 กลุ่มงานที่จัดท�ำเป็นรูปเล่มเอกสารและ
เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ และเพจเฟสบุคของส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
6. ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ
6.1 การสืบค้นและแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งที่อยู่ในรูปแบบเอกสารและความ
รู้จากบุคคล
6.2 การเปิดใจรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากผูเ้ ข้ารับบริการ บุคลากร อาจารย์ และนักศึกษา
เพื่อน�ำมาทบทวน และวิเคราะห์งานเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา และหาแนวทางการพัฒนางานให้ดี
ยิ่งขึ้น
6.3 การมีส่วนร่วมจากบุคลากรในส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
6.4 การสนับสนุนและการให้ความช่วยเหลือจากผูบ้ ริหารส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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7. การน�ำไปใช้ประโยชน์
เมื่อมีการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนางานของส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนไป
ยังหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จะท�ำให้ผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
หน่วยงานได้รับความรู้ และเข้าใจวิธีการปฏิบัติงานหรือการท�ำงานในแต่ละกิจกรรมของทั้ง 3 กลุ่มงาน อีก
ทั้งยังเป็นผลดีกับบุคลากรของส�ำนักฯ ในการลดการตอบค�ำถาม เนื่องจากแนวปฏิบัติที่ดีได้ถูกเผยแพร่ไว้
ในหลายช่องทางให้ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�ำความรู้ไปใช้
ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประเมินผลการน�ำความรูไ้ ปใช้ดว้ ยการบันทึกข้อผิดพลาด
ที่เกิดขึ้นมีปริมาณที่ลดลง และใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานในประเด็นที่น�ำมาสร้างแนว
ปฏิบัติที่ดีเพื่อพัฒนางาน
9. แหล่งอ้างอิงหรือบุคคลอ้างอิง
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หัวหน้าส�ำนักงานผู้อ�ำนวยการ
นางสาวปิยนันท์  ชูทับทิม
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมวิชาการฯ
นางสาวมินตรา  วิบูลย์ชาติ
หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ
นางหทัยรัตน์  ธีรวุฒิวรเวทย์
หัวหน้างานบริหารส�ำนักงาน
นางสาววัลลภา  หักทะเล
เจ้าหน้าที่งานบริหารส�ำนักงาน
นางสาวฐิติรัตน์  จริยธนาวัฒน์
เจ้าหน้าที่งานบริหารส�ำนักงาน
นางสาวเกณิกา  สิทธิ์เสือ
หัวหน้างานทะเบียน
นางสาวศุภวัฒน์  ลือกลาง
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
นายจิรพงศ์  รัตนสโลบล
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
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นางราตรี  ส�ำแดงปริญญา
นางสาวนัยนา  ช�่ำชอง
นางสาวเพิ่มศิริ  ศิริพร
นางรจนา  ภักดิ์โพธิ์
นายปฐม  ปานกระทอน
นางสุพรรณี  พวงเกาะ
นายอัศรายุทธ  กมลเพ็ชร์
นางสาวณัฏฐนันท์  เกษมวณิชย์กุล
นางสาวปทิตตา  กมลเพ็ชร์
นางสาวภรัณยา  เอ็นดู
10. ประวัติผู้เขียน
ชื่อ – นามสกุล
สถานที่ท�ำงานปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา
  

อีเมล
หมายเลขโทรศัพท์

หัวหน้างานตรวจสอบและระเบียน
เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบและระเบียน
เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบและระเบียน
เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบและระเบียน
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรและแผนการเรียน
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรและแผนการเรียน
หัวหน้างานระบบสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่งานระบบสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมวิชาการ
เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป

ดร.จินตนา โต้งสูงเนิน
ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ปร.ด.(สารสนเทศศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บธ.ม. มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏ นครราชสีมา
jintana.t@nrru.ac.th
081-9551130
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การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1. ที่มาและความส�ำคัญ
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการเป็นหน่วยงานภายใต้การก�ำกับของส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ให้บริการด้านวิชาการทั้งคณาจารย์และนักศึกษาประกอบไป
ด้วยงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ งานหลักสูตรและแผนการเรียน การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีใช้
ระบบแบบทวิภาคส�ำหรับนักศึกษาทุกประเภท โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็นสองภาคการศึกษาปกติ  
หนึง่ ภาคการศึกษาปกติมรี ะยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้ น โดย
ก�ำหนดระยะเวลา จ�ำนวนหน่วยกิต ให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกับภาคการศึกษาปกติ
การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนของมหาวิทยาลัย เป็นการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการส�ำเร็จ
การศึกษาส�ำหรับนักศึกษา จ�ำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) นักศึกษาตกค้าง 2) นักศึกษาก่อนชั้นปีสุดท้าย
และ 3)นักศึกษาที่ไม่ผ่านรายวิชาต่อเนื่อง
การยืน่ ค�ำร้องขอเปิดรายวิชาฤดูรอ้ นภาคปกติ สามารถด�ำเนินการโดยนักศึกษาเป็นผูด้ ำ� เนินการ
ยื่นค�ำร้องออนไลน์ด้วยตนเอง เป็นการลดขั้นตอนการท�ำงานของเจ้าหน้าที่ ข้อมูลมีความถูกต้อง สามารถ
ตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และอีกทั้งเป็นการลดกระดาษได้เป็นอย่างดี
ทั้งนี้ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนของมหาวิทยาลัย มีระบบและกลไกที่ชัดเจนแล้ว แต่ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ ท�ำให้การปฏิบัติยังไม่สอดคล้องตามประกาศ และแนวปฏิบัติ การจัดการความรู้เรื่องการ
จัดการศึกษาภาคฤดูร้อน จึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่งที่ต้องเร่งด�ำเนินการ และเผยแพร่เพื่อให้นักศึกษา
คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับทราบและเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติ น�ำไปสู่การด�ำเนินงาน
จัดการศึกษาภาคฤดูรอ้ นของมหาวิทยาลัยได้อย่างความถูกต้อง เป็นไปตามเกณฑ์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้มีแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนแก่ นักศึกษา
คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
2.2 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนที่ตรงกันแก่ นักศึกษา คณาจารย์
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้สามารถด�ำเนินการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนมีประสิทธิภาพ
3. ผู้ใช้ความรู้
3.1 นักศึกษา
ผู้ยื่นค�ำร้อง  
3.2 คณาจารย์
ผู้อนุญาต และแนะน�ำ
3.3 บุคลากร
ผู้แนะน�ำ  และด�ำเนินการตามขั้นตอน รวมทั้งติดต่อประสานงาน
4. กระบวนการจัดการความรู้
จุดเริ่มต้นของการจัดการความรู้ ทางส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดกิจกรรมขึ้น
ในวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ โรงแรมเบลวิลล่า รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดย
ใช้กระบวนการจัดการความรู้ของ กพร. 7 ขั้นตอน (ส�ำนักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ,
2548) ดังนี้
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4.1 การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification)
การบ่งชีค้ วามรูเ้ ป็นกระบวนการแรกเพือ่ ให้ได้มาซึง่ ประเด็นความรูท้ บี่ คุ ลากรของกลุม่ งานส่งเสริม
วิชาการใช้วิธีการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อค้นหาองค์ความรู้ที่จ�ำเป็นต่อการปฏิบัติงานและสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของส�ำนักฯและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ครอบคลุมมากที่สุด ส่วนใหญ่
เลือกประเด็นความรู้เรื่อง “การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน” เพื่อน�ำไปจัดท�ำแผนปฏิบัติการการจัดการ
ความรู้
4.2 การสร้างและการแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition)
ความรู้ที่น�ำมาใช้ในการสร้างและแสวงหาความรู้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่
4.2.1 ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit knowledge)
ความรู้ชัดแจ้งเป็นความรู้ที่อยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือการเผยแพร่ในรูป
แบบต่าง ๆ ทีผ่ ใู้ ช้สามารถศึกษาได้ดว้ ยตนเอง บุคลากรในกลุม่ งานส่งเสริมวิชาการมีการเตรียมความพร้อม
ในการศึกษาค้นคว้า รวบรวมความรูท้ เี่ กีย่ วข้องจากแหล่งความรูต้ า่ ง ๆ เช่น เอกสาร ประกาศ แนวปฏิบตั ิ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนก่อนไปร่วมท�ำกิจกรรม ณ โรงแรมเบลวิลล่า รีสอร์ท
เขาใหญ่ เพื่อให้สามารถน�ำความรู้มาใช้ประกอบการประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
4.2.2 ความรู้ฝังลึก (Tacit knowledge)
ความรู้ฝังลึกเป็นความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล บุคคลในที่นี้สามารถแบ่งออก
เป็น 3 กลุ่มประกอบด้วย อาจารย์ เจ้าหน้าที่ส�ำนักฯ และนักศึกษา ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคลแต่ละกลุ่ม
นั้นจะเป็นความรู้ที่แตกต่างกันออกไปเนื่องจากเจ้าหน้าที่ส�ำนักฯ มีความรู้ในฐานะเป็นผู้สร้างระบบหรือวิธี
การเพือ่ ให้นกั ศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ นักศึกษามีความรูใ้ นฐานะเป็นกลุม่ ผูใ้ ช้ทมี่ คี วามประสงค์จะ
ขอเปิดกรณีพเิ ศษ และอาจารย์มคี วามรูใ้ นฐานะเป็นผูใ้ ห้คำ� ปรึกษาแก่นกั ศึกษาในหลักสูตร รวมถึงพิจารณา
การเปิดรายวิชาหลังจากนักศึกษาขอเปิดกรณีพิเศษ สามารถกล่าวได้ว่า การที่จะถอดความความรู้จาก
เจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์จากการด�ำเนินงานที่เป็นภารกิจของกลุ่มงานแล้วนั้น ยังต้องรวบรวมปัญหา
ข้อเสนอแนะจากนักศึกษาและอาจารย์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เพื่อน�ำมาหลอมรวมในการที่จะสร้าง
ความรู้ให้เกิดขึ้น
4.3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization)
การจัดการความรู้ให้เป็นระบบนั้น แบ่งออกเป็น 2 กระบวนการได้แก่
4.3.1 จ�ำแนกการปฏิบัติงานออกเป็นล�ำดับขั้นตอน
การจ�ำแนกการปฏิบัติงานออกเป็นล�ำดับขั้นตอน เป็นกระบวนการที่น�ำ
ความรู้มาอธิบายให้ทราบถึงขั้นตอนของการด�ำเนินงานของการเปิดกรณีพิเศษส�ำหรับนักศึกษา อาจารย์
และเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ได้ข้อมูลในส่วนที่ต้องเผยแพร่ความรู้ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด
4.3.2 เรียบเรียงความรู้ให้อยู่ในรูปแบบเอกสาร
4.4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement)
การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมได้แก่
4.4.1 จัดกิจกรรมเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้ได้ข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์
ให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่
4.4.2 น�ำความรู้มาเรียบเรียงเพื่อจัดเก็บเป็นเอกสาร เขียนและออกแบบแผนภาพ

ี่ ี
มหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 7 : NRRU Show & Share 2018 แนวปฏิบัติทด

69

แสดงล�ำดับขั้นตอนการท�ำงาน (Flow chart) และจัดท�ำเล่มคู่มือส�ำหรับเผยแพร่ความรู้เรื่องการยื่นขอเปิด
รายวิชาฤดูร้อนภาคปกติ ให้มีรูปแบบที่น่าสนใจ เข้าใจง่าย
4.5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)
การเข้าถึงความรู้เป็นการสร้างช่องทางเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้แก่นักศึกษา
คณาจารย์ และบุคลากร ได้ทราบและสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ น�ำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
องค์ความรู้ใหม่ที่ได้สร้างขึ้น ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ทางเว็บไซต์ของส�ำนักส่งเสริมวิชาการ แฟนเพจเฟจบุค
และอยู่ในรูปแบบของเอกสารที่ได้จัดท�ำเป็นรูปเล่มคู่มือ
4.6 การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing)
การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่
4.6.1 แลกเปลีย่ นเรียนรูด้ ว้ ยวาจาระหว่างบุคลากรของส�ำนัก นักศึกษา และอาจารย์
4.6.2 เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อ
ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย
4.7 การเรียนรู้ (Learning)
การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานเกิดขึ้นในขณะการให้ค�ำปรึกษาแก่นักศึกษา อาจารย์
รวมถึงการปฏิบัติงานของบุคลากรของส�ำนัก เพื่อให้ทราบถึงปัญหาหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น อันจะน�ำไป
สูก่ ารพัฒนาการปฏิบตั งิ านของบุคลากรของส�ำนัก ซึง่ ประโยชน์ทเี่ กิดขึน้ จะเป็นการพัฒนางานและลดข้อผิด
พลาดให้เกิดขึ้นน้อยลง
5. ผลลัพธ์หรือองค์ความรู้ที่ได้
5.1 แผนภาพแสดงขัน้ ตอนการท�ำงาน (Flow Chart) “การยืน่ ขอเปิดรายวิชาฤดูรอ้ นภาคปกติ”
5.2 คูม่ อื ส�ำหรับนักศึกษา/คณาจารย์และบุคลากร เรือ่ ง“การยืน่ ขอเปิดรายวิชาฤดูรอ้ นภาคปกติ”
6. ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ
การจัดการความรู้เรื่อง “การยื่นขอเปิดรายวิชาฤดูร้อนภาคปกติ” สามารถประสบความส�ำเร็จ
ได้เป็นอย่างดีประกอบด้วย
6.1 บุคลากรตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วย
งานที่ให้บริการด้านวิชาการกับอาจารย์และนักศึกษา อันจะท�ำให้มหาวิทยาลัยเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
6.2 การท�ำงานเป็นทีมของบุคลากรของส�ำนัก ที่พร้อมจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
6.3 ช่องทางการเผยแพร่ความรูท้ หี่ ลากหลาย เพือ่ ให้ผใู้ ช้สามารถเข้าถึงความรูใ้ นการยืน่ ขอเปิด
รายวิชาภาคฤดูร้อนภาคปกติ
7. การน�ำไปใช้ประโยชน์
อาจารย์และนักศึกษาสามารถศึกษาคู่มือ “การเปิดรายวิชาฤดูร้อนภาคปกติ” ได้ด้วยตนเองที่
ได้เผยแพร่ทั้งในรูปแบบของเอกสารสิ่งพิมพ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
http://apro.nrru.ac.th และแฟนเพจเฟซบุค อีกทั้งมหาวิทยาลัยอื่น ๆ สามารถเข้ามาศึกษาเพื่อน�ำไป
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมได้อีกทางหนึ่ง
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�ำความรู้ไปใช้
8.1 เปรียบเทียบจากจ�ำนวนบันทึกขอเปิดสอนรายวิชาฤดูรอ้ นภาคปกติลา่ ช้า ปีการศึกษา 2560
เทียบกับปีการศึกษา 2561
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8.2 แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ เรื่อง “การยื่นขอเปิดรายวิชาฤดูร้อนภาคปกติ”
9. แหล่งอ้างอิง หรือ บุคคลอ้างอิง
แหล่งอ้างอิง
ส�ำนักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิม่ ผลผลิตแห่งชาติ.(2548).คูม่ อื การจัดท�ำแผนการจัดการความรู.้ สืบค้นเมือ่
วันที่ 30 มีนาคม 2561 จากhttp://www.op.mahidol.ac.th/orra/orra_KM/KM _handbook.pdf
บุคคลอ้างอิง
ดร.จินตนา  โต้งสูงเนิน
ที่ปรึกษา
นางสาวปิยนันท์  ชูทับทิม
ประธาน
นางสาวมินตรา  วิบูลย์ชาติ กรรมการ
นายปฐม  ปานกระทอน
กรรมการ
นางสาวปทิตตา  กมลเพ็ชร กรรมการ
นางสาวศุภวัฒน์  ลือกลาง
กรรมการ
นางสุพรรณี  พวงเกาะ
เลขานุการ
10. ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-นามสกุล
สถานที่ท�ำงานปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา
อีเมล
หมายเลขโทรศัพท์

นางสุพรรณี พวงเกาะ
ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาการจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
supunnee.p2@gmail.com
0856432411
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ภาพที่ 1 ขั้นตอนการเปิดรายวิชาฤดูร้อนภาคปกติ (ส�ำหรับนักศึกษา)
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ภาพที่ 2 ขั้นตอนบันทึกเปิดรายวิชาฤดูร้อนภาคปกติ (ส�ำหรับหลักสูตร)
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การจัดโครงการอบรม
กองบริหารงานบุคคล ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1.ที่มาและความส�ำคัญ
กองบริหารงานบุคคล มีหน้าทีใ่ นการพัฒนาระบบการบริหารจัดการบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
และการเพิม่ ศักยภาพสมรรถนะให้บคุ ลากรสูค่ วามเป็นเลิศในทุกระดับ ได้แก่ ผูบ้ ริหาร บุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน การพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรนั้น เป็นภารกิจส�ำคัญของกองบริหารงานบุคคล เพื่อ
ขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ กระบวนการการจัดท�ำโครงการอบรม ที่ผ่านมา กองบริหารงาน
บุคคล ด�ำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มตั้งกองพัฒนาบุคลากรและวิเทศสัมพันธ์ และต่อมาได้มีการ
ปรับโครงการการบริหารงานใหม่ โดยยุบกองพัฒนาบุคลากรและวิเทศสัมพันธ์รวมกับกองบริหารงานบุคคล
จนถึงปัจจุบัน ส�ำหรับการจัดการความรู้ เรื่องการจัดโครงการอบรม เป็นการยุทธศาสตร์ในการบริหารที่
ส�ำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยในการสร้างบรรยากาศที่ดีในการท�ำงาน มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
ระหว่างบุคลากร รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานเพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น และหน่วยงานอื่นๆ สามารถน�ำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ดังนั้น กองบริหารงานบุคคล ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงได้แต่ง
ตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ เรื่องการจัดโครงการอบรม เพื่อด�ำเนินการขับเคลื่อนการจัดการความรู้                
โดยจะต้องด�ำเนินงานอย่างเป็นระบบ มีกลไกขับเคลื่อนที่ดี มีการสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ความรู้ และการน�ำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนากระบวนการจัดโครงการอบรมให้ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์แบบ
2.2 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างบุคลากร
2.3 เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการท�ำงาน
3. ผู้ใช้ความรู้
ผู้รับผิดชอบการจัดการโครงการอบรมของหน่วยงาน หรือผู้ที่สนใจทั่วไป
4. กระบวนการจัดการความรู้
ขั้นตอนที่ 1  ทบทวนขั้นตอนการจัดโครงการอบรม
เริม่ ต้นจากคณะกรรมการจัดการความรูข้ องกองบริหารงานบุคคล ได้รว่ มกันทบทวนขัน้ ตอนการ
ด�ำเนินงานการจัดโครงการอบรม โดยได้ข้อสรุปเป็นขั้นตอนการด�ำเนินงาน ดังนี้
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กระบวนการก่อนจัดโครงการอบรม

เริ่ม
ตรวจสอบงบประมาณที่ไดรับจัดสรรตาม
แผนปฏิบัติราชการ
ไมมี
งบประมาณ

พิจารณา

จัดทําบันทึกของบประมาณ

มี
งบประมาณ
ดําเนินการสอบถามความตองการอบรมและ
ประมวลผล
เขียนโครงการ ประมาณการคาใชจาย
และขออนุมัติโครงการ

เสนอ อธก.อนุมัติ

ไมอนุมัติ

อนุมัติ
ยืมเงินทดรองราชการ

แจงเวียนและจัดทําบัญชีรายชื่อผูเขารับการ
อบรม
ประสานงานดานฝกอบรม(จัดหา/เชิญวิทยากร
จัดสถานที่/โสตทัศนูปกรณ อาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่ม จัดซื้อจัดจาง เอกสารการอบรม ฯลฯ

จบ

ยกเลิก
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กระบวนการระหว่างจัดโครงการอบรม
เริ่ม

เตรียมความพรอมดานสถานที่สําหรับประธาน และผูเขารับการอบรม


ตอนรับผูเขารับการอบรม วิทยาการ และผูมีเกียรติพรอมรับลงทะเบียน


จัดเตรียมอาหารวางและเครื่องดื่ม


จัดเตรียมคาตอบแทนวิทยากร


แจกแบบประเมินผลโครงการ


บริหารการเบิกจายเงินยืมทดรองราชการ


รวมรวมหลักฐานใบสําคัญ ใบเสร็จรับเงิน ลายเซ็น ผูเขารับการอบรม
สําเนาหนังสือตาง ๆ และแบบประเมินผลโครงการ



จบ

กระบวนการหลังการฝึกอบรม
เริ่ม

รวมรวมเอกสาร หลักฐาน และสรุปคาใชจาย สงหักลางเงินยืม


ประเมินผลการฝกอบรม


ติดตามผลการพัฒนาตนเองของผูเขารวมอบรม


วิเคราะห สรุปรายงานผลการจัดโครงการ



จบ
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ขั้นตอนที่ 2  ก�ำหนดปฏิทินกิจกรรมในการด�ำเนินงานการจัดการความรู้
หลังจากได้ข้อสรุป ขั้นตอนการด�ำเนินงานเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการจัดการความรู้ จึงได้
ก�ำหนดปฏิทินร่วมกันได้ข้อสรุป ดังนี้
ลําดับ
วัน/เดือน/ป/สถานที่
ที่
1 วันที่ 28 มี.ค.61
เวลา 14.30 น.
ณ หองกองบริหารงานบุคคล
2

3
4

5
6

7
8

9

วันที่ 5 เม.ย.61
เวลา 14.30 น.
ณ หองกองบริหารงานบุคคล
วันที่ 5 เม.ย.61 – 15 พ.ค.61
วันที่ 14 - 15 พ.ค.61
ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่รี
สอรท เขาใหญ อ.ปากชอง
จ.นครราชสีมา
วันที่ 16 พ.ค.61 – 31 ก.ค.61
วันที่ 2 ส.ค.61
เวลา 11.00 น.
ณ หอง 09.02.12 อาคาร 9
ชั้น 2
วันที่ 3 ส.ค.61 – 13 ส.ค.61
วันที่ 14 ส.ค.61
เวลา 10.00 น.
ณ หองกองบริหารงานบุคคล
วันที่ 27 มิ.ย. – 31 ก.ค.61

ขั้นตอนการทํางาน

ผูรับผิดชอบ

-ประชุมทบทวนและวางแผนแนวทางการ
ปฏิบัติงาน
-การจัดทําโฟรทชารทขั้นตอนจัดอบรม
-การแบงงานรับผิดชอบตามขั้นตอน
-ประชุมรางกําหนดขั้นตอนการจัดอบรม
-แบงกลุมจัดทํารายละเอียดขั้นตอน

คณะกรรมการทุกคน

จัดทํารายละเอียดแนวทางการปฏิบัติงานในแตละ
ขั้นตอน ตามกลุมทีแ่ บง
ประชุมเพื่อเตรียมการจัดทํารางคูมือการจัด
โครงการอบรม (การรวบรวมเนื้อหารายละเอียด
เลมคูมือ)

คณะกรรมการทุกคน
คณะกรรมการทุกคน

จัดทํารางคูมือการจัดโครงการอบรม

คณะกรรมการทุกคน

ประชุมพิจารณาเพื่อปรับแกไขรางคูมือการจัด
โครงการอบรม ครั้งที่ 1

คณะกรรมการทุกคน

แกไขรางคูมือการจัดโครงการอบรม
ประชุมเพื่อปรับแกไขรางคูมอื การจัดโครงการ
อบรมครั้งที่ 2

คณะกรรมการทุกคน
คณะกรรมการทุกคน

คณะกรรมการทุกคน

จัดทําเลมคูมือการจัดโครงการอบรม ฉบับสมบูรณ คณะกรรมการทุกคน

ขั้นตอนที่ 3  จัดกิจกรรมและประชุมอย่างต่อเนื่อง
หลังจากได้กำ� หนดปฏิทนิ กิจกรรมการด�ำเนินงานการจัดการความรูเ้ รียบร้อยแล้ว คณะกรรมการ
จึงด�ำเนินงานตามปฏิทินกิจกรรมการดังกล่าว โดยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของทุกคน
ขั้นตอนที่ 4  การจัดท�ำรูปเล่มสมบูรณ์ “คู่มือ การจัดโครงการอบรม”
คณะกรรมการการจัดการความรู้ของกองบริหารงานบุคคล ได้สรุปผลการจัดท�ำรูปเล่มคู่มือการ
จัดโครงการอบรม ฉบับสมบูรณ์แบบเรียบร้อยแล้ว  โดยเป็นการพูดคุยและหาแนวทางการเผยแพร่ความรู้
และเรียนรูร้ ว่ มกัน ทัง้ นี้ คณะกรรมการได้สรุปการเผยแพร่ คูม่ อื การจัดโครงการอบรม ผ่านช่องทางเว็บไซต์
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ของส�ำนักงานอธิการบดี เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล การส่งคู่มือเผยแพร่ตามหน่วยงานต่างๆ ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  และเสนอผลงานในงาน NRRU Show & Share 2018 โดยมีก�ำหนด
จัดในวันที่ 12 กันยายน 2561 ณ ศูนย์รวมประกาศข่าว หัวล�ำโพง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
5. องค์ความรู้ที่ได้
องค์ความรู้ที่ได้จากการด�ำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ในครั้งนี้ คือ กระบวนการการจัด
โครงการอบรม และคู่มือการจัดโครงการอบรม
6. ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ
6.1  การแต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินงาน
6.2. ผู้บริหารช่วยผลักดันให้มีการด�ำเนินงานตามปฏิทินกิจกรรมที่ก�ำหนดไว้
6.3 การมีส่วนร่วมของบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
6.4 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
6.5 ผู้ปฏิบัติงานมีความพร้อมและความตั้งใจที่จะน�ำประสบการณ์การท�ำงานมาพัฒนา
กระบวนการท�ำงานอย่างต่อเนื่อง
6.6 มีปฏิทินในการด�ำเนินงานอย่างชัดเจน
6.7 มีการบริหารจัดการเวลาท�ำกิจกรรมอย่างเหมาะสม
7. การน�ำไปใช้ประโยขน์
7.1 การด�ำเนินการตามคู่มือการจัดการโครงการอบรม เป็นการปฏิบัติงานที่มีแนวปฏิบัติที่ดี
ชัดเจน มีการสนับสนุนการด�ำเนินงานส่งผลให้บรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมาย
7.2 บุคลากรกองบริหารงานบุคคล ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสามารถน�ำกระบวนการไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�ำความรู้ไปใช้
8.1 แบบประเมินผลการใช้คู่มือการจัดท�ำโครงการอบรม
8.2 การสังเกต และการสอบถามบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ
9. แหล่งอ้างอิง บุคคลอ้างอิง และเอกสารอ้างอิง
9.1 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
9.2 หนังสือจากส�ำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 05.6/ว205 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง
มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย
9.3 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่กค 0406.4/20123 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552  
เรื่องมาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย
9.4 หนังสือส�ำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0708/096 ลววันที่ 20 พฤศจิกายน 2552
เรื่อง มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย
9.5 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เลขที่ 416/2553 ประกาศ ณ วันที่ 2  กรกฎาคม
2553 เรื่อง มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย
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10. คณะผู้จัดท�ำ
นายสุชานนท์  โนนยะโส
นางจินตนา  เอี่ยมสอาด
นางเปรมยุดา   วรฉัตร
นางสาวเสาวลักษณ์  ทองกลาง
นายสโรชา  ศรีอภัย
นายมานัต  รัตนเนนย์
นางนงนุช  ภักดิ์จัตุรัส
นางมิลินธร  พิลึก
นางสาวสุกัญญา  บุญอ้อย
นางสาวน�ำพาพร  ป้ายงูเหลือม

นางสาวกฤตยา  วัชรติณณ์
นางสาวศุภาวีร์  แก้วกูร
นางสาวนัจพร  ขามโนนวัด
นางสาวนันทรัตน์  มาลัยพิพัฒน์
นางสาวจิตราภรณ์  สนจุมภะ
นายสุรเดช  เดชชัยพิทักษ์
นางสาวพุทธิดา ลิ้มมณีกิจ
นางสาวกานดา  วัชรินทร์รัตน์
นายศราวุฒิ  ผาละศรี
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การจัดท�ำรายงานการประชุม
ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1. ที่มาและความส�ำคัญ
ในการประชุมของหน่วยงานหรือคณะกรรมการหรือคณะท�ำงานใด ๆ ก็ตาม มักจะมีการจด
บันทึกหลักฐานการประชุมไว้อย่างชัดเจน ซึง่ เรียกว่า “รายงานการประชุม” ในการเขียนรายงานการประชุม
มีรูปแบบและหลักการที่ใช้กันทั่วไปเป็นบรรทัดฐาน แต่มีความแตกต่างกันบ้างในลักษณะของการเขียน จึง
ควรจะต้องค�ำนึงว่า เขียนอย่างไรจึงจะถูกต้องและเหมาะสม
ส�ำหรับผู้จดรายงานการประชุม บางหน่วยงานใช้ค�ำว่า “ผู้จดรายงานการประชุม” บางหน่วย
งานใช้ “ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม” ซึ่งค�ำที่ใช้ในระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย งานสารบรรณ
พ.ศ. 2526 เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงใช้ค�ำว่า “ผู้จดรายงานการประชุม”
รายงานการประชุม มีความส�ำคัญอย่างยิง่ เช่น เป็นองค์ประกอบของการประชุม เป็นหลักฐาน
ในการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือติดตามงาน เป็นหลักฐานอ้างอิง เป็นข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น
ดังนั้น รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม และ
มติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน รายงานการประชุมนี้จัดเป็นหนังสือราชการ ชนิดที่ 6 ตามระเบียบ       
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย งานสารบรรณ คือ หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท�ำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
ดังนั้น การจัดท�ำรายงานการประชุมต้องจัดท�ำถูกต้องตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย งาน
สารบรรณ พ.ศ. 2526  
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในหลักการและรูปแบบของการจัดท�ำรายงานการประชุมได้อย่าง
ถูกต้อง
2.2 เพื่อให้ฝึกทักษะในการสรุปความหรือการจับประเด็นส�ำคัญได้อย่างครบถ้วน
2.3 เพื่อให้สามารถน�ำไปใช้เป็นหลักฐานที่ใช้อ้างอิงได้ ยืนยันได้ เป็นข้อมูลที่ตรวจสอบได้  
2.4 เพื่อแจ้งผลการประชุมให้บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบและน�ำไปปฏิบัติต่อไป
3. ผู้ใช้ความรู้
บุคลากร หรือผู้ปฏิบัติงาน ในกองต่าง ๆ สังกัดส�ำนักงานอธิการบดี รวมทั้ง บุคคลทั่วไปที่มี
ความสนใจในการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดท�ำรายงานการประชุม
4. มีการใช้กระบวนการจัดการความรู้
ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระการประชุม คือ ล�ำดับรายงานที่ก�ำหนดไว้เสนอที่ประชุม ค�ำว่าระเบียบวาระจึงใช้
ส�ำหรับการประชุมโดยเฉพาะ โดยหน่วยงานผู้เสนอวาระการประชุม หรือฝ่ายเลขานุการ จะต้องสรุปเรื่อง
ราวความเป็นมา ของเรื่องรวมทั้งประเด็นที่จะน�ำเสนอ ในแต่ละวาระการประชุม เพื่ออ�ำนวยความสะดวก
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ต่อการพิจารณาของ คณะกรรมการ และที่ส�ำคัญ คือ จะเป็นฐานข้อมูลที่จะท�ำให้ที่ประชุมพิจารณาได้
อย่างรอบคอบ ถูกต้อง และ รวดเร็ว
การจัดท�ำเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ดี จะต้องกระชับ ชัดเจน และตรงประเด็นหากมี
กฎ ระเบียบ พระราชบัญญัติ หรือมติที่เกี่ยวข้อง จะต้องน�ำเสนอเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด้วย โดย
มีระเบียบ วาระต่าง ๆ ดังนี้
1. วาระแจ้งเพื่อทราบ
ผู้เสนอวาระนี้ส่วนใหญ่จะเป็นประธานแจ้งเรื่องต่าง ๆ ให้ที่ประชุมทราบ รวมทั้ง
เรื่องที่ฝ่าย เลขานุการจัดระเบียบวาระ เพื่อแจ้งที่ประชุมทราบ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ต้องหาข้อยุติ หรือการ
พิจารณาจากที่ประชุม เช่น การรายงานกิจกรรม หรือผลการด�ำเนินงานของหน่วยงาน
2. วาระรับรองรายงานการประชุม  เป็นการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
3. วาระสืบเนื่อง/หรือเรื่องค้างพิจารณา
วาระนี้จะเป็นเรื่องที่ที่ประชุมได้มอบหมายให้ด�ำเนินการไว้ หรือให้ศึกษาข้อมูลเพิ่ม
เติม หรือเคย พิจารณามาก่อนแล้ว แต่ยังมิได้ข้อยุติ ซึ่งจะต้องรายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมทราบ
ประเด็นเสนอวาระ  อาจจะเสนอได้ใน 2 ประเด็นคือ เพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณา (หากการพิจารณา
นั้นยังมิได้ข้อยุติ)
4. วาระเพื่อพิจารณา
เป็นเรื่องที่ต้องการให้ที่ประชุมพิจารณา เพื่อน�ำไปเป็นนโยบายและแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน หรือเป็นไปตามอ�ำนาจหรือหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนั้น ๆ การจัดท�ำเอกสารประกอบวาระ
นี้          ฝ่ายเลขานุการ หรือหน่วยงานเจ้าของเรื่องผู้เสนอวาระ จะต้องศึกษาเรื่องราวให้ละเอียด
และสรุปความเป็นมาของเรื่องให้ชัดเจนและครอบคลุม เพื่อเป็นพื้นฐานในการพิจารณาที่ถูกต้อง
5. วาระอื่น ๆ
เป็นเรื่องที่ไม่ได้จัดเข้าในวาระใดวาระหนึ่ง ในการประชุมแต่ละครั้ง แต่อาจมีเรื่อง
เร่งด่วนจ�ำเป็น ที่จะต้องน�ำเสนอคณะกรรมการพิจารณา ก็สามารถจัดเข้าในวาระอื่น ๆ ได้
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ขั้นตอนการท�ำงาน “การจัดท�ำรายงานการประชุม”

 ขัน้ ตอนการทํางาน “การจัดทํารายงานการประชุม”

ศึกษาขอมูล/ประเด็น/รายละเอียด จากระเบียบวาระการประชุม
(ลวงหนากอนการประชุม)


จัดเตรียม/ตรวจสอบเครื่องบันทึกเสียง/อุปกรณที่เกี่ยวของ
(ประมาณ 30 นาที)

จดบันทึกรายงานการประชุม และบันทึกเสียงในระหวางการประชุม
(ตลอดเวลาในการประชุม/ไมควรทําหนาที่อยางอื่นรวมดวย)

สรุป/เขียนรายงานการประชุม (ฉบับยอ)
(30 นาที - 1 ชั่วโมง)
ขึ้นอยูกับระเบียบวาระการประชุม (มาก/นอย)

จัดพิมพรายงานการประชุม (ฉบับเต็ม)
(ประมาณ 4-5 ชั่วโมง)
ขึ้นอยูกับระเบียบวาระการประชุม (มาก/นอย)


แกไข
(1 ชั่วโมง)

ตรวจสอบความถูกตอง
(30 นาที - 1 ชั่วโมง)
ขึ้นอยูกับระเบียบวาระการประชุม (มาก/นอย)

พิจารณา/ตรวจทาน
(ประมาณ 30 นาที)

สงรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ

แกไข
( 2-3 ชั่วโมง)
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5. ผลลัพธ์หรือองค์ความรู้ที่ได้
เป็นการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการด�ำเนิน
การจัดเตรียมการประชุม และการจัดท�ำรายงานการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ
สามารถน�ำความรูท้ ไี่ ด้รบั มาใช้ในการปฏิบตั งิ านเพือ่ เป็นการพัฒนางานหรือการประยุกต์ใช้ในงานทีเ่ กีย่ วข้อง
สามารถจัดท�ำรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง และมีเนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถใช้เป็นหลักฐาน
ส�ำหรับทางราชการต่อไป
6. ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)
วิธีการจดรายงานการประชุม
1. จดอย่างละเอียด ใช้ในการประชุมที่ส�ำคัญ ซึ่งจ�ำเป็นต้องบันทึกทุกถ้อยค�ำไว้เป็นหลักฐาน
โดยต้องจดทุกค�ำพูดของผู้เข้าประชุมทุกคน หรือถ้าที่ประชุมมีการแสดงกริยา หรือการกระท�ำใดแทนค�ำ
พูด ก็อาจจะ จดแจ้งกริยาหรือการกระท�ำนั้นไว้ด้วย โดยเขียนไว้ในวงเล็บ เช่น (ที่ประชุมปรบมือ) เป็นต้น
การจดลักษณะนี้ นิยมใช้เครื่องบันทึกเสียงแล้วจึงมาถอดเทปภายหลัง
2. จดอย่างย่อ จะจดเฉพาะเรื่องที่พิจารณา และย่อค�ำพูด เฉพาะที่เป็นประเด็นส�ำคัญ ที่จะ
น�ำไปสู่มติของที่ประชุม กล่าวคือในการประชุมนั้นที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องใดบ้าง สมาชิกผู้ใดได้อภิปราย
ในประเด็นที่ ส�ำคัญอย่างไรบ้าง ผูจ้ ดจะจดเฉพาะเนือ้ ความทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญของการอภิปรายนัน้ ในลักษณะ
ทีย่ อ่ ค�ำพูดของ สมาชิกทีอ่ ภิปรายในประเด็นส�ำคัญทีน่ ำ� ไปสูม่ ติของทีป่ ระชุม ใช้ในการประชุมคณะกรรมการ
ต่าง ๆ ที่ต้องการ หลักฐานยืนยันว่าใครเป็นผู้พูด
3. จดอย่างสรุป เป็นการบันทึกการประชุมทีก่ ระชับทีส่ ดุ โดยจะจดเพียงว่าการประชุมนีพ้ จิ ารณา
ใน เรื่องใดบ้างแต่ละเรื่องมีสาระส�ำคัญอย่างไร ที่ประชุมมีความคิดเห็นหรือข้อพิจารณาโดยรวมเป็นเช่นไร
และมีมติ อย่างไร โดยจะไม่จดค�ำพูดของสมาชิกในการอภิปราย เว้นแต่เป็นประเด็นที่ส�ำคัญมากที่น�ำไปสู่
มติของที่ประชุม
เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม
1. การจัดระเบียบความคิดก่อนลงมือเขียน การเขียนเป็นผลผลิตของการคิด ดังนั้น ก่อนจะ
ลงมือเขียนจึงต้องมีการจัดระเบียบความคิดให้ลงตัวเสียก่อน วิธคี ดิ ทีเ่ รียบง่ายทีส่ ดุ ในการเขียน คือ ใช้หลัก
5W 1H โดยตั้งค�ำถามกับตัวเองว่าจะเขียนเรื่องใคร (Who) ท�ำอะไร (What) ให้แก่ใคร ที่ไหน (Where)
เมื่อไร (When) ท�ำไม (Why) และอย่างไร (How)
การคิดว่าจะเขียนเรื่องอะไรนั้นเป็นการคิดเพื่อแสวงหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อ
ถือได้มาใช้ในการเขียน ต้องใช้ข้อมูลซึ่งมีแหล่งข้อมูลส�ำหรับให้ค้นคว้างอ้างอิงหรืออ้างถึงอย่างเป็นทางการ
เสมอ ข้อมูลทีใ่ ช้ในการเขียนไม่สามารถก�ำหนดได้ดว้ ยความคิดของผูเ้ ขียน บางเรือ่ งต้องแสวงหาข้อมูลจาก
หลายแหล่งส�ำหรับน�ำมาใช้ประกอบกัน
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2. การวางเค้าโครง ประกอบด้วย 3 ส่วนส�ำคัญ คือ
ส่วนที่ 1 ความเป็นมา หรือสาเหตุที่ท�ำให้ต้องมีการประชุมพิจารณาเรื่องนั้น ๆ
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นหรือข้ออภิปรายต่าง ๆ ซึ่งคณะที่ประชุมได้แสดงความคิด
เห็นหรือได้ อภิปรายในเรื่องดังกล่าว
ส่วนที่ 3 มติที่ประชุม ซึ่งถือเป็นส่วนส�ำคัญ ที่จ�ำเป็นต้องระบุให้ชัดเจน เพื่อจะได้
เป็นหลักฐาน หรือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเรื่องต่าง ๆ ที่ได้ประชุม
ทั้งนี้ โครงสร้างทั้ง 3 ส่วนดังกล่าวจะต้องสอดคล้องสัมพันธ์กันอย่างเป็นหนึ่งเดียวหรืออย่างมี
เอกภาพ จากบทกล่าวน�ำจะต้องน�ำไปสูส่ ว่ นเนือ้ หาอย่างกลมกลืน และส่วนทีเ่ ป็นบทสรุปจะต้องรับช่วงจาก
สอง ส่วนข้างบนให้ไปในทิศทางเดียวกัน จึงจะเรียกได้ว่ามีความสมบูรณ์ ครบถ้วนและงดงามในการเขียน
รายงานการประชุม
7. การน�ำไปใช้ประโยชน์
บุคลากร หรือผู้ปฏิบัติงาน ในสังกัดส�ำนักงานอธิการบดี สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการจัด
เตรียมการประชุมของหน่วยงานตนเอง เป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานให้มคี วามพร้อม ถูกต้อง
ครบถ้วน รวมทั้ง การจัดท�ำรายงานการประชุมจะเป็นประโยชน์ส�ำหรับผู้บริหาร เพื่อใช้เป็นข้อมูลหลักฐาน
ในการบริหารจัดการงานที่เกี่ยวข้อง  
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�ำความรู้ไปใช้
การประเมินผลการน�ำความรู้ไปใช้ มีความพึงพอใจในด้านการจัดท�ำรายงานการประชุม รูป
แบบ วิธีการเขียนรายงานการประชุม องค์ประกอบของรายงานการประชุม มีการเขียนอย่างเป็นระบบ มี
ความถูกต้องชัดเจน
9. แหล่งอ้างอิง หรือบุคคลอ้างอิง
แหล่งอ้างอิง
ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. 2526  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรุณา  เชิดจิระพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานสภามหาวิทยาลัย และ
รักษาราชการแทนหัวหน้าส�ำนักงานสภามหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
บุคคลอ้างอิง
สมาชิกใน CoP “การจัดท�ำรายงานการประชุม”
น.ส.ศรัญญา ชูสกุล
สังกัด ส�ำนักงานสภามหาวิทยาลัย
นายเกียรติศักดิ์  ถนอมศรี   สังกัด กองกลาง (งานเลขานุการและประชุม)
น.ส.น�ำพาพร  ป้ายงูเหลือม   สังกัด กองบริหารงานบุคคล
น.ส.สุกัญญา  บุญอ้อย
สังกัด กองบริหารงานบุคคล
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นายจักรพงศ์  สุคนธพงศ์  
นายยศพิรัชย์  บุญภาเฟื่องฟู  
นางบุญญิสา  พันสุเภาดี  
น.ส.สุภาพร  ค�ำภา  
น.ส.ศศิธร  แก้วเผือก
นางนงนุช  ภักดิ์จัตุรัส  
นางวราภรณ์  ศรีโพธิ์วัง  
10. ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-นามสกุล
สถานที่ท�ำงานปัจจุบัน  
ประวัติการศึกษา  
อีเมล์
หมายเลขโทรศัพท์   

สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด

กองวิเทศสัมพันธ์  
กองกลาง (งานพัสดุ)
กองพัฒนานักศึกษา
กองประกันคุณภาพการศึกษา
กองประกันคุณภาพการศึกษา
กองบริหารงานบุคคล
หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวศรัญญา  ชูสกุล
ส�ำนักงานสภามหาวิทยาลัย ส�ำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ระดับปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
Choosakul1974@hotmail.com  
044-009009 ต่อ 3131  มือถือ 081-8763782  
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การถ่ายภาพประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ส�ำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1. ที่มาและความส�ำคัญ

ในยุค 4.0 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให้ความส�ำคัญกับการประชาสัมพันธ์ เพื่อเผย
แพร่ข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ตลอดจนข่าวความเคลื่อนไหวและการจัด
โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ให้ชุมชนได้ รับทราบและมีส่วนร่วม งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ส�ำนักงาน
อธิการบดี จึงเน้นให้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์เชิงรุกให้มากขึ้น โดยใช้สื่อหลายรูปแบบผ่าน
สื่อช่องทางต่าง ๆ อาทิ แผ่นพับ จดหมายข่าว จุลสาร วารสาร หนังสือ รายงานประจ�ำปี โปสเตอร์
ป้ายประชาสัมพันธ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อสังคมหรือโซเชียลมีเดีย
ซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก จาก
การส�ำรวจพบว่าหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีเว็บไซต์และ
มี เ ฟสบุ ๊ ค แฟนเพจของหน่ ว ยงานเพื่ อ ใช้ ใ นการ
ประชาสัมพันธ์ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยกระจายข่าวสาร
ของการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี และสร้างการ
รับรู้ไปยังสังคมภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
งานประชาสั ม พั น ธ์ กองกลาง ส� ำ นั ก งาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงได้มีแนวคิดในการจัดการความรู้   (KM) เรื่อง การถ่าย
ภาพประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรขึ้น เพื่อค้นหาแนวทางหลักปฏิบัติ และวิธีการที่เหมาะสม
สอดคล้องกับบริบทขององค์กร ในการด�ำเนินงานด้านการ
ถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยได้มีการระดมความ
คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้ในตัวบุคคลของเจ้า
หน้าที่ประชาสัมพันธ์ที่มีประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน
ด้านการถ่ายภาพมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแต่ละคน มีทักษะ
ด้านการถ่ายภาพที่ไม่เท่ากัน แต่มี 1 คนที่มีความช�ำนาญ
ด้านการถ่ายภาพเป็นพิเศษ งานประชาสัมพันธ์จึงได้ถอด
องค์ความรู้จากบุคลากรผู้นั้น อีกทั้งยังได้มีการทบทวน
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ความรู้จากหนังสือและสื่อต่าง ๆ เพื่อความ
สมบูรณ์ของเนื้อหา น�ำมาแลกเปลี่ยนกันใน
หน่วยงาน จัดท�ำเป็นข้อมูลองค์ความรู้และ
ทดลองใช้ เพื่อให้เกิดทักษะและสามารถ
ท� ำ งานแทนกั นได้ วิ เ คราะห์ ป ั ญ หาและ
แนวทางแก้ไข ปรับปรุงจนเนื้อหาองค์ความรู้
มี ค วามสมบู ร ณ์ แล้ ว จึ ง จั ด ท� ำ เป็ น คู ่ มื อ  
“เทคนิคการถ่ายภาพเพือ่ การ ประชาสัมพันธ์”
เพื่อเผยแพร่แก่บุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ
ของมหาวิทยาลัยและผูส้ นใจทัว่ ไปได้รบั ทราบ
และน�ำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในด้านการ
ถ่ายภาพ มีภาพถ่ายที่สวยงามและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบส�ำหรับจัดท�ำสื่อต่าง ๆ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์หน่วยงานของตน อันเป็นการร่วมกันส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมาต่อไป นับเป็นการบูรณาการองค์ความรู้สู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศอย่างแท้จริง
2. วัตถุประสงค์
2.1  เพื่อค้นหาแนวทาง หลักปฏิบัติ วิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทขององค์กรใน
การปฏิบัติงานด้านการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้มีภาพถ่ายที่สวยงามส�ำหรับเป็นวัตถุดิบเพื่อ
จัดท�ำสื่อต่าง ๆ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน่วยงานของตน
2.2  ส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในการเป็นสถาบัน
อุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน
3. ผู้ใช้ความรู้
บุคลากรงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ส�ำนักงานอธิการบดี และบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่ปฏิบัติงานด้านการถ่ายภาพ หรือผู้สนใจทั่วไป
4. มีการใช้กระบวนการจัดการความรู้
การด�ำเนินการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การถ่ายภาพประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์
องค์กร ใช้กระบวนการจัดการความรู้ของ กพร. จ�ำนวน 7 ขั้นตอน มีการด�ำเนินงานดังนี้
4.1 การบ่งชี้ความรู้
กลไกในการด�ำเนินงาน คือ บุคลากรของงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ส�ำนักงานอธิการบดี โดยมีนางสาว
ดวงใจ ปานสันเทียะ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์เป็นประธาน โดยงานประชาสัมพันธ์ได้มีการประชุมระดม
ความคิด ถึงความรูท้ จี่ ำ� เป็นต่อการปฏิบตั งิ าน และมีความคิดเห็นตรงกันว่าสิง่ ทีค่ วรพัฒนาคือเรือ่ งการถ่าย
ภาพ เพราะภาพถ่ายที่มีความสวยงามจะเป็นสิ่งที่เพิ่มความน่าสนใจให้กับสื่อประชาสัมพันธ์ ได้เป็นอย่างดี
จึงก�ำหนดเป็นประเด็นในการจัดการความรู้ (KM) คือ “การถ่ายภาพประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์
องค์กร” โดยก�ำหนดให้มีการด�ำเนินการปฏิบัติการไปพร้อมกับการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรมและสามารถน�ำไปใช้กับการปฏิบัติงานได้จริง
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4.2 การสร้างและการแสวงหาองค์ความรู้
งานประชาสัมพันธ์ได้ท�ำการวิเคราะห์งานด้านการถ่ายภาพ โดยใช้ Mind Map เป็นเครื่องมือ
โดยได้มีการระดมความคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้ในตัวบุคคลของเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ที่มี
ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานด้านการถ่ายภาพมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแต่ละคน มีทักษะด้านการถ่ายภาพ
ที่ไม่เท่ากัน แต่มี 1 คนที่มีความช�ำนาญด้านการถ่ายภาพเป็นพิเศษ งานประชาสัมพันธ์ จึงได้ถอดองค์
ความรู้จากบุคลากรผู้นั้น นอกจากนี้ยังมีการทบทวนความรู้จากเอกสาร หนังสือ และจากความรู้ในสื่อ
ออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพ เช่น YouTube เป็นคลิปวีดิโอจากช่างภาพที่มีชื่อเสียง จากทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ นับ
เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินงานเป็นอย่างยิ่ง
4.3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
งานประชาสัมพันธ์ได้มีการวางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมส�ำหรับการเก็บความรู้อย่าง
เป็นระบบเพื่อการเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องในอนาคต และได้ด�ำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้
จากบุคลากรของหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญสู่เพื่อนร่วมงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นปัญหาที่เคยพบ
ระหว่างปฏิบัติงาน ซึ่งแต่ละคนมีทักษะด้านการถ่ายภาพและปัญหาที่พบแตก
ต่างกัน ให้สามารถน�ำไปใช้และแก้ปัญหากับการปฏิบัติงานได้จริง เกิดการ
ท�ำงานแทนกันได้
4.4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้
งานประชาสัมพันธ์ได้นำ� องค์ความรูม้ าจัดท�ำเป็นร่างคูม่ อื การปฏิบตั ิ
งานและร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของเนื้อหา โดย
ทบทวนถึงความรู้และประสบการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดองค์
ความรู้ที่มีประสิทธิภาพ 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
งานประชาสั ม พั น ธ์ จึ ง ได้ จั ดให้ มี
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง
เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ฝึก
อบรมและวิจัยทางการเกษตร 100 ไร่ โดย
มี นายสุนทร ฉิมปรุ นักประชาสัมพันธ์ เป็น
วิทยากร การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สื บ เนื่ อ งจากมหาวิ ท ยาลั ย ได้ มี ก ารจั ด
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กิจกรรมพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและขับเคลื่อนภารกิจ
ของหน่ ว ยงานให้ ส อดรั บ กั บ ยุ ท ธศาสตร์ ข อง
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การด�ำเนินงานเป็น
ที่รับทราบต่อสาธารณชนและเป็นการส่งเสริมภาพ
ลักษณ์ให้กับองค์กร ด้วยการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ผ่านสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่อโซเชียลมีเดีย ซึ่งถือว่า
สร้ า งความน่ า สนใจให้ กั บ กิ จ กรรมได้ เ ป็ น อย่ า งดี  
บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้เรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพ
และการตกแต่งภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ รวมถึงได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทักษะเกี่ยวกับการถ่ายภาพ พร้อมทั้งเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การฝึกปฏิบัติ
จริง น�ำไปสู่การปฏิบัติงานในหน้าที่แทนกันได้ ส่งผลต่อการพัฒนาการสร้างภาพลักษณ์เชิงรุกของ
มหาวิทยาลัยผ่านสื่อหลายช่องทางได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง อีกทั้งผู้เข้าร่วมกิจกรรม ยังสามารถน�ำ
ความรูไ้ ปแลกเปลีย่ นส่งต่อยังบุคลากรภายในได้อย่างถูกต้อง ท�ำให้เกิดการขับเคลือ่ นภารกิจของมหาวิทยาลัย
และท�ำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง
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ผลงานของผู้เข้าอบรม

         เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างครบถ้วน ได้ภาพที่สวยงาม สมบูรณ์แบบงานประชาสัมพันธ์ได้จัด
ให้มกี ารถ่ายทอดเทคนิคการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมประยุกต์ โดยจัดให้มกี ารฝึกปฏิบตั ิ วันที่ 11 กรกฎาคม
2561 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3

ผลงานของผู้เข้าอบรม
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จากการด�ำเนินงานพบว่าผูเ้ ข้าร่วมการอบรมให้ความสนใจ ตัง้ ใจ และให้ความร่วมมือในการเข้า
ร่วมกิจกรรมทุกขั้นตอนเป็นอย่างดี ซึ่งผลการประเมินความพึงผู้ใจของผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่ามีคะแนน
อยู่ที่ 4.6 อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ และนอกจากนีย้ งั มีขอ้ มูลเพิม่ เติมนอกเหนือจากแบบประเมินความพึงพอใจที่
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการกล่าวถึงการจัดงาน ซึง่ เป็นสิง่ ยืนยันความส�ำเร็จของโครงการเผยแพร่ตอ่ สาธารณชนอีกด้วย
4.7 การเรียนรู้
หลังจากทีไ่ ด้มกี ารจัดกิจกรรม ทางงานประชาสัมพันธ์ได้มกี ารติดตามผล โดยให้ผผู้ า่ นการอบรม
ได้รายงานการประเมินผลสัมฤทธิข์ องการพัฒนาบุคลากร ซึง่ ผูผ้ า่ นการอบรมสามารถน�ำความรูท้ ไี่ ด้ทงั้ จาก
คูม่ อื ปฏิบตั งิ านและองค์ความรูจ้ ากวิทยากรไปใช้ในการปฏิบตั งิ านได้จริง ในการถ่ายภาพ ตกแต่งภาพ และ
เผยแพร่ในสื่อประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานของตนโดยเฉพาะสื่อโซเชียลมีเดีย
ผลการประเมินจากการสังเกต พูดคุย และจากไฟล์ภาพที่ปรากฏ พบว่า ผู้ผ่านการอบรม
สามารถน�ำองค์ความรู้ไปใช้พัฒนาการปฏิบัติงานได้จริง ท�ำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ที่
ต้องการให้หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยมีชา่ งภาพทีม่ ที กั ษะ ถ่ายภาพได้อย่างเหมาะสม สวยงาม เพือ่
ใช้ในการประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านสื่อทุกช่องทาง ส่งผลให้การขับเคลื่อนภารกิจของมหาวิทยาลัยมี
ประสิทธิภาพ และท�ำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง
5. ผลลัพธ์หรือองค์ความรู้ที่ได้
ผลลัพธ์ทไี่ ด้จากการจัดการความรู้ เรือ่ ง การถ่ายภาพประชาสัมพันธ์เพือ่ สร้างภาพลักษณ์องค์กร
มีดังนี้
5.1  ได้องค์ความรู้ที่รวบรวมและจัดท�ำเป็นคู่มือส�ำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการถ่ายภาพของงาน
ประชาสัมพันธ์ หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ช่างภาพ : การเตรียมความพร้อมและมารยาทในการปฏิบัติงาน
อุปกรณ์การถ่ายภาพ : การเตรียมอุปกรณ์และการบ�ำรุงรักษา
สิ่งที่จะถ่าย : เทคนิคการถ่ายภาพอาคาร ห้องประชุม กิจกรรม และภาพบุคคล
เทคนิคการถ่ายภาพ : การจัดองค์ประกอบภาพ แสง สี และการใช้อุปกรณ์
ให้เหมาะสมกับวัตถุที่จะถ่าย
การจัดเก็บภาพ : วิธีการจัดเก็บไฟล์ภาพเพื่อง่ายต่อการค้นหาและน�ำไปใช้งาน
การตกแต่งภาพ : เทคนิคการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมประยุกต์
การเผยแพร่ภาพถ่าย : วิธีการส่งไฟล์ภาพขนาดใหญ่เพื่อใช้ในการจัดท�ำสื่อ
ประชาสัมพันธ์ และแหล่งข้อมูลส�ำหรับการจัดส่งภาพผ่านสื่อสาธารณะ
Tips & Tricks : ตัวอย่างภาพถ่ายงานกิจกรรมในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ตัวอย่างภาพกิจกรรมประจ�ำปี  ตัวอย่างภาพถ่ายในห้องประชุมต่าง ๆ
ของมหาวิทยาลัย ตัวอย่างแสง สี และมุมมองที่เหมาะสมส�ำหรับการถ่ายภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ    
5.2  หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยที่น�ำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ มีถ่ายภาพ
ทีส่ วยงาม ส�ำหรับเป็นวัตถุดบิ ส�ำหรับจัดท�ำสือ่ ต่าง ๆ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน่วยงานของตน อันเป็นการ
ร่วมกันส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาต่อไป
5.3  ส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้มีการบูรณาการองค์ความรู้สู่
การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศอย่างแท้จริง
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6. ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)
การด�ำเนินการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การถ่ายภาพประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์
องค์กร นับว่ามีผลส�ำเร็จเกินกว่าที่คาดหวังไว้อย่างยิ่ง ทั้งในด้านปริมาณของจ�ำนวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมแลก
เปลี่ยนองค์ความรู้ และคุณภาพของงานถ่ายภาพของบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ หลังจากน�ำองค์ความ
รู้ไปประยุกต์ใช้ สื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่าง ๆ มีความสวยงามและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น จึงเป็นที่
ประจักษ์แล้วว่าการด�ำเนินงานมีผลส�ำเร็จอย่างยิง่ ในทุกมิติ ทัง้ นี้ ความส�ำเร็จดังกล่าวหาได้เกิดขึน้ จากความ
บังเอิญไม่ หากแต่ต้องอาศัยปัจจัยที่มาจากองค์ประกอบต่าง ๆ ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้
1) ความมุ่งมั่น (Drive) เป็นหัวใจส�ำคัญประการแรกที่ทั้งผู้ด�ำเนินงานและผู้ร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้มีอย่างเต็มเปี่ยม ผู้จัดมีความมุ่งมั่นที่จะแสวงหาแนวปฏิบัติที่ดีมาเผยแพร่สู่ผู้รับองค์ความรู้  
ผู้ร่วมแลกเปลี่ยนก็มุ่งมั่นที่จะมารับทราบ โดยในระหว่างด�ำเนินกิจกรรมก็ให้ความสนใจเป็นย่างดียิ่ง
2) ภูมปิ ญั ญา (Knowledge/Wisdom) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นสถาบันการศึกษา
ที่ไม่เพียงแต่ให้ความรู้เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตนั้น แต่ยังมุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุนอีกด้วย ทัง้ ในด้านการพัฒนาบุคลากรให้ได้รบั โอกาสในด้านการอบรม ศึกษาดูงาน หรือแม้แต่
การพัฒนาทักษะชีวิต จนท�ำให้บุคลากรเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ จนเกิดความเชี่ยวชาญ
ในสายงานที่ตนปฏิบัติ จนตกผลึกเป็นองค์ความรู้ที่มีค่าหรือเรียกว่า “ภูมิปัญญา” ที่สามารถถ่ายทอดสู่
เพื่อนร่วมงาน และน�ำไปสู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศได้
3) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Personal Creativity) จากการที่มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุน
บุคลากรในด้านต่าง ๆ และไม่ถูกตีกรอบทางความคิด ท�ำให้บุคลากรได้มีโอกาสแสดงความสามารถอย่าง
เต็มที่ ส่งผลให้มีรูปแบบวิธีคิดที่ก่อให้เกิดมุมมองแปลกๆ ใหม่ๆ โดยไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิม ๆ บุคลากร
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อที่จะน�ำมาพัฒนางานในหน้าที่ด้านถ่ายภาพและด้านอื่น ๆ ให้มีคุณค่ามาก
ยิ่งขึ้น
4) มนุษยสัมพันธ์และทักษะการสื่อสาร (Human Relations & Communications Ability)
การจัดการความรูค้ รัง้ นี้ ท�ำให้เกิดมิตรภาพทีด่ รี ะหว่างคนในองค์กร บุคลากรต่างหน่วยงานมีโอกาสได้พบปะ
พูดคุย แลกเปลี่ยน เปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ มีมุมมองใหม่ เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย ส่งผลให้
การด�ำเนินงานมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น บุคลากรมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความเข้าใจในทิศทาง
กลยุทธ์ และวิธีปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างสอดคล้อง นับได้ว่ามนุษยสัมพันธ์และทักษะ
การสื่อสาร เป็นส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้การด�ำเนินงานประสบความส�ำเร็จ
5) การบริหารเวลา (Time Management) ในการปฏิบัติงานทุกภารกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านการถ่ายภาพ “เวลา” นับเป็นตัวแปรส�ำคัญในการด�ำเนินงาน เพราะหากช้าไปแม้เพียงเสี้ยววินาที อาจ
ท�ำให้เราพลาดการถ่ายภาพเหตุการณ์ที่ส�ำคัญที่สุดไปก็เป็นได้ ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานถ่ายภาพจึงจ�ำเป็นต้อง
มีทกั ษะด้านการบริหารเวลา และความเข้าใจในการใช้อปุ กรณ์ เพือ่ ให้ได้ภาพทีส่ วยงาม ทันเหตุการณ์ และ
ท�ำให้การด�ำเนินงานประสบผลส�ำเร็จ
6) การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) การจัดการความรู้ในครั้งนี้ถึงแม้ว่าจะมีองค์
ความรูม้ ากมาย หรือหลังการแลกเปลีย่ นแล้วผูถ้ า่ ยภาพจะถ่ายภาพได้สวยงามแล้วก็ตาม นัน่ ไม่ได้หมายความ
ว่าท่านจะถ่ายภาพสวยที่สุดได้เท่านี้ ทางงานประชาสัมพันธ์เชื่ออย่างยิ่งว่าผู้ใช้องค์ความรู้จะสามารถท�ำได้
ดีกว่านี้ ดังนั้น จึงจ�ำเป็นต้องมีการฝึกฝนและศึกษาเพิ่มพูนประสบการณ์อยู่เสมอ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อ
เป็นปัจจัยสู่ความส�ำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้
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7. การน�ำไปใช้ประโยชน์
บุคลากรงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ส�ำนักงานอธิการบดี และบุคลากรของหน่วยงานต่าง
ๆ ในมหาวิทยาลัยและผู้สนใจทั่วไป สามารถน�ำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการถ่าย
ภาพ ท�ำให้มีถ่ายภาพที่สวยงามส�ำหรับเป็นวัตถุดิบส�ำหรับจัดท�ำสื่อต่าง ๆ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน่วย
งานของตน อันเป็นการร่วมกันส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในการ
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะชนต่อไป
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�ำความรู้ไปใช้
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ส�ำนักงานอธิการบดี ได้มีการติดตามและประเมินผลการน�ำองค์
ความรู้ เรื่อง การถ่ายภาพประชาสัมพันธ์เพือ่ สร้างภาพลักษณ์องค์กรไปใช้ โดยหลังจากทีไ่ ด้มีการจัดอบรม
เผยแพร่องค์ความรู้ ได้มีการติดตามผลโดยให้ผู้ผ่านการอบรมได้รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ
พัฒนาบุคลากรโดยใช้แบบฟอร์มของทางมหาวิทยาลัย ซึง่ จากการรายงานผลสัมฤทธิ์ พบว่า ผูใ้ ช้องค์ความ
รูส้ ามารถน�ำความรูท้ ไี่ ด้ทงั้ จากเล่มคูม่ อื ปฏิบตั งิ านและองค์ความรูจ้ ากวิทยากรไปใช้ในการปฏิบตั งิ านได้จริง
ผลการประเมินจากการสังเกต พูดคุย และจากไฟล์ภาพที่ปรากฏ พบว่าผู้ผ่านการอบรมสามารถน�ำองค์
ความรู้ไปใช้พัฒนาการปฏิบัติงานได้จริง มีพัฒนาการด้านการถ่ายภาพเป็นที่ประจักษ์ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้ ทีต้องการให้หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยมีช่างภาพที่มีทักษะการ
ถ่ายภาพได้อย่างเหมาะสม สวยงาม เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านสื่อทุกช่องทาง ส่งผลให้การ
ขับเคลื่อนภารกิจของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ เกิดการบูรณาการองค์ความรู้สู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
และท�ำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง
9. แหล่งอ้างอิง หรือ บุคคลอ้างอิง
การจัดการความรู้ เรื่อง การถ่ายภาพประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร เป็นการถอด
องค์ความรู้จากบุคลาการงานประชาสัมพันธ์ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการถ่ายภาพ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์
คือนายสุนทร ฉิมปรุ และบุคลากรคนอื่น ๆ ในหน่วยงาน หนังสือ และการศึกษาความรู้จากช่างภาพที่
มีชื่อเสียงผ่านทาง YouTube เช่น คุณอ๋อ แอคชั่น : ช่างภาพหยุดโลก เป็นต้น มาวิเคราะห์และสังเคราะห์
มาประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การถ่ายภาพประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร
10. ประวัติผู้เขียน
ชื่อ – นามสกุล    
นางสาวดวงใจ  ปานสันเทียะ    หัวหน้างานประชาสัมพันธ์       
สถานที่ท�ำงานปัจจุบัน      งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ส�ำนักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ประวัติการศึกษา
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) นิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อีเมล   
nrrupr@gmail.com
   
หมายเลขโทรศัพท์  
044-009009 ต่อ 1500 โทรศัพท์มือถือ 083-1254633

ี่ ี
มหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 7 : NRRU Show & Share 2018 แนวปฏิบัติทด

93

การท�ำงานแทนกันของบุคลากรสายสนับสนุน
ส�ำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1.ที่มาและความส�ำคัญ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีวิสัยทัศน์ “เป็นผู้น�ำด้าน
การผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล วิจัยพัฒนาถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสู่
ชุมชน” และมีพันธกิจ สร้างผลงานวิจัยอันเป็นประโยชน์ทางวิชาการและสนองความต้องการสังคม และ
ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเหมาะสมสูช่ มุ ชน อันจะเป็นการพัฒนาองค์ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ภายใต้ความร่วมมือของบุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมไปถึงภาคีเครือ
ข่ายต่าง ๆ ในการหนุนเสริมพลังความร่วมมือทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพือ่ ให้คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเป็น “ที่พึ่งของท้องถิ่น” อย่างแท้จริง
เพื่อให้เกิดการพัฒนางานเพื่อตอบสนองนโยบายและพันธกิจของคณะ บุคลากรสายสนับสนุน
จ�ำเป็นต้องมีการพัฒนาตนเอง เพือ่ เข้าสู่การพัฒนางานที่สมบูรณ์ชัดเจน รวมถึงการให้บริการทีร่ วดเร็ว ทัน
เวลา ลดความเสียหายอันเกิดจากความล่าช้าของการรับ ส่ง เอกสารทางราชการให้ถึงมือผู้เกี่ยวข้องให้ได้
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่องานราชการ  
จากการสังเคราะห์และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้บริหาร พบว่า ควรมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานของแต่ละคนเพื่อให้ทุกคนเข้าใจงานซึ่งกันและกัน และสามารถน�ำมาท�ำงานแทนกัน
กรณีที่บุคลากรมีการลาแบบเร่งด่วนและลาแบบไม่เร่งด่วน เช่น ลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน ซึ่งจะท�ำให้การ
บริการของบุคลากรในแต่ละงาน   ไม่หยุดชะงักลง ท�ำให้อำ� นวยความสะดวกให้กบั ผูร้ บั บริการเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องราบรื่น การท�ำงานแทนกัน เป็นการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อการท�ำงานในหน่วยงาน โดยที่บุคลากรใน
ส�ำนักงานมีความรู้ความเข้าใจในงานนอกเหนือจากความรับผิดชอบ เกิดความราบรื่นในการให้บริการผู้มา
รับบริการ บุคลากรในส�ำนักงานเข้าใจถึงปัญหาและพร้อมจะแก้ปัญหาที่เกิดภายในส�ำนักงานไปพร้อมกัน
มีน�้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน และเกิดจิตบริการสืบไป
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้บุคลากรเข้าใจงานซึ่งกันและกัน
2.2 เพื่อให้บุคลากรสามารถท�ำงานแทนกันได้
2.3 ได้แนวปฏิบัติที่ดีในการลาแบบเร่งด่วนและลาแบบไม่เร่งด่วน ส่งผลให้บุคลากรสามารถ
ทราบถึงการลาและสามารถท�ำงานแทนกันได้
3.ผู้ใช้องค์ความรู้
คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา และบุคคลผู้ที่สนใจทั่วไป
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4. กระบวนการจัดการความรู้
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชุมร่วมกันวางแผน น�ำปัญหาที่พบมาพูดคุย
ระดมสมอง สังเคราะห์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เกี่ยวกับปัญหาที่พบ
เพื่อน�ำมาถอดบทเรียนในการแก้ไขปัญหาการบริการที่ดีของส�ำนักงาน
หารือพูดคุย หาข้อสรุปร่วมกันในการจับคู่ท�ำงาน
ในแต่ละหน้าที่
น�ำบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
มาแก้ปัญหาในการท�ำงานแทนกัน
ท�ำ AAR ทุกครั้งหลังจากจบงานแต่ละโครงการ เพื่อสรุปผลการด�ำเนินงาน
สรุปปัญหาและอุปสรรคในการท�ำงานเพื่อให้ท�ำงานแทนกันได้
สรุปแนวปฏิบัติที่ดี
ในการลาเพื่อให้บุคลากรท�ำงานแทนกันได้
เผยแพร่บนเว็บไซด์คณะฯ และบนเว็บเพจคณะ
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5. วิธีการด�ำเนินการจัดการความรู้
5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ของส�ำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดังมีรายชื่อดังนี้
ผศ.น�ำสุข
นวพงษ์พิพัฒน์
ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.ขนิษฐา
กุลนาวิน
รองประธานกรรมการ
นางสาวสมหวัง
ทองนาคอารักษ์
กรรมการ
นางกรองกมล
ปอยมะเริง
กรรมการ
นางสาวธนพร
สาระพันธ์
กรรมการ
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นางสาวธนิดา
นางสาวเมธีนี
นางสาวธมนวรรณพร
นางสาวนววรรณ
นางสาวพิชชานันท์
นางสาวณัฐธิดา
นางจิตตรา
นางสาวกัณทิมา

ธุระพันธ์
โนนศรี
ค้าคุ้ม
ถกจัตุรัส
ศรีหมื่นไวย
สวยปาน
ภูมิกระโทก
สง่ากลาง
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

5.2 ประชุมร่วมกันเพือ่ วางแผนด�ำเนินงานการจัดการความรูข้ องส�ำนักงานคณบดี เพือ่ น�ำปัญหา
ที่พบจากการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล น�ำมาหาแนวปฏิบัติร่วมกัน   โดยแบ่งกลุ่มงานเพื่อให้บุคลากร
เข้าใจงานซึ่งกันและกัน และสามารถน�ำมาท�ำงานแทนกันได้
5.3 ระดมสมอง สังเคราะห์ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาที่พบ ถอดบทเรียน
ร่วมกันเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากการท�ำงาน โดยการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส�ำหรับบุคลากรสาย
สนับสนุน เพือ่ เปิดเวทีแลกเปลีย่ นประสบการณ์การท�ำงาน รวมถึงได้พดู คุยเพือ่ สังเคราะห์เนือ้ งานของแต่ละ
บุคคล เพื่อให้เกิดความเข้าใจงานซึ่งกันและกัน  จนสามารถท�ำงานแทนกันในการให้บริการกับผู้รับบริการ
ได้อย่างต่อเนื่อง
5.4 หารือพูดคุย หาข้อสรุปร่วมกันในการจับคู่ท�ำงานในแต่ละหน้าที่ของบุคลากร จากการพูด
คุยหารือกัน พบว่า ปัญหาทีพ่ บในการให้บริการทีส่ ะดุดอาจเกิดมาจากการลาแบบเร่งด่วนและลาแบบไม่เร่ง
ด่วนที่อาจเป็นสาเหตุท�ำให้ขาดความต่อเนื่องในการให้บริการ  เพื่อให้ได้รูปแบบการลาของบุคลากรภายใน
ส�ำนักงานคณบดี
5.5 น�ำบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์มาแก้ปัญหาในการท�ำงานแทนกัน จากการ
แลกเปลีย่ นประสบการณ์ของปัญหาทีเ่ กิด น�ำมาค้นหาแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นการแก้ไขปัญหาในการให้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง คือ รูปแบบการลาของบุคลากรที่มีการลาแบบเร่งด่วน หรือมีการลาแบบไม่เร่งด่วน เพื่อให้การให้
บริการได้อย่างต่อเนื่อง จึงท�ำให้เกิดขั้นตอนการลาที่บุคคลอื่นสามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนได้ในกรณีที่
บุคลากรในหน้าที่นั้น ๆ ลา
5.6 การท�ำ  AAR หลังจากได้มีการทดลองใช้ขั้นตอนการลาของบุคลากรสามารถท�ำงานแทน
กันได้ พบว่า ปัญหาในการให้บริการมีการลดลงอย่างต่อเนื่อง บุคลากรสามารถรับเรื่องแทนกันได้ ท�ำให้
เกิดความรวดเร็ว ราบรื่น ไม่สะดุด ทั้งการให้บริการและผู้รับบริการ
5.7 จากปัญหาและการสังเคราะห์การถอดบทเรียนท�ำให้เกิดแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นการลาแบบเร่งด่วน
และลาแบบไม่เร่งด่วนของบุคลากรภายในส�ำนักงานคณบดี
เพื่อให้บุคลากรท�ำงานแทนกันได้ ท�ำให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีจากกระบวนการจัดการความรู้ของ
ส�ำนักงานคณบดี
1. ได้รูปแบบการลาแบบเร่งด่วนและไม่เร่งด่วนของบุคลากร
2. ได้แบบฟอร์มมอบหมายงานในระหว่างการลาของบุคลากร
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6. ผลลัพธ์ที่ได้
6.1 องค์ความรู้ในการถอดบทเรียนของบุคลากร เพื่อใช้ในการท�ำงานแทนกันอย่างเป็นระบบ
6.2 รูปแบบการลาแบบเร่งด่วนและการลาแบบไม่เร่งด่วน
6.3. แบบฟอร์มมอบหมายงานในระหว่างลา
7. การน�ำไปใช้ประโยชน์
7.1 บุคลากรสายสนับสนุน น�ำองค์ความรู้ของการท�ำงานแทนกันไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อ
การบริการที่ประสบความส�ำเร็จในการท�ำงาน และก่อให้เกิดทีมงานที่เข้มแข็ง
7.2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์การท�ำงานที่พบปัญหา เผยแพร่องค์ความรู้แนว
ปฏิบัติที่ดี ในการลาเพื่อให้บุคลากรสามารถท�ำงานแทนกันได้ให้แก่บุคลากรและผู้ที่สนใจน�ำไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานท�ำให้เกิด การต่อเนื่องและต่อยอดการท�ำงานที่ประสบความส�ำเร็จ
7.3 ท�ำให้การท�ำงานของส�ำนักงานราบรื่นและเป็นไปด้วยความต่อเนื่องในการให้บริการผู้รับ
บริการ
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
8.1 การประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ เพือ่ หาแนวปฏิบตั ทิ ดี่ รี ว่ มกันระหว่างรักษาราชการแทนหัวหน้า
ส�ำนักงานและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการ เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวปฏิบัติที่ดีในการท�ำงานแทนกันที่
เข้มแข็งและยั่งยืน
8.2 แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการจากการท�ำงานแทนกันของบุคลากรสายสนับสนุน
ภายในส�ำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8.3 เผยแพร่องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานที่ประสบความส�ำเร็จอันเกิดจากแนวปฏิบัติที่ดีในการ
ท�ำงานแทนกันภายในส�ำนักงาน บนเว็บไซด์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานที่สนใจน�ำไป
ลองปฏิบัติ
9. แหล่งอ้างอิง
คณะกรรมการจัดการความรู้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บุคลากร และส�ำนักงานคณบดี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ภาพกิจกรรมการด�ำเนินการ
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แนวปฏิบัติที่ดีในการลาเพื่อให้บุคลากรสามารถท�ำงานแทนกันได้
ลาแบบเร่งด่วน
แจ้งรักษาราชการแทน
หัวหน้าส�ำนักงานคณบดีทันที
มอบหมายงาน (กรณี
เร่งด่วน) ที่อยู่ระหว่าง
ด�ำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ
ให้กับบุคลากรที่อยู่กลุ่ม
งานเดียวกันให้ดำ� เนินการ
ต่อจนแล้วเสร็จ

แจ้ ง บุ ค ลากรที่ อ ยู ่ ก ลุ ่ ม
งานเดียวกันหรือบุคลากร
อื่นให้รับเรื่องหรือด�ำเนิน
งานแทนในส่วนที่เรารับ
ผิดชอบ

ลาแบบไม่เร่งด่วน
กรณีลาไม่เกิน 3 วัน

กรณีลาเกิน 3 วัน

กรอกแบบฟอร์มการลาตามแบบฟอร์มการลา
ของคณะ/มหาวิทยาลัย
บันทึกมอบหมายงานให้กับบุคลากร
ที่อยู่กลุ่มงานเดียวกัน หรือบุคคลอื่นที่สามารถ
ท�ำงานแทนกันได้
เสนอรักษาราชการแทนหัวหน้าส�ำนักงานคณบดี
เพื่อพิจารณา
เสนอคณบดีเพื่อพิจารณา เสนอคณบดีเพื่อพิจารณา
สั่งการอนุมัติ
ผ่านเรื่องเสนอต่อ

งานบุคคลรับเรื่องลงในฐานข้อมูลของคณะ

เสนออธิการบดีพิจารณา
สั่งการอนุมัติ
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บันทึกขอความ
สวนราชการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ที่. ……………………………………………… วันที่ …………… เดือน ....................................... พ.ศ......................
เรื่อง ขอมอบหมายงานในระหวางการลา
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน คณบดี
ดวยขาพเจา(นาย,นาง,นางสาว)........................................................ ตําแหนง..........................................
สังกัด สํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดขออนุญาต
ลากิจ
ลาปวย
ลาคลอด
ลาพักผอน ตั้งแตวันที่ ......................................... ถึงวันที่ ............................................มีกําหนด ................ วัน
ในระหวางการลาสามารถติดตอขาพเจาไดที่ .................................................... เบอรติดตอ ..........................................
และระหวางการลาขาพเจาไดมอบหมายใหบุคลากรตอไปนี้เปนผูปฏิบัติงานแทนขาพเจา
งาน
ผูปฏิบัติ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ ......................................................................ผูขอลา
(.....................................................................)
ตําแหนง ....................................................................
ผู้รับมอบหมายงานรั บทราบ
ลงชื่อ................................................................................ ผู้รับมอบ
(................................................................................)
ตําแหน่ง ..............................................................................
.........../............/..................

10. ชื่อผู้เขียน
ชื่อ – นามสกุล
สถานที่ท�ำงานปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา
อีเมล
หมายเลขโทรศัพท์
มือถือ

นางจิตตรา  ภูมิกระโทก
ส�ำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    
ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
Monun_49@hotmail.com
044-272939  
091-0164459
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การบริหารส�ำนักงานโดยใช้เทคโนโลยีผ่านระบบสารสนเทศ Google Form
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1. ที่มาและความส�ำคัญ
งานเอกสารเป็นหัวใจสําคัญของการดําเนินงานของทุกองค์กรไม่วา่ จะอยูใ่ นรูปแบบเอกสารทัว่ ไป
(กระดาษ) หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าองค์กรส่วนใหญ่หันมาใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการเอกสารมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่ออํานวยความสะดวกในการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ แต่ยังคงต้องใช้
เอกสารในรูปแบบของกระดาษควบคู่กันไปด้วย และไม่สามารถเลิกใช้เอกสารให้เหลือเป็นศูนย์ได้ การจัด
เก็บเอกสารที่เป็นรูปแบบกระดาษ เมื่อเวลาผ่านไปเอกสารจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามปริมาณการใช้งาน ส่งผล
ให้เกิดปัญหา การจัดการเอกสารตามมา และทําให้ผู้ใช้งานประสบความยุ่งยากพอสมควรในการใช้งาน
สถาบันวิจยั และพัฒนา เป็นหน่วยงานหนึง่ ตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยโดยมีสายการบริหาร
ขึน้ กับรองอธิการบดี ฝ่ายวิจยั และพัฒนา ส�ำหรับเอกลักษณ์ทแี่ สดงถึงความเป็นสถาบันวิจยั และพัฒนา คือ
การเป็นองค์กรเรียนรูแ้ ละขับเคลือ่ นสังคมฐานความรู้ ปณิธาน คือ มุง่ มัน่ พัฒนาองค์กรให้เป็นทีย่ อมรับของ
ท้องถิ่นและยกระดับสู่ระดับประเทศและนานาชาติ โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลเป็นที่ตั้ง โดยมียุทธศาสตร์ ดังนี้
1. สร้างนักวิจัยให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในทุกระดับ
2. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
3. พัฒนาเครือข่ายการวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
4. พัฒนาให้เป็นองค์กรที่ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก มีคุณค่า และเกิดธรรมาภิบาล
5. พัฒนารูปแบบการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่มาตรฐานสากล
จะเห็นได้วา่ สถาบันวิจยั และพัฒนา เป็นหน่วยงานในการบริการด้านการวิจยั และวิชาการ หนุน
เสริมนักวิจยั ให้พฒั นางานวิจยั ให้มมี าตรฐานและเกิดประโยชน์สงู สุดต่อชุมชนท้องถิน่ จัดการอบรมให้ความ
รู้ด้านการเขียนงานวิจัย การขอทุนสนับสนุนในการท�ำงานวิจัย การเก็บข้อมูลงานวิจัย การประมวลผล
ข้อมูล การท�ำสถิติ และอื่นๆที่เป็นเครื่องมือหรือกระบวนการทางด้านการวิจัย ซึ่งล้วนแล้วมีความจ�ำเป็น
ในการใช้เอกสารกระดาษเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งสิ้น อันก่อให้เกิดการปัญหาเอกสารล้นส�ำนักงาน
ปัญหาเอกสารแบบสอบถามเกิดความเสียหายรวมไปถึงเกิดการสูญหาย และเพือ่ ช่วยให้การรวบรวมและจัด
เก็บข้อมูลเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย จึงเกิดการน�ำเทคโนโลยีการสร้างแบบสอบถาม
ออนไลน์ โดยใช้ Google Form มาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานของหน่วยงานขึ้น
Google Form เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ในปัจจุบันเข้ามาเป็นที่นิยม ซึ่งเป็นบริการจากบริษัท
Google ที่ใช้สร้างแบบสอบถามหรือรวบรวมข้อมูล online ได้อย่างรวดเร็ว สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ได้
หลายกรณี เช่น
• การวางแผนการจัดงานต่างๆ หรืองานประชุมสัมมนา
• การส�ำรวจความพึงพอใจหรือความคิดเห็น การรับบริการในเรื่องต่างๆ
• การเก็บข้อมูลแทนการกรอกแบบฟอร์มกระดาษ
• การท�ำแบบทดสอบ
• การลงคะแนนเสียง
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• แบบฟอร์มสมัครงาน หรือ แบบฟอร์มการสมัครเรียน
• แบบฟอร์มการลงทะเบียน หรือ ท�ำแบบฟอร์มสมัครสมาชิกเว็บไซต์
• การส�ำรวจความพึงพอใจ หรือ แบบส�ำรวจความคิดเห็น การวิจัยต่างๆ
• วารสารออนไลน์
• และอื่นๆ
การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form นั้น เมื่อเราสร้างเสร็จและเปิดให้บุคคล
อื่นเข้ามาท�ำแบบสอบถาม หรือกรอกแบบฟอร์มแล้ว จะได้รับข้อมูลการรายงานผลกลับมายังผู้สร้าง
แบบสอบถามได้ทันที เพราะ Google Form เป็นส่วนหนึ่งของชุดแอปพลิเคชันออนไลน์ของ Google ซึ่ง
เครือ่ งมือนี้ สามารถเพิม่ เติมท�ำในเบราว์เซอร์ของคุณได้ฟรี และวิธกี ารทีง่ า่ ยทีส่ ดุ ในการบันทึกข้อมูลโดยตรง
ไปยังกระดาษค�ำนวณ ซึ่งสามารถรวบรวมได้ด้วย Google sheet (ตารางรวบรวมข้อมูล) Google Form
มาพร้อมกับบัญชี Google คุณสามารถเพิ่มประเภทค�ำถามมาตรฐาน ค�ำถามลาก และสามารถปรับแต่ง
รูปแบบของแบบสอบถามได้หรือเปลีย่ นธีมสี และรวบรวมการตอบสนองในรูปแบบหรือบันทึกไว้ใน Google
spreadsheet ได้

วิธีที่ง่ายที่สุดในการเริ่มต้นการสร้างรูปแบบที่ถูกต้องจาก Google Form นั้น ให้เข้าไปที่ลิงค์
docs.google.com/forms หรือเข้าไปที่ Google mail ของท่าน โดยคลิกเลือกที่ Sheets
ซึ่งทีการเชื่อมโยงไปใน Google Form ได้ ดังภาพประกอบ
ตัวอย่างการใช้งาน Google Form ในการสร้างแบบสอบถาม/ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

- แบบสอบถาม เรื่อง การศึกษาสถานะภาพนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ปีการศึกษา 2561 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
มีผู้ตอบแบบสอบถามถึง 2,472 คน
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- การลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม หลักสูตร : เทคนิคการบริหารงานท้องถิ่นสมัยใหม่
โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา

- แบบทดสอบความรูก้ อ่ น-หลังอบรม การบริการวิชาการ แก่สำ� นักงานเทศบาลนครนครราชสีมา
โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดการความรู้
2.2 เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ Google Form กับการปฏิบัติ
งานของหน่วยงาน
2.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารส�ำนักงานโดยใช้เทคโนโลยีผ่านระบบสารสนเทศ
3. ผู้ใช้ความรู้
3.1 บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา
3.2 ผู้สนใจทั่วไป
4. มีการใช้กระบวนการจัดการความรู้
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ก�ำหนดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้การเผยแพร่ประสบการณ์
โดยเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการสังเคราะห์ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงในการน�ำเทคโนโลยีผ่าน
ระบบสารสนเทศ Google Form มาใช้เพื่อการปฏิบัติงาน โดยก�ำหนดจัดท�ำคู่มือการบริหารส�ำนักงานโดย
ใช้เทคโนโลยีผ่านระบบสารสนเทศ Google Form เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติแก่บุคลากรภายในสถาบันวิจัย
และพัฒนา ตลอดจนเพือ่ เผยแพร่ให้แก่ผสู้ นใจทัว่ ไปทัง้ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก
ประกอบด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเทศบาลต�ำบลหนองบัวสะอาด ในลักษณะรูปเล่ม
และแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถดาวโหลดได้ทางเว็บไซต์สถาบันวิจยั และพัฒนา www.rdi.nrru.ac.th
5. ผลลัพธ์หรือองค์ความรู้ที่ได้
ข้อดีของการท�ำแบบสอบถามออนไลน์ (เมื่อเทียบกับแบบสอบถามทั่วไป)
5.1 กระจายข้อมูลได้ทั่วถึง และสามารถเข้าถึงได้เร็วกว่า
การท�ำแบบสอบถามออนไลน์จะเพิ่มโอกาสให้ได้จ�ำนวนของผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถามที่ทั่วถึง
กว่า ไม่ใช่แค่เพียงในพื้นที่ที่เราสามารถเดินแจกแบบสอบถามได้เท่านั้น เรายังสามารถส่งแบบสอบถามให้
ผูท้ อี่ ยูภ่ มู ภิ าคอืน่ ไปจนถึงผูท้ อี่ าศัยอยูต่ า่ งประเทศสามารถท�ำแบบสอบถามให้เราได้ในเวลาอันรวดเร็วอีกด้วย
ด้วยการส่งต่อลิงค์แบบสอบถามซึง่ สามารถท�ำแบบสอบถามได้ทงั้ บนคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงบนโทรศัพท์มอื
ถือสมาร์ทโฟน
5.2 ประหยัดงบประมาณ
การพิมพ์แบบสอบถามในรูปแบบกระดาษย่อมมีคา่ ใช้จา่ ย และแน่นอนว่า ยิง่ จ�ำนวนมากยิง่ ต้อง
ใช้งบประมาณทีส่ งู ขึน้ ตามไปด้วย เพราะฉะนัน้ การท�ำแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์สามารถประหยัดงบ
ประมาณได้เป็นจ�ำนวนมา
5.3 สามารถยกตัวอย่างให้เห็นรูปธรรมมากขึ้น
หากเราต้องการให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เห็นสิ่งที่เราต้องการจะสื่อมากขึ้น เช่น หากท�ำแบบ
ประเมินผลงานบางอย่างที่เป็นสิ่งของ ก็สามารถใส่ภาพหรือวิดีโอของสิ่งของนั้นๆ ลงไปในแบบสอบถาม
ออนไลน์ได้เลย
5.4 ข้อมูลถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ
หากข้อมูลมีความส�ำคัญ เช่น เป็นข้อมูลที่จะถูกท�ำมาวิเคราะห์ต่อเพื่อการท�ำวิจัย การจัดเก็บ
เอกสารก็ยิ่งมีส�ำคัญมากตามไปด้วย การที่เอกสารข้อมูลถูกจัดอย่างเป็นระเบียบในบัญชี Google นั้นจะ
ยิ่งง่ายต่อการค้นหา และง่ายต่อการน�ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อไป
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5.5 สามารถน�ำข้อมูลไปใช้ต่อได้สะดวก
เราสามารถน�ำผลลัพธ์จากการท�ำแบบสอบถามออนไลน์ไปใช้ตอ่ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เพราะ
เราสามารถ Export ข้อมูลผลลัพธ์ออกมาเป็นไฟล์เพื่อน�ำไปใช้ต่อได้ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของกราฟแสดง
ข้อมูล การเปรียบเทียบผลลัพธ์ การสรุปข้อมูลในลักษณะตาราง การท�ำสถิติ
5.6 นอกจากเป็นแบบสอบถามยังใช้ท�ำการสอบย่อยแบบออนไลน์ได้อีกด้วย
เราสามารถใช้ Google Form เพือ่ สร้างข้อสอบส�ำหรับการสอบย่อยได้ โดยทีผ่ ทู้ ำ� แบบสอบถาม/
ข้อสอบสามารถตรวจค�ำตอบได้ทันทีอีกด้วย
6. ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)
6.1 วิสัยทัศน์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาที่มุ่งสู่การเป็นหน่วยงานที่มีการ บริหารงานที่ทันสมัย
โดยใช้เทคโนโลยีผ่านระบบสารสนเทศ ด้วยวิสัยทัศน์ ดังกล่าวน�ำไปสู่การพัฒนาบุคลากร พัฒนาระบบการ
ท�ำงาน รวมถึงพัฒนาองค์ ความรู้ของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีเพิ่มมาก
ขึน้ ทัง้ นีผ้ บู้ ริหารสถาบันวิจยั ฯได้ดำ� เนินการประชุมเพือ่ เน้นย�ำ้ และสร้างความเข้าใจร่วมกันทีจ่ ะมุง่ สูก่ ารเป็น
หน่วยงานที่มีการบริหารงานที่ทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยีผ่านระบบสารสนเทศ
6.2 เมื่อรับทราบวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนจากฝ่ายบริหาร บุคลากรสถาบันวิจัยได้ด�ำเนินการประชุม
ร่วมกันก�ำหนดประเด็นความรูแ้ ละเป้าหมายของการจัดการความรูเ้ พือ่ พัฒนางานของสถาบันวิจยั และพัฒนา
ให้มคี วามสอดคล้องกับวิสยั ทัศน์โดยใช้แนวทางการวิเคราะห์ระบบงานของแต่ละกลุม่ งานตามแนวทาง SWOT
เน้นการวิเคราะห์ภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา เมื่อทราบผลการวิเคราะห์ระบบงานแล้ว ทางบุคลากรได้
ด�ำเนินการวิเคราะห์การSWOT เน้นเฉพาะไปที่การใช้เทคโนโลยีผ่านระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนางานของ
บุคลากรแต่ละกลุม่ งาน โดยได้มกี ารหารือน�ำเสนอประเด็นต่างๆภายใต้การแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารท�ำงานใน
การก�ำหนดประเด็นร่วมกัน จนค้นพบประเด็นความรู้ร่วมกันคือการใช้เทคโนโลยีผ่านระบบสารสนเทศเพื่อ
พัฒนางานของบุคลากรมีความรูท้ แี่ ตกต่างกัน บางคนใช้งานระบบเป็น บางคนใช้ระบบไม่เป็นและไม่มคี วาม
รู้จึงไม่กล้าถาม ส่งผลให้งานมีความล่าช้า และไม่รู้เท่าทันความทันสมัยของเทคโนโลยีเพื่อการท�ำงาน ซึ่ง
ปัจจุบันการบริหารงานของสถาบันวิจัยเน้นการลงข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น
6.3 ก�ำหนดประเด็นเพื่อการจัดการความรู้ร่วมกัน โดยมติที่ประชุมได้ก�ำหนดประเด็นที่ได้เลือก
มาจัดการความรู้ในปีนี้ 2560 ได้แก่ ประเด็น การบริหารส�ำนักงานโดยใช้เทคโนโลยีผ่านระบบสารสนเทศ
Google Form เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการท�ำงานที่การท�ำงานของบุคลากรในสถาบันวิจัยและ
พัฒนาที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีผ่านระบบสารสนเทศ โดยใช้ Google Form เท่าที่
ควรและทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันทีจ่ ะร่วมเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองในการใช้เทคโนโลยีผา่ นระบบสารสนเทศ
โดยใช้ Google Form เพือ่ น�ำไปสูก่ ารบริหารงานของแต่ละกลุม่ งานให้มปี ระสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน เป็นต้น
6.4 จัดประชุมเพือ่ แบ่งกลุม่ ในการท�ำงานอย่างชัดเจน ดังนัน้ เพือ่ เป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีผ่านระบบสารสนเทศ โดยใช้ Google Form เพื่อการบริหารงานร่วมกันทุก
กลุ่มงาน ด้วยการบริหารของสถาบันวิจัยที่มุ่งเน้นการท�ำงานในเชิงรุกและเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในทุกมิตโิ ดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงก�ำหนดให้บคุ ลากรกลุม่ เป้าหมายทีจ่ ะพัฒนาความรูแ้ ละ
ทักษะเทคโนโลยีผ่านระบบสารสนเทศ โดยใช้ Google Form ก�ำหนดเป็นบุคลากรของสถาบันวิจัยทุกคน
และมีการติดตาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในหน่วยงานอย่างสม�่ำเสมอ และรายงานให้คณะกรรมการ
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จัดการความรู้ สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อทราบ และรายงานเพื่อให้ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาทราบ
6.5 จัดท�ำคู่มือการบริหารส�ำนักงานโดยใช้เทคโนโลยีผ่านระบบสารสนเทศ Google Form โดย
สถาบันวิจยั และพัฒนา เพือ่ รวบรวมวิธกี ารและขัน้ ตอนการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องบุคลากรสถาบันวิจยั และพัฒนา
ที่มีการใช้เทคโนโลยีผ่านระบบสารสนเทศ Google Form เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นข้อมูล
ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ (KM) การทบทวนหลังการท�ำงาน (AAR) ในรูปแบบที่
อ่านเข้าใจง่ายและสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้
7. การน�ำไปใช้ประโยชน์
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการติดตามผลของการน�ำความรู้ที่ได้รับจากการจัดการความรู้ไปใช้
ในการปฏิบัติงานจริงภายหลังจากได้ศึกษาการสังเคราะห์แนวปฏิบัติทีดีในการบริหารส�ำนักงานโดยใช้
เทคโนโลยีผ่านระบบสารสนเทศ Google Form พบว่า บุคลากรที่ได้ศึกษาคู่มือการบริหารส�ำนักงานโดย
ใช้เทคโนโลยีผ่านระบบสารสนเทศ Google Form โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา นั้น ได้น�ำทักษะวิธีการ
และขั้นตอนในการจัดการความรู้ไปใช้จริง ทัง้ นี้ ทีป่ ระชุมบุคลากรของสถาบันวิจยั และพัฒนาได้เผยแพร่ให้
ผูส้ นใจทางเว็บไซต์สถาบันวิจยั และพัฒนา และ facebook ของสถาบันวิจยั และพัฒนา รวมถึงได้ให้บริการ
เผยแพร่องค์ความรู้และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับหน่วยงานทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก ประกอบด้วยส�ำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลหนองบัวสะอาด อ�ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�ำความรู้ไปใช้
หลังจากที่ได้เผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบคู่มือการบริหารส�ำนักงานโดยใช้เทคโนโลยีผ่านระบบ
สารสนเทศ Google Form ทั้งแบบรูปเล่มและแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แล้วนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนา
ได้รับหนังสือตอบขอบคุณในการเผยแพร่การจัดการความรู้ในครั้งนี้ และหน่วยงาน บุคคล ที่น�ำความรู้ไป
ใช้นนั้ ได้ดำ� เนินการเผยแพร่ความรูแ้ ก่บคุ ลากรในองค์เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการท�ำงานและใช้ในการปฏิบตั ิ
งานจริง
9. แหล่งอ้างอิง หรือ บุคคลอ้างอิง
9.1 คู่มือการบริหารส�ำนักงานโดยใช้เทคโนโลยีผ่านระบบสารสนเทศ โดยใช้ Google Form
ในลักษณะรูปเล่มและแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถดาวโหลดได้ทางเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา
www.rdi.nrru.ac.th
9.2 บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
9.3 เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9.4 นักงานเทศบาลต�ำบลหนองบัวสะอาด อ�ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
10. ประวัติผู้เขียน
ชื่อ – นามสกุล
นายวิศมาศ ภักดีกุล
สถานที่ท�ำงานปัจจุบัน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ประวัติการศึกษา
ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
อีเมล
wissamas.p@nrru.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์
063-6542916
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การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการด�ำเนินการสอบสัมภาษณ์และรับรายงานตัวนักศึกษา
ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1. ที่มาและความส�ำคัญ
กลุม่ งานส�ำนักงานผูอ้ ำ� นวยการเป็นกลุม่ งานทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ
ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในการเบิกจ่ายเงินจากกองคลัง ซึ่งการเบิกจ่ายต้องอาศัย ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ถูกต้อง และทันตามระยะเวลา การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
เป็นงานทีต่ ้องปฏิบตั ิตามเป็นงานทีต่ ้องปฏิบตั ติ ามระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนมีการจัดการเกี่ยวกับ
การรับและจ่ายเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และต้องศึกษาระเบียบวิธีปฏิบัติและน�ำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง เกิด
ประโยชน์สูงสุด การเบิกจ่ายจึงเป็นส่วนส�ำคัญอย่างมาก หลักในการเบิกจ่ายเงินต่องเป็นที่ยอมรับระหว่าง
องค์กรกับผู้ปฏิบัติงาน และถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ในช่วงที่ผ่านมา บุคลากรที่ท�ำหน้าที่เบิกจ่ายงบประมาณของส�ำนักฯ พบว่า การเบิกจ่ายงบประมาณตาม
โครงการมักเกิดข้อผิดพลาดจากการที่ผู้จัดท�ำโครงการไม่เข้าใจระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ในการเบิกจ่าย
งบประมาณ ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณตามโครางการล่าช้า ไม่เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับทีก่ ำ� หนด
ดังนั้น ทางกลุ่มงานส�ำนักงานผู้อ�ำนวยการจึงได้ด�ำเนินการจัดการความรู้การเบิกจ่ายเงินงบ
ประมาณ หัวข้อ “การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการด�ำเนินการสอบสัมภาษณ์และรับรายงานตัว
นักศึกษา” โดยจัดท�ำคู่มือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ที่รับผิดชอบ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และผู้ที่สนใจทั่วไป
ในการศึกษาถึงวิธีการปฏิบัติงาน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็นคู่มือการเบิกจ่ายงบประมาณ
2.2 เพื่อเป็นแหล่งความรู้ในการให้ค�ำปรึกษาของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
2.3 ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมสามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้อย่างถูกต้อง
3. ผู้ใช้ความรู้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
4. กระบวนการหรือขั้นตอนการจัดการความรู้
มีนักวิชาการได้สร้างกระบวนการจัดการความรู้ในหลากหลายกระบวนการแตกต่างกันออกไป
ขึ้นอยู่กับวิธีการ หรือธรรมชาติของการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้น ๆ ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้
มีประสิทธิภาพ ทางส�ำนักงานผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้น�ำกระบวนการ
จัดการความรู้ของ กพร. 7 ขั้นตอน (ส�ำนักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2548) มาใช้
ในการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีดังนี้
4.1 การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification)
บุคลากรของกลุม่ งานส�ำนักผูอ้ ำ� นวยการใช้วธิ กี ารประชุมระดมความคิดเห็นเพือ่ ค้นหาองค์ความ
รู้ที่จ�ำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ที่เป็นภารกิจหลักของกลุ่มงาน พบว่า ส่วนใหญ่แล้วงานที่เกิดขึ้นเป็นประจ�ำ
ทุกวันคือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และความมุ่งหวังของมหาวิทยาลัย มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานของ
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มหาวิทยาลัยเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามไตรมาส ดังนัน้ บุคลากรในกลุม่ งานจึงเลือกทีจ่ ะด�ำเนินการ
จัดการความรู้เรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ หัวข้อ “การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการด�ำเนินการ
สอบสัมภาษณ์และรับรายงานตัวนักศึกษา”
4.2 การสร้างและการแสวงหาความรู้ ความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition)
ความรู้ที่น�ำมาใช้ในการสร้างและแสวงหาความรู้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่
4.2.1 ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit knowledge)
บุคลากรมีการเตรียมความพร้อมในการศึกษาค้นคว้า รวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินงบ
ประมาณจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ เช่น เอกสาร ประกาศ แนวปฏิบัติต่าง ๆ ก่อนไปร่วมท�ำกิจกรรมใน
วันที่ 2 เมษายน 2561 ณ โรงแรมเบลวิลล่า รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จังหวัด เพื่อให้สามารถน�ำ
ความรู้มาใช้ประกอบการประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
4.2.2 ความรู้ฝังลึก (Tacit knowledge)
บุคคลทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการด�ำเนินการสอบ
สัมภาษณ์และรับรายงานตัวนักศึกษา ประกอบด้วย บุคลากรของส�ำนักฯ บุคลากรที่เป็นเจ้าหน้าที่การเงิน
และพัสดุของแต่ละหน่วยงานในมหาวิทยาลัย และบุคลากรของกองคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
การที่จะถอดความรู้จากผู้มีประสบการณ์เป็นเรื่องที่ยากพอสมควร เนื่องจากความรู้นั้นอยู่ในตัวบุคคลต้อง
ถ่ายทอดด้วยการเรียนรูร้ ว่ มกัน รวมถึงการเรียนรูจ้ ากข้อผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ จากการด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมา เพือ่
น�ำมาหลอมรวมในการที่จะสร้างความรู้ให้เกิดขึ้น
4.3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization)
การจัดความรูท้ ผี่ า่ นกระบวนการสร้างและแสวงหา ต้องน�ำมาจ�ำแนกให้เป็นหมวดหมูเ่ พือ่ ให้งา่ ย
ต่อการด�ำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ น�ำไปสูก่ ารเรียบเรียงในรูปแบบของเอกสาร ซึง่ การจ�ำแนกให้เป็น
หมวดหมู่ประกอบด้วยข้อมูล 2 ประเภทได้แก่ อัตราค่าตอบแทนในการเบิกจ่าย และเอกสารประกอบการ
เบิกจ่าย
4.4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement)
การประมวลและกลั่นกรองความรู้ ทางกลุ่มงานได้ด�ำเนินการดังนี้
4.4.1 จัดกิจกรรมเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้ได้ข้อมูล กระบวนการ และ
วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
4.4.2 จัดท�ำเอกสารเพือ่ ให้งา่ ยต่อการเผยแพร่ทงั้ ในรูปแบบของแผนภาพแสดงล�ำดับ
ขั้นตอนการท�ำงาน (Flow chart) และคู่มือการการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการด�ำเนินการสอบ
สัมภาษณ์และรับรายงานตัวนักศึกษา
4.5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)
ปัจจุบนั มีชอ่ งทางในการเข้าถึงความรูก้ ารเข้าถึงความรูท้ หี่ ลากหลาย ไม่วา่ จะเป็นทางสือ่ สิง่ พิมพ์
และอยู่ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งช่องทางการเข้าถึงในรูปแบบต่าง ๆ มีความจ�ำเป็นต้องให้สอดคล้องและทั่ว
ถึงกับองค์ความรูท้ ตี่ อ้ งการเผยแพร่ ดังนัน้ ทางกลุม่ งานจึงได้เลือกช่องทางการเข้าถึงทัง้ สองรูปแบบข้างต้น
คือ การจัดพิมพ์คู่มือเป็นรูปเล่ม การเผยแพร่แผนภาพแสดงล�ำดับขั้นตอนการท�ำงาน (Flow chart) และ
คู่มือการใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ http://apro.nrru.ac.th และแฟนเพจเฟซบุค
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4.6 การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing)
การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้เป็นส่วนส�ำคัญที่จะท�ำให้เกิดการพัฒนาทางด้านความคิดและ
พัฒนางานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ การได้มาซึ่งข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่มีการเปลี่ยนแปลงตาม
นโยบายของทางภาครัฐ ส่งผลต่อการแลกเปลีย่ นความรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจในการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ ดังนัน้ การแบ่งปันแลกเปลีย่ นความรูร้ ะหว่างบุคลากรทีเ่ ป็น
เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งอันจะน�ำไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.7 การเรียนรู้ (Learning)
การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ในหลากหลายรูปแบบ ไม่วา่ จะเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียน
รูจ้ ากบุคคลอืน่ ๆ และการเรียนรูจ้ ากผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็นการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่าง
บุคลากรของส�ำนักฯ การเรียนรูผ้ า่ นข้อผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างการด�ำเนินงาน ถือได้วา่ เป็นการเรียนรูเ้ พือ่
น�ำมาพัฒนางานอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และผู้ที่ได้รับประโยชน์ของการเรียนรู้จากองค์ความรู้ใหม่ที่สร้างขึ้น คือ
นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
5. ผลลัพธ์หรือองค์ความรู้ที่ได้
ผลลัพธ์ทไี่ ด้จากการจัดการความรูข้ นั้ ตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการด�ำเนินการสอบ
สัมภาษณ์และรับรายงานตัวนักศึกษาประกอบด้วย
5.1 แผนภาพแสดงล�ำดับขัน้ ตอนการท�ำงาน (Flow chart) ของขัน้ ตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการด�ำเนินการสอบสัมภาษณ์และรับรายงานตัวนักศึกษา
5.2 คูม่ อื ขัน้ ตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการด�ำเนินการสอบสัมภาษณ์และรับรายงาน
ตัวนักศึกษา
5.3 การเบิกจ่ายเป็นด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามนโยบายการเร่งรัดการเบิก-จ่าย งบ
ประมาณที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
6. ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จในการด�ำเนินการการจัดการความรู้ประกอบด้วย
6.1 การศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
6.2 การสอบถามและเรียนรู้งานจากเจ้าหน้าที่พัสดุหน่วยงานอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
6.3 การมีส่วนร่วมจากบุคลากรในส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
6.4 การสนับสนุนและการให้ความช่วยเหลือจากผูบ้ ริหารส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
7. การน�ำไปใช้ประโยชน์
บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย
สามารถเข้ามาศึกษาข้อมูล และใช้เป็นแนวทางในเบิกจ่ายงบประมาณที่เป็นค่าตอบแทน และจัดเตรียม
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย เนื่องจากการเบิกจ่ายงบประมาณจะมีขั้นตอนและรูปแบบเดียวกันทั้ง
มหาวิทยาลัย

ี่ ี
มหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 7 : NRRU Show & Share 2018 แนวปฏิบัติทด

109

8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�ำความรู้ไปใช้
วิธีการหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลแบ่งได้แก่
8.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีข้อผิดพลาดลดลง
8.2 สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้รวดเร็วขึ้น
9. แหล่งอ้างอิงหรือบุคคลอ้างอิง
แหล่งอ้างอิง
ส�ำนักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ. (2548). คู่มือการจัดท�ำแผนการจัดการ
ความรู.้ สืบค้นเมือ่ วันที่ 30 มีนาคม 2561 จาก http://www.op.mahidol.ac.th/orra/orra_KM/KM_handbook.pdf
บุคคลอ้างอิง
นางเดือนเพ็ญ  แจ่มสว่าง
หัวหน้าส�ำนักงานผู้อ�ำนวยการ
นางสาวฐิติรัตน์  จริยธนาวัฒน์
เจ้าหน้าที่งานบริหารส�ำนักงาน
นางสาวภรัณยา  เอ็นดู
เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป
10. ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-นามสกุล   
นางสาววัลลภา  หักทะเล
สถานที่ท�ำงานปัจจุบัน
ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
ประวัติการศึกษา
วท.บ. วิทยาศาสตร์วิ่งแวดล้อม (การจัดการทรัพยากร)
สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
อีเมล
wanlapa.h@nrru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์
086-2549979
ชื่อ-นามสกุล   
สถานที่ท�ำงานปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา
อีเมล
เบอร์โทรศัพท์

นางหทัยรัตน์  ธีรวุฒิวรเวทย์
ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
ศศ.บ. การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
hathairat.tee4018@gmail.com
086-2638536
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การพัฒนาความสามารถของผู้ปกครองเพื่อฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็ก
ที่มีความต้องการพิเศษ จากการฝึกตามขั้นตอนโดยผ่านขบวนการ PLC
หน่วยการบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1. ที่มาและความส�ำคัญ
การส่งเสริมพัฒนาการระยะแรกเริ่ม (Early Intervention) เป็นการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
ใกล้เคียงกับเด็กปกติมากทีส่ ดุ และเร็วทีส่ ดุ ตามศักยภาพของเด็กทีม่ อี ยูโ่ ดยเฉพาะการเรียนรูท้ จี่ ะดูแลตนเอง
ในเรื่องการท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน ซึ่งเป็นพื้นฐานส�ำคัญส�ำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อเป็นพื้นฐานใน
การด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวันและเกิดพัฒนาการในด้านอืน่ ๆ เนือ่ งจากเด็กทุกคนมีชว่ งพัฒนาการช้าหรือเร็วต่าง
กันในช่วงแรกของชีวิต เป็นเวลาที่ดีที่สุดในการเรียนรู้ที่จะดูแลตนเอง ช่วงเวลานี้เด็กจะต่อสู้ดิ้นรนเพื่อ
อิสรภาพเด็กต้องการช่วยเหลือตนเอง เด็กต้องท�ำงานหนักตามความสามารถทีม่ อี ยูใ่ นแต่ละคน เพือ่ พยายาม
ที่จะเรียนรู้วิธีช่วยเหลือตนเองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ (สมเกตุ อุทธโยธา,2559 : 1)
พ่อแม่ ผูป้ กครอง และผูท้ เี่ กีย่ วข้องซึง่ มีสว่ นส�ำคัญในการวางแผนให้เด็กมีพฒั นาการทีด่ ขี นึ้ ตาม
ศักยภาพของคนพิการ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต่างมีบทบาทที่แตกต่างกัน เพื่อให้เกิดการประสานงานที่มี
ประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ ครอบครัวมีสว่ นส�ำคัญทีส่ ดุ ในการพัฒนาเด็ก ซึง่ บุคคลในครอบครัวต้องให้การยอมรับ
เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ให้ก�ำลังใจ ให้ความปลอดภัย มั่นคงไม่ทอดทิ้งเด็ก ติดต่อขอความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานต่างๆ เพื่อเข้ารับบริการ รับการรักษาประเมินพัฒนาการ และการฝึกพัฒนาการด้านต่างๆ
ที่เหมาะสมกับลักษณะความ
ครอบครัวมีบทบาทส�ำคัญต่อการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ แก่คนพิการ ตัง้ แต่การช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่ม การเตรียมความพร้อมการฝึกและส่งเสริมสมรรถภาพด้านต่าง ๆ การจัดให้ได้รับการฟื้นฟู
สมรรถภาพที่จ�ำเป็นอย่างเหมาะสม การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้รวมทั้งการสร้าง
โอกาสพ่อแม่หรือผู้ปกครองมีส่วนส�ำคัญต่อการพัฒนาเด็ก ตั้งแต่วัยทารก การท�ำงานร่วมกับผู้ปกครองให้
ประสบความส�ำเร็จ ครูจะต้องค�ำนึงถึงปัญหาและผลกระทบต่าง ๆ จากความพิการของเด็กต่อครอบครัว
ด้วย ในการวางแผนการศึกษาของเด็ก ความร่วมมือพ่อแม่มสี ว่ นส�ำคัญในการต่อยอดกับโรงเรียน ซึง่ นอกจาก
จะมีความกระตือรือร้น และมีส่วนร่วมในการบ�ำบัดที่โรงเรียนแล้ว เวลากลับไปที่บ้านต้องท�ำการบ้าน และ
ฝึกฝนอย่างสม�ำ่ เสมอด้วย เพราะเด็กมีโอกาสในการบ�ำบัดทีโ่ รงเรียนหรือศูนย์อย่างน้อย 1 - 3 ชม. ต่อวัน
เท่านัน้ แต่พอ่ แม่มโี อกาสบ�ำบัดถึง 10-15 ชม. โดยในระยะเริม่ แรกของการบ�ำบัด ในเด็กเล็ก บทบาทของ
เด็กคือการเล่น ทัง้ วันของเขาจะหมดไปกับการเล่น และการได้รบั ความสนุก (ผูจ้ ดั การออนไลน์. 2552 : 1)
บทบาทหน้าที่หน่วยบริการการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (EI) ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา  ได้จดั การศึกษา ในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ ส�ำหรับ
เด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษด้านสติปญั ญา ดาวน์ซนิ โดรม การเรียนรู้ บุคคลออทิสติก การวางแผน ก�ำหนด
นโยบายและวางแผนจัดการศึกษา เพื่อคนพิการให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการแห่ง
ชาติ และน�ำนโยบายระดับชาติไปปฏิบัติ จัดท�ำโปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคล ให้แก่นักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษทีเ่ ข้ามารับบริการทีศ่ นู ย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พร้อมทัง้ การเรียน
การสอนให้กบั เด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษ โดยจัดตามความสามารถของนักเรียนและจัดระบบสนับสนุนการ
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เรียนการสอน จัดสื่อ สิ่งอ�ำนวย ความสะดวก บริการ และความช่วยเหลือ อื่นใดตามประเภทและความ
บกพร่องของนักเรียนทีเ่ ข้ามารับบริการได้ใช้วธิ กี ารช่วยเหลือให้กบั เด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษระดับชัน้ เรียน
พิเศษ พบว่า เด็กที่มีความต้องการพิเศษมักมีปัญหาด้านการช่วยเหลือตนเองได้ทั้งเรื่องการท�ำงาน การ
สื่อสาร การร่วมท�ำกิจกรรมในห้องเรียนอย่างเป็นระบบ การช่วยเหลือตนเองในการเข้าห้องน�้ำ รับประทาน
อาหาร การแต่งกาย ตลอดจนการมีสมาธิในการท�ำกิจกรรม  รวมทั้งสภาพปัญหาที่ผู้ปกครองบางส่วนยัง
ไม่เข้าหลัก วิธีการสอน และการช่วยเหลือบุตรหลานของตนเอง เมื่อครูผู้สอนอธิบายให้ฟังจากภาพที่ใช้ใน
การเข้าใจของผูป้ กครอง  ผูป้ กครองส่วนใหญ่ตอ้ งปฏิบตั จิ ริงเหมือนกับบุตรหลานของตนเองเพือ่ ให้เกิดความ
เข้าใจในการเรียนการสอนและการท�ำกิจกรรมในแต่ละวันของเด็ก ปัญหา อีกอย่างทีพ่ บจากการฝึกของศูนย์
การศึกษาพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ไม่ได้ผลดี เนื่องจากขาดการช่วยเหลือที่บ้านของผู้
ปกครอง และผู้ปกครองขาดความรู้ความเข้าใจ ทักษะต่างๆ ในการช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
(ชนิดาภา  ศุพาสีห์ , 2556 : 4)
พัฒนานวัตกรรมส�ำหรับองค์เพื่อมุ่งพัฒนาครูและพัฒนาองค์กรที่เรียกว่า “ชุมชนการเรียนรู้
วิชาชีพ” (PLC-Professional Learning Community) ซึ่งมีองค์ประกอบ 2 ส่วนที่ส�ำคัญคือ การสร้าง
ความเป็นชุมชนให้เกิดขึ้นในองค์กร   และจัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างหลากหลายระหว่างกัน  
เป้าหมายความส�ำคัญของ PLC คือ การสร้างการเรียนรู้ของครูและผู้ปกครองร่วมกันเพื่อให้ทุกคนได้ยก
ระดับความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่จะสอน  มีทักษะการจัดการเรียนการสอนและจิตวิญญาณของความเป็นครู
(วิเชียร  ไชยบัง , 2558 : 12)
จากความส�ำคัญข้างต้น และด้วยเหตุที่คณะครูมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง เกี่ยวกับการด�ำเนิน
โครงการ ปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู และในปีการศึกษา 2561 นี้ มีเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ ที่จะเข้าร่วมโครงการ โดยได้รับการจัดการศึกษาจากหน่วยงานบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ศูนย์
การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และผูป้ กครองเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษ ส่วนใหญ่ไม่มี
ความรู้ เทคนิควิธีการ ในการช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษ การให้แนวทางและเทคนิคส�ำหรับผู้
ปกครอง เพื่อใช้ในการฝึกทักษะเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยเฉพาะทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิต
ประจ�ำวันนัน้ เป็นเป็นทักษะทีส่ ำ� คัญส�ำหรับเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษทีค่ วรจะสามารถท�ำได้ดว้ ยตนเองเพือ่
ลดภาระของครอบครัว จากที่กล่าวมาข้างต้น คณะครูเชื่อว่าการฝึกการช่วยเหลือตนเองของผู้ปกครอง
สามารถช่วยให้ผู้ปกครองมีความรู้และสามารถน�ำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ในการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือ
ตนเอง ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ อันเป็นที่มาของการท�ำวิจัยเกี่ยวกับ
การพัฒนาความสามารถของผู้ปกครองครั้งนี้
2. วัตถุประสงค์
2.1  เพื่อพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
2.2  เพือ่ พัฒนาความสามารถในการช่วยเหลือเด็กทีบ่ า้ นของผูป้ กครอง โดยใช้กระบวนการสอน
ตามขั้นตอนผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC)
3. ผู้ใช้ความรู้
3.1  คณะครูและผู้ปกครองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษ
3.2  นักศึกษาและหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
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4. กระบวนการ
4.1  ขั้นตอนเข้าสู่กระบวนการ โดยประชุมบุคลากรหน่วยบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม เพื่อ
สร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการท�ำงานร่วมกัน
4.2  คณะครูอบรมให้ความรูค้ วามเข้าใจแก่ผปู้ กครองเกีย่ วกับความหมายและการฝึกทักษะการ
ช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่บ้าน เพื่อประเมินความสามารถของผู้ปกครองในการช่วยเหลือเด็กที่
บ้านก่อนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC)
การฝึกทักษะการช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่บ้าน เพื่อประเมินความสามารถในการ
ช่วยเหลือเด็กที่บ้านก่อนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC)
ตามทักษะการช่วยเหลือตนเอง โดยการใช้การสอนตามขั้นตอน ในการฝึกพร้อมกัน วันละ 1 ชั่วโมง
ระหว่างเวลา 15.00-16.00 น. ช่วงหลังเวลาที่ผู้ปกครองมารับนักเรียนกลับบ้าน โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ครูให้ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับความหมายและทักษะการช่วยเหลือตนเอง ของ
เด็กที่มีความต้องการพิเศษ
2. ครูสาธิตการฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กและผู้ปกครอง ฝึกปฏิบัติ
ทักษะการช่วยเหลือตนเองให้เด็ก
3. ครูสาธิตการฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองให้เด็กโดยใช้การสอนตามขัน้ ตอนการ
ฝึกผู้ปกครองปฏิบัติทักษะการช่วยเหลือตนเองให้เด็กตามขั้นตอนการฝึก
4. ผู้ปกครองปฏิบัติตามขั้นตอนการสอนการช่วยเหลือตนเองของเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ         
5. ผู้ปกครองปฏิบัติตามขั้นตอนการสอนด้วยตนเอง
6. ผู้ปกครองฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองให้กับเด็กที่บ้านโดยใช้การสอนตาม
ขั้นตอนครูติดตามชี้แนะผู้ปกครองที่บ้าน ในการฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองให้กับเด็ก
4.3  แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันวางแผนพัฒนาลูกหลานกับครูและผู้ปกครอง
5. องค์ความรู้หรือผลลัพธ์ที่ได้
5.1 การประชุมกลุม่ รวมและกลุม่ ย่อยเพือ่ รวบรวมความต้องการของผูป้ กครองในการพัฒนาฝึก
ทักษะการช่วยเหลือตนเองในการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจ�ำวันของเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษใน 5 ด้าน อันได้แก่
ด้านที่ 1 การสนทนาทักทาย ด้านที่ 2  การรับประทานอาหาร ด้านที่ 3 การแต่งกาย ด้านที่ 4 การ
ท�ำความสะอาดร่างกาย และด้านที่ 5 การขับถ่าย แล้วน�ำมาสรุปความต้องการของผูป้ กครองในการพัฒนา
ฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยผู้ปกครอง
ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ลงมือท�ำจนเกิดเป็นความรู้และความเข้าใจเฉพาะแต่ละคน
5.2 คู่มือพัฒนาความสามารถผู้ปกครองเพื่อฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษโดยผ่านกระบวนการ PLC
5.3 หลังจากที่ได้แบบสรุปความต้องการของผู้ปกครองในการพัฒนาฝึกทักษะการช่วยเหลือ
ตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันของเด็กที่มีความต้องการพิเศษแล้ว คณะครูจะน�ำความต้องการของผู้
ปกครองในการพัฒนาฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจ�ำวันของเด็กทีม่ คี วามต้องการ
พิเศษทั้ง 5 ด้าน มาวิเคราะห์งานในการพัฒนาความสามารถผู้ปกครองเพื่อฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเอง
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ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษโดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) เพื่อสร้างคู่มือพัฒนาความ
สามารถผูป้ กครองเพือ่ ฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษทีต่ รงตามความต้องการ
ของผู้ปกครอง ซึ่งจะประกอบไปด้วย
6. ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)
กระบวนการพัฒนาผู้ปกครองสู่การเรียนรู้ (PLC) เป็นการร่วมกันพัฒนาองค์กรโดยการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ จากความส�ำเร็จ (AAR) และเรียนรู้ก่อนการส�ำเร็จ (BAR) การสร้างวิถีปฏิสัมพันธ์ สื่อสาร
เชิงบวก การตรงเวลา ในการปฏิบัติงานเต็มเวลา และสรุปผลวางแผนเรียนรู้นอกเวลา
7. การน�ำไปใช้ประโยชน์
การพัฒนาความสามารถในการช่วยเหลือเด็กที่บ้านของผู้ปกครองเด็ก ที่มีความต้องการพิเศษ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนาความ
สามารถในการช่วยเหลือเด็กทีบ่ า้ นของผูป้ กครองและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างผูป้ กครองและ
โรงเรียนต่อไป
ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการพัฒนารูปแบบการสอนมาอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้มีการปฏิรูปการ
สอนแบบใหม่โดยใช้แผนการบูรณาการ (PBL) ส�ำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อพัฒนาคุณภาพ ด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงได้ร่วมกันคิดนวัตกรรมการเรียนรู้โดย
สร้างจิตวิทยาเชิงบวก โดยเริ่มจากครู อาจารย์ของศูนย์การศึกษาพิเศษ จนส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ถึงนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในศูนย์
เนือ่ งจากความงอกงามของนักเรียนทีม่ คี วามต้องการพิเศษจ�ำเป็นต้องมีความต่อเนือ่ งสัมพันธ์กนั
จึงได้จัดให้มีการเปิดบ้านให้ผู้ปกครองนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นโดยผ่านกระบวนวนการ (PLC) ระหว่าง ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหารศูนย์ ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ร่วม
กันดังนี้
พัฒนาความสามารถผูป้ กครองเพือ่ ฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษ
ตามความต้องการของผู้ปกครองโดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้
และความสามารถในการฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันของเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ ใน 5 ด้าน คือ
ด้านที่ 1 การสนทนาทักทาย
ด้านที่ 2  การรับประทานอาหาร
ด้านที่ 3 การแต่งกาย
ด้านที่ 4 การท�ำความสะอาดร่างกาย
ด้านที่ 5 การขับถ่าย
เนื้อหา/สาระของคู่มือพัฒนาความสามารถผู้ปกครองเพื่อฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันของเด็กที่มีความต้องการพิเศษโดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC)
ประกอบด้วย
1. การสอนตามขั้นตอน
2. กิจกรรมการเสริมแรงทางบวกและกระตุ้นเตือนที่ใช้ร่วมกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC)
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3. การใช้การสอนตามขั้นตอนฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน
ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
3.1 ก�ำหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ในการฝึกตามขั้นตอนของผู้ปกครอง เพื่อ
ฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันของเด็กที่มีความต้องการพิเศษโดยใช้
กระบวนการสอนตามขั้นตอนดังนี้
ด้านที่ 1 การสนทนาทักทาย
ให้ผู้ปกครองสามารถปฏิบัติการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองด้วยการสอนตามขั้นตอนฝึกการสนทนา
เรื่องราวในชีวิตประจ�ำวันตามขั้นตอนของการฝึกพูดออกเสียง
ด้านที่ 2 การรับประทานอาหาร
ให้ผู้ปกครองสามารถปฏิบัติ การฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองโดยการสอนตามขั้นตอนฝึกการรับ
ประทานอาหารตามขั้นตอน ตักอาหารเข้าปาก
ด้านที่ 3 การแต่งกาย
ให้ผู้ปกครองสามารถปฏิบัติ การฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองโดย
การสอนตามขั้นตอนฝึกการสวมใส่เสื้อผ้าแบบยางยืด
ด้านที่ 4 การท�ำความสะอาดร่างกาย
ให้ผู้ปกครองสามารถปฏิบัติการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองโดย
การฝึกท�ำความสะอาดร่างกายตามขั้นตอนการฝึกแปรงฟัน
ด้านที่ 5 การขับถ่าย
ให้ผู้ปกครองสามารถปฏิบัติการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองโดย
การสอนตามขั้นตอนฝึกการขับถ่ายตามขั้นตอน การขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระโดยใช้ชักโครก
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�ำความรู้ไปใช้
การสนทนานา พูดคุย และดูพฒั นาการเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษ จะเป็นการวัดได้วา่ ผูป้ กครอง
ได้น�ำความรู้และประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้
9. แหล่งอ้างอิงหรือบุคคลอ้างอิง
ชนิดาภา  ศุพาสีห์. (2556). การศึกษาความสามารถช่วยเหลือเด็กที่บ้านของผู้ปกครองที่มีความต้องการ
พิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จากฝึกอบรมปฏิบัติการใช้
คู่มือภาพการช่วยเหลือเด็กที่บ้านส�ำหรับผู้ปกครอง. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา.
ผู้จัดการออนไลน์. (2552). บทความ เทคนิคบ�ำบัด “เด็กพิเศษ” พ่อแม่ช่วยลูกได้ที่บ้าน. [ออนไลน์].
แหล่งทีม่ า : http://www.manager.co.th/Family/ViewNews. aspx?NewsID=9520000089563
[22 ตุลาคม 2555].
สมเกตุ อุทธโยธา. (2559). การพัฒนาการเรียนรู้ของครูการศึกษาพิเศษ โดยใช้เกมและการละเล่นพื้นบ้าน
เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมส�ำหรับเด็กที่มีภาวะออทิซึมในห้องเรียนคู่ขนาน. เชียงใหม่.
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บุคคลอ้างอิง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาระดี ชาญวิรัตน์
ประธาน Cop
ดร.สิริลักษณ์  โปร่งสันเทียะ
ที่ปรึกษา Cop
นางชนิดาภา  ศุพาสีห์
หัวหน้า Cop
นางสาวภาสินี  บุญศรี
ครูการศึกษาพิเศษ
นางสาวชลธิชา  เฉียงกลาง
ครูการศึกษาพิเศษ
นางสาววโรชา  เขตต์งูเหลือม
ครูการศึกษาพิเศษ
       นายอธิวรรธน์  รัตนประยูร
ครูพี่เลี้ยง
10. ประวัติผู้เขียน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
E-mail   
dss.nrru_sped@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 044-272942  ติดต่อภายใน 1129
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การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักสื่อความหมายในพิพิธภัณฑ์
ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1. ที่มาและความส�ำคัญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดให้บริการแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมเพื่อจัดแสดงวัตถุส�ำคัญและถ่ายทอดเรื่องราวความรู้ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุค
มหานครของจังหวัดนครราชสีมาในปัจจุบนั โดยก่อตัง้ ขึน้ ในรูปแบบของพิพธิ ภัณฑ์เมืองนครราชสีมามาตัง้ แต่
ปี พ.ศ. 2557 ภายใต้การบริหารงานของส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นหน่วยงานส�ำคัญของ
มหาวิทยาลัยที่มีบทบาทในการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ตามเป้าหมาย ข้อมูลปัจจุบันในปี พ.ศ. 2560 มีผู้มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมามากกว่า 6,000
คน และในจ�ำนวนนีเ้ ป็นผูเ้ ยีย่ มชมทีเ่ ป็นชาวต่างประเทศมากถึงร้อยละ 18.2 ซึง่ มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ทุกปี สถิติ
ดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นว่าแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยก�ำลังได้รับความสนใจ
จากนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ

การด�ำเนินงานเพือ่ ให้ตอบโจทย์ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในด้านการเสริมสร้างคุณค่า
ทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล และสอดคล้องกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นและส�ำคัญในยุคนี้ อันประกอบไปด้วยทักษะด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี อีกทั้งยังทักษะชีวิตและอาชีพ ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ได้มีการพัฒนาองค์กรผ่านการจัดการความรู้ (Knowledge Management) โดยน�ำจุดเด่นขององค์กรใน
ด้านการให้บริการทีด่ แี ก่ผเู้ ยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์เมืองนครราชสีมา และเครือข่ายทางวิชาการและการปฏิบตั งิ าน
มาสร้างศักยภาพโดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้ได้มาซึ่งแนวปฏิบัติที่ดีของ
องค์กร ตลอดจนมีการทบทวนการพัฒนาขีดความสามารถและเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรในการ
ปฏิบัติหน้าที่เป็น “นักสื่อความหมาย” หรือมัคคุเทศก์ให้ความรู้ในพิพิธภัณฑ์
ดังนัน้ ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรมจึงน�ำวิธกี ารจัดการความรูม้ าเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญในการรวบรวม
ความรูท้ งั้ ภายในตัวบุคคลและภายนอกจากผูเ้ ชีย่ วชาญมาพัฒนาให้ชดั เจนเป็นระบบ เพือ่ ให้บคุ ลากรสามารถ
เข้าถึงความรู้และแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมที่จะน�ำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถปฏิบตั งิ านแทนกันได้อย่างราบรืน่ โดยไม่สะดุด น�ำไปสูก่ ารพัฒนาศักยภาพของส�ำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และสามารถก้าวไปสู่การแข่งขันในระดับสูงต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้เยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศแทนกันได้
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2.2 เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้เยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมาที่เป็นชาวต่างประเทศ
2.3 เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการแก่ผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมาทั้งชาว
ไทยและชาวต่างประเทศ
3. ผู้ใช้ความรู้
บุคลากรของส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางให้บริการแก่
ผูเ้ ยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์เมืองนครราชสีมาทัง้ ชาวไทยและชาวต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รบั การ
บริการที่มีความสะดวกและพึงพอใจมากยิ่งขึ้น
4. กระบวนการหรือขั้นตอนการจัดการความรู้
ตั้งคณะกรรมการจัดการ
ความรู
• ประชุมระดมความคิดเห็น
เพือ่ คนหาองคความรูที่
จําเปน
• คัดเลือกองคความรูมาจัดทํา
แผนการจัดการความรู
•

•

พิจารณากลั่นกรอง
ความรูที่ไดโดยตรวจสอบ
เนื้อหาและรายละเอียด
ใหครบถวนสมบูรณ

ความรูจากการคนควา
ทบทวนเอกสารตางๆ
(Explicit knowledge)
• ความรูจากตัวบุคคลที่เปน
ผูปฏิบัติงานหลัก และ
ผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ
(Tacit knowledge)
•

จัดใหมีชองทางการเขาถึง
ขอมูลความรูที่ได
• ประชาสัมพันธให
บุคลากรทราบชอง
ทางการเขาถึงขอมูลที่ได
•

•

จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู เพื่อแบงปน
ความรูที่ไดถายทอด
ไปยังผูปฏิบัติหรือ
บุคลากรของสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม

รวบรวมความรูที่ไดมาเปน
คูมือเอกสาร
• เตรียมขอมูลความรูที่ไดเพื่อ
เผยแพรบนเว็บไซต
•

•

สรุปบทเรียนการ
จัดการความรูโดย
ระบุความสําเร็จ
ปญหา อุปสรรค
และขอเสนอแนะ

ขัน้ ที่ 1 บ่งชีค้ วามรู้ โดยมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการจัดการความรูข้ องส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม
เพือ่ เป็นกลไกในการขับเคลือ่ นการจัดการความรู้ โดยมีบคุ ลากรทุกคนเป็นคณะท�ำงานและร่วมกันพิจารณา
เป้าหมาย และมีผู้บริหารของส�ำนักเป็นผู้อ�ำนวยความสะดวก (Facilitator) และคอยให้ข้อเสนอแนะในการ
ด�ำเนินงาน บุคลากรได้รว่ มกันประชุมเพือ่ พิจารณาวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายของส�ำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนเครื่องมือ ความรู้เดิม รูปแบบ และบุคคลที่สามารถให้ความรู้นั้นได้ เพื่อ
ให้ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล และการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีเป้าหมายที่จะพัฒนาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เป็นภาษาอังกฤษ
จึงได้ระบุประเด็นการจัดการรู้ในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่เป็น “นักสื่อความ
หมาย” หรือมัคคุเทศก์ให้ความรู้ในพิพิธภัณฑ์
ขั้นที่ 2 สร้างและแสวงหาความรู้ เป็นการสร้างความรู้ใหม่ โดยแสวงหาความรู้ทั้งจากภายนอก
รักษาความรู้เก่า บุคลากรร่วมกันทบทวนเอกสารองค์ความรู้เก่าเมื่อปี พ.ศ. 2558 ที่เคยได้ด�ำเนินการไว้
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แล้วเกีย่ วกับการให้บริการทีด่ ตี อ่ ผูม้ าเยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์เมืองนครราชสีมา และร่วมกันปัดฝุน่ ใหม่โดยก�ำหนด
ประเด็นในการพัฒนาการให้บริการแก่ผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมาซึ่งเน้นไปยังชาวต่างประเทศ
ซึ่งพบว่ามีเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน และสอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ตามที่ก�ำหนด
ไว้ในขั้นแรก มีการจัดให้มีกิจกรรมรวบรวมความรู้และประสบการณ์จ�ำนวน 3 ครั้ง ประกอบด้วย (1) จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน หัวข้อ “เทคนิคการเป็นนักสื่อความหมายในพิพิธภัณฑ์ที่ดี” (2) จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง
ภายนอก หัวข้อ “ภาษาอังกฤษส�ำหรับส�ำหรับนักสื่อความหมายในพิพิธภัณฑ์เบื้องต้น” และ (3) จาก
ประสบการณ์ตรงของบุคลากรที่เคยปฏิบัติงานให้บริการต้อนรับผู้เยี่ยมชมชาวต่างประเทศ หัวข้อ
“ประสบการณ์ของนักสื่อความหมายในพิพิธภัณฑ์”
ขั้นที่ 3 จัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมส�ำหรับการเก็บ
ความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อการเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องในอนาคต มีการจัดท�ำเอกสารคู่มือ
จ�ำนวน 1 เรื่อง “การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักสื่อความหมายในพิพิธภัณฑ์” ซึ่งเป็นความ
รู้ที่ได้จากการแสวงหาและรวบรวมความรู้ และจัดท�ำเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ขั้นที่ 4 ประมวลและกลั่นกรองความรู้ เป็นการปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้
ภาษาเดียวกัน และปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์และเหมาะสม โดยมีบุคลากรร่วมกันประชุมเพื่อตรวจสอบ
และกลั่นกรองข้อมูลเอกสารคู่มือการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักสื่อความหมายในพิพิธภัณฑ์  
อย่างน้อย 1 ครั้ง ก่อนน�ำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานและผู้สนใจทั่วไป

ขัน้ ที่ 5 เข้าถึงความรู้ เป็นการท�ำให้ผใู้ ช้ความรูซ้ งึ่ เน้นไปทีบ่ คุ ลากรของส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ให้สามารถน�ำความรู้การพัฒนาทักษะของนักสื่อความหมายในพิพิธภัณฑ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางให้
บริการแก่ผเู้ ยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์เมืองนครราชสีมาทัง้ ชาวไทยและชาวต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่
ให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ โดยสามารถเข้าถึงความรู้ได้จากบนเว็บไซต์ของส�ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม (http://www.koratmuseum.com) ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทั่วไปสามารถ
เข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างสะดวก
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ขั้นที่ 6 แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ บุคลากรได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การพัฒนาทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ของนักสื่อความหมายในพิพิธภัณฑ์ จากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เอกสารคู่มือ ฐานข้อมูล
ความรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ หรือรูปแบบอื่นๆ อย่างน้อย 1 ครั้ง และนอกจากนี้บุคลากรยังได้มี
การฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์จริง เพื่อให้บริการแก่ผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมาที่เป็นชาวต่าง
ประเทศ จ�ำนวน 1 ครั้ง โดยการฝึกการกล่าวทักทาย การกล่าวต้อนรับ และการกล่าวลาเป็นภาษาอังกฤษ
อย่างน้อยคนละ 1 ประโยค ซึ่งส่งผลให้ผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวมีรอยยิ้ม รู้สึกหรรษา และประทับใจ
ต่อบุคลากรที่ให้บริการ
ขั้นที่ 7 เรียนรู้ เป็นขั้นที่บุคคลากรทุกคนได้มาประชุมสรุปบทเรียนการจัดการความรู้ในการให้
บริการแก่ผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา โดยระบุความส�ำเร็จ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ที่ได้จากการเรียนรู้ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์จริง และตกลงกันจะน�ำไปปฏิบัติให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้อย่างราบรื่นโดยไม่สะดุด เพื่อก้าวไปสู่การ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป

5. องค์ความรู้หรือผลลัพธ์ที่ได้
ผลลัพธ์ในการจัดการความรู้ครั้งนี้ได้คู่มือเกี่ยวกับ “การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของ
นักสื่อความหมายในพิพิธภัณฑ์” โดยเฉพาะทักษะในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษอย่างง่าย เพื่อให้บุคลากร
ของส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรมน�ำความรูท้ ไี่ ด้ไปใช้ในการปฏิบตั งิ านเป็นนักสือ่ ความหมาย การให้การต้อนรับ
และพาน�ำชมพิพิธภัณฑ์แทนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการแก่ผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมือง
นครราชสีมาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับความสะดวกและความพึงพอใจในการมาเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์
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6. ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ
6.1 เทคนิค
6.1.1 นัดหมายการจัดกิจกรรมล่วงหน้า เพือ่ ให้บคุ ลากรได้มเี วลาเตรียมความพร้อม
6.1.2 เปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นตามประสบการณ์ด้วยความสมัครใจ
6.1.3 แสวงหาและรวบรวมความรู้ตามประเด็นที่บุคลากรสนใจ
6.1.4 เชิญผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง และให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นมิตร
6.2 วิธีการ
6.2.1 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่บุคลากรตามความต้องการ
6.2.2 เชิญวิทยากรจากภายนอกมาร่วมถ่ายทอดและเพิ่มพูนประสบการณ์ที่
หลากหลาย
6.2.3 เปิดโอกาสให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่
6.2.4 มีการฝึกปฏิบัติให้บุคลากรได้ทดลองใช้องค์ความรู้ในสถานการณ์จริง
6.3 เคล็ดลับ
6.3.1 เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน
6.3.2 สร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยไม่เคร่งเครียดหรือเป็นทางการเกินไป
6.3.3 ผู้บริหารคอยเสริมแรงและให้ก�ำลังใจบุคลากรเสมอ
7. การน�ำไปใช้ประโยชน์
บุคลากรได้นำ� ความรูท้ ไี่ ด้จากการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ การทบทวนเอกสารคูม่ อื หรือฐานข้อมูลแบบ
อิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ ไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมาทั้งชาว
ไทยและชาวต่างประเทศ
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8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�ำความรู้ไปใช้
ภายหลังที่ได้มีการเรียนรู้และน�ำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
เมืองนครราชสีมาทัง้ ชาวไทยและชาวต่างประเทศแล้ว โดยมีผลความพึงพอใจต่อการให้บริการจากหลักฐาน
บันทึกในสมุดเยี่ยมที่มีไว้ส�ำหรับให้ผู้มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ได้เขียนแสดงความคิดเห็นทั่วไป มีความคิดเห็น
ในการแสดงความชื่นชมยินดีและประทับใจในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์มาก ดังปรากฏเป็นข้อความ เช่น “A
very interesting museum. We got a lot of impressions.” “I loved going through museum
-- very informative! และ “Thank you for having us and we wil come back.” เป็นต้น
9. ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-นามสกุล  
ดร.รชานนท์ ง่วนใจรัก
สถานที่ท�ำงานปัจจุบัน ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ฝ่ายบริหารและวางแผน/อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ประวัติการศึกษา  
Doctor of Philosophy in Public Health (Int. Program)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
E-mail
racha_ng@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
081-5345099
10. รายชื่อสมาชิก CoP/บุคคลอ้างอิง
ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ที่ปรึกษา
ดร.รชานนท์ ง่วนใจรัก
ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.ณัฏฐินี ทองดี
รองประธานกรรมการ
อาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์
รองประธานกรรมการ
อาจารย์พิทักษ์ชัย จัตุชัย
รองประธานกรรมการ
นางวราภรณ์ พิลาบุตร
กรรมการ
นายชุตินันท์ ทองค�ำ
กรรมการ
นายพรมงคล นาคดี
กรรมการ
นายสุรชัย เดชชัยพิทักษ์
กรรมการ
นางสาวสมฤทัย ปิยะรัตน์
กรรมการ
นางขวัญเรือน ทองตาม
กรรมการ
นายศุภรัตน์ ภู่เจริญ
กรรมการ
นายธนัช แววฉิมพลีสกุล
กรรมการและเลขานุการ
นายอัครพล อินทกูล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใช้บริการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ iT-care
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ที่มาและความส�ำคัญ
ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแหล่งเรียนรูก้ ลางของมหาวิทยาลัย ก�ำหนดวิสยั
ทัศน์วา่ เป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจยั เพือ่ พัฒนาสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เป็น
ผู้น�ำในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมมาบริหารจัดการ มีระบบบริการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาคมมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น และมีพันธกิจคือจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้
เพียงพอในการให้บริการทางวิชาการ สนับสนุนการเรียน การสอน การค้นคว้าวิจัยของประชาคม
มหาวิทยาลัยและท้องถิ่น
ปัจจุบนั บทบาทของห้องสมุดเปลีย่ นแปลงไปตามกระแสของเทคโนโลยีและหลักการบริหารจัดการ
ยุคใหม่ แนวคิดการด�ำเนินงานห้องสมุดปรับเปลี่ยนมาเป็นการให้บริการเชิงรุก โดยให้ความส�ำคัญกับผู้ใช้
บริการ (Customer) มากขึ้น จึงจ�ำเป็นต้องน�ำกลยุทธ์ทางการตลาดมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ผู้ใช้เกิดความพึง
พอใจ ทั้งการตลาดเชิงสัมพันธ์ และด้านการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ผู้ใช้บริการที่มีความ
สัมพันธ์ที่ดีย่อมพูดถึงบริการของห้องสมุดในทางที่ดีและพร้อมที่จะใช้บริการของห้องสมุดตลอดไป คือการ
สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ใช้บริการนั่นเอง
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความตระหนักถึง
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใช้บริการ จึงได้จัดท�ำโครงการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใช้บริการ
โครงการ iT-care เพือ่ ให้บริการตอบค�ำถาม Help desk บริการแก้ไขปัญหาทางด้านคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์ ตลอดจนการช่วยเหลือผู้ใช้บริการในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ตลอดจนออกแบบ
โปรแกรมเพื่อใช้ในการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 เพื่อพัฒนางานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
2.3 เพื่อเพิ่มระดับความพึงใจของผู้ใช้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศในปี 2559 ขึ้นเป็นระดับมาก
2.4 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ใช้บริการ
3. ผู้ใช้ความรู้
บุคลากรกลุม่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา
4. การใช้กระบวนการจัดการความรู้
4.1 การบ่งชี้ความรู้ (วิธีการได้หัวข้อ KM) กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้วางเป้าหมายที่
จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใช้บริการ การช่วยเหลือผู้ใช้บริการในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ การ
บริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (วิธีการหาความรู้) การวิเคราะห์ลักษณะการด�ำเนินกิจกรรม
ที่จะให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อให้มีความรู้ เพื่อให้กิจรรมบรรลุเป้าหมาย โดยรวบรวมและทบทวนความ
รู้ที่บุคลากรภายในกลุ่มงานมีอยู่ (Peer Assist) ความรู้จากหนังสือ หรืองานวิจัย (EK) เชิญผู้ที่มีความรู้มา
ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับบุคลากร การค้นหาข้อมูลจากฐานความรู้ Google เพื่อพัฒนางานบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
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4.3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (การก�ำหนดหัวข้อของความรู้) การจัดเก็บแนวทางวิธีการ
ซ่อมคอมพิวเตอร์รูปแบบต่างๆ ในรูปแบบคู่มือเพื่อง่ายต่อการน�ำองค์ความรู้ไปใช้ การได้มาซึ่งความรู้นั้น
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ แสวงหาความรู้จากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่แบ่งปันข้อมูลต่างๆเพื่อเพิ่มระดับความพึงใจของผู้ใช้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศในปี
2559 ขึ้นเป็นระดับมาก
4.4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (การตรวจสอบ เรียบเรียงความรู้) บุคลากรกลุ่มงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้นำ� องค์ความรูม้ าจัดท�ำเป็นคูม่ อื การแก้ไขปัญหาด้านคอมพิวเตอร์ ได้มกี ารประชุม
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนน�ำความรู้ไปลองใช้และน�ำกลับมาปรับปรุงให้ได้วิธีการที่ดีที่สุด
4.5 การเข้าถึงความรู้ (วิธกี ารทีท่ ำ� ให้กลุม่ เป้าหมายเข้าถึงความรูไ้ ด้) จัดท�ำเว็บไซต์สำ� หรับ เพือ่
ใช้เป็นคลังจัดเก็บและเผยแพร่ความรู้ ตลอดจนผูร้ บั บริการสามารถติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์ พร้อมสร้าง
ช่องทางการสื่อสารผ่านทาง Social Media
4.6 การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (วิธีการในการแบ่งปัน) การแบ่งปันความรู้ในกลุ่ม
Facebook ของนักวิชาการคอมพิวเตอร์กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ ได้เผยแพร่ความรู้ในเว็บไซต์
การจัดการความรู้ของส�ำนักวิทยบริการฯ ออกให้ความรู้ที่โรงเรียนพิมายสามัคคี อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ใช้บริการ
4.7 การเรียนรู้ที่เกิดขึ้น (องค์ความรู้ที่เกิดขึ้น และการน�ำความรู้กลับมาลองใช้ใหม่ เพื่อประเมินซ�้ำ)
- แนวทางและวิธกี ารแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ กับระบบคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ
26 แนวทาง
- แนวทางการสร้างลูกค้าสัมพันธ์ CRM ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
- มีช่องทางการสื่อสารกับลูกค้า ที่มีประสิทธิภาพ เช่น Facebook Group,
Line Group
5. ผลลัพธ์หรือองค์ความรู้ที่ได้
โครงการการจัดการความรู้ เรื่อง การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใช้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ iT-care ผลลัพธ์หรือองค์ความรู้ คือแนวทางในการปฏิบตั งิ านและการให้บริการซึง่ จะท�ำให้ผรู้ บั
บริการเกิดความพึงพอใจ ความประทับใจส่งผลให้ผู้รับริการเกิดความจงรักภัคดีและกลับมาใช้งานอย่าง
สม�่ำเสมอ แบ่งได้เป็นกิจกรรม ดังนี้
5.1 การออกแบบพื้นที่และมุมส�ำหรับการจัดให้บริการ รับตอบค�ำถาม รับซ่อมและแก้ไขปัญหา
ด้านระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รูปที่ 1 เคาน์เตอร์ iT-Care ให้บริการ
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5.2 การออกแบบโปรแกรมส�ำหรับการให้บริการต่าง ๆ ของมุม iT care

รูปที่ 2 โปรแกรมที่ออกแบบและพัฒนาเพื่อจัดเก็บ
5.3 การจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมการเปิดตัวโครงการให้บริการ iT care         

รูปที่ 3 การออกแบบเพื่อประชาสัมพันธ์
5.4 การจัดกิจกรรมการให้บริการมุม iT care ประกอบด้วย บริการตอบค�ำถามด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Helpdesk)  บริการซ่อมบ�ำรุงอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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รูปที่ 4 เคาน์เตอร์บริการ ซ่อมบ�ำรุงอุปกรณ์
6. ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)
6.1 การพูดคุย การแลกเปลี่ยน การปรึกษาเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
6.2 การแสวงหาความรู้ที่เผยแพร่บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
6.3 การใช้ Social Media ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพิ่มเติมจาก ป้ายประชาสัมพันธ์ จดหมาย
ข่าว เสียงตามสาย เป็นต้น
6.4 การปรับกระบวนการให้บริการตามสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
6.5 การกระตุ้นกิจกรรม การมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ ในลักษณะการลุ้นของรางวัล
6.6 บุคลากรมีความรู้และความสามารถค้นหาความรู้เพื่อน�ำไปแก้ไขปัญหา
7. การน�ำไปใช้ประโยชน์
สามารถน�ำองค์ความรู้ไปใช้การปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ตลอดจนน�ำความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ตอ่ ยอดใช้ในกิจกรรมเพือ่ สร้างภาพลักษณ์ทดี่ ใี ห้กบั องค์กร การสร้างสัมพันธ์ทดี่ กี บั ผูใ้ ช้บริการ เกิด
ความจงรักภัคดีและกลับมาใบริการ
8. วิธีการหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�ำความรู้ไปใช้
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้วิธีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการอยู่ในระดับดี
และการกลับมาใช้บริการในโครงการนีอ้ ยูเ่ สมอ รวมถึงผลการประเมินการให้การแก้ไขปัญหาด้านคอมพิวเตอร์
แก่บุคลกรภายใน อยู่ในระดับดี
9. แหล่งอ้างอิง หรือบุคคลอ้างอิง
Jakario. 2553. การตลาดเชิงสัมพันธ์. [ออนไลน์] แหล่งที่มา: http://crm-marketingkm.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.gogoknow.org/posts/496000 (20 กันยายน 2559).
สมเกียรติ สุขุมพันธ์. 2559. ภูมิปัญญาท้องถิ่น : การจัดการความรู้.  [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://
poompunya.com/index.php/km/2016-11-03-09-26-17 (20 กันยายน 2559)
ส�ำนักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ. (2548). การจัดการความรู้จากทฤษฏีสู่การปฏิบัติ.
กรุงเทพฯ: ส�ำนักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.
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บุคคลอ้างอิง
นางสาวกอบแก้ว บุญกลาง
นายธรรมรัตน์ ปนสูงเนิน
นายเสกสรร ทะสุนทร

10. ประวัติผู้เขียน
ชื่อ – สกุล
สถานที่ท�ำงานปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา
อีเมล์
หมายเลขโทรศัพท์

ต�ำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ต�ำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ต�ำแหน่งผู้ปฏิบัติการห้องสมุด
สังกัดกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ส�ำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นายธรรมรัตน์ ปนสูงเนิน
ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
tamarat.p@nrru.ac.th
080-9466256
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การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร : อ่านเพลิน Learn every day
ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1. ที่มาและความส�ำคัญ
ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นหน่วยสนับสนุน
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้   ค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตนเองตลอดจนส่งเสริมให้นกั ศึกษา อาจารย์ บุคลากรมีนสิ ยั รักการอ่าน รูจ้ กั ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้เป็นผู้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการด�ำเนินชีวิต ในสังคมได้อย่างมีความสุข จากสถิติการยืม
ทรัพยากรสารสนเทศในช่วงปิดภาคเรียนพบว่า มีสถิติการยืมน้อย ด้วยเหตุผลที่ว่าผู้ใช้บริการไม่สามารถ
ยืมทรัพยากรสารสนเทศในช่วงปิดภาคเรียนได้ ประกอบกับผู้ใช้ยืมหนังสือได้จ�ำนวนน้อยเล่ม (4เล่ม/7วัน)
จึงไม่สะดวกในการยืมช่วงปิดภาคเรียน
ด้วยเหตุนี้ ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว และได้
ร่วมพูดคุยปรึกษาหารือกับบุคลากรในงานบริการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
และแนวทางในการช่วยเหลือผูใ้ ช้บริการให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรสารสนเทศทีม่ ีให้บริการ และให้
ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจต่อองค์กร จากการระดมสมองของบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานจึงได้จัดกิจกรรมยืมหนังสือในช่วงปิดเทอม (ส�ำหรับนักศึกษา) อ่านเพลิน Learn every day
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาสามารถน�ำหนังสือกลับไปอ่าน
ในช่วงปิดเทอม โดยนักศึกษาสามารถยืมหนังสือได้คนละไม่เกิน 20 เล่ม (จากเดิมยืมได้ 4 เล่ม 7 วัน)
ซึ่งจะก�ำหนดให้คืนในวันเปิดภาคการศึกษาใหม่ ระยะเวลายืมสองเดือน  ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการส่งเสริม
การใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุม้ ค่าและเกิดประโยชน์สงู สุด เป็นการสร้างนิสยั รักการอ่านให้กบั นักศึกษา
อีกทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อยกระดับองค์กรฯ อีกด้วย
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจต่อกิจกรรมของส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.2 เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ อย่างคุ้มค่า
2.3 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการมีนิสัยรักการอ่าน
2.4 เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร
3. ผู้ใช้ความรู้
ผูใ้ ช้บริการภายใน ของส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบไปด้วยนักศึกษาทุก
ชั้นปี  อาจารย์  บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
4. มีการใช้กระบวนการการจัดการความรู้
ในการด�ำเนินกิจกรรมการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร : อ่านเพลิน Learn every dayครั้
งนี้ได้ใช้กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) โดยใช้ “โมเดล ปลาทู”
เป็นต้นแบบ ที่เปรียบการจัดการความรู้เหมือนกับปลาทูหนึ่งตัวที่มี 3 ส่วน คือ
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       1. ส่วน“หัวปลา” (Knowledge Vision- KV) คือ วิสัยทัศน์ของการจัดการความรู้
       2. ส่วน “ตัวปลา” (Knowledge Sharing-KS) คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
3. ส่วน “หางปลา” (Knowledge Assets-KA) คือ ความรู้ที่ถูกจัดเก็บอยู่ในคลังความรู้
โดยมีกระบวนการดังนี้
1. ส่วน“หัวปลา” (Knowledge Vision- KV) คือ วิสัยทัศน์ของการจัดการความรู้เป็นการ
ก�ำหนด เป้าหมายของการจัดการความรู้ว่าด�ำเนินการไปเพื่อวัตถุประสงค์การจัดการความรู้ของส�ำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คือเรื่องการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร  ซึ่งการก�ำหนดวิสัยทัศน์ของ
การจัดการความรู้ในแต่ละประเด็น ก็เปรียบเสมือนหัวปลาที่บอกทิศทางในการว่าย ว่าจะเคลื่อนที่ไปทาง
ใด โดยเป้าหมายส�ำคัญที่ก�ำหนดขึ้นต้องสอดคล้อง และสนับสนุนกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์
ขององค์กร  และการจะบรรลุเป้าหมายผู้ปฏิบัติงานต้องตั้งค�ำถามและตอบ
ให้ได้ว่า เราจ�ำเป็นต้องรู้อะไร, ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง, อยู่ในรูปแบบใด, อยู่ที่ใคร
      2. ส่วน “ตัวปลา” (Knowledge Sharing-KS) คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
จากการตั้งค�ำถาม เราจ�ำเป็นต้องแสวงหาความรู้เพื่อให้ได้มาซึ่งค�ำตอบ  จนได้พบค�ำตอบว่า หากเราจะ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร การสื่อสารกับผู้ใช้บริการถือเป็นหัวใจส�ำคัญที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร
โดยตรงระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ใช้บริการ หรือจะเป็นการสื่อสารโดยอ้อมระหว่าง เทคโนโลยีกับผู้ใช้บริการ
สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนมีความส�ำคัญทั้งสิ้น หากบุคลากรสื่อสารกับผู้ใช้ออกไปในเชิงลบ ผู้ใช้ก็จะเกิดอคติ
กับองค์กรในภาพรวม หากผู้ปฏิบัติงานสื่อสารกับผู้ใช้บริการในเชิงบวก ผู้ใช้บริการย่อมเกิดความประทับ
ใจต่อการบริการขององค์กร อันจะก่อให้เกิดความภักดีและกลับมาใช้บริการอีกครั้ง ผู้ปฏิบัติงานได้มีการ
แสวงหาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับข้อมูลสารสนเทศพร้อมกันอย่าง
ทั่วถึง ทันต่อเหตุการณ์ สามารถตอบค�ำถามต่างๆ ของผู้ใช้บริการได้รวดเร็ว ในที่นี้ ผู้ปฏิบัติงานเลือกใช้
Line Application เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร และได้มีการแสวงหาความรู้จากตัวบุคคล ของบุคลากรคน
อื่นๆ ภายในห้องสมุดเกี่ยวกับค�ำถามของผู้ใช้บริการที่ผู้ปฏิบัติงานมักจะเจอบ่อยๆ มีการแลกเปลี่ยนความ
รู้ซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจ ส�ำหรับ
การจัดการความรู้
เราได้สร้างช่องทางในการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงาน และผู้ใช้บริการให้สามารถสื่อสารกันได้
ตลอด 24 ชัว่ โมง หากผูใ้ ช้เกิดปัญหาในการใช้บริการ หรือมีเรือ่ งสอบถาม ก็สามารถทีจ่ ะสอบถามได้ตลอด
เวลา โดยผ่าน Line Application ที่สร้างขึ้น
3. ส่วน “หางปลา” (Knowledge Assets-KA) คือ ความรู้ที่ถูกจัดเก็บอยู่ในคลังความรู้ เป็น
ความรู้ที่จ�ำเป็น มีความส�ำคัญ และสอดคล้องกับเป้าหมายในการจัดการความรู้ อาศัยการ สนับสนุนของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงความรู้ที่จัดเก็บไว้ ได้ทุกที่ ทุกเวลา
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โดยใช้อินเตอร์เน็ต ที่ท�ำหน้าที่เป็นพื้นที่เสมือน ให้คนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ง่ายขึ้น คลังความรู้
ทีไ่ ด้จะถูกเก็บอยูใ่ น Line Application ทีส่ ร้างขึน้ ภายในจะมีคำ� ถาม และค�ำตอบทีผ่ ใู้ ช้บริการได้สอบถาม
เข้ามา อีกทั้งยังมีข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่ห้องสมุดอยากสื่อสารกับผู้ใช้บริการ มีการเก็บรวบรวมเป็นโน้ต
กลุ่ม โดยผู้ใช้สามารถเข้าไปเปิดอ่านได้ตลอดเวลา และเมื่อผู้ใช้เกิดค�ำถามและข้อสงสัย ก็สามารถที่จะ
ถามหรือหาค�ำตอบได้ด้วยตนเอง หรือทิ้งค�ำถามเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตอบได้ในเวลาต่อมา อันเป็นการเพิ่มช่อง
ทางในการสื่อสารให้ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน มีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นและช่วยอ�ำนวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการในการเดินทางมาที่ห้องสมุด ช่วยให้ผู้ใช้บริการได้รับข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศได้
สะดวก รวดเร็วและถูกต้องยิ่งขึ้น
กระบวนการในการจัดการความรู้กิจกรรมการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
อ่านเพลิน Learn every day
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ขององค์กร

ความรู้ที่ถูกจัดเก็บอยู่ในคลังความรู้
โดยสมาชิกในทีมช่วยกันขับเคลื่อน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้พบว่า
การสื่อสารกับผู้ใช้บริการมีความส�ำคัญ
คิดหากระบวนการในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
5. ผลลัพธ์หรือองค์ความรู้ที่ได้
องค์ความรู้ที่ได้ จากการด�ำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้เรื่อง การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
องค์กร : อ่านเพลิน Learn every day  คือคลังความรู้ของส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี ผ่านช่อง
ทางการสื่อสาร Line โดยใช้ชื่อว่า library service อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ใน
การส่งสารไปยังผู้รับสารได้ในวงกว้าง ผู้ใช้สามารถเข้าถึงความรู้ที่จัดเก็บไว้ได้ทุกที่ ทุกเวลา สามารถแลก
เปลี่ยนเรียนรู้กันได้ง่ายขึ้น สามารถสื่อสารถามตอบได้ตลอด 24 ชั่วโมง และเมื่อผู้ใช้เกิดค�ำถามและข้อ
สงสัย ก็สามารถที่จะถามหรือหาค�ำตอบได้ด้วยตนเอง หรือทิ้งค�ำถามเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตอบได้ในเวลาต่อมา
อันเป็นการเพิ่มช่องทางในการสื่อสารให้ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน มีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นและ
ช่วยอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผใู้ ช้บริการในการเดินทางมาทีห่ อ้ งสมุด ช่วยให้ผใู้ ช้บริการได้รบั ข้อมูลข่าวสาร
สารสนเทศได้สะดวก รวดเร็วและถูกต้องยิ่งขึ้น
จากการทดลองใช้ได้มกี ารเก็บความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการทีม่ ตี อ่ กิจกรรม การสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีขององค์กร : อ่านเพลิน Learn every day  พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 อยู่ในระดับมากที่สุด
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6. ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ
6.1  ผู้บริหารระดับสูง (Chief of Executive Officer : CEO) และผู้บริหารจัดการความรู้
(Chief of Knowledge Officer : CKO) แสดงบทบาทที่ชัดเจน เป็นแบบอย่างที่ดีมีส่วนร่วมใน กิจกรรม
ส�ำคัญ ให้ความสนับสนุนอย่างจริงจัง สม�่ำเสมอและต่อเนื่อง มีการก�ำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ท�ำให้ผู้
ปฏิบัติงานมีแนวทางในการท�ำงาน
6.2  ทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team : KM Team) จัดตั้งขึ้น
เป็น เอกเทศ คัดเลือกบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อมาท�ำงานจัดการความรู้เพียงงานเดียว ได้รับการ
พัฒนาทั้งความรู้และทักษะการจัดการความรู้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร และมีการสื่อสารกับ
บุคลากรอย่างสม�่ำเสมอผ่านหลายช่องทาง
7. การน�ำไปใช้ประโยชน์
7.1 ทรัพยากรสารสนเทศถูกน�ำไปใช้อย่างคุ้มค่า
7.2 ส�ำนักวิทยบริการฯ เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้ใช้บริการ
7.3 ผู้ใช้บริการมีช่องทางในการสื่อสารกับห้องสมุดเพิ่มขึ้น
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�ำความรู้ไปใช้
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อกิจกรรม
9. แหล่งอ้างอิง หรือบุคคลอ้างอิง
วิจารณ์ พานิช.  (2548).  การจัดการความรู้ ฉบับนักปฏิบัติ.  กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ
บดินทร์ วิจารณ์.  (2547).  การจัดการความรู้ สู่ปัญญาปฏิบัติ.  กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท
ภราดร จินดาวงศ์.  (2549).  การจัดการความรู้ KM. กรุงเทพฯ : ซีดับบลิวซี พริ้นติ้ง,
10. ประวัติผู้เขียน
ชื่อ – นามสกุล
นางสาวชลธิชา  ดินขุนทด
สถานที่ท�ำงานปัจจุบัน  
กลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์  
   
ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประวัติการศึกษา
ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต
              
สาขาการจั ด การสารสนเทศ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อีเมล
chonticha.d@nrru.ac.th
โทรศัพท์
099-0751616
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ขั้นตอนการจัดท�ำโครงการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1. ที่มาและความส�ำคัญ
กระบวนการสร้างความรู้ การค้นหาความรู้ และการแลกเปลีย่ นความรู้ เป็นกระบวนการส�ำคัญ
ของการเรียนรู้ในยุคโลกาภิวัฒน์ ขั้นตอนการปฏิบัติงานเปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการทํางานที่มีจุด
เริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการที่ระบุถึงรายละเอียดต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับคนหลายคนและสามารถ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน การจัดท�ำขั้นตอนการปฏิบัติงานทําให้ได้งาน
ทีม่ คี ณุ ภาพตามทีก่ าํ หนด ผูป้ ฏิบตั งิ านไม่เกิดความสับสน แต่ละหน่วยงานรูง้ านซึง่ กันและกัน บุคลากรหรือ
เจ้าหน้าที่สามารถทํางานแทนกันได้สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วเมื่อมีการโยกย้ายตํา
แหน่งงาน ลดขัน้ ตอนการทาํ งานทีซ่ บั ซ้อน ลดข้อผิดพลาดจากการทาํ งานทีไ่ ม่เป็นระบบ ช่วยในการออกแบบ
ระบบงานใหม่และปรับปรุงงาน การแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละแบ่งปันความรูเ้ ป็นอีกวิธหี นึง่ ทีช่ ว่ ยให้ได้องค์ความ
รูท้ ซี่ อ่ นอยูใ่ นตัวบุคคล ให้บคุ คลได้รว่ มแสดงความคิดเห็น เพือ่ ให้ได้ขนั้ ตอนการปฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
อีกวิธีหนึ่ง ช่วยให้สามารถทํางานได้ง่ายขึ้น คนทํางาน “รู้งาน” ผู้บังคับบัญชา “ได้งานมาตรฐานเดียวกับ
องค์กร” “มีประสิทธิภาพ”  ผู้รับบริการ “พึงพอใจ”
จากเหตุผลดังกล่าว ส�ำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ได้พจิ ารณาเห็นความส�ำคัญในกระบวนการสร้างความรู้ การค้นหาความรู้ และการแลกเปลีย่ น
ความรู้ จึงก�ำหนดจัดโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นเรื่อง กระบวนการจัดท�ำโครงการ เพื่อให้
หน่วยงานภายในคณะมีแนวทางในการด�ำเนินการจัดโครงการหรือกิจกรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดท�ำโครงการ
ร่วมกับเพื่อนร่วมงาน และผู้เชี่ยวชาญภายนอก
        2.2 เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาความรู้ เทคนิค และทักษะในกระบวนการจัด
ท�ำโครงการที่หลากหลายวิธีการมากขึ้น
        2.3 เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนสามารถน�ำความรู้ที่ได้จากการพัฒนาศักยภาพไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานของตนเองให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. ผู้ใช้ความรู้
3.1 บุคลากรสายสนับสนุนในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3.2 บุคลากรสายสนับสนุนคณะหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่สนใจ
4. มีการใช้กระบวนการจัดการความรู้
4.1 ขั้นตอนการบ่งชี้ความรู้
ในขัน้ ตอนนี้ ผูด้ ำ� เนินโครงการได้ดำ� เนินการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ระดับหน่วย
งานสายสนับสนุน ในการประชุมจัดท�ำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ระดับหน่วย
งานสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2560 วันอังคาร ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมส�ำนักงาน
คณบดี (29.2.2) ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อก�ำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการ
จัดการความรูท้ สี่ อดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ โดยครอบคลุมพันธกิจด้านการบริหารจัดการภายใต้การ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
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โดยจากการอภิปรายผลจากการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาปีที่ผ่านมา พบว่า จุดที่ควร
พัฒนาคือ การพัฒนาสมรรถนะในการบริหารจัดการภายในส�ำนักงานคณะ และข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา
คือ ควรมีการพัฒนาการจัดการความรูร้ ว่ มกันภายในหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น นักวิชาการ
ศึกษา นักวิชาการโสตทัศน์ศึกษา นักวิชาการพัสดุ เป็นต้น อาจเป็นในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนางานให้ดยี งิ่ ขึน้ ซึง่ จากการประชุมมีมติทปี่ ระชุม ก�ำหนดการจัดการความรู้ ประเด็นเรือ่ ง กระบวนการ
จัดท�ำโครงการ
4.2 ขั้นตอนการสร้างและแสวงหาความรู้
ผู้ด�ำเนินโครงการได้มีการเชิญผู้ที่มีองค์ความรู้ในด้านกระบวนการจัดท�ำโครงการได้แก่        
ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรสายสนับสนุนในคณะ
4.3 ขั้นตอนการประมวลผลและกลั่นกรองความรู้
หลังจากที่ได้ด�ำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่า มีเทคนิคในกระบวนการจัดท�ำโครงการ
ประเด็นหลักๆ ดังนี้
- มีการสร้างระบบออนไลน์ และมี template โครงการอย่างชัดเจน เพื่อให้การขออนุมัติ
โครงการและงบประมาณสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
- ควรส่ง (ร่าง) โครงการเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจก่อนจัดพิมพ์เพื่อ
เป็นการประหยัดกระดาษ  
- การตั้งชื่อโครงการเป็นสิ่งส�ำคัญ ควรมีลักษณะตรงกับเรื่อง สั้นกะทัดรัด ไม่ควรเป็นประโยค
ค�ำถาม และควรมีลักษณะเร้าความสนใจ แต่ต้องไม่ท�ำให้ผิดเพี้ยนไปจากเนื้อเรื่องของโครงการ
- การเขียนโครงการที่ดีต้องชัดเจน เน้นกิจกรรมให้ดีและน่าสนใจ
- ยึดหลักการท�ำงานตามวงจร PDCA
- ตัวชี้วัดโครงการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพต้องสามารถวัดได้
- หลังเสร็จสิน้ โครงการควรมีการประเมินผลการด�ำเนินโครงการ และน�ำข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
แก้ไขในการด�ำเนินโครงการในปีถัดไป
- โครงการอาจผ่านความเห็นชอบเฉพาะผู้ช่วยคณบดี รองคณบดี คณบดี เพื่อลดขั้นตอนการ
ด�ำเนินงานด้านเอกสาร ไม่ควรเกิน 4 คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้บริหาร
- ควรจัดท�ำ  Flowchart ขั้นตอนการด�ำเนินการจัดท�ำโครงการ เพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน
- ควรมีระบบให้โครงการผ่านบุคลากรฝ่ายการเงิน พัสดุ ตรวจสอบก่อน เพื่อลดปัญหาการผิด
พลาดในการเบิก-จ่ายงบประมาณ
- กิจกรรมที่ไม่ได้อยู่ในแผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติการงบประมาณ อาจไม่ต้องเขียน
โครงการ แต่ตอ้ งมีเอกสารประกอบการด�ำเนินงานเพือ่ เก็บไว้เป็นเอกสารหลักฐานติดตามผลการด�ำเนินงาน
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
- ควรจัดท�ำคู่มือการเขียนโครงการ และจัดอบรมการเขียนโครงการ
- เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินโครงการ ควรขึ้นเว็ปไซต์คณะเพื่อให้สามารถดาวน์โหลด
เอกสารได้ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้ด�ำเนินโครงการ
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แบบฟอร์มโครงการของคณะ มีข้อเสนอแนะปรับแก้ไข ดังนี้
- ในส่วนการกรอกข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ควรมีข้อมูลในแบบฟอร์ม เพื่อ
ช่วยในการติดตามผลการด�ำเนินงานแผนปฏิบัติราชการและงานประกันคุณภาพการศึกษา ควรมีแผ่นพับ
หรือเอกสารที่อ�ำนวยความสะดวกในเขียนข้อมูล
- ควรตัดหัวข้อประเภทโครงการ สนองนโยบาย 3 D วิธีด�ำเนินโครงการ และการประกันความ
เสี่ยงของโครงการ ควรคงไว้ในประเด็นที่ส�ำคัญ เพื่อไม่ให้เกิดความซ�้ำซ้อนในการเขียนโครงการ
- แบบฟอร์มจะมีลักษณะให้ท�ำเครื่องหมายก็ควรให้ท�ำเครื่องหมายทั้งฉบับ หรือให้เขียนก็ควร
เขียนทั้งฉบับ
4.4 ขั้นตอนการแลกเปลี่ยนความรู้
ในกิจกรรมครัง้ นีไ้ ด้เน้นในเรือ่ งการแลกเปลีย่ นความรูร้ ะหว่างวิทยากรกับผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม เพือ่
ท�ำความเข้าใจข้อสงสัยและรับทราบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในกระบวนการการจัดท�ำโครงการ ซึ่งในภาพรวม
แล้วผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีแนวทางปฏิบัติในการวางแผนการจัดท�ำโครงการ
5. ผลลัพธ์หรือองค์ความรู้ที่ได้
5.1 มีคู่มือแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง ขั้นตอนการจัดท�ำโครงการ และสามารถเผยแพร่ภายในหน่วย
งานจนน�ำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
5.2 บุคลากรสายสนับสนุนทราบถึงกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งสามารถน�ำความรู้ที่ได้รับ
ไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความส�ำเร็จในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ได้
6. ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)
6.1 ปัจจัยด้านบุคคลและความร่วมมือ
1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน
2) มีการจัดท�ำแผนการจัดการความรู้ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
         
3) มีการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน
   
4) มีผู้รับผิดชอบหลักที่ช่วยผลักดันให้มีการด�ำเนินงานตามแผนที่ก�ำหนดไว้
        6.2 ปัจจัยด้านงบประมาณ
มีการจัดสรรงบประมาณในการด�ำเนินกิจกรรมอย่างชัดเจนและเหมาะสม
6.3 ปัจจัยด้านเวลาและสถานที่
มีการจัดกิจกรรมตามแผนที่ก�ำหนดไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม
7. การน�ำไปใช้ประโยชน์
7.1 มี Flow Chart ขั้นตอนการจัดท�ำโครงการ ซึ่งระบุผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ในการใช้ประกอบการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน
          7.2 มีการเผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง ขั้นตอนการจัดท�ำโครงการไปยังหน่วยงานภายใน
คณะ เว็ปไซต์คณะ และสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน ได้ที่
http://fit.nrru.ac.th/index.php/km
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8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�ำความรู้ไปใช้
การสังเกตและการสอบถามบุคลากรในหน่วยงานภายในคณะ
9. แหล่งอ้างอิง หรือ บุคคลอ้างอิง
9.1 แหล่งอ้างอิง
1) แผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจ�ำปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2561
2) แผนการจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
               3) แผนปฏิบัติราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
               4) แผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
5) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2560
9.2 บุคคลอ้างอิง
คณะกรรมการการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน
1) ดร.ปรัชญ์
บุญแซม
ประธานกรรมการ
2) นายประยง
ชนางกลาง
กรรมการ
3) นางสาวกรภัทร ปิ่นรัตนโสภณ
กรรมการ
4) นายพงษ์ตรี
ศรีพรหม
กรรมการ
5) นางสาวอริญชยา มณูรัตน์
กรรมการ
6) นางสาวกมลทิพย์ กาพย์กระโทก
กรรมการ
7) นางสาวบัณฑิตา มียิ่ง
กรรมการ
8) นางสาวสุพัตรา ปังสันเทียะ
กรรมการ
9) นายฉัตรชัย
สุดดีพงษ์
กรรมการ
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เทคนิคการขอทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

1. ที่มาและความส�ำคัญ
การจัดการความรู้ ( Knowledge Management: KM ) เป็นเครื่องมือส�ำคัญที่วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา น�ำมาใช้เพือ่ ให้อาจารย์และบุคลากร รูจ้ กั การค้นหา การรวบรวม และ
คัดสรรความรูท้ งั้ ความรูท้ ฝี่ งั ลึกในตัวคน (Tacit Knowledge) และความรูท้ ชี่ ดั แจ้ง (Explicit Knowledge)
มาพัฒนาอย่างเป็นระบบ ด้วยการให้บุคลากรที่มีประสบการณ์จริงได้มีโอกาสการแบ่งปันและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับอาจารย์ผู้ที่สนใจ รวมทั้งยังท�ำให้บุคลากรที่ต้องการความรู้สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ ท�ำให้
เกิดการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งน�ำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เสริมสร้างศักยภาพขององค์กรให้มีความสามารถในการแข่งขันระดับสูง
วิทยาลัยฯ ได้พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการพัฒนาการเรียนการ
สอน และการท�ำวิจัย ในส่วนของการพัฒนาการท�ำวิจัยมุ่งให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาความรู้และทักษะ
ในการท�ำวิจัย และได้น�ำการจัดการความรู้มาเป็นตัวชี้วัดการท�ำผลงานของอาจารย์และบุคลากร โดยที่ผล
จากการพัฒนาทักษะดังกล่าวย่อมท�ำให้อาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยฯมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์
ที่จ�ำเป็นในการพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพในการท�ำวิจัย สิ่งเหล่านี้ล้วนมีส่วนช่วยให้นักศึกษาได้รับผล
ประโยชน์ตามไปด้วย ทั้งในรายวิชาวิจัย และศึกษาจากผลที่ได้จากรายงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบท
เรียน และพัฒนาเป็นคู่มือไว้ใช้เป็นแนวทางในการที่จะขอทุนจากภายนอกให้แก่ผู้ที่สนใจได้ศึกษาและน�ำไป
ประยุกต์ใช้
2. วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้มกี ารแลกเปลีย่ นประสบการณ์เรือ่ งเทคนิคการขอทุนสนับสนุนโครงการวิจยั จากแหล่งทุน
ภายนอกใน 3 ประเด็นที่ส�ำคัญ คือ
2.1. ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแหล่งทุน
2.2  ประเด็นที่ผู้วิจัยและเครือข่าย
2.3.  หัวข้อวิจัยและส่วนประกอบของโครงร่างงานวิจัย
3. ผู้ใช้ความรู้
คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ ร่วมแลกเปลี่ยน จ�ำนวน 15 คน
4. มีการใช้กระบวนการจัดการความรู้
ขั้นตอนที่ 1 การบ่งชี้ความรู้ (การก�ำหนดความรู้หลักที่จ�ำเป็นหรือส�ำคัญต่องานวิจัย)
เรื่อง ขอทุนวิจัยภายนอกอย่างไร จึงจะประสบความส�ำเร็จโดยเปิดโอกาสให้ทุกคน
สมัครสมาชิกชุมชนนักปฏิบัติ ( cop วิจัย ) ชุมชนนักปฏิบัติด้านการวิจัยประชุมเพื่อวางแผนจัดการความ
รู้ ในขั้นตอนที่ส�ำคัญ ได้แก่ สร้างและจัดความรู้เป็นหมวดหมู่ น�ำความรู้ไปทดลองใช้ แลกเปลี่ยนหลัง
ทดลองใช้ จดบันทึก สรุปผลการจัดการความรู้ และน�ำสรุปความรู้จากการแลกเปลี่ยนครั้งที 1 ขึ้นเพื่อให้
แลกเปลี่ยนใน web ของวิทยาลัยฯ
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ขั้นตอนที่ 2-3 สร้างและจัดความรู้เป็นหมวดหมู่ โดยน�ำความรู้ที่ได้จาก web มาเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 4 น�ำความรู้ไปทดลองใช้
ขั้นตอนที่ 5 แลกเปลี่ยนหลังทดลองใช้
ขั้นตอนที่ 6 จดบันทึก สรุปผลการจัดการความรู้
ขั้นตอนที่ 7 สรุปองค์ความรู้  ร่วมงาน show & share และเผยแพร่ที่ website
5. ผลลัพธ์หรือองค์ความรู้ที่ได้
สรุปองค์ความรู้ที่ได้น�ำไปใช้ใน 3 ประเด็นที่ส�ำคัญ
1. ประเด็นเกี่ยวกับแหล่งทุน
โดยการศึกษาแหล่งทุนสนับสนุนทุนวิจยั ทัง้ ภายในและภายนอกวิทยาลัยมีทใี่ ดบ้าง มีวตั ถุประสงค์
หรือเงื่อนไขที่แหล่งทุนกาหนดและกรอบระยะเวลาขอรับทุน แผน/นโยบายที่เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาให้
ทุนของหน่วยงาน ต้องการให้ศึกษาวิจัยคือ ประเด็นใด เช่น ด้านผู้สูงอายุ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เป็นต้น วิธี
การเรียนรูต้ อ้ งการเรียนรูเ้ กีย่ วกับแหล่งทุนวิจยั ภายนอก ซึง่ มีอยูเ่ ป็นจ�ำนวนมากทีส่ ำ� คัญได้แก่ วช. (ส�ำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) สกว. (ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) สวรส. (สถาบันวิจัยและพัฒนา
ระบบสาธารณสุข) สสส. (สถาบันส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ) และกระทรวงทบวงกรม องค์กรวิชาชีพต่างๆ
เป็นต้น หน่วยงานเหล่านี้จะประกาศให้ทุนวิจัย ด้วยวัตถุประสงค์ที่ส�ำคัญคือ การแก้ปัญหาในงานที่มีใน
นโยบายระดับประเทศ และอยูใ่ นขอบเขตงานของหน่วยงานวัตถุประสงค์หรือเงือ่ นไขทีแ่ หล่งทุนวิจยั ก�ำหนด
เช่น ต้องท�ำวิจัยในชุมชน ต้องมีชาวบ้าน เข้ามามีส่วนร่วม ต้องท�ำเป็นชุดโครงการ ต้องสามารถให้กลุ่ม
เป้าหมายน�ำไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น กรอบระยะเวลาเสนอขอรับทุน ส่งให้ตรงเวลาที่ก�ำหนด ศึกษาแบบ
ฟอร์มขอทุนของแหล่งสนับสนุนทุน เขียนโครงร่างให้ตรงตามแบบทีก่ ำ� หนด งบประมาณทีจ่ ะสนับสนุน เช่น
แหล่งทุนบางแห่งให้ทนุ วิจยั ขนาดใหญ่การพิจารณาเลือกแหล่งทุนวิจยั มีหลักการทีส่ ำ� คัญทีต่ อ้ งพิจารณาคือ
ความเหมาะสม ในเรื่องเกี่ยวกับคุณค่าของผลงานวิจัยกับเงินทุนที่ก�ำหนดให้ แสดงให้เห็นถึงความเป็นไป
ได้หรือไม่ของโครงการวิจัย ต้องใช้วิธีการขอความช่วยเหลือบางส่วนจากหน่วยงานตนเองหรือไม่
การตรวจสอบความพร้อมของหน่วยงานตนเองเนือ่ งจากแหล่งทุนวิจยั ส่วนใหญ่จะให้ทนุ วิจยั โดย
ผ่านหน่วยงานของนักวิจัยมากกว่าที่จะให้แก่นักวิจัยโดยตรงทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันว่าเงินทุนนั้นจะไม่สูญ
เปล่าเพราะมีหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้ร่วมรับผิดชอบกับนักวิจัยดังนั้นเงินทุนวิจัยจึงถือได้ว่าเป็นรายได้ส่วน
หนึง่ ของหน่วยงานในขณะเดียวกันหน่วยงานก็ควรต้องให้ความช่วยเหลือแก่นกั วิจยั ทีจ่ ะได้รบั การบริการโดย
การใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน เป็นต้นว่า อุปกรณ์เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิจยั
เช่นอาจารย์นักวิจัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยเก็บข้อมูลการวิจัย ฯลฯ
2. ประเด็นเกี่ยวกับผู้วิจัยและเครือข่าย
ผู้วิจัย ผู้วิจัยต้องรู้ศักยภาพของตนเองและของวิทยาลัยฯ ในประเด็นต่อไปนี้ รู้ว่าตนเองและ
อาจารย์บางส่วนในวิทยาลัยฯ มีความช�ำนาญ/ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาหรือศาสตร์เรื่องใด เพื่อเลือก
แหล่งทุน ได้สอดคล้องกับสาขาวิชาหรือศาสตร์เรื่องที่ตนถนัด ท�ำวิจัยที่ตรงกับความรู้ความสามารถของ
บุคลากรที่อยู่ในหน่วยงานเรา รู้ภาระงานและการจัดสรรเวลา เพื่อประเมินขนาดโครงการ ระยะเวลาที่
แหล่งทุนก�ำหนด โดยการศึกษาแหล่งทุนสนับสนุนทุนวิจัยทั้งจากภายในและภายนอกในการทีจ่ ะขอทุนวิจยั
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ต้องมีการการเตรียมพร้อมของนักวิจยั เพือ่ รับการสัมภาษณ์ โดยเฉพาะหัวหน้าโครงการวิจยั (PI = principal
investigator) ต้องเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยให้พร้อมที่จะตอบทุกค�ำถามของคณะกรรมการ
และผู้ทรงคุณวุฒิของแหล่งทุนได้ โดยอาศัยความซื่อสัตย์และจริงใจของทั้งสองฝ่ายที่จะตกลงยอมรับซึ่งกัน
และกัน ผู้สัมภาษณ์จะเป็นผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย ด้านวิชาการและ
วิธีวิจัย ค�ำถามจะเกี่ยวข้องกับ ความเป็นไปได้ของโครงการวิจัย (feasible) โอกาสที่จะด�ำเนินการได้เสร็จ
สมบูรณ์ (completed) มีการใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่าหรือไม่ (available resources) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องถูก
ต้องตรงตามความเป็นจริงหรือไม่ (realistic) ผลประโยชน์ของโครงการคุ้มค่าหรือไม่ (benefit) และเมื่อ
ท�ำวิจัยแล้วเสร็จผลการวิจัยควรมีคุณภาพที่สามารถพิมพ์เผยแพร่ได้ (published)
การมีเครือข่าย เครือข่ายที่จะมาเป็นทีมงาน เพื่อคุณภาพของงานวิจัยและสามารถ
เติมเต็มในส่วนที่ ผู้วิจัยขาดความเชี่ยวชาญ เครือข่ายนักวิจัยที่ใกล้ชิดกับแหล่งสนับสนุนทุนวิจัย ผู้ทรง
คุณวุฒิที่มีประสบการณ์ ความรู้ด้านการวิจัย เช่น ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์ และเป็น
ที่ยอมรับของแหล่งทุน มาเป็นที่ปรึกษาโครงการ เครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของชุมชนที่เป็นพื้นที่
ในการท�ำวิจัย เครือข่ายเจ้าหน้าที่ของแหล่งทุนที่ติดต่อประสานงาน ถามข่าวการพิจารณาทุน เครือข่ายที่
ช่วยพัฒนาโครงร่างโดยผู้ที่มีประสบการณ์ช่วยตรวจหรือให้ค�ำแนะน�ำ 
3. ประเด็นเกี่ยวกับหัวข้อวิจัยและโครงร่างการวิจัย
นักวิจยั ควรศึกษารายงานการวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องให้ได้มากทีส่ ดุ ให้รอบด้านหรือทุกเรือ่ ง
ทีเ่ คยท�ำการวิจยั ไปแล้ว เพือ่ ให้ได้รายละเอียดปลีกย่อยทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการวิจยั ทีจ่ ะท�ำ ชือ่ เรือ่ งวิจยั ควร
สะท้อนว่างานวิจัยนี้ศึกษาอะไร อย่างไรและที่ไหน ควรสั้น กระชับ ชัดเจน สะท้อนตัวแปรที่ศึกษาและวิธี
วิจัยในงานวิจัยนั้น มีความน่าสนใจ โดดเด่น ตอบสนองความต้องการและเกิดประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้ง
ต้องตรงกับความต้องการของหน่วยงานหรือแหล่งสนับสนุนทุนวิจัย
ความเป็นมาและความส�ำคัญที่น�ำมาสู่การวิจัย ควรประกอบด้วยเนื้อหาประมาณ
3-4 ย่อหน้า เขียนถึงความเป็นมาและความส�ำคัญของงานวิจัยในเชิงกว้าง หัวข้อหลักของงานวิจัย (ความ
ส�ำคัญจ�ำเป็นของงานวิจัย) การทบทวนความก้าวหน้าในงานวิจัยที่ผ่านมาที่เกี่ยวข้อง (ใครท�ำอะไรมาบ้าง
แล้ว) และท้ายสุดต้องชี้ให้เห็นถึงองค์ความรู้ที่ยังเป็นช่องว่างในงานวิจัยและจะเป็นสิ่งที่ศึกษาใน งานวิจัย
นี้ ที่เป็นประเด็นปัญหาที่งานวิจัยอื่นยังไม่ได้ท�ำ ซึ่งจะเป็นค�ำถามวิจัยของงานวิจัยนี้
เอกสารวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง งานที่ให้ข้อมูลพื้นฐาน งานที่ใช้ระเบียบวิธี
แก้ปญั หาวิจยั ทัว่ ไปและทีค่ ล้ายกับวิธที จี่ ะใช้ในงานวิจยั นี้ เพือ่ ทีจ่ ะได้จดั หมวดหมู่ อาจเขียนเป็นข้อ ๆ หรือ
ประเด็น วัตถุประสงค์ของการวิจยั ทีจ่ ะตอบตัวแปรทีจ่ ะศึกษาว่าจะศึกษาอย่างไร สะท้อนถึงสถิต/ิ ระเบียบ
วิธีวิจัย) ในงานวิจัยนี้   โดยที่มีการก�ำหนดเป็นวัตถุประสงค์หลัก เขียนเป็นความเรียง และวัตถุประสงค์
เฉพาะ เขียนเป็นข้อ ๆ ให้มคี วามชัดเจน และเฉพาะเจาะจง สมเหตุสมผลกับทรัพยากรและเวลาทีต่ อ้ งการ
กรอบแนวคิด (conceptual framework)  เป็นความคิดรวบยอดของการวิจัยที่สรุปมาจาก
แนวคิดทฤษฎี ต้องชี้ให้เห็นว่ามีกรอบที่ศึกษา ตัวแปรอะไรบ้าง อะไรเป็นตัวแปรอิสระ อะไรเป็นตัวแปร
ตาม และจะศึกษาความแตกต่าง หรือ ความสัมพันธ์ โดยมีวิธีเขียนส่วนใหญ่จะ เขียนแบบแผนภูมิ  โดย
ปกติจะก�ำหนดตัวแปรตามไว้ทางขวามือ ตัวแปรทีส่ ง่ ผลหรือตัว แปรที่ อธิบายความสัมพันธ์ (ตัวแปรอิสระ)
จะอยู่ทางซ้ายมือ
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การให้ค�ำนิยามเชิงปฏิบัติที่จะใช้ในการวิจัย (operational definition) การให้ค�ำ
จ�ำกัดความตัวแปรหรือค�ำศัพท์เฉพาะต่าง ๆ ต้องมีความ ชัดเจน สามารถสังเกต หรือวัดได้
การเลือกใช้สถิติ เลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับระดับของตัวแปร และเป้าหมายการ
วิจัย ประโยชน์หรือผลกระทบจากโครงการวิจัย งานวิจัยที่ดีควรประยุกต์ใช้ได้ ระบุให้ชัดเจนว่าใครคือกลุ่ม
เป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการวิจัย และจะได้รับ ประโยชน์อย่างไร
6. ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)
6.1 การท�ำวิจัยเป็นเป็นกลุ่มที่มาจากหลากหลายสาขาวิชา ช่วยท�ำให้โครงร่างงานวิจัยมีความ
สมบูรณ์
6.2 การท�ำรูปแบบของเอกสารโครงร่างงานวิจัยให้ถูกต้องเป็นไปตามที่แหล่งทุนสนับสนุนงาน
วิจัยก�ำหนดอย่างเคร่งครัด และมีการปรับแก้ไขตามที่แหล่งทุนแจ้งมาทุกครั้ง
6.3 การที่มีการตรวจทานเอกสารโครงร่างงานวิจัย การพิมพ์เอกสารโครงร่างที่ต้องเป็นระบบ
ระเบียบและสม�่ำเสมอ
ปัจจัยที่ส่งผลไม่ดีต่อการท�ำให้งานให้ส�ำเร็จ
1. ปัญหาด้านภาระทางครอบครัวและสุขภาพของนักวิจัย เพราะจะต้องมีการลงพื้นที่วิจัยต่าง
จังหวัด
2. ความขัดแย้งในทีม บางครั้งอาจเจอทีมงานที่เก่ง แต่มีอัตตาสูง ไม่รับฟังความเห็นใคร หรือ
อาจเจอทีมงานที่มักบอกว่าไม่มีเวลา เพราะงานเยอะ หรืออาจเจอทีมงานที่ดีแต่พูด ไม่ลงมือท�ำ
3. เพื่อนร่วมทีมงานขาดแรงจูงใจ ท�ำให้การท�ำงานเป็นไปได้ยาก
4. การเรียบเรียงเอกสารและการประสานงานกับผู้ให้ทุน ความคลาดเคลื่อนของการสื่อสาร
5. การปรับเปลี่ยนรูปแบบของผู้ให้ทุน หรือปรับเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญระหว่างการท�ำวิจัยของผู้ให้
ทุน หรือกรรมการรายงานความก้าวหน้า ท�ำให้อาจจะมีความเข้าใจในงานวิจัยไม่ต่อเนื่องกัน
7. การน�ำไปใช้ประโยชน์
ผลงานที่เกิดขึ้นจากการน�ำองค์ความรู้ไปใช้คือการได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส. (สถาบันส่ง
เสริมสุขภาพแห่งชาติ) ในชื่อโครงการ “สนับสนุนทางวิชาการเพื่อสร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชน
ท้องถิ่น”เป็นเงินสนับสนุนจ�ำนวน 2,857,970 บาท (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาท
ถ้วน) โดยน�ำองค์ความรู้ ในเรื่องที่ผู้วิจัยซึ่งเป็นหัวหน้าวิจัย PI (PI = principal investigator) เลือก
ท�ำงานวิจัยตามความเชี่ยวชาญหรือความสนใจของตน มีความรู้ความเข้าใจทั้งในด้านทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้ง รวมทั้งได้มีผลงานที่เกี่ยวข้องได้รับการตีพิมพ์มาหลายเรื่อง ส่วนขั้นตอนที่เป็นหัวใจ
ส�ำคัญ คือ การเขียนโครงร่างงานวิจัย ซึ่งทาง สสส. ใช้ค�ำว่าข้อเสนอโครงการ จึงจ�ำเป็นที่ผู้วิจัยและทีม
ท�ำวิจัยต้องส่ง CV ของแต่ละคนที่มีความช�ำนาญและความสามารถในงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ รวมทั้งต้อง
สามารถถ่ายทอดความรู้และแนวคิดต่าง ๆ ที่จะท�ำวิจัยให้ผู้พิจารณาทุนสามารถเห็นความส�ำคัญของงาน
วิจัยและความสามารถของทีมที่จะท�ำให้ได้ ดังนั้นหัวหน้าผู้วิจัยต้องให้ความสนใจในทุกรายละเอียดของ
แต่ละหัวข้อที่จะเขียนในโครงร่างงานวิจัย
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การเขียนต้องกระชับ จับประเด็นส�ำคัญ มีความสอดคล้องกลมกลืนกันทัง้ เรือ่ ง เริม่ ตัง้ แต่ หัวข้อ
งานวิจัย ความส�ำคัญและที่มาของปัญหาของงานวิจัย และวัตถุประสงค์ อ่านแล้วไม่ติดขัด อธิบายอย่าง
เป็นเหตุเป็นผล และท�ำให้เห็นว่าท�ำไมงานวิจยั นีจ้ าเป็นต้องท�ำอย่างยิง่ และสามารถดาเนินการได้เสร็จตาม
ระยะเวลาทีก่ ำ� หนด การทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง เป็นหัวข้อทีท่ าให้ผพู้ จิ ารณาทุนวิจยั เห็นถึงศักยภาพ
ของผู้วิจัยว่ามีความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยที่จะทามากน้อยเพียงใด จึงต้องอธิบายเนื้อหาต่าง ๆ ที่ตรงประเด็น
ชัดเจน และอ้างอิงจากงานวิจัยที่ทันสมัย ย้อนหลังไม่เกิน 10 ปี วิธีดาเนินงานวิจัยควรเลือกใช้วิธีตาม
มาตรฐานสากล หรือเป็นวิธีที่นิยมใช้กันในศาสตร์นั้น ๆ ในหัวข้อประโยชน์ แสดงให้เห็นผลส�ำเร็จและ
ความคุ้มค่า ควรเขียนให้เห็นเป็นรูปธรรม
หลังจากนัน้ ก็ได้ประสบการณ์ในการไปน�ำเสนอให้กบั กรรมการและผูท้ รงคุณวุฒขิ องแหล่งทุน ได้
น�ำองค์ความรูใ้ นการทีจ่ ะต้องเตรียมข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการวิจยั ให้พร้อมทีจ่ ะตอบทุกค�ำถามของคณะ
กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิของแหล่งทุนได้ โดยอาศัยความซื่อสัตย์และจริงใจของทั้งสองฝ่ายที่จะตกลง
ยอมรับซึง่ กันและกัน โดยผูส้ มั ภาษณ์จะเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญทุกสาขาทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิจยั เมือ่ ได้รบั การวิพากษ์
และข้อเสนอแนะ ทางผู้ให้ทุนได้ให้ท�ำการแก้ไขและลงข้อมูลใน e-proposal จนเสร็จเรียบร้อย
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�ำความรู้ไปใช้
8.1 การสร้างความน่าเชื่อถือของคณะผู้ท�ำวิจัย ซึ่งยังไม่เคยได้รับทุนวิจัยภายนอก
แนวทางการแก้ไข คือการที่เลือกผู้ที่จะเป็นเป็นหัวหน้าโครงการที่มีประสบการณ์ในงานวิจัย
ประเภทนัน้ มาก่อน และทีมท�ำงานวิจยั จะต้องแสดงให้เห็นถึง การท�ำงานอย่างทุม่ เทและเอาจริงเอาจัง ต้อง
ท�ำให้มีผลงานวิจัยที่ดีอย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอ ต้องท�ำให้วิทยาลัยฯ เป็นที่รู้จักในแวดวงวิชาการและแวดวง
วิจัย ต้องบริหารงานวิจัยไม่ให้เกิดความล้มเหลว
8.2 การปรับแก้โครงการวิจยั ตามข้อท้วงติงหรือข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการและผูท้ รงคุณวุฒิ
ของแหล่งทุน ที่ให้ปรับแก้อย่างเร่งด่วน
แนวทางการแก้ไข หัวหน้าและทีมวิจัย ต้องติดตามในเรื่องการประสานที่มาจากแหล่งทุน และ
ควรพิจารณาข้อเสนอแนะให้ดี ปรับแก้ให้ตรงประเด็นที่สุด แม้ว่าจะต้องแก้ไขหลายครั้งก็ตาม ทั้งนี้เพื่อให้
เกิดประโยชน์โดยตรงต่อการท�ำวิจัยและการเผยแพร่ผลการวิจัย เนื่องจากโครงการวิจัยที่ดีต้องสามารถท�ำ
วิจัยที่ได้
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ผลดีต่อสังคมและสามารถเผยแพร่ได้ ทั้งโดยการลงพิมพ์ในวารสารและการประชุมวิชาการที่

เกี่ยวข้อง
9. แหล่งอ้างอิง หรือ บุคคลอ้างอิง
9.1 เอกสารประกอบการบรรยาย : การจัดการความรู้ ดร.ประชาสรรค์ แสนภักดี ศูนย์อบรม
ภูมิปัญญาสู่สากล 2561
9.2 แนวปฏิบัติที่ดีในการท�ำวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ปีการศึกษา 2557
: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.,กทม.
10. ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-นามสกุล
นางสาววิไลพร  รังควัต
(Ms. Viliporn Runkawatt)
สถานที่ท�ำงาน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2526 ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ เทียบเท่าปริญญาตรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
พ.ศ. 2535 ปริญญาตรีบริหารสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2537 สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหาร
                     
สาธารณสุข.  มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2547 Master of Science (M.S.), Geriatrics Clinical Nurse
Specialist (GCNS) The State University of
New York at Buffalo
พ.ศ. 2550 Philosophy of Doctoral in Nursing (Ph.D in Nursing)
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เทคนิคการจัดท�ำงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ข้อ 56(2)(ข) และการเบิกจ่ายเงิน
ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1. ที่มาและความส�ำคัญ
การจัดท�ำงบประมาณเพือ่ การจัดซือ้ จัดจ้างโดยวิธเี ฉพะเจาะจงตามพระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 (2) (ข) และการเบิกจ่ายเงิน เป็นการด�ำเนินการของ
ส�ำนักงานอธิการบดีในฐานะหน่วยงานทีม่ ีหน้าทีร่ ับผิดชอบในการก�ำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางและวิธีปฏิบตั ิ
ในการด�ำเนินการจัดท�ำงบประมาณ ด�ำเนินการจัดซือ้ จัดจ้างและด�ำเนินการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนั้น ๆ กองนโยบายและแผน   งานพัสดุ กองกลาง
และกองคลัง ในฐานะหน่วยงานภายในส�ำนักงานอธิการบดีที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับงบประมาณ
การพัสดุ และการเงินการคลัง จึงได้รวมกันด�ำเนินการจัดท�ำองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานทั้ง 3 เพื่อ
ให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาน�ำความรูไ้ ปใช้และให้ถอื เป็นแนวทางการปฏิบตั เิ ดียวกัน
เพือ่ ให้การใช้จา่ ยเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงู สุด โดยเริม่ ตัง้ แต่กระบวนการจัดท�ำงบ
ประมาณซึ่งมีความส�ำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารหน่วยงานสามารถน�ำเอางบประมาณมาใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารหน่วยงานให้เจริญก้าวหน้าประกอบด้วยการท�ำงาน 3 ขั้นตอน คือ (1) การจัด
เตรียม (2) การอนุมัติ และ (3) การบริหาร เพื่อน�ำงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติไปสู่การบริหารงานโดย
การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 (2)
(ข) และการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็นคู่มือและแนวทางส�ำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่และผู้ที่
เกีย่ วข้องกับงานด้านงบประมาณ งานพัสดุ และงานการเงินการคลัง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2.2 เพื่อเป็นแหล่งความรู้ในการให้ค�ำแนะน�ำปรึกษาส�ำหรับเจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานด้านงบ
ประมาณ การพัสดุ และการเงิน ให้กับคณะ ศูนย์ ส�ำนัก สถาบัน กอง และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา
3. ผู้ใช้ความรู้
เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านงบประมาณ งานพัสดุ และงานการ
เงินการคลัง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
4. มีการใช้กระบวนการจัดการความรู้
กระบวนการทีช่ ว่ ยให้เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับงานด้านงบประมาณ งาน
พัสดุ และงานการเงินการคลัง เกิดการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
ให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ 7 ขัน้ ตอน ดังนี้
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1. เทคนิคการจัดท�ำงบประมาณเพื่อการจัด
ซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อ
จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ข้อ 56(2)(ข)
และการเบิกจ่ายเงิน
2. ศึกษาพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ด้วย
วิธีเฉพาะเจาะจง ข้อ 56(2)(ข) และระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
- จัดประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ (CoP2)

3. รวบรวมความรูท้ ไี่ ด้จากการประชุมแล้วน�ำ
มาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท�ำเป็นคู่มือการ
จัดการความรู้ (KM)
4. คณะกรรมการจัดการความรู้ (CoP2) น�ำ
คู่มือที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลมาประชุม
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนน�ำไปใช้งาน
5. เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่และผู้ที่
เกี่ยวข้องกับงานด้านงบประมาณ งานพัสดุ
และงานการเงินการคลัง มีการน�ำความรู้มาใช้
6. เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าทีแ่ ละผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
กับงานด้านงบประมาณ งานพัสดุ และงานการ
เงินการคลังสามารถสอนงาน/อธิบายงานซึง้ กัน
และกัน
7. เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่และผู้ที่
เกี่ยวข้องกับงานด้านงบประมาณ งานพัสดุ
และงานการเงินการคลัง มีการน�ำความรู้มา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ จึงท�ำให้เกิดการเรียนรู้/
ประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนไปอย่างต่อ
เนื่อง
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ดังนั้น หากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีการจัดการความรู้ที่ดีแล้ว จะช่วยป้องกันการ
สูญหายขององค์ความรูไ้ ด้ ในกรณีทมี่ เี จ้าหน้าทีล่ าออก เพือ่ ปรับปรุงและพัฒนาการด�ำเนินงานให้มศี กั ยภาพ
5. ผลลัพธ์หรือองค์ความรู้ที่ได้
เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านงบประมาณ งานพัสดุ และงานการ
เงินการคลัง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทราบถึงเทคนิคในการจัดท�ำงบประมาณ เพื่อด�ำเนิน
การจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ด้วยวิธี
เฉพาะเจาะจง ข้อ 56(2)(ข) และการเบิกจ่ายเงิน และมีการน�ำองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนางานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
6. ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)
ปัจจัยสู้ความส�ำเร็จในครั้งนี้เกิดจากตัวแทนใน 3 หน่วยงาน ภายในส�ำนักงานอธิการบดี คือ
กองนโยบายและแผน งานพัสดุ กองกลาง และกองคลัง รวมกันด�ำเนินการจัดท�ำองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับงบ
ประมาณ การพัสดุ และการเงินการคลัง เพือ่ ให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาน�ำความ
รู้ไปใช้และให้ถือเป็นแนวทางการปฏิบัติเดียวกัน
7. การน�ำไปใช้ประโยชน์
เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านงบประมาณ งานพัสดุ และงานการ
เงินการคลัง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีการน�ำองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านงบ
ประมาณ การพัสดุ และการเงินการคลัง ส่งผลให้เกิดการพัฒนางานซึ่งท�ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�ำความรู้ไปใช้
แบบสอบถามที่ใช้ในการประเมินผลการน�ำความรู้ไปใช้จะแบ่งออกเป็น 2 แบบสอบถาม ดังนี้
8.1 แบบสอบถามติดตามประเมินผลแบบวัดความรู้ ก่อน น�ำคู่มือการจัดการความรู้ (KM)
ไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
8.2 แบบสอบถามติดตามประเมินผลแบบวัดความรู้ หลัง น�ำคู่มือการจัดการความรู้ (KM)
ไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
9. แหล่งอ้างอิง หรือบุคคลอ้างอิง
แหล่งอ้างอิง
9.1 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
9.2 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2554
9.3 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
9.4 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
9.5 กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
9.6 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
9.7 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน�ำเงินส่งคลัง (ฉบันที่ 2) พ.ศ.
2561
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9.8 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ

บุคคลอ้างอิง
นางสาวสุทธิกานต์  สุพรรณเภสัช
ประธาน
นางเพ็ญศรี  พุ่มพฤกษ์
รองประธาน
นางอารีรัตน์  แก่นกลาง
รองประธาน
นางนิรดา  เหลืองศิริเจริญ
กรรมการ
นายอติชาต  วิชิตะกุล
กรรมการ
นางนิธิมา  รัตนองศิริกูล
กรรมการ
นางสาวภิญญดา  ปูนขุนทด
กรรมการ
นางสาวยุภาวรรณ  ไกรสูงเนิน
กรรมการ
นางนิษฐา  ท่วมประจักษ์
กรรมการ
นางสาวรัมย์ประภา  บุญทะระ
กรรมการ
นางจรรยา  สุริยันต์
กรรมการ
นางสาวศศิญา  ก้อนอินทร์
กรรมการ
นางสาววิภารัตน์ วีรชัยนุสนธิ์กิจ
กรรมการ
นางภาวินี  รอดวินิต
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวกฤตยา  พันธ์งาม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายยศพิรัชย์  บุญภาเฟื่องฟู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
10. ประวัติผู้เขียน
ชื่อ – นามสกุล คณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) CoP2 : การจัดท�ำงบประมาณเพื่อ
การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ข้อ 56(2)(ข) และการ
เบิกจ่ายเงิน
สถานที่ท�ำงานปัจจุบัน ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อีเมล
supplies@nrru.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ 044-009009
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1. ที่มาและความส�ำคัญ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็น
หน่วยงานที่ให้บริการการสนับสนุนเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การวิจัย การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง  เป็น
แหล่งให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ได้แก่ งานตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง งานคลินิกเทคโนโลยี งานค่าย
วิทยาศาสตร์ มุง่ เน้นการบริการวิชาการแก่หน่วยงานทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย สนับสนุนส่งเสริม
การเรียนรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์และปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์ให้แก่ครู  นักเรียน นักศึกษาในท้องถิน่ และสนับสนุน
ให้อาจารย์และนักศึกษาด�ำเนินการศึกษาค้นคว้า ท�ำการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในท้องถิ่น  พัฒนาคุณภาพชีวิต
และยกระดับรายได้ของประชาชนในท้องถิ่นให้สูงขึ้น
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เป็นงานบริการวิชาการ สร้างความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์              
และเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืน
ของชุมชน โดยให้บริการวิชาการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างและกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง
ด�ำเนินงานตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์   คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็น
ไปอย่างต่อเนื่องถึงระดับอุดมศึกษา มีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
“ที่พึ่งของท้องถิ่น” วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย “ผู้น�ำการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน” ประเด็น
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยข้อที่ 2 : ปฏิรูประบบวิจัยและการบริการทางวิชาการให้มีคุณภาพเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น  
เพือ่ ให้การบริการวิชาการศูนย์วทิ ยาศาสตร์ เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดและยัง่ ยืน เกิดประโยชน์
ต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ได้แก่ อาจารย์ บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ ครู  สถาบันการศึกษาที่สนใจ
เข้ารับบริการ จึงได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงานศูนย์วิทยาศาสตร์ อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
ผ่านกระบวนการจัดการความรู้  ได้แนวปฏิบัติที่ดีส�ำหรับ แนวทางการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา เพื่อให้งานบริการวิชาการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ ด�ำเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการและผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงสุด   
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ให้มีความเหมาะสมกับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
2.2 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการให้บริการงานบริการวิชาการค่ายวิทยาศาสตร์   ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น    
2.3 เพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในด้านผู้ให้บริการและด้านผู้รับบริการ  
3. ผู้ใช้ความรู้
3.1 ผู้ให้บริการ ได้แก่ อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์
3.2 ผู้รับบริการ ได้แก่ ครูโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
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4. มีการใช้กระบวนการจัดการความรู้
กระบวนการจัดการความรู้ที่  มีการด�ำเนินงานดังนี้
4.1 การบ่งชี้ความรู้  
ศูนย์วิทยาศาสตร์มีการด�ำเนินงานบริการวิชาการแก่ชุมชน   เป็นแหล่งเรียนรู้และมีความเป็น
เลิศในการบริการวิชาการ บริการให้ค�ำปรึกษาจักค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อ
พัฒนาศักยภาพนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องถึงระดับอุดมศึกษา มีการด�ำเนินจัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง  สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น ให้บริการตามเอกลักษณ์ของหน่วยงาน ที่ว่า “รวมบริการ  ประสานภารกิจ” เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการด้วยการบริหารจัดการที่ดี  
ปรัชญา
คิดเป็น ท�ำเป็น แก้ปัญหาเป็น โดยวิธีแบบวิทยาศาสตร์
วิสัยทัศน์
เป็นผู้น�ำการบริการวิชาการและสนับสนุนการเรียนการสอน
ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน
ตลอดจนพัฒนาองค์กรเพื่อมุ่งสู่สากล
คณะกรรมบริการวิชาการงานค่ายวิทยาศาสตร์ได้ด�ำเนินการจัดประชุมหารือเพื่อสรุปผลการ
ด�ำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการจัดงานบริการวิชาการค่ายวิทยาศาสตร์ในปีที่ผ่านมา โดย
พบว่าเนื้อหาของหลักสูตรที่ใช้ในการบริการวิชาการค่ายวิทยาศาสตร์นั้นยังไม่เป็นรูปแบบเดียวกันภายใน
หัวข้อเดียวกัน ดังนั้นที่ประชุมจึงมีมติเห็นควรว่าควรมีการปรับปรุงในส่วนเนื้อหาหลักสูตรของฟิสิกส์ เคมี
และชีววิทยา พร้อมทั้งทบทวนถึงขั้นตอนและกระบวนการในการติดต่อประสานงานระหว่างหลักสูตร เพื่อ
ให้การด�ำเนินการเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัวมากขึน้ ทัง้ นีม้ สี าระส�ำคัญในการปรับปรุงในเรือ่ งต่างๆ ดังนี้
การบ่งชีค้ วามรูค้ วรมีการระบุขอบข่ายงาน มอบหมายภาระงานให้บคุ ลากรศูนย์วทิ ยาศาสตร์ มี
ส่วนร่วมในการด�ำเนินงาน หัวข้อหลักสูตรทีก่ ำ� หนดไว้มกี ารเปลีย่ นแปลง เนือ้ หารายละเอียดการท�ำบทปฏิบตั ิ
การมีการปรับเปลี่ยนโดยวิทยากร ส่งผลให้เกิดความยุ่งยากในการจัดเตรียมอุปกรณ์ท�ำบทปฏิบัติการ เพื่อ
หาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมค่ายวิทยาศาสตร์
4.2 การสร้างความรู้และการแสวงหาความรู้   
การสร้างความรู้   :  สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต รายวิชาวิทยาศาสตร์ห้องเรียนพิเศษของ
โรงเรี ย นกลุ ่ ม เป้ า หมาย และให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต รแกนกลางมาตรฐานของนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษา
การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ  : จากนั้นท�ำการรวบรวมข้อมูลในแต่ละรายวิชา ส่งให้อาจารย์
ประจ�ำหลักสูตรพิจารณา และน�ำข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุงจากอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรมาท�ำการรวบรวม
ข้อมูลของหลักสูตรน�ำเสนอในที่ประชุมศูนย์วิทยาสาสตร์ เพื่อวิเคราะห์และหาข้อสรุปของหัวข้อหลักสูตร
ว่าหลักสูตรใดบ้างที่เหมาะสมและตรงต่อความต้องการของโรงเรียนที่รับบริการงานวิชาการ และเหมาะสม
ต่อการจัดกิจกรรม  และน�ำมาจัดท�ำเอกสารบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ต่อไป
มีการแสวงหาความรู้ : ด�ำเนินการประชุมภายในหน่วยงาน เพื่อระดมสมองจากคณะท�ำงาน
ได้แก่ อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ ประชุมร่วมกัน หาแนวทางจัดหลักสูตรให้
เหมาะสมกับผู้รับบริการ โดยแบ่งเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
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4.3 การประมวลและการกลั่นกรองความรู้
ด�ำเนินการจัดประชุม วิพากษ์ผู้ใช้ความรู้ ได้แก่ อาจารย์ ประจ�ำหลักสูตร เจ้าหน้าที่ส�ำนักงาน
นักวิทยาศาสตร์ เสนอปรับเปลี่ยน แก้ไข แสดงความคิดเห็น หลักสูตรที่จัดท�ำขึ้นแสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงหลักสูตรที่ปรับปรุงในระดับชั้นมัธยมศึกษาของหลักสูตรต่างๆ
บทปฏิบัติการ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ม.1-3)
(ม.4-6)
บทปฏิบัติการเคมี
12  หลักสูตร
18  หลักสูตร
บทปฏิบัติการฟิสิกส์
8  หลักสูตร
12  หลักสูตร
บทปฏิบัติการชีววิทยา
15  หลักสูตร
15  หลักสูตร
4.4 การสร้างและการเข้าถึงความรู้
- ด�ำเนินการรวบรวมหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงทั้ง 3 หลักสูตรและน�ำมาจัดท�ำเป็นรูปเล่ม
หลักสูตร เพื่อใช้ในปีการศึกษาถัดไป
- ท�ำการทดลองใช้หลักสูตรปรับปรุง โดยท�ำการประชาสัมพันธ์และจัดท�ำแบบส�ำรวจความ
ต้องการแบบส�ำรวจความต้องการรับบริการทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2561 - พ.ศ.2562  
ออนไลน์ด้วย Google Forms  แบ่งหลักสูตรเป็น 2 ระดับชั้น ได้แก่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยมีหัวข้อหลักสูตรดังนี้ บทปฏิบัติการฟิสิกส์ บทปฏิบัติการเคมี และ
บทปฏิบัติการชีววิทยา   
- จัดท�ำวิธกี ารตอบแบบส�ำรวจความต้องการรับบริการทักษะปฏิบตั กิ ารทาวิทยาศาสตร์โดยผ่าน
การใช้ QR Code
- จัดท�ำแบบประเมินความพึงพอใจออนไลน์ด้วย Google Forms  
- จั ด ท� ำ วิ ธี ก ารตอบแบบประเมิ น ความพึ ง พอใจหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมทั ก ษะปฏิ บั ติ ก ารทาง
วิทยาศาสตร์ออนไลน์ โดยสแกนผ่าน  QR Code ผู้ใช้ความรู้ หรือผู้รับบริการสามารถเลือกหลักสูตรได้
หลากหลาย  สามารถกรอกแบบส�ำรวจความต้องการรับบริการทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์   และ
แบบประเมินความพึงพอใจในระบบออนไลน์
4.5 การถ่ายโอนความรู้และใช้ประโยชน์   
- ภายหลังการจัดท�ำเล่มหลักสูตรเสร็จแล้ว มีการประชุมเพื่อถ่ายโอนความรู้ในเรื่องขั้นตอน
กระบวนการที่ให้ได้มาซึ่งหลักสูตรปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางมาตรฐานของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ให้กับบุคคลศูนย์วิทยาศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และ
ยังเป็นการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันต่อการใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงส�ำหรับการให้บริการวิชาการค่าย
วิทยาศาสตร์ ระหว่างอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรและบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์
- มีการประชาสัมพันธ์ถึงหัวข้อในหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงไปยังโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย คือ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในท้องถิ่น จ�ำนวน 123 โรงเรียน ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ หนังสือราชการ
พร้อมเอกสารแนบเกี่ยวกับหัวข้อหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุง เว็บไซด์การให้บริการงานค่ายวิทยาศาสตร์
ศูนย์วทิ ยาศาสตร์ เป็นต้น และให้ทางโรงเรียนกลุม่ เป้าหมายเข้ามาตอบแบบส�ำรวจความต้องการรับบริการ
ทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ผ่านการใช้ QR Code และเอกสารวิธีการตอบแบบประเมินความพึง
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พอใจหลักสูตรฝึกอบรมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ออนไลน์  โดยสแกนผ่าน QR Code ขอความ
อนุเคราะห์ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลส่งกลับมาในระบบออนไลน์
5. ผลลัพธ์หรือองค์ความรู้ที่ได้
5.1 เล่มหลักสูตรทีไ่ ด้รบั การปรับปรุงเนือ้ หาวิชาทีส่ อดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางมาตรฐานของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา และจะน�ำไปใช้ในงานบริการวิชาการค่ายวิทยาศาสตร์ในปีการศึกษา 2561 ต่อไป
5.2 ผูร้ บั บริการตอบแบบส�ำรวจความต้องการรับบริการทักษะปฏิบตั กิ ารทาง วิทยาศาสตร์ พ.ศ.
2561 - พ.ศ. 2562  ทางออนไลน์ จ�ำนวน 30 โรงเรียน ร้อยละ 24.39
5.3 การขอรับบริการการจัดงานบริการวิชาการค่ายวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
ที่มีความสนใจในเนื้อหาของหลักสูตรที่ปรับปรุง จ�ำนวน 15 โรงเรียน   ซึ่งด�ำเนินการจัดกิจกรรมแล้ว
จ�ำนวน 9 โครงการ  
5.4 แบบประเมินความพึงพอใจหลักสูตรฝึกอบรมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ออนไลน์   
ผู้รับบริการจ�ำนวน 30 โรงเรียน มีความพึงพอใจด้านหัวข้อหลักสูตรฝึกอบรมทักษะปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์โดยรวม  ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 72.22  ด้านการใช้งานระบบ scan QR Coade มี
ความพึงพอใจโดยรวม ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 68.37

6. ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)
6.1 ผู้บริหารหน่วยงานให้ความส�ำคัญ สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจ
ในกระบวนการจัดการความรู้  สามารถจัดการกับความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กรได้อย่าง เป็นระบบ
6.2 มีการก�ำหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจน
6.3 ได้รับความร่วมจากอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรเป็นอย่างดี ท�ำให้งานบรรลุตามเป้าหมาย
6.4 มีการติดตามกระบวนการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง
6.5 มีการใช้เทคโนโลยี Web Application ในชื่อ “Google Form” ใช้เป็นเครื่องในการ
จัดการความรู้ ส�ำหรับการสร้างแบบสอบถาม แบบส�ำรวจความต้องการ แบบส�ำรวจความพึงพอใจออนไลน์   
7. การน�ำไปใช้ประโยชน์
7.1 ได้แนวปฏิบัติที่ดี เป็นแนวทางการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ในการจัดท�ำเล่มหลักสูตรฝึกอบรมบทปฏิบัติการฟิสิกส์ บทปฏิบัติการเคมี และบท
ปฏิบัติการชีววิทยา
7.2 เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพงานบริการวิชาการของหน่วยงาน  
7.3 เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการ ผ่านช่องทางออนไลน์ ให้เข้า
ถึงกลุ่มเป้าหมายได้สะดวก เพื่อจัดหารายได้เข้ามหาวิทยาลัย
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8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�ำความรู้ไปใช้
แบบสอบถามที่ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้  
8.1 แบบส�ำรวจความต้องการแบบส�ำรวจความต้องการรับบริการทักษะปฏิบัติการทาง                
วิทยาศาสตร์
8.2 แบบประเมินความพึงพอใจหลักสูตรฝึกอบรมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
8.3 วิธีการตอบแบบส�ำรวจความต้องการรับบริการทักษะปฏิบัติการทาวิทยาศาสตร์โดยผ่าน               
การใช้ QR Code
8.4 วิ ธี ก ารตอบแบบประเมิ น ความพึ ง พอใจหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมทั ก ษะปฏิ บั ติ ก ารทาง                
วิทยาศาสตร์ออนไลน์ โดยสแกนผ่าน QR Code
ตัวอย่างแบบส�ำรวจความต้องการแบบส�ำรวจความต้องการรับบริการทักษะปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์
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ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจหลักสูตรฝึกอบรม
ทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

ตัวอย่างวิธีการตอบแบบส�ำรวจความต้องการรับบริการ และแบบประเมินความพึงพอใจออนไลน์
โดยสแกนผ่าน QR Code
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9. แหล่งอ้างอิง หรือ บุคคลอ้างอิง
สอนวิธีสแกน QR   Code ง่ายๆ (ออนไลน์). (2560). แหล่งที่มา : https://www.macthai.
com/2017/10/11/how-to-scan-qr-code-on-ios-11/ (10 มิถุนายน 2561).
คณะกรรมการการจัดการความรู.้ (2560). แนวปฏิบตั ทิ ดี่ .ี นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.
แบบส�ำรวจความต้องการรับบริการทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  พ.ศ.2561 - พ.ศ.2562 (ออนไลน์).
(2560). แหล่งที่มา : https://goo.gl/forms/31jo6XXPNEjndjLg1
(10 เมษายน 2561).
10. ประวัติผู้เขียน
ชื่อ – นามสกุล   
นางสมรอนงค์  กวางเมตตาธรรม
สถานที่ท�ำงานปัจจุบัน
ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340  
ถนนสุรนารายณ์  
ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  30000
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี วท.บ.เทคโนโลยีชวี ภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาโท
บธ.ม.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
อีเมล   
Samon.k456@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์  
044-009009 ต่อ 2400  
โทรสาร 044-247390
มือถือ 081-9558361
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ระบบค�ำร้องออนไลน์ ค�ำร้องขอลงทะเบียนเรียนร่วม (คร.12)
ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1. ที่มาและความส�ำคัญ
กลุ่มงานทะเบียนเป็นหน่วยงานภายใต้การก�ำกับของส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีภารกิจหลักในการให้บริการด้านวิชาการให้แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
และนักศึกษา ในแต่ละภาคการศึกษานั้นได้ให้ค�ำปรึกษา และแนะน�ำการให้บริการเกี่ยวกับการลงทะเบียน
เรียนแก่นกั ศึกษาเป็นจ�ำนวนมาก รวมถึงกลุม่ นักศึกษาทีม่ ปี ญั หาด้านการศึกษาทีไ่ ม่สามารถลงทะเบียนเรียน
ได้ตามที่แผนการเรียนก�ำหนดในแต่ละภาคการศึกษา เช่น การมีผลการศึกษาเป็น F, การยกเลิกรายวิชา,
ลาพักการศึกษา, การไม่ผ่านรายวิชาบังคับก่อน เพื่อให้นักศึกษาสามารถส�ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้
นัน้ ทางส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้มกี ารจัดการให้นกั ศึกษาสามารถขอยืน่ ความประสงค์เพือ่
ท�ำการของลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษาหมู่เรียนอื่นเพื่อท�ำการแก้ไขรายวิชาต่าง ๆ ที่นักศึกษาไม่ผ่าน
ตามที่แผนการเรียนก�ำหนดให้เรียน หรือค�ำร้องขอลงทะเบียนเรียนร่วมกับหมู่เรียนอื่น (คร.12)
ค�ำร้องขอลงเรียนร่วมกับหมูเ่ รียนอืน่ เป็นการเปิดโอกาสและสนับสนุนการส�ำเร็จการศึกษาส�ำหรับ
นักศึกษา จ�ำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) นักศึกษาตกค้าง 2) นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่จะส�ำเร็จการศึกษา 3)
นักศึกษาที่ไม่ผ่านรายวิชาต่อเนื่อง และ 4) นักศึกษาที่สามารถเทียบโอนรายวิชาตามแผนการศึกษานั้น ๆ ได้
ที่ผ่านมาการยื่นค�ำร้องขอลงเรียนร่วมกับหมู่เรียนอื่น นักศึกษาต้องกรอกข้อมูลด้วยตนเองใน
แบบฟอร์มค�ำร้องขอลงทะเบียนเรียนร่วมกับหมู่เรียนอื่น ซึ่งมีการกรอกข้อมูลรหัสวิชา ชื่อวิชา จ�ำนวน    
หน่วยกิต กลุ่มเรียน ชื่ออาจารย์ผู้สอน รวมถึงการระบุเหตุผลการยื่นค�ำร้อง โดยในบางครั้งนักศึกษาบาง
คนกรอกข้อมูลไม่เรียบร้อยท�ำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถด�ำเนินการลงทะเบียนที่ถูกต้องตามความประสงค์ที่
นักศึกษายื่นค�ำร้องมาได้ ทางกลุ่มงานทะเบียนจึงได้รวบรวมปัญหาเหล่านี้มาสู่การพัฒนากระบวนการให้
บริการยืน่ ค�ำร้องทีข่ อ้ มูลมีความถูกต้อง สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว  เพือ่ สร้างระบบช่วยตรวจ
สอบข้อมูลโดยดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลทีม่ อี ยู  
่ เพือ่ ให้นกั ศึกษาสามารถตรวจสอบการยืน่ ค�ำร้องได้ดว้ ยตนเอง
ว่าตารางเรียน ทับซ้อนหรือไม่  เพือ่ เป็นการลดขั้นตอนในการเปลีย่ นแปลงแก้ไขข้อมูลท�ำให้เสียเวลาในการ
ยื่นค�ำร้องนานเกินระยะเวลาที่ปฏิทินก�ำหนดในแต่ล่ะภาคการศึกษา
ทั้งนี้ ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีระบบและกลไกที่ชัดเจนแล้ว แต่ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ ท�ำให้การปฏิบัติยังไม่สอดคล้องตามประกาศ และแนวปฏิบัติ การจัดการความรู้เรื่องการ
ยืน่ ค�ำร้องขอลงทะเบียนเรียนร่วมกับหมูเ่ รียนอืน่ จึงมีความส�ำคัญอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งเร่งด�ำเนินการ และเผยแพร่
เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับทราบและเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติ น�ำไปสู่
การยืน่ ค�ำร้องขอลงทะเบียนเรียนร่วมได้อย่างความถูกต้อง เป็นไปตามเกณฑ์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด จึง
ได้มองเห็นถึงความส�ำคัญในการบริการทีร่ วดเร็วและทันสมัยมากขึน้ ด้วยการพัฒนาและปรับปรุงระบบการ
จัดท�ำค�ำร้องออนไลน์ เพื่อสร้างความสะดวก รวดเร็ว และการกรอกข้อมูลในระบบที่ถูกต้อง จึงได้จัดท�ำ
ระบบการยื่นค�ำร้องขอลงทะเบียนเรียนร่วม (คร.12) ออนไลน์นี้ขึ้นมา เพื่อพัฒนาระบบการบริการให้มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น  
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้มีแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ในการการยื่นค�ำร้องขอลงทะเบียนเรียนร่วม
(คร.12) ออนไลน์แก่ นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
2.2 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการยื่นค�ำร้องขอลงทะเบียนเรียนร่วม (คร.12) ออนไลน์แก่
นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้สามารถด�ำเนินการยืน่ ค�ำร้องได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ผู้ใช้ความรู้
3.1 นักศึกษา
3.2 คณาจารย์
3.3 บุคลากร
4. กระบวนการจัดการความรู้
จุดเริ่มต้นของการจัดการความรู้ ทางส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดกิจกรรมขึ้น
ในวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ โรงแรมเบลวิลล่า รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดย
ใช้กระบวนการจัดการความรู้ของ กพร. 7 ขั้นตอน (ส�ำนักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ,
2548) ดังนี้
4.1 การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification)
การบ่งชี้ความรู้เป็นกระบวนการแรกเพื่อให้ได้มาซึ่งประเด็นความรู้ที่บุคลากรของกลุ่มทะเบียนใช้วิธีการ
ประชุมระดมความคิดเห็นเพือ่ ค้นหาองค์ความรูท้ จี่ ำ� เป็นต่อการปฏิบตั งิ านและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
ส�ำนักฯ และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ครอบคลุมมากที่สุด ส่วนใหญ่เลือกประเด็นความ
รู้เรื่อง “การยื่นค�ำร้องขอลงทะเบียนเรียนร่วม (คร.12) ผ่านระบบออนไลน์” เพื่อน�ำไปจัดท�ำแผนปฏิบัติ
การการจัดการความรู้
4.2 การสร้างและการแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition)
ความรู้ที่น�ำมาใช้ในการสร้างและแสวงหาความรู้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่
4.2.1 ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit knowledge)
ความรู้ชัดแจ้งเป็นความรู้ที่อยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือการเผยแพร่ในรูป
แบบต่าง ๆ ที่ผู้ใช้สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง บุคลากรของกลุ่มงานทะเบียนมีการเตรียมความพร้อมใน
การศึกษาค้นคว้า รวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้องจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ เช่น เอกสาร ประกาศ แนวปฏิบัติ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยื่นค�ำร้องของลงทะเบียนเรียนร่วมก่อนไปร่วมท�ำกิจกรรม ณ โรงแรมเบลวิลล่า
เพื่อให้สามารถน�ำความรู้มาใช้ประกอบการประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
4.2.2 ความรู้ฝังลึก (Tacit knowledge)
ความรู้ฝังลึกเป็นความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับ
การแสวงหาความรู้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) อาจารย์ เป็นผู้ให้ค�ำปรึกษาแก่นักศึกษาใน
หลักสูตร รวมถึงพิจารณาการอนุมัติค�ำร้องขอเรียนร่วมในรายวิชาที่อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบ 2) เจ้าหน้าที่
ส�ำนักฯ เป็นผู้สร้างระบบหรือวิธีการเพื่อให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ และ 3) นักศึกษา เป็นก
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ลุ่มผู้ใช้ที่มีความประสงค์จะขอลงทะเบียนเรียนร่วม สามารถกล่าวได้ว่า การที่จะถอดความรู้จากเจ้าหน้าที่
ที่มีประสบการณ์จากการด�ำเนินงานที่เป็นภารกิจของกลุ่มงานแล้วนั้น ยังต้องรวบรวมปัญหา ข้อเสนอแนะ
จากนักศึกษาและอาจารย์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เพื่อน�ำมาหลอมรวมในการที่จะสร้างความรู้ให้เกิดขึ้น
4.3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization)
การจัดความรู้ที่ผ่านกระบวนการสร้างและแสวงหา ต้องน�ำมาจ�ำแนกให้เป็นหมวด
หมูเ่ พือ่ ให้งา่ ยต่อการจัดท�ำหรือออกแบบล�ำดับขัน้ ตอนของการยืน่ ค�ำร้อง น�ำไปสูก่ ารเรียบเรียงในรูปแบบของ
เอกสาร
4.4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement)
ในการประมวลและกลั่นกรองความรู้ ทางกลุ่มงานทะเบียนได้ด�ำเนินการดังนี้
4.4.1 จัดกิจกรรมเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้ได้ข้อมูลส�ำหรับการสร้างองค์
ความรู้ใหม่
4.2.2 จัดท�ำเอกสารเพือ่ ให้งา่ ยต่อการเผยแพร่ทงั้ ในรูปแบบของแผนภาพแสดงล�ำดับ
ขั้นตอนการท�ำงาน (Flow chart) และคู่มือการยื่นค�ำร้องขอลงทะเบียนเรียนร่วม (คร.12)
4.5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)
สิ่งส�ำคัญที่สุดที่จะท�ำให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ได้รับประโยชน์สูงสุดคือ การเข้าถึงผ่านช่องทางที่หลากหลาย ทางส�ำนักฯ จึงได้สร้างช่องทางการเข้าถึง
ความรู้ที่สร้างขึ้น ประกอบด้วย การจัดพิมพ์คู่มือเป็นรูปเล่ม และเผยแพร่แผนภาพแสดงล�ำดับขั้นตอนการ
ท�ำงาน (Flow chart) และคู่มือการใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ http://apro.nrru.ac.th และแฟนเพจเฟซบุค
4.6 การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing)
ผลลัพธ์ทเี่ กิดขึน้ หลังจากการเข้าถึงความรูค้ อื ความรูใ้ หม่ของบุคคลทีจ่ ะน�ำไปสูก่ าร
แบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ ดังนั้น ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นสามารถถ่ายทอดในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้
4.6.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรภายในส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ที่จะน�ำไปสู่การแนะน�ำการยื่นค�ำร้องขอลงทะเบียนเรียนร่วม
4.6.2 เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้แก่
นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
4.7 การเรียนรู้ (Learning)
การเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรของส�ำนักฯ การเรียนรูผ้ า่ นข้อผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างการด�ำเนินงาน ถือได้วา่ เป็นการเรียนรูเ้ พือ่
น�ำมาพัฒนางานอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และผู้ที่ได้รับประโยชน์ของการเรียนรู้จากองค์ความรู้ใหม่ที่สร้างขึ้น คือ
นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
5. ผลลัพธ์หรือองค์ความรู้ที่ได้
จากการที่บุคลากรของส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ด�ำเนินการตามกระบวนการ
จัดการความรู้ของ กพร.ท�ำให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นเป็นรูปธรรมดังนี้
5.1 แผนภาพแสดงล�ำดับขั้นตอนการท�ำงาน (Flow chart) ที่สามารถท�ำให้ผู้รับบริการเข้าใจ
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กระบวนการการยื่นค�ำร้องขอลงทะเบียนเรียนร่วม (คร.12) ได้อย่างถูกต้อง
5.2 คู่มือการยื่นค�ำร้องขอลงทะเบียนเรียนร่วม (คร.12) ส�ำหรับนักศึกษา คณาจารย์ และ
บุคลากร ส�ำหรับศึกษาด้วยตนเองทีจ่ ดั พิมพ์เป็นรูปเล่มเอกสารและเผยแพร่ผา่ นทางเว็บไซต์และแฟนเพจเฟ
ซบุคของส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
6. ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ
ปัจจัยส�ำคัญที่จะท�ำให้การจัดการค�ำร้องออนไลน์ ค�ำร้องขอลงทะเบียนเรียนร่วม (คร.12) เกิด
ขึ้น สามารถเผยแพร่แก่ผู้รับบริการให้เกิดความพึงพอใจต่อระบบที่พัฒนาขึ้นมีดังนี้
6.1 เปิดใจรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อาจารย์และ
นักศึกษา เพื่อน�ำมาทบทวน วิเคราะห์หาแนวทางเพื่อลดปัญหาในการยื่นค�ำร้องที่ไม่ถูกต้อง
6.2 ผู้บริหารส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปิดโอกาสให้บุคลากรคิดค้นวิธีการปฏิบัติ
งานใหม่ๆ โดยการพัฒนาค�ำร้องออนไลน์ให้มีความทันสมัยและตรงกับการใช้งานของผู้รับบริการมากที่สุด
6.3 บุคลากรในส�ำนักฯ ให้ความร่วมมือในการด�ำเนินงาน และพร้อมที่จะเรียนรู้ร่วมกันในการ
สร้างความเพื่อพัฒนาระบบค�ำร้องขอลงทะเบียนเรียนร่วมออนไลน์
6.4 บุคลากรส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีความพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้แก่ผู้รับ
บริการด้วยความเต็มใจ
7. การน�ำไปใช้ประโยชน์
จากการใช้กระบวนการจัดการความรู้มาสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการระบบค�ำร้องออนไลน์   
ค�ำร้องขอลงทะเบียนเรียนร่วม (คร.12) สามารถน�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ดังนี้
7.1 สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มาขอรับบริการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับสภาวะการณ์ในปัจจุบัน
7.2 ผู้ใช้ระบบค�ำร้องออนไลน์ ค�ำร้องขอลงทะเบียนเรียนร่วม (คร.12) สามารถใช้งานผ่าน
เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นการลดการใช้กระดาษ และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านคู่มือและขั้นตอนทีเ่ ผย
แพร่ไว้ในเว็บไซต์ และเพจเฟซบุคของส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�ำความรู้ไปใช้
ใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ระบบค�ำร้องออนไลน์
9. แหล่งอ้างอิง หรือ บุคคลอ้างอิง
แหล่งอ้างอิง
ส�ำนักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ. (2548). คู่มือการจัดท�ำแผนการจัดการความรู้. สืบค้น
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 จาก http://www.op.mahidol.ac.th/orra/orra_KM/KM _
handbook.pdf
บุคคลอ้างอิง
กลุ่มงานทะเบียน ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นายสมพงษ์  อินทร์พงษ์
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
นางสาวเกณิกา  สิทธิ์เสือ
หัวหน้างานทะเบียน
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นางราตรี  ส�ำแดงปริญญา
หัวหน้างานตรวจสอบและระเบียน
นายจิรพงศ์  รัตนสโลบล
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
นางสาวนัยนา  ช�่ำชอง
เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบและระเบียน
นางสาวเพิ่มศิริ  ศิริพร
เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบและระเบียน
นางรจนา  ภักดิ์โพธิ์
เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบและระเบียน
นายปฐม  ปานกระทอน
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรและแผนการเรียน
นางสุพรรณี  พวงเกาะ
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรและแผนการเรียน
นางสาวณัฏฐนันท์  เกษมวณิชย์กุล
เจ้าหน้าที่งานระบบสารสนเทศ
บุคคลอ้างอิงกลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย ส�ำนักคอมพิวเตอร์
นายฉัตรดนัย  พยัคฆพงษ์  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายนัฏศักร  แป้นเงิน  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
10. ประวัติผู้เขียน
ชื่อ – นามสกุล   
นางสาวศุภวัฒน์  ลือกลาง
สถานที่ท�ำงานปัจจุบัน
ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
ประวัติการศึกษา
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
อีเมล
koysakura1@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
044-009009 ต่อ 1550
ชื่อ – นามสกุล   
สถานที่ท�ำงานปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา
อีเมล
หมายเลขโทรศัพท์

นายอัศรายุทธ  กมลเพ็ชร์
ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
yo_zah@hotmail.com
044-009009 ต่อ 1559

ี ่ ี 159
มหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 7 : NRRU Show & Share 2018 แนวปฏิบัติทด

160

แนวปฏิบัติทดี ่ ี

มหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 7 : NRRU Show & Share 2018

ระบบและกลไกการเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1. ที่มาและความส�ำคัญ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีพันธกิจหลัก 5 ด้าน คือ ผลิต
บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพด้านสาธารณสุข สร้างองค์ความรู้ใหม่ในด้าน
สาธารณสุขศาสตร์ บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน ท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านสุขภาพ และการบริหารจัดการภายใต้การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจากภารกิจของคณะฯ นั้น อาจารย์
บุคลากร และนักศึกษา จะต้องมีการเดินทางไปราชการ ทั้งเพื่อการน�ำนักศึกษาไปศึกษาดูงานในสถานที่
จริง ลงพื้นที่ส�ำรวจชุมชน บริการวิชาการในพื้นที่ต่างๆ และเพื่อการพัฒนาตนเอง การไปศึกษาดูงานด้าน
การจัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติงาน การไปอบรม การไปน�ำเสนอผลงานต่างๆ  ฯลฯ  เพื่อให้
บรรลุในพันธกิจ ของคณะฯ ดังนั้น การเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ จึงมีความเกี่ยวข้องกับทุกคน
เพราะบุคลากรทุกคนมีโอกาสขอเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ แต่เนื่องจากบุคลากรของคณะฯ มี
บุคลากรใหม่ซึ่งยังอาจยังไม่เข้าถึงขึน้ ตอน กระบวนการเบิกค่าใช้จา่ ยการเดินทางไปราชการ อีกทัง้ ระเบียบ
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการมีการเปลีย่ นแปลงจากเดิม ทัง้ หลักเกณฑ์และอัตราการจ่าย ผูป้ ฏิบตั งิ าน
ด้านการเบิกจ่ายต้องปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลง และสามารถถ่ายทอดให้ผู้ขอเบิกเข้าใจอย่างถูกต้องตรงกัน
ส�ำนักงานคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั ิ
งานด้านการเบิกจ่ายเงินเพียง 1 คน ซึ่งบางครั้งอาจไม่เพียงพอต่อให้บริการอาจารย์และบุคลากรในการให้
ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการเป็นรายบุคคล หรืออาจต้องรอนานในการรับ
บริการ และหากเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านการเบิกจ่ายเงินของคณะฯ มีการลาออก โอนย้าย สับเปลีย่ น เกษียณ
อายุราชการ ถ้าไม่มขี นั้ ตอนการปฏิบตั งิ านจะท�ำให้การท�ำงานด้านการเบิกจ่ายเงินของคณะไม่คล่องตัวและ
เกิดความล่าช้า เพราะงานที่เกี่ยวกับการเงินและงบประมาณของคณะฯ มีความจ�ำเป็นและส�ำคัญในการ
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ ให้ด�ำเนินการไปสู่เป้าหมายที่ก�ำหนด ดังนั้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการเบิกจ่ายเงินของคณะฯ จึงจ�ำเป็นจะต้องมีความรู้ ทักษะ มีความรอบคอบ แม่นย�ำในเรื่องกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง
จากความส�ำคัญดังกล่าวผูเ้ ขียนซึง่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูป้ ฏิบตั งิ านด้านการเบิกจ่ายเงิน จึงได้จดั ท�ำขัน้
ตอนการเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และเป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพือ่ ได้ระบบและกลไกการเบิกค่าใช้จา่ ยการเดินทางไปราชการ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2.2 เพื่อให้บุคลากรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีความรู้
ความเข้าใจ ถึงขั้นตอนการเดินทางไปราชการและขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ
2.3 เพือ่ ให้ผปู้ ฏิบตั งิ านด้านการเงินของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
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3. ผู้ใช้ความรู้
อาจารย์ บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและผู้ที่สนใจ
4. มีการใช้กระบวนการจัดการความรู้
การด�ำเนินการจัดท�ำคู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ โดยมีขั้นตอนดั้งนี้
ขั้นที่ 1 “รวบรวมปัญหา”
ผู้ปฏิบัติงานได้รวบรวบข้อผิดพลาดจากการตรวจเรื่องเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไป
ราชการที่อาจารย์และบุคลากรเขียนขอเบิกค่าเดินทางไปราชการ และข้อผิดพลาดจากเรื่องเบิกค่าเดินทาง
ไปราชการที่ส่งกองคลังของมหาวิทยาลัยแล้วถูกตีกลับส่งมาแก้ไข โดยสรุปได้ว่า ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั้น
ส่วนใหญ่ เกิดขึ้นเพราะอาจารย์และบุคลากรยังขาดความรู้ในเรื่องระเบียบการเบิกค่าเดินทางไปราชการ
ขั้นที่ 2 “หาแนวทางแก้ไข”
หลังจากได้ข้อสรุปของปัญหา ผู้ปฏิบัติงานได้น�ำปัญหาที่พบมาหาวิธีการแก้ไขโดย
หาแหล่งความรู้ต่างๆที่เข้าถึงได้ เช่น ศึกษาระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การแก้ปัญหาจากผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินจากหน่วยงานและคณะอื่น และสอบถามจากเจ้า
หน้าที่ของคลังของมหาวิทยาลัย
ขั้นที่ 3 “ก�ำหนดรูปแบบการจัดการปัญหา”
เมือ่ ได้องค์ความรูใ้ นการจัดการปัญหา ผูป้ ฏิบตั งิ านได้นำ� ปัญหาและองค์ความรูท้ ไี่ ด้
ไปน�ำเสนอต่อคณะกรรมการฝ่ายบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหาร
ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ระเบียบวาระที่ 5.1 โดยมติที่ประชุมให้จัดท�ำในรูปแบบ
ของการจัดการองค์ความรูโ้ ดยเป็นขัน้ ตอนกระบวนการเบิกค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการเพือ่ ให้อาจารย์
และบุคลากรสามารถน�ำไปใช้ในการศึกษาเพือ่ ประกอบในการขอเบิกค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ และ
ทราบถึงระยะขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในกรด�ำเนินการในการเบิกจ่าย
ขั้นที่ 4 “จัดท�ำระบบและกลไกการเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ”
ผูป้ ฏิบตั งิ านด�ำเนินการจัดท�ำขัน้ ตนอการเบิกค่าใช้จา่ ยการเดินทางไปราชการโดยใช้
องค์ความรู้จากประสบการณ์การท�ำงานด้านการเงินของผู้ปฏิบัติงานเอง และน�ำองค์ความรู้ที่ได้ศึกษาเพิ่ม
เติมจากแหล่งอื่นๆ เช่น คู่มือการตรวจเอกสารการเดินทางไปราชการ และองค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์จากผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินของหน่วยงานและคณะอื่นภายในมหาวิทยาลัย มาจัดท�ำระบบ
การเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการของคณะสาธารณสุขศาสตร์
ขั้นที่ 5 “เข้าถึงองค์ความรู้”
โดยได้น�ำขั้นตอนกระบวนการเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ ทดลองใช้กับ
อาจารย์ บุคลากรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ทเี่ บิกขออนุญาตไปราชการ และน�ำไปแขวนไว้ในเว็บไซต์ของ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อให้อาจารย์ บุคลากรและผู้ที่สนใจ สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้สะดวก ซึ่ง
สามารถเข้าไปศึกษาถึงกระบวนการขัน้ ตอนการเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ และการเตรียมเอกสารต่างๆ
เพื่อประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ พร้อมทั้งตัวอย่างการเขียนรายงานการเดินทางอย่าง
ละเอียดและถูกต้อง
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ขั้นที่ 6 “แบ่งปันความรู้”
โดยน�ำขัน้ ตอนกระบวนการเบิกค่าใช้จา่ ยการเดินทางไปราชการ ไปแลกเปลีย่ นเรียน
รูก้ บั คณะกรรมการฝ่ายบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารครัง้ ที่ 2/2561
ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 วาระที่ 5.1 โดยที่ประชุมมีมติให้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการฝ่ายบริหาร และน�ำขั้นตอนกระบวนการเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับอาจารย์ บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการน�ำองค์ความรู้ไปใช้ ในการ
ประชุมบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 โดยที่ประชุมมีข้อ
เสนอแนะ และจะน�ำขั้นตอนกระบวนการเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ ไปใช้ในการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ
ขั้นที่ 7 “น�ำความรู้จากการแบ่งปันมาใช้ประโยชน์”
จากการน�ำขั้นตอนกระบวนการเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการไปแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับคณะกรรมการฝ่ายบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ และอาจารย์ บุคลากร ของคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ ซึ่งได้รับข้อเสนอแนะ สิ่งที่ต้องมีเพิ่มเติมในกระบวนการขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ
ซึง่ ได้นำ� องค์ความรูท้ ไี่ ด้จากการแลกเปลีย่ นเรียนรูม้ าปรับปรุงขัน้ ตอนกระบวนการเบิกค่าใช้จา่ ยการเดินทาง
ไปราชการ ให้มีความสมบูรณ์และผู้น�ำไปใช้ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด
5. ผลลัพธ์หรือองค์ความรู้ที่ได้
องค์ความรูท้ ไี่ ด้จากกระบวนการขัน้ ตอนการเบิกค่าใช้จา่ ยการเดินทางไปราชการ คือ ระบบและ
กลไกการเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการที่ อาจารย์ บุคลากรและผู้ที่สนใจสามารถน�ำไปใช้ในศึกษา
ประกอบการเขียนขอเบิกค่าใช้จา่ ยการเดินทางไปราชการได้อย่างถูกต้อง และผูป้ ฏิบตั งิ านด้านการเงินทีท่ ำ�
หน้าที่เบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการของหน่วยงานหรือคณะสามารถน�ำไปใช้เป็นคู่มือเพื่อศึกษาถึงขึ้นตอน
กระบวนการ วิธีการ ประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างแม่นย�ำ
6. ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)
6.1 การผลักดันให้ความรู้ในการจัดท�ำคู่มือ โดยส่งเสริมสนับสนุนให้เข้าร่วมโครงการอบรมการ
เขียนคูม่ อื การปฏิบตั งิ าน ซึง่ เมือ่ มหาวิทยาลัยมีการจัดอบรมการจัดท�ำคูม่ อื การปฏิบตั งิ าน หัวหน้าส�ำนักงาน
และคณบดีจะส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมทุกครั้ง และหากบุคลากรต้องการไปฝึกอบรมภายนอกก็จะได้รับ
อนุญาตสนับสนุนงบประมาณในการเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการตามสิทธิ์
6.2 การใช้ระบบพีเ่ ลีย้ งมาเป็นทีป่ รึกษา โดยการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ และแลกเปลีย่ นเรียน
รู้กับวิทยากรและหน่วยงานอื่น โดยส�ำนักงานคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เชิญวิทยากรจากคณะ
วิทยาการจัดการ นางศิริวรรณ อิทรเศียร หัวหน้าส�ำนักงานคณบดีคณะวิทยากรจัดการ และผู้ช่วยวิทยากร
อีก 2 ท่าน มาให้ความรู้ในการจัดท�ำคู่มือการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดท�ำคู่มือการปฏิบัติ
งานร่วมกัน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์ทับแก้ว
6.3 มีการใช้กระบวนการขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ร่วมประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ก�ำหนดเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามประกาศ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนบุคลากรสายสนับสนุน คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งได้ระบุเกณฑ์เกี่ยวกับการมีขั้น
ตอนคู่มือการปฏิบัติงาน
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7. การน�ำไปใช้ประโยชน์
7.1 ได้ระบบและกลไกการเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ เพื่อให้ อาจารย์ บุคลากร และ
ใช้เป็นคูม่ อื ประกอบการเขียนเบิกค่าเดินทางไปราชการอย่างถูกต้อง และจัดเตรียมเอกสารประกอบครบถ้วน
7.2 ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินหรือผู้ที่มีหน้าที่เบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการของหน่วยงาน
สามารถใช้เป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานได้โดยเป็นมาตรฐานเดียวกัน
7.3 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน เนื่องจากการเบิกค่าเดิน
ทางไปราชการถ้าไม่มีการถูกส่งกลับมาให้แก้ไข การเบิกจ่ายงบประมาณก็รวดเร็วขึ้น และยอดการเบิกจ่าย
ของหน่วยงานก็เพิ่มขึ้น
7.4 ช่วยลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้เบิกค่าเดินทางไปราชการ ซึ่งขั้นตอน
การเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราบการสามารถใช้เป็นบรรทัดฐานให้อาจารย์ บุคลากร ได้ศึกษา    จึง
ไม่สามารถกล่าวได้ว่า “เคยท�ำแบบนี้ หรือเคยเขียนแบบนี้ ยังเบิกได้”
7.5 ช่วยประหยัดงบประมาณ เพราะการมีระบบและกลไกการเบิกค่าใช้จา่ ยการเดินทาง     ไป
ราชการท�ำให้การปฏิบัติงานผิดพลาดน้อยลง จึงท�ำให้ช่วยประหยัดทั้งงบประมาณ และเวลา
7.6 สามารถน�ำใช้ในการเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของบุคลากรได้ เพราะสามารถเช็ค
และควบคุมการปฏิบัติงานได้
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�ำความรู้ไปใช้
8.1 การสังเกต และการสอบถามจากอาจารย์ บุคลากรในคณะสาธารณสุขศาสตร์
8.2 การรวบรวมสถิตจิ ำ� นวนเรือ่ งเบิกค่าใช้จา่ ยการเดินทางไปราชการทีอ่ าจารย์ บุคลากรส่งเบิก
และไม่ถูกตีกลับให้แก้ไขลดลง
9. แหล่งอ้างอิง หรือ บุคคลอ้างอิง
รองศาสตราจารย์ รศ.ดร.พุฒิพงศ์  สัตยวงศ์ทิพย์
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
ดร.พัชรี  ศรีกุตา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
อาจารย์วรลักษณ์  สมบูรณ์นาดี
หัวหน้าส�ำนักงานคณบดี
ดร.พฤมล  น้อยนรินทร์
กรรมการฝ่ายบริหาร
นางสาวนฤพร  พร่องครบุรี
กรรมการฝ่ายบริหาร
10. ประวัติผู้เขียน
ชื่อ – นามสกุล นางสาวศุทธินี  รัตนเนนย์
สถานที่ท�ำงานปัจจุบัน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏครราชสีมา
ประวัติการศึกษา ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ)  การท่องเที่ยวและการโรงแรม
อีเมล
sutthinee.rattananen@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 083-7419486
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รูปแบบการจัดเก็บและรับ-ส่ง เอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการบริหารจัดการงานส�ำนักงานแบบมืออาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1. ที่มาและความส�ำคัญ
ส�ำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการด�ำเนินงานตามพันธกิจ
ของคณะ จึงได้ตระหนักถึงการพัฒนาประสิทธิภาพในการท�ำงาน โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้/
(Knowledge Management : KM) ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาองค์ความ
รู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงานของบุคลากรสายสนับสนุน และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากร เพื่อน�ำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง
ดังนั้น ส�ำนักงานคณบดีจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ส�ำนักงานคณบดี เพื่อด�ำเนิน
การขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของส�ำนักงานคณบดี โดยในปีงบประมาณ 2561 ได้พิจารณาองค์ความรู้
ที่มีความจ�ำเป็นในการพัฒนาการปฏิบัติงาน และสนับสนุนตอบสนองวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร จึงด�ำเนินการ
จัดกิจกรรมการจัดการความรู้หัวข้อเรื่อง “รูปแบบการจัดเก็บและรับ-ส่ง เอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
การบริหารจัดการงานส�ำนักงานแบบมืออาชีพ” ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Google Application) เพื่อ
ให้การด�ำเนินงานด้านเอกสารมีความสะดวก รวดเร็ว และช่วยลดปัญหาการสูญหายของเอกสาร รวมทั้ง
ลดการสิ้นเปลืองทรัพยากรกระดาษ ตลอดจนพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบการจัดเก็บและรับ-ส่ง เอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์
ส�ำหรับการบริหารจัดการงานของบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดส�ำนักงานคณบดี  คณะวิทยาการจัดการ
2.2 เพื่อรวบรวมองค์ความรู้และกลั่นกรองแนวปฏิบัติที่ดีส�ำหรับการพัฒนารูปแบบการจัดเก็บ
และรับ-ส่ง เอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์
2.3 เพื่อน�ำองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับรูปแบบการจัดเก็บและรับ-ส่ง เอกสารแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ส�ำหรับการบริหารจัดการงานแบบมืออาชีพ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้การปฏิบัติงาน เช่น การจัดเก็บเอกสาร การจัดส่งเอกสาร การสืบค้นเอกสาร เป็นต้น
3. ผู้ใช้ความรู้
บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ
4. มีการใช้กระบวนการจัดการความรู้
ขั้นตอนที่ 1 การบ่งชี้ความรู้
เริม่ ต้นจากการแต่งตัง้ คณะกรรมการจัดการความรูส้ ำ� นักงานคณบดี และประชุมคณะกรรมการ
เพื่อก�ำหนดหัวข้อในการด�ำเนินงานการจัดการความรู้ โดยพิจารณาองค์ความรู้ที่มีความจ�ำเป็นในการ
พัฒนาการปฏิบัติงานและตอบสนองวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
จากนั้นจึงได้ก�ำหนดหัวข้อในการด�ำเนินการการจัดการความรู้เพื่อแก้ไขและพัฒนารูปแบบการ
จัดเก็บและรับ-ส่ง เอกสาร โดยน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศ (Google Drive)
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและแสวงหาความรู้
หลังจากการประชุมคณะกรรมการจัดการความรูแ้ ละได้หวั ข้อในการด�ำเนินการแล้ว จากนัน้ ส�ำนักงานคณบดี
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ได้ดำ� เนินกิจกรรมโดยแบ่งกลุม่ บุคลากรสายสนับสนุนออกเป็น 2 กลุม่ และแต่งตัง้ หัวหน้ากลุม่ ในการด�ำเนิน
งานตาม Cop ที่ก�ำหนดไว้ ประกอบด้วย 1) Cop การรับ-ส่งเอกสาร และ 2) Cop การจัดเก็บเอกสาร
โดยในแต่ละกลุ่มจะด�ำเนินการประชุมกลุ่มสมาชิกเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยในสมาชิกแสดงความคิดเห็น
จากประสบการณ์และความรู้ภายในงานของตนเอง
จากนั้นส�ำนักงานคณบดีได้ด�ำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ หัวข้อ
“การประยุกต์ในเทคโนโลยี (Google Drive) ในการจัดเก็บและรับ-ส่งเอกสาร” ให้กบั บุคลากรสายสนับสนุน
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากบุคคลภายนอก
ขั้นตอนที่ 3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
หลังจากด�ำเนินกิจกรรมสร้างและแสวงหาความรูแ้ ล้ว ส�ำนักงานคณบดีจงึ ได้ดำ� เนินการรวบรวม
ความรู้และประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้เพื่อก�ำหนดรูปแบบการจัดเก็บและรับ-ส่ง เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและก�ำหนดรูปแบบให้การจัดเก็บและเผยแพร่องค์ความรู้
ขั้นตอนที่ 4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้
หลังจากการรวบรวมความรูก้ อ่ นจะด�ำเนินการเผยแพร่องค์ความรู้ ส�ำนักงานคณบดีจงึ ได้ดำ� เนิน
การประชุมพิจารณาเพื่อกลั่นกรองความรู้ และจัดท�ำสื่อประชาสัมพันธ์ในคณะ
ขั้นตอนที่ 5 การเข้าถึงความรู้
ส�ำนักงานคณบดีได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ เรื่อง “รูปแบบการจัดเก็บและรับ-ส่ง
เอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการบริหารจัดการงานส�ำนักงานแบบมืออาชีพ” ให้กับบุคลากร เพื่อให้
บุคลากรน�ำไปประยุกต์ในการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนที่ 6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ส�ำนักงานคณบดีได้น�ำองค์การความรู้ที่ผ่านการประมวลผลและกลั่นกรองความรู้แล้ว เผยแพร่
ผ่านทาง Social Network ของคณะ ได้แก่ ไลน์ (line) เฟสบุ๊ค (Facebook) เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 7 การเรียนรู้
น�ำองค์ความรู้รูปแบบการจัดเก็บและรับ-ส่ง เอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
6. ผลลัพธ์หรือองค์ความรู้ที่ได้
ผลการด�ำเนินงานจากกิจกรรมการจัดการความรู้หัวข้อเรื่อง “รูปแบบการจัดเก็บและจัดรับ-ส่ง
เอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการบริหารจัดการงานส�ำนักงานแบบมืออาชีพ” ที่ผ่านมานั้น สามารถ
ก�ำหนดรูปแบบ/โครงสร้างการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และขั้นตอนการส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ประกันคุณภาพ
คลังภาพคณะ

กรรมการบริหาร

อาจารยหลักสูตรการโรงแรม

อาจารยหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเที่ยว

เศรษฐศาสตร

การเงิน

นิเทศ

ทรัพยากรมนุษย

การบัญชี

โลจิสติกส

อาจารยหลักสูตรโลจิสติกส

อาจารยหลักสูตรการเงิน
อาจารยหลักสูตรการบัญชี

การโรงแรม

คอมพิวเตอร

การทองเที่ยว

การจัดการ

ภาพที่ 1 โครงสร้างการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ที่มา : กิจกรรมการจัดการความรู้หัวข้อเรื่อง “รูปแบบการจัดเก็บและรับ-ส่ง เอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์
        เพื่อการบริหารจัดการงานส�ำนักงานแบบมืออาชีพ”
โดย : ศุภฤกษ์ ค�ำแปล (2561)

คําสั่งคณะ

คําสั่งมหาวิทยาลัย

FMS-OFFICE file

คณะกรรมการบริหารคณะ
การตลาด
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บุคลากรสายสนับสนุน

อาจารยหลักสูตรการจัดการ

อาจารยหลักสูตรการตลาด
อาจารยหลักสูตรทรัพยากรมนุษย
อาจารยหลักสูตรการจัดการ
อาจารยหลักสูตรเศรษฐศาสตร

อาจารยหลักสูตรคอมพิวเตอรฯ

ดั จรากายทิ ะว ณค์ สกิ นอร ทก็ ลเ ิอร าสกอเ ์ ลฟไ บ็กเ ดั จร ากงา้ ร งสร คโ
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ภาพที่ 2 ขั้นตอนการส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ที่มา : กิจกรรมการจัดการความรู้หัวข้อเรื่อง “รูปแบบการจัดเก็บและรับ-ส่ง เอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์
     เพื่อการบริหารจัดการงานส�ำนักงานแบบมืออาชีพ”
โดย : ศุภฤกษ์ ค�ำแปล (2561)
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ภาพที่ 3 ขั้นตอนการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ที่มา : กิจกรรมการจัดการความรู้หัวข้อเรื่อง “รูปแบบการจัดเก็บและรับ-ส่ง เอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์
         เพื่อการบริหารจัดการงานส�ำนักงานแบบมืออาชีพ”
โดย : ศุภฤกษ์ ค�ำแปล (2561)
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7. ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ
7.1 ปัจจัยด้านบุคคล ส�ำนักงานคณบดีได้แต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินงาน และได้แบ่งกลุ่มใน
การด�ำเนินงานและแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มที่ช่วยผลักดันให้มีการด�ำเนินงานตามปฏิทินกิจกรรมที่ก�ำหนดไว้
7.2 ปัจจัยด้านงบประมาณ คณะได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�ำความรู้ไปใช้
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
9. บุคคลอ้างอิง
คณะกรรมการจัดการความรู้ส�ำนักงานคณบดี   คณะวิทยาการจัดการ  ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561ประกอบด้วย
ดร.ยุทธกร  ฤทธิ์ไธสง
ที่ปรึกษา
ดร.จุฑาทิพย์  สุทธิเทพ
ที่ปรึกษา
นายศุภฤกษ์  ค�ำแปล
ประธานกรรมการ
นางชญาน์นันท์  ฉิมนาคพันธุ์
รองประธานกรรมการ
นางศิริวรรณ  อินทเศียร
กรรมการ
นางสาวเครือวัลย์  คงชุ่มชื่น
กรรมการ
นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีมณีสวัสดิ์
กรรมการ
นายประเสริฐ  วงศ์สิทธิไพฑูรย์
กรรมการ
นายนราธร  สุพรมนตรี
กรรมการ
นางวาสนา  เพ็งทองหลาง
กรรมการ
นางสาวสมพร  อินทร์พงษ์
กรรมการ
นางสาวปัญจารีย์  จิระสุโข
กรรมการ
นายวงศกร  สิงหวรวงศ์
กรรมการ
นางสาวปภาดา  น้อยไพล
กรรมการ
นายไพรัช  นิ่มนาม
กรรมการ
นางสาวสุภาพร  ยอดทองหลาง
กรรมการ
นางสาวณัฐศุกาญจน์  ผ่องแผ้ว
กรรมการ
นายเรืองเดช  กุลชูศักดิ์
กรรมการ
นายเลืองสิทธิ์  กองศรีมา
กรรมการ
นางถนอม  จอนจอหอ
กรรมการ
นางสาวกันทิมา  จาระนัย
กรรมการและเลขานุการ
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10. ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล
นางสาวกันทิมา  จาระนัย
สถานที่ท�ำงานปัจจุบัน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ประวัติการศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
อีเมล
kantima.j@nrru.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 2215
ชื่อ-สกุล
นายศุภฤกษ์  ค�ำแปล
สถานที่ท�ำงานปัจจุบัน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ประวัติการศึกษา วิทยาการสารสนเทศมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อีเมล
suparoek.c@nrru.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 2255
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ฟอสซิลปลายุคจูแรสซิกพันธุ์ ใหม่ของโลก “โคราชอิกธิส จิบบัส”
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1. ที่มาและความส�ำคัญ
สถาบันวิจยั ไม้กลายเป็นหินฯ มีพนั ธกิจหลักด้านการวิจยั ซากดึกด�ำบรรพ์ ซึง่ ปัจจุบนั มีการด�ำเนิน
การวิจัยในหลายพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตจังหวัด
นครราชสีมา อาทิ พื้นที่อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติที่มีการพบช้างดึกด�ำบรรพ์และสัตว์ร่วมยุคต่างๆ อ�ำเภอ
เมืองนครราชสีมาที่มีการรายงานการค้นพบซากดึกด�ำบรรพ์ชนิดใหม่หลายชนิด รวมทั้งไดโนเสาร์ จระเข้
เต่า เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการศึกษาซากดึกด�ำบรรพ์ในเขตพื้นที่บ้านโนนสาวเอ้   อ�ำเภอวังน�้ำเขียว ซึ่ง
ซากดึกด�ำบรรพ์ของปลากระดูกแข็งที่ประกอบด้วยส่วนของรอบพิมพ์ส่วนหัวและเกล็ดปลาฝังตัวในแผ่น
หินทรายยุคจูแรสซิก หมวดหินภูกระดึง มีการค้นพบโดยชาวบ้านในพื้นที่ตั้งแต่ปี 2540 ต่อมามีการบริจาค
ตัวอย่างให้กบั ภาควิชาภูมศิ าสตร์ของสถาบันราชภัฏนครราชสีมาในขณะนัน้ จากนัน้ มีการเก็บรักษาตัวอย่าง
ณ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯเพื่อรอการศึกษาวิจัยและในปี 2558 ดร.อุทุมพร ดีศรี ดร.ลิโอเนล คาวิน
และ ผศ.ดร.ประเทือง จินตสกุล ได้ร่วมกันศึกษาและพบว่าเป็นปลาน�้ำจืดชนิดใหม่ของโลก ตั้งชื่อว่า โค
ราชอิกธิส จิบบัส ในปี 2560 จากการค้นพบดังกล่าวท�ำให้ทราบว่าเป็นปลากลุ่มต้นๆ ของสายวิวัฒนาการ
ในปลากลุม่ lepisosteiformes และยังเป็นหลักฐานแสดงถึงความหลากหลายของปลากลุม่ ดังกล่าวในหมวด
หินภูกระดึงของประเทศด้วย
เพือ่ เป็นการเผยแพร่การค้นพบปลาชนิดใหม่และท�ำให้ผสู้ นใจรับทราบข้อมูลเกีย่ วกับความส�ำคัญ
ในการค้นพบ  ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่และนักวิจัยของสถาบัน  ทั้งนี้
ยังเป็นการสนับสนุนงานวิจัย งานบริการวิขาการ และงานนิทรรศการ รวมถึงสร้างภาพลักษณ์สถาบันและ
มหาวิทยาลัยในการวิจัยด้านบรรพชีวินวิทยาให้โดดเด่น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของสถาบัน
2.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับซากดึกด�ำบรรพ์ปลาชนิดใหม่ให้กับ บุคลากร  เจ้าหน้าที่
มัคคุเทศก์  นักวิจัย  นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ
2.3 เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้เป็นที่รู้จักและทราบถึงพันธกิจของหน่วยงาน
3. ผู้ใช้ความรู้
3.1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย
3.2 เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์
3.3 บุคลากรภายในสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ
4. มีการใช้กระบวนการจัดการความรู้
การรวบรวมความรู้ น�ำไปสู่แนวปฏิบัติที่ดีทั้ง 7 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่1 การบ่งชี้ความรู้
       สถาบันได้สำ� รวจความต้องการของบุคลากรและผูท้ สี่ นใจด้านศึกษาเรือ่ งฟอสซิลปลายุคจูแรสซิก
พันธุ์ใหม่ของโลก “โคราชอิกธิส จิบบัส”   และผ่านที่ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้และมีการ
ก�ำหนดประเด็นการจัดโครงการ คือ โครงการอบรมซากดึกด�ำบรรพ์ปลาพันธุ์ใหม่ของโลก:ปลาจูแรสซิก
โคราช
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ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและแสวงหาความรู้
      สถาบันจึงได้จัดโครงการอบรมซากดึกด�ำบรรพ์ปลาพันธุ์ใหม่ของโลก:ปลาจูแรสซิกโคราช ในวัน
ที่ 5 พ.ค.60 ณ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ พร้อมวิทยากร ดร.อุทุมพร ดีศรี นักวิจัยมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ผู้ศึกษาฟอสซิลจากแหล่งบ้านโนนสาวเอ้ ต.วังหมี อ.วังน�้ำเขียว จ.นครราชสีมา
ขั้นตอนที่ 3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
จากการจัดโครงการอบรมคณะกรรมการการจัดการความรูไ้ ด้ดำ� เนินการรวบรวมความรูจ้ ากการอบรมน�ำไป
สู่แนวปฏิบัติที่ดีในรูปแบบของ คู่มือ และสามารถค้นคว้าได้ที่ห้องสมุดพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็ปไซต์ของ
สถาบัน
ขั้นตอนที่ 4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้
สถาบันน�ำความรู้จัดเก็บเป็นหมวดหมู่ไว้แล้วมาทบทวน กลั่นกรอง ให้มีความทันสมัยทางด้าน
ข้อมูลและได้จัดท�ำเป็นคู่มือและนิทรรศการ เพื่อการน�ำชมและเผยแพร่
ขั้นตอนที่ 5 การเข้าถึงความรู้
สถาบันมีการจัดช่องทางเผยแพร่ความรู้ทางช่องทางต่างๆ ที่หลากหลาย เพื่อให้บุคลากรและ
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึง ความรู้ได้สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึงอาทิเช่น ทางเว็บไซต์www.khoratfossil.org
นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจสามารถชมนิทรรศการถาวรของปลาโคราชอิกธิส ในอาคารพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์
ของสถาบัน นอกจากนี้ยังมีห้องสมุดของสถาบันไว้บริการ อีกทั้งสามารถเข้าชม หรือศึกษาข้อมูลได้จาก
บทความบนเว็ปไซต์อีกทางหนึ่งได้เช่นกัน
ขั้นตอนที่ 6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
สถาบันจัดกิจกรรมให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น โครงการNRRU : Show & Share
2017 ครั้งที่ 6 ณ เรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และมีการแจกคู่มือซากดึกด�ำบรรพ์ชนิด
ใหม่ของโคราช ส�ำหรับผู้ที่สนใจ เป็นต้นรวมไปถึงการเผยแพร่ข้อมูลจัดนิทรรศการถาวรของปลาโคราชอิก
ธิส ในอาคารพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ของสถาบัน
ขั้นตอนที่ 7 การเรียนรู้
สถาบันได้ก�ำหนดและสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ KM เรื่อง
ฟอสซิลปลายุคจูแรสซิกพันธุ์ใหม่ของโลก “โคราชอิกธิส จิบบัส” เข้ามาช่วยในการท�ำงานด้านการอนุรักษ์
เช่น       
ด้านการวิจัย น�ำไปใช้จริงเกี่ยวกับการอนุรักษ์ และมีผลงานวิจัยตีพิมพ์
Deesri, U., Jintasakul, P., and Cavin, L. (2016). A new Ginglymodi (Actinopterygii, Holostei) from the Late Jurassic–Early Cretaceous of Thailand, with comments on the
early diversification of Lepisosteiformes in Southeast Asia. Journal of Vertebrate Paleontology. DOI: 10.1080/02724634.2016.1225747.
ด้านการน�ำชม เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้กับนักท่องเที่ยว  
ด้านนิทรรศการ มีการจัดท�ำนิทรรศการถาวรของปลาโคราชอิกธิส ในอาคารพิพธิ ภัณฑ์ไดโนเสาร์
ของสถาบัน ที่ได้รับองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ
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5. ผลลัพธ์หรือองค์ความรู้ที่ได้

ปลาชนิดนี้เป็นปลากระดูกแข็งโบราณสกุลใหม่และชนิดใหม่ของโลก ตั้งชื่อว่า โคราชอิกธิส
จิบบัส (Khoratichthys gibbus; โดย khorat=โคราช, ichthys=ปลากระดูกแข็ง, gibbus=โหนก) ซึ่งมี
ลักษณะดังนี้ ขนาดรูปร่างยาว 36 ซม. กว้าง 12 ซม. หนา 8 ซม. บริเวณคอแสดงลักษณะเป็นโหนก
ชัดเจน จนเป็นที่มาของชื่อ “จิบบัส” ล�ำตัวปกคลุมด้วยเกล็ดรูปสี่เหลี่ยมและมีเกล็ดตรงสันกลางหลังที่ยาว
แหลมคล้ายหนาม มีกระดูกปิดส่วนแก้ม กระดูกที่ล้อมรอบเบ้าตา มีน้อยชิ้น และกระดูกปิดเหงือกมีรูป
ร่างเป็นทรงสี่เหลี่ยม
ในการศึกษาถึงความสัมพันธ์ทางวิวฒั นาการของปลากระดูกแข็งทีม่ กี า้ นครีบในกลุม่ จิงกลีโมเดีย
น(กลุ่มปลามีเกล็ดสี่เหลี่ยม) ทั้งหมด 25 สกุล พบว่า ปลาสกุลโคราชอิกธิส แสดงลักษณะพื้นฐานที่สุด
ของปลาในอันดับ เลปิซอสติฟอร์ม (Lepisosteiformes) หรืออันดับอัลลิเกเตอร์การ์ (ปลาปากจระเข้) นั่น
แสดงว่าเป็นพวกปลากลุ่มแรก ๆ สุด หรือมีวิวัฒนาการต�่ำสุดในอันดับปลาดังกล่าว นอกจากนี้ ปลาโค
ราชอิกธิส ยังเป็นหลักฐานทีแ่ สดงถึงความหลากหลายของปลาจิงกลีโมเดียน ทีพ่ บในหมวดหินภูกระดึงของ
ไทยอีกด้วย และจากความหลากชนิดของปลาจิงกลีโมเดียนดังกล่าวซึ่งพบในสภาพแวดล้อมน�้ำจืดของช่วง
เวลาตั้งแต่กลางยุคจูแรสซิกถึงต้นยุคครีเทเชียสของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพใน
การครอบครองพื้นที่แหล่งน�้ำจืดของปลาเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีตลอดเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทย
เรามีการค้นพบฟอสซิลปลาจิงกลีโมเดียนในปลายยุคจูแรสซิกถึงต้นยุคครีเทเชียส ในหลายพื้นที่บริเวณ
ที่ราบสูงโคราช ชนิดแรกที่ค้นพบและตีพิมพ์โดย Cavin และคณะ ในปี 2003 มาจากแหล่งภูน�้ำจั้น หมวด
หินภูกระดึง จังหวัดกาฬสินธุ์ เคยตั้งชื่อว่า “เลปิโดเทส” พุทธบุตรเอนซิส ซึ่งต่อมาพบตัวอย่างที่สมบูรณ์
มากขึ้น จึงท�ำการศึกษาใหม่โดย Cavin และคณะ ในปี 2013 และตั้งเป็นปลาสกุลใหม่ว่า ไทยอิกธิส อีก
ชนิดต่อมา คือ อิสานอิกธิส พาลัสทริส พบในแหล่งเดียวกันกับไทยอิกธิส และอีกชนิดคือ อิสานอิกธิส
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เลิศบุศย์ศรี พบในแหล่งภูนอ้ ย จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึง่ จากข้อมูลการศึกษาล�ำดับความสัมพันธ์ทางวิวฒั นาการ
พบว่า ทั้ง ไทยอิกธิส และ อิสานอิกธิส จัดเป็นพวก เลปิซอสติฟอร์ม พวกแรก ๆ (basal) แต่ โคราช
อิกธิส นี้ปรากฏล�ำดับความสัมพันธ์ที่บ่งบอกว่าเป็นพวกแรกสุด (basal most) ท�ำให้การค้นพบปลากระ
ดูกแข็งโคราชครัง้ นี้ เป็นหลักฐานบ่งชีถ้ งึ การแพร่กระจายพันธุป์ ลาน�ำ้ จืดในอันดับเลปิซอสติฟอร์มจากเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้สู่ภูมิภาคอื่นของโลก
6. ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)
6.1 สถาบันมีพนั ธกิจหลักด้านการวิจยั ซากดึกด�ำบรรพ์ ซึง่ ปัจจุบนั มีการด�ำเนินการวิจยั ในหลาย
พืน้ ทีใ่ นภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเขตจังหวัดนครราชสีมา อาทิ พืน้ ที่
อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติที่มีการพบช้างดึกด�ำบรรพ์และสัตว์ร่วมยุคต่าง ๆ อ�ำเภอเมืองนครราชสีมาที่มีการ
รายงานการค้นพบซากดึกด�ำบรรพ์ชนิดใหม่หลายชนิด รวมทั้งไดโนเสาร์ จระเข้ เต่า เป็นต้น
6.2 สถาบันได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของฟอสซิลจึงได้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การค้นพบ
ปลาชนิดใหม่และท�ำให้ผู้สนใจรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความส�ำคัญในการค้นพบ จึงท�ำให้เกิดประเด็นการ
จัดการความรู้ในเรื่องของฟอสซิลปลายุคจูแรสซิกพันธุ์ใหม่ของโลก “โคราชอิกธิส จิบบัส”โดยทางสถาบัน
ได้เชิญวิทยากรทีเ่ ป็นผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านมาเป็นผูใ้ ห้ความรู้ ได้แก่ ดร.อุทมุ พร ดีศรี นักวิจยั มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ผู้ศึกษาฟอสซิลจากแหล่งบ้านโนนสาวเอ้ ต.วังหมี อ.วังน�้ำเขียว จ.นครราชสีมา
6.3 ผู้อ�ำนวยการสถาบัน เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยซากดึกด�ำบรรพ์ และมี
การผลักดันงานวิจัยตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
7. การน�ำไปใช้ประโยชน์
7.1 งานวิจัยตีพิมพ์ ด้านบรรพชีวินวิทยา  Deesri, U., Jintasakul, P., and Cavin, L.
(2016). A new Ginglymodi (Actinopterygii, Holostei) from the Late Jurassic–Early Cretaceous
of Thailand, with comments on the early diversification of Lepisosteiformes in Southeast
Asia. Journal of Vertebrate  Paleontology. DOI: 10.1080/02724634.2016.1225747.
7.2 สามารถน�ำงานวิจัยไปต่อยอดหรือไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยต่อไปได้ในอนาคต
7.3 บุคลากรและมัคคุเทศก์ในสถาบันได้รับความรู้และสามารถเผยแพร่ให้แก่นักท่องเที่ยวและ
ผู้ที่สนใจได้อย่างถูกต้องและแม่นย�ำ
7.4 คูม่ อื การน�ำชมของมัคคุเทศก์ เพือ่ ให้คนทีท่ ำ� งานแทนกันสามารถอ่านคูม่ อื และปฏิบตั หิ น้าที่
แทนกัน
7.5 มีนิทรรศการถาวรของปลาโคราชอิกธิส จิบบัส ในอาคารพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ของสถาบัน
และร่วมจัดนิทรรศการภายนอกเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับปลาจูแรสซิกโคราช
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�ำความรู้ไปใช้
ใช้วิธีการประเมินผลแบบเชิงส�ำรวจ โดยการใช้แบบสอบถามการประเมินผลแสดงความคิดเห็น
จากนักท่องเที่ยว ความพึงพอใจการให้ข้อมูลความรู้จากเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ พร้อมแสดงข้อเสนอแนะ ซึ่ง
สถาบันมีการประเมินผลประจ�ำเดือน ได้คะแนน 4.44 จากคะแนนเต็ม 5 ผลการประเมินระดับดีมาก
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9. แหล่งอ้างอิง หรือ บุคคลอ้างอิง
9.1 แหล่งที่พบฟอสซิล  จากแหล่งบ้านโนนสาวเอ้ ต.วังหมี อ.วังน�้ำเขียว จ.นครราชสีมา
9.2 ตัวอย่าง ฟอสซิลปลายุคจูแรสซิกพันธุ์ใหม่ของโลก “โคราชอิกธิส จิบบัส” ณ ห้องคลัง
ซากดึกด�ำบรรพ์ของสถาบัน
9.3 บุคคลอ้างอิง
ผศ.ดร.ประเทือง จินตสกุล
ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน ฯ
ดร.อุทุมพร ดีศรี
นักวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     ดร.ลิโอเนล คาวิน
10. ประวัติผู้เขียน
คณะกรรมการการจัดการความรู้ของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ต.สุรนารี อ.เมือง  
จ.นครราชสีมา เบอร์โทรติดต่อ 044-370739-40 หรือ www.khoratfossil.com
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สร้างสรรค์ สามัคคี ผลสัมฤทธิ์ งานดีเพื่อองค์กร
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1. ที่มาและความส�ำคัญ
ส�ำนักงานคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นหน่วยงานสนับสนุนทีใ่ ห้การสนับสนุนภารกิจการ
เรียนการสอน  การจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน พัฒนาสิ่งเรียนรู้  งานวิจัย กิจการนักศึกษา
งานประเมินคุณภาพการศึกษา งานงบประมาณการเงิน  การปฏิบัติงานมุ่งเน้นการให้บริการเพื่อสนับสนุน
งานสายวิชาการให้บรรลุวัตถุประสงค์เกิดประโยชน์สูงสุด  บุคลากรของส�ำนักงานคณบดีคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ ของการบริหารจัดการทรัพยากรภายใต้การก�ำกับดูแลทีด่   
ี หลักส�ำคัญ
ของการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร คือการยึดถือความรักความสามัคคีในองค์กร มาสร้างความเข้ม
แข็งให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม  การสร้างความรักความสามัคคีในองค์กร ได้ให้ความส�ำคัญของการเข้า
ร่วมกิจกรรมที่จะท�ำให้บุคลากรได้มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่ม เพราะความสามัคคี คือ ความพร้อม
เพรียงกัน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน ร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่ต้องการ เกิดการ
ด�ำเนินงานอย่างสร้างสรรค์ ปราศจากการทะเลาะวิวาท ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน เป็นการยอมรับความมี
เหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด เปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้บทบาท
ของตน ทั้งในฐานะผู้น�ำและผู้ตามที่ดี มีความมุ่งมั่นต่อการรวมพลัง ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อให้การงาน
ส�ำเร็จลุล่วง แก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งได้ เป็นผู้มีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างทาง ความคิด ความ
เชื่อ พร้อมที่จะปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกัน
ดังนัน้ กระบวนการจัดการความรูใ้ นส�ำนักงานคณบดี จึงมีความส�ำคัญทีจ่ ะต้องด�ำเนินการอย่าง
เป็นระบบ มีกลไกขับเคลื่อนที่ดีมีการสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ความ
รู้ และมีการน�ำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมเพื่อมุ่งสู่การเป็น “ส�ำนักงานคณบดี
แห่งการเรียนรู้น�ำไปสู่ความส�ำเร็จ”
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อได้แนวทางการส่งเสริมความสามัคคีในองค์กร
2.2 เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการท�ำงาน สนับสนุนให้บุคลากรได้ท�ำกิจกรรมร่วมกัน
2.3 เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ในการท�ำงาน
3. ผู้ใช้ความรู้
3.1 ผู้บริหารองค์กร
3.2 บุคลากรสายสนับสนุน
3.3 กลุ่มบุคคล ชมรมต่างๆ
4. มีการใช้กระบวนการจัดการความรู้
กระบวนการทีช่ ว่ ยให้เกิดการพัฒนาการของความรู้ หรือการจัดการกับความรูท้ จี่ ะเกิดขึน้ ภายใน
องค์กรซึ่งมีดังนี้
4.1 บ่งชี้ความรู้ ส�ำนักงานคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มุ่งเน้นการให้บริการเพื่อสนับสนุน
งานสายวิชาการให้บรรลุวัตถุประสงค์เกิดประโยชน์สูงสุด  บุคลากรของส�ำนักงานคณบดีคณะสาธารณสุข

ี ่ ี 177
มหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 7 : NRRU Show & Share 2018 แนวปฏิบัติทด

ศาสตร์ ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ ของการบริหารจัดการทรัพยากรภายใต้การก�ำกับดูแลทีด่ ี หลักส�ำคัญ
ของการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร คือการยึดถือความรักความสามัคคีในองค์กร มาสร้างความเข้ม
แข็งให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม  การสร้างความรักความสามัคคีในองค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานส�ำคัญของ
การน�ำไปสู่ความส�ำเร็จในการท�ำงาน และบรรลุพันธะกิจของหน่วยงาน ดังนั้น จึงก�ำหนดหัวข้อการจัดการ
ความรู้เรื่อง “สร้างสรรค์ สามัคคี ผลสัมฤทธิ์งานดีเพื่อองค์กร”
4.2 สร้างและแสวงหาความรู้ แนวทางการสร้างความสามัคคีในหน่วยงานเกิดจากนโยบายที่ดี
ของผู้บริหารและวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนให้บุคลากรภายในหน่วยงาน มีความรัก ความสามัคคี จาก
การแลกเปลีย่ นประสบการณ์การท�ำงานร่วมกับหน่วยงานอืน่ และประสบการณ์จากการท�ำงานของบุคลากร
ในหน่วยงาน
4.3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ ส�ำนักงานคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ประชุมเพื่อแลก
เปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกัน ทัง้ แบบทางการและไม่เป็นทางการ เพือ่ พิจารณาปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความส�ำเร็จของงาน
และความสามัคคีของบุคลากรในองค์กร มีปัจจัยในการน�ำไปสู่ความส�ำเร็จ ดังนี้
1. การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลภายในหน่ ว ยงาน “บุ ค ลากรน้ อ ยแต่ ไ ม่ ด ้ อ ย
ประสิทธิภาพ”
2. ความรักอันเหนียวแน่นท�ำ(งาน)แทนกันได้ “ไม่ใช่แฟนท�ำแทนกันได้”
3. ความแตกต่างกันของช่วงวัย “ต่างแค่วัยแต่ใจเดียวกัน”
4. แนวคิดทัศนคติที่ดีต่อการท�ำงานร่วมกัน “สัมพันธภาพดีชีวีสุขสันต์”
5. ผู้น�ำที่คอยส่งเสริมความสามัคคี มีการวางตัวเป็นแบบอย่างที่ดี “ผู้น�ำดีชี้ทาง
ส�ำเร็จ”
6. กิจกรรมที่ส่งเสริมความรักความสามัคคีในองค์กร “สามัคคีคือพลัง”
7. สวัสดิการที่มั่นคงพร้อมสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการท�ำงาน “สวัสดิการดี มีชัย
ไปกว่าครึ่ง”
4.4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ ส�ำนักงานคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้น�ำผล
จากการจัดการความรู้มารวบรวม และจัดท�ำเป็นใบปลิว
4.5 การเข้าถึงความรู้ ส�ำนักงานคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้นำ� ผลจากการจัดการความ
รู้มารวบรวม และจัดท�ำเป็นใบปลิว และมีการเผยแพร่ลงเว็บไซต์คณะ และ Facebook fan page
4.6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ส�ำนักงานคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้กับสโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตร ฝ่ายงานต่างๆ ภายในคณะ
และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะ
4.7 การเรียนรู้ หน่วยงานที่ได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้น�ำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
สร้างความสัมพันธ์อันดีในหน่วยงานตามบริบทของตน
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5. ผลลัพธ์หรือองค์ความรู้ที่ได้ องค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สร้างสรรค์ สามัคคี
ผลสัมฤทธิ์งานดี
เพื่อองค์กร

การบริหารทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงาน

“บุคลากรน้อยไม่ด้อย
คุณภาพ” ท�ำงานด้วย
ความมุ่งมั่นเต็มก�ำลัง

ความรักอันเหนียวแน่นท�ำ (งาน) แทนกันได้

“ไม่ใช่แฟนท�ำแทนกัน
ได้” การช่วยกันท�ำงาน
งานไม่สะดุด

ความแตกต่างกันของช่วงวัย

“ต่างแค่วัยแต่ใจเดียวกัน”
การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

แนวคิดทัศนคติการท�ำงานร่วมกัน

“สัมพันธภาพดีชีวี
สุขสันต์”การยอมรับข้อ
แตกต่างของแต่ละบุคคล

ผู้น�ำเป็นแบบอย่างที่ดี

“ผู้น�ำดีชี้ทางส�ำเร็จ”เป็น
แบบอย่างที่ดีและให้การ
ส่งเสริมสนับสนุน

กิจกรรมที่ส่งเสริมความรักความสามัคคี

“สามัคคีคือพลัง”
มีกิจกรรมร่วมกัน
การบ�ำเพ็ญประโยชน์

สวัสดิการที่ดี

“สวัสดิการดีมีชัยไปกว่า
ครึ่ง”การสร้างขวัญและ
ก�ำลังใจให้กับบุคลากร

องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ คือ วิธีการที่ท�ำให้บุคลากรซึ่งมีน้อยสามารถปฏิบัติงาน
ได้ส�ำเร็จและมีความสุข โดยใช้แนวทางด�ำเนินการตามแนวคิด “สร้างสรรค์ สามัคคี ผลสัมฤทธิ์งานดี เพื่อ
องค์กร” มีปัจจัยดังนี้
5.1 การบริหารทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงาน “บุคลากรน้อยแต่ไม่ด้อยประสิทธิภาพ”
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นคณะที่เกิดขึ้นใหม่ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ด้วย
จ�ำนวนบุคลากรที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด อาจเกิดปัญหาในการที่มีภาระงานมากเกินกว่าจ�ำนวนบุคลากร แต่ผู้
บริหารและเจ้าหน้าที่ก็ร่วมกันวางแผนจัดสรรภาระงาน และปรับภาระงานให้เหมาะสมกับบุคลากรภายใน
หน่วยงาน บุคลากรมีความสัมพันธ์ค่อนข้างใกล้ชิดสนิทสนมกัน การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย บุคลากรมีสว่ นกระตุน้ ให้ทกุ คนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านัน้ แต่ไม่วา่ จ�ำนวน
บุคลากรจะมีมากหรือน้อย ก็ไม่ส�ำคัญไปกว่าการสามารถท�ำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี ดังค�ำกล่าวที่ว่า
“บุคลากรน้อยแต่ไม่ด้อยประสิทธิภาพ”
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5.2 ความรักอันเหนียวแน่นท�ำ (งาน) แทนกันได้ “ไม่ใช่แฟนท�ำแทนกันได้”
บุคลากรมีภาระงานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามบางครั้งผู้รับผิดชอบงานหลักไม่
สามารถปฏิบัติงานดังกล่าวได้ จึงมีการมอบหมายงานนี้ให้ท�ำแทนกัน ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบติดภารกิจหรือ
ลาป่วยกะทันหัน เพื่อให้งานด�ำเนินไปอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีการมอบหมายงานแล้ว ยังส่งเสริมให้บุคลากรที่
ท�ำงานแทนกันไปเพิ่มเติมความรู้ร่วมกับผู้รับผิดชอบงานหลักด้วย หรือให้ผู้รับผิดชอบงานหลักมาถ่ายทอด
ความรูห้ รือแบ่งปันความรูห้ ลังไปอบรมให้ผปู้ ฏิบตั งิ านแทนทราบเพือ่ ทีจ่ ะปฏิบตั งิ านได้ตรงกัน การทีบ่ คุ ลากร
สามารถท�ำงานแทนกันได้ทำ� ให้เกิดผลดีในแง่การกระจายภาระงานหรือแบ่งงานกันอย่างสมดุล ไม่หนักและ
ไม่กระจุกตัวอยูท่ คี่ นใดคนหนึง่ มากเกินไป นอกจากทีย่ กตัวอย่างมาแล้วนัน้ งานบางงานทีไ่ ม่มคี ำ� สัง่ ให้ปฏิบตั ิ
งานแทนกัน เราก็สามารถท�ำแทนกันได้อย่างเต็มก�ำลังและความสามารถด้วยความเต็มใจ เพือ่ ให้การท�ำงาน
ของหน่วยงานเราด�ำเนินไปได้อย่างราบรื่น ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน ดังค�ำกล่าวที่ว่า “ไม่ใช่แฟนท�ำแทนกันได้”
5.3 ความแตกต่างกันของช่วงวัย “ต่างแค่วัยแต่ใจเดียวกัน”
ถึงแม้บุคลากรจะมีอายุที่แตกต่างกัน อย่างที่หลาย ๆ คนกล่าวว่า ช่องว่างระหว่างวัยเป็น
สาเหตุหนึ่งของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร แต่คณะเราไม่เป็นเช่นนั้น เพราะช่วงอายุที่แตกต่างกันส่งผล
ให้คนในองค์กรมีพฤติกรรม ความคิด การตัดสินใจ ความเชื่อ และประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกัน ความ
หลากหลายเหล่านั้นก่อให้เกิดมุมมองที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ ท�ำให้การท�ำงานมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้น อยู่ร่วม
กันอย่างมีความสุข และพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพ การประสบความส�ำเร็จในการท�ำงานนั้น แม้หน่วยงาน
จะมีบคุ ลากรทีต่ า่ งวัยกัน แต่หากเราก้าวไปในทิศทางเดียวกัน รวมกลุม่ เข้าด้วยกันเพือ่ ท�ำหน้าทีอ่ ย่างดีทสี่ ดุ
อาศัยความรูค้ วามสามารถของคนในแต่ละวัย และให้ความส�ำคัญซึง่ กันและกัน จะท�ำให้งานส�ำเร็จลุลว่ งไป
ได้โดยง่าย ดังค�ำกล่าวที่ว่า “ต่างแค่วัยแต่ใจเดียวกัน”
5.4 แนวคิดทัศนคติที่ดีต่อการท�ำงานร่วมกัน “สัมพันธภาพดีชีวีสุขสันต์”
การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเป็นพื้นฐานส�ำคัญในการท�ำงานเป็นทีม ซึ่งส�ำนักงานคณบดีคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ เป็นองค์กรแห่งการท�ำงานที่อบอุ่น เราเริ่มต้นยามเช้าที่สดใส ด้วยการทักทาย “สวัสดี”
อยูด่ ว้ ยกันแบบสนิทสนมเป็นครอบครัว มีความเป็นกันเอง ช่วยเหลือกันอย่างเต็มก�ำลังทัง้ กายและใจ เอือ้ เฟือ้
เผื่อแผ่ มีน�้ำใจโอบอ้อมอารีต่อกัน  เคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ด้วยบุคลิกภาพและนิสัยส่วนตัวที่เรา
ทุกคนมีคล้ายๆกันนั้น แต่ไม่ใช่แค่รูปร่างหน้าตา ท่าทางและการแต่งกายที่ดีเท่านั้น รวมถึงสิ่งที่อยู่ภายใน
คือ ความคิด ค่านิยม ทัศนคติ วิสัยทัศน์ รู้จักกาลเทศะ รู้จักแสดงออกเรื่องอารมณ์อย่างเหมาะสม และ
สามารถสร้างความสัมพันธ์กบั บุคคลรอบข้างได้เป็นอย่างดี และนีค่ อื เสน่หอ์ กี อย่างหนึง่ ทีพ่ วกเรามี เป็นทีร่ กั
ใคร่ และเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน มีความคิดบวก ทัศนคติ มุมมองเป็นบวก ยิ้มแย้มแจ่มใส สร้าง
ความประทับให้กับผู้อื่นเสมอ ซึ่งเราจะท�ำงานกันด้วยรอยยิ้ม ท�ำให้เราท�ำงานกันอย่างมีความสุข จริงใจให้
ความช่วยเหลือกันและช่วยกันแก้ปัญหาต่าง ๆ ทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นในการท�ำงานและเรื่องส่วนตัว ที่เกิดขึ้นด้วย
ความจริงใจ ซึง่ ความจริงใจนัน้ ส่งผลให้เราเป็นผูร้ บั ฟัง และเป็นผูใ้ ห้ทดี่ ี สมัครสมานสามัคคีรกั ใคร่ปรองดอง
กัน มีความประนีประนอมต่อกัน มีความร่วมมือกัน ให้อภัยซึ่งกันและกัน ดังค�ำกล่าวที่ว่า “สัมพันธภาพ
ดีชีวีสุขสันต์”
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5.5 ผู้น�ำที่คอยส่งเสริมความสามัคคี มีการวางตัวเป็นแบบอย่างที่ดี “ผู้น�ำดีชี้ทางส�ำเร็จ”
ผู้น�ำที่คอยส่งเสริมความสามัคคี มีการวางตัวเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�ำให้องค์กร
ประสบความส�ำเร็จ ให้บรรลุตามเป้าหมาย พันธกิจ และวิสัยทัศน์ ผู้บริหารที่มีความรู้และทักษะในการ
บริหาร มีภาวะผูน้ ำ 
� สามารถน�ำพาองค์กรให้มคี วามเป็นน�ำ้ หนึง่ ใจเดียวกันทีป่ ฏิบตั งิ านเพือ่ มุง่ ไปสูเ่ ป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ร่วมกัน ซึ่งผู้บริหารของคณะสาธารณสุขศาสตร์นั้น ได้ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานของคณะให้
ประสบความส�ำเร็จ โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพในทุกด้าน ทั้งด้านการปฏิบัติงาน
ความก้าวหน้าในต�ำแหน่งงาน การศึกษาในระดับทีส่ งู ขึน้ และส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ เพือ่ สร้างความ
สามัคคีในองค์กร ยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากรในด้านการวางตัว การให้ความเคารพซึ่งกันและกัน
เคารพในสิทธิของทุกคน มีความเป็นธรรม และใช้การบริหารตามหลักวิถีพุทธ อย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อ
ให้ทุกคนในองค์กรมีสติ ความมั่นคง และมีความสุข จึงท�ำให้บุคลากรทุกคนในองค์กร มีความมุ่งมั่นตั้งใจ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้  ดังค�ำกล่าวที่ว่า “ผู้น�ำดีชี้ทางส�ำเร็จ”
5.6 กิจกรรมที่ส่งเสริมความรักความสามัคคีในองค์กร “สามัคคีคือพลัง”
เมื่อเกิดปัญหาขึ้น บุคลากรปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ด้วยการยอมรับ
ความแตกต่างและเห็นคุณค่าของกันและกัน มีความรู้สึกปลอดภัยที่จะอยู่ร่วมกัน เกิดจากการมีกิจกรรมที่
ส่งเสริมความรักความสามัคคี เริ่มจากกิจกรรมเล็กๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  เช่น การรับ
ประทานอาหารร่วมกัน เล่นกีฬา ออกก�ำลังกาย การร่วมงานบุญประเพณี ของบุคลากร นักศึกษา ศิษย์
เก่า กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมจิตอาสา บ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ของคณะและมหาวิทยาลัย จึง
ท�ำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  แบ่งปันประสบการณ์ ร่วมแก้ไขปัญหา การปรับตัวเข้าหากัน ให้การช่วย
เหลือเกื้อกูลกัน สามารถสมานน�้ำใจผู้อื่นได้ และจะน�ำไปสู่การร่วมมือเพื่อก่อประโยชน์แก่ทุกฝ่าย ดังค�ำ
กล่าวที่ว่า “สามัคคีคือพลัง”
5.7 สวัสดิการทีม่ นั่ คงพร้อมสิง่ อ�ำนวยความสะดวกในการท�ำงาน “สวัสดิการดี มีชยั ไปกว่าครึง่ ”
การมีสวัสดิการทีม่ นั่ คง พร้อมทัง้ สิง่ อ�ำนวยความสะดวกในการท�ำงาน ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ที่ดีในการท�ำงาน เป็นสิ่งจูงใจให้บุคลากรมีขวัญและก�ำลังใจที่ดี ซึ่งคณะได้จัดสวัสดิการ ได้แก่  เงินช่วย
เหลืออุบัติเหตุฉุกเฉิน การจัดกระเป๋ายาปฐมพยาบาลประจ�ำหน่วยงาน การประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการ
ป้องกันโรค การจัดสภาพแวดล้อมที่ท�ำงานให้ถูกสุขลักษณะ การสนับสนุนค่าตอบแทนเพิ่มเติมส�ำหรับ
บุคลากรที่ท�ำงาน เสาร์ - อาทิตย์   (จากงบประมาณส่วนตัวของคณบดี)การจัดหาน�้ำดื่มให้กับบุคลากร
การตัดชุดสูทของหน่วยงาน การตัดชุดผ้าไทย กิจกรรมสุขสันต์วนั เกิด กิจกรรมแสดงความยินดีเมือ่ บุคลากร
ประสบความส�ำเร็จในด้านต่าง ๆ และสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาสมรรถนะ ทักษะความรู้ ความ
สามารถในการปฏิบัติงาน เช่น การอบรมภาษาอังกฤษ การอบรมด้านคอมพิวเตอร์ เป็นต้น รวมทั้ง การ
เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ดังค�ำกล่าวที่ว่า “สวัสดิการดี มีชัยไปกว่าครึ่ง”
6. ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)
6.1 ด้านนโยบายและแผนงาน
      6.1.1 ผู้บริหารมีนโยบายให้หน่วยงานด�ำเนินการจัดการความรู้
6.1.2 มีแผนงานการจัดการความรู้ของส�ำนักงานคณบดีที่ชัดเจน
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6.2 ด้านบุคลากร
   
6.2.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินงานการจัดการความรู้
   
6.2.2 มีหัวหน้าทีมช่วยผลักดันให้มีการด�ำเนินการจัดการความรู้
6.3 ด้านการสนับสนุนงบประมาณ
     มีการจัดสรรงบประมาณส�ำหรับการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้
6.4. ด้านเวลาและสถานที่
      มีการก�ำหนดสถานที่ วัน และเวลาส�ำหรับการจัดการความรู้ที่ชัดเจน
7. การน�ำไปใช้ประโยชน์
7.1 ได้แนวทางการสร้างความสามัคคีในองค์กรและน�ำไปสู่ความส�ำเร็จในการท�ำงาน
7.2 สร้างบรรยากาศในการท�ำงานที่ดีและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
7.3 บุคลากรน�ำไปปรับใช้กบั หน่วยงานหรือการท�ำงาน เพือ่ สร้างความสุขให้เกิดขึน้ ในการท�ำงาน
7.4 ทุกหน่วยงานมีการน�ำเสนอและสรุปองค์ความรู้แนวปฏิบัติที่ดี
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�ำความรู้ไปใช้
8.1 แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม “สร้างสรรค์ สามัคคี ผลสัมฤทธิ์ งานดีเพื่อองค์กร”
8.2 การสังเกต และการสัมภาษณ์บุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ
8.3 ส่งบทความแนวปฏิบัติที่ดีเข้าร่วมกิจกรรม Show & Share 2018
9. แหล่งอ้างอิง หรือ บุคคลอ้างอิง
9.1 แผนการจัดการความรู้ส�ำนักงานคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
9.2 บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์
9.3 สโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
10. ประวัติผู้เขียน
ส�ำนักงานคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
อาคารยุพราชเบญจมงคล (อาคาร 31) ชั้น 2
หมายเลขโทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 1223,1224
โทรสาร 044-259009
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ความประทับใจ “สร้างสรรค์ สามัคคี ผลสัมฤทธิ์งานดี เพื่อองค์กร”

“ผู้น�ำดีชี้ทางส�ำเร็จ”
ใช้การบริหารตามหลักวิถีพุทธ อย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อให้ทุกคนในองค์กรมีความสุข

“สร้างสรรค์ สามัคคี ผลสัมฤทธิ์งานดี เพื่อองค์กร”
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Happy กับงาน ด้วย Google Calendar
CoP 3 : Google Calendar ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1. ที่มาและความส�ำคัญ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากแผนการจัดการความรู้ระดับมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
จัดการความรู้ ส�ำนักงานอธิการบดี ได้ถอดเป็นแผนของระดับส�ำนัก เพื่อถ่ายทอดสู่หน่วยงานในสังกัด 10
หน่วยงาน โดยใช้กระบวนการชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ในการด�ำเนินการ
จัดการความรู้ แบ่งได้เป็น 5 CoP และบริการปฏิทินออนไลน์ของ Google (Google Calendar) เป็น
CoP หนึ่งที่ด�ำเนินการโดยใช้เทคนิค วิธีการ และกระบวนการจัดการความรู้ที่เป็นไปตามแนวทางของ
ส�ำนักงานอธิการบดี และมหาวิทยาลัย Google Calendar เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มหาวิทยาลัยได้จัดสรร
ไว้เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร ดังนั้น คณะกรรมการด�ำเนินการ CoP : การใช้งาน
Google Calendar มีความเห็นตรงกันว่า การศึกษาเรียนรู้ การน�ำไป ใช้จริง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ในการใช้ และเทคนิควิธีการที่แตกต่างของแต่ละคน จะน�ำไปสู่การใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ
สนับสนุนการปฏิบตั งิ านทีม่ อี ยูไ่ ด้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เกิดผลดีตอ่ การปฏิบตั งิ านของบุคลากร หน่วยงาน
และมหาวิทยาลัย
CoP : Google Calendar เป็นโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้กระบวนการจัดการความรู้ และ
เป็นจุดเริ่มต้นสู่การเป็น Best Practice ที่สอดคล้องกับพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งการที่
บุคลากรสามารถบูรณาการการจัดการความรู้กับงานประจ�ำ  มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ การใช้ และสะท้อน
ผลลัพธ์ส่วนหนึ่งของการผลักดันให้เกิดระบบสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในภาพรวมต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถใช้งาน Google Calendar และแบ่งปันปฏิทิน เพื่อใช้ร่วมกันผู้อื่นได้
2.2 เพื่อให้ผู้ศึกษาน�ำความรู้การใช้งาน Google Calendar ไปใช้กับการปฏิบัติงานและหน่วย
งานได้
2.3 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายส�ำหรับ CoP : การใช้งาน Google
Calendar
3. ผู้ใช้ความรู้
คณะกรรมการด�ำเนินการ CoP : การใช้งาน Google Calendar หรือผู้ที่สนใจทั่วไป
4. มีการใช้กระบวนการจัดการความรู้
การด�ำเนินการจัดการความรู้ของคณะกรรมการด�ำเนินการ CoP : การใช้งาน Google Calendar ส�ำนักงานอธิกาบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีกระบวนการ 6 ขั้นตอน ดังนี้
4.1 “รู้จักตัวรู้จักใจ”
การด�ำเนินการจัดการความรู้ มีเป้าหมายหลักในการด�ำเนินงาน คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
คณะกรรมการด�ำเนินการ CoP : การใช้งาน Google Calendar โดยมีที่ปรึกษา คือ อาจารย์เมธี  กีรติ
อุไร รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานอธิการบดี คณะกรรมการได้มีการประชุมเพื่อก�ำหนดประเด็นความรู้และ
ก�ำหนดปฏิทินการด�ำเนินงาน CoP : การใช้งาน Google Calendar เพื่อเป็นแนวทางในการประชุม
ติดตาม และรายงานผลการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการได้แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Google Calendar พบว่า มีทั้งที่เคย
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ใช้งาน และที่ไม่เคยใช้งาน มีการประเมินความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นโดยได้ท�ำการบันทึกความเข้าใจ เพื่อ
น�ำไปสู่การวิเคราะห์ก�ำหนดประเด็นการเรียนรู้ และแผนการด�ำเนินงานซึ่งเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการปฏิบัติงาน
4.2 “รู้จักรับสิ่งใหม่ ๆ”
คณะกรรมการได้ก�ำหนด และด�ำเนินการตามแผนการแสวงหาความรู้ ในการสร้างองค์ความ
รู้ โดยการศึกษาเรียนรู้จากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ Google Calendar ประกอบกับการสืบค้นจาก
แหล่งเรียนรู้ทาง Internet โดยได้จัดให้มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน Google Calendar ให้
กับคณะกรรมการทุกคน ซึง่ วิทยากร คุณกอบแก้ว  บุญกลาง จากส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ จากนั้นคณะกรรมการได้ร่วมกันสร้างปฏิทิน Google
Calendar ส�ำหรับใช้สนับสนุนการด�ำเนินงาน ได้แก่ ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ CoP
3 ตัวแทนคณะกรรมการผู้ที่ดูแลในส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้สร้างปฏิทินการให้บริการงานยานพาหนะ และ
ปฏิทินการให้บริการห้องประชุมของงานทรัพย์สินและรายได้
4.3 “รู้จักคิด”
ความมุ่งหวังเพื่อให้ง่าย สะดวก และให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการน�ำองค์ความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงประโยชน์ในการเผยแพร่องค์ความรู้ต่อไป คณะกรรมการใช้การประชุมกึ่งทางการ และ
ไม่เป็นทางการ เพือ่ ให้คณะกรรมการทุกคนได้รว่ มกันอภิปราย แลกเปลีย่ นเรียนรู้ และถอดองค์ความรู้ จาก
นั้นได้น�ำความรู้ที่ได้มาวิเคราะห์เรียบเรียง จัดท�ำเป็นคู่มือการใช้งาน Google Calendar เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของส�ำนักงานอธิการบดี
นอกจากองค์ความรู้ที่สกัดออกมาได้ในรูปแบบของคู่มือการใช้งานแล้ว องค์ความรู้ที่ได้ระหว่าง
การด�ำเนินงานของคณะกรรมการ ในกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ยังได้รับการบันทึก และจัดท�ำไว้ใน
รูปแบบที่หลากหลาย มีความสะดวกในการที่จะน�ำไปศึกษา และเผยแพร่ต่อไปอีกด้วย
4.4 “รู้จักให้รู้จักรับ”
เมือ่ คณะกรรมการได้ดำ� เนินการจัดท�ำคูม่ อื การใช้งาน Google Calendar เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การปฏิบตั งิ านของส�ำนักงานอธิการบดี เรียบร้อยแล้ว เพือ่ ให้เกิดการแบ่งปัน และแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่าง
คณะกรรมการการจัดการความรู้ ส�ำนักงานอธิการบดี และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย คณะกรรมการได้
จัดให้มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีตัวแทนคณะกรรมการเป็นวิทยากรให้ความรู้ และแลกเปลี่ยน
เรียนรูก้ บั ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ เป็นการน�ำคูม่ อื ฯ ทีค่ ณะกรรมการได้รว่ มกันจัดท�ำมาใช้งานจริง อีกทัง้ ได้มกี าร
รวบรวมและน�ำข้อเสนอแนะที่ได้จากการด�ำเนินโครงการ  มาใช้ในการแก้ไขคู่มือฯ ให้มีความสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น
นอกจากนี้คณะกรรมการได้จัดให้มีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานปฏิทินการให้บริการห้อง
ประชุมงานทรัพย์สินและรายได้ เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรที่มีความเกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไปที่มีความ
ประสงค์จะขอใช้บริการจองห้องประชุม โดยผู้เข้าร่วมการอบรมจะสามารถใช้งาน เกิดความรู้และเข้าใจใน
ประโยชน์ของเครื่องมือที่ท�ำให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ทั้งส่วนของผู้ให้และผู้รับบริการ
4.5 “รู้จักเก็บ”
คณะกรรมการให้ความส�ำคัญกับการเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ ความเข้าใจ และการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ ของทั้งคณะกรรมการ และผู้ที่เข้าร่วมในทุกโครงการและกิจกรรม ที่คณะกรรมการจัดให้มีขึ้น โดย
การใช้วธิ กี ารสังเกต การบันทึก แบบประเมิน จากนัน้ ท�ำการประมวลผล และน�ำผลทีไ่ ด้มาร่วมกันอภิปราย
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วิเคราะห์ หาข้อสรุปในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ำไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ และการปฏิบัติงานให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4.6 “รู้จักใช้”
จากการด�ำเนินการจัดการความรู้ CoP : การใช้งาน Google Calendar คณะกรรมการได้
น�ำความรู้มาบูรณาการกับการปฏิบัติงานประจ�ำ ดังนี้
- งานทรัพย์สินและรายได้ ปฏิทินการใช้ห้องประชุมภายในมหาวิทยาลัย
- งานยานพาหนะ ปฏิทินการใช้ยานพาหนะภายในมหาวิทยาลัย
- หน่วยตรวจสอบภายใน ปฏิทินจัดการนัดหมายกิจกรรมตรวจสอบ
- กองนโยบายและแผน ปฏิทินกิจกรรมกองนโยบายและแผน
- กองประกันคุณภาพการศึกษา ปฏิทินกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา
ในส่วนของการเผยแพร่ปฏิทนิ ท�ำการเผยแพร่ผา่ นช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และส�ำนักงาน
อธิการบดี
และคู่มือการใช้งาน Google Calendar เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของส�ำนักงาน
อธิการบดี ได้มอบให้กับคณะกรรมการ และบุคลากรทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ และเผยแพร่ผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงาน และส�ำนักงานอธิการบดี
วงจรคุณภาพแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้
ด้วย 6 กระบวนการง่าย ๆ
1.รูจักตัวรูจักใจ
ศึกษาและรวบรวมขอมูล
สภาพที่เปน และสิ่งที่มีอยู

2.รูจักรับสิ่งใหมๆ
องคความรูใหมๆ
จากแหลงความรู
ที่หลากหลาย

6.รูจักใช

แบงปน Sharing Sharing

การนําไปใชประโยชน
การเผยแพรและติดตามผล

Sharing

แบงปน
Sharing

5.รูจักเก็บ
การบันทึกขอมูล
องคความรู

4.รูจักใหรูจักรับ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู

3.รูจักคิด
ฝกฝนการคิด วิเคราะห
อยางเปนระบบ
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5. ผลลัพธ์หรือองค์ความรู้ที่ได้
จากแสวงหาความรู้จากทั้งภายใน และภายนอกตัวบุคคล คณะกรรมการด�ำเนินการ CoP :
การใช้งาน Google Calendar ได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับการ Google Calendar ดังนี้
1. การลงชื่อสมัครใช้ Google Calendar  
2. วิธีการเข้าใช้ Google Calendar  
3. การตั้งค่าทั่วไปของปฏิทิน
4. การสร้างกิจกรรมใน Google Calendar  
5. การสร้างปฏิทินเพิ่ม
6. การเพิ่มเติมหรือแก้ไขรายละเอียดกิจกรรมใน Google Calendar  
7. การเชิญเพื่อนเข้าร่วมกิจกรรม
8. วิธีการพิมพ์ Google Calendar  
9. การแบ่งปันปฏิทินกับผู้ใช้ที่ระบุ
10. การแจ้งเตือน
11. การเรียกดูกิจกรรมในปฏิทิน
12. การลบกิจกรรม
13. การตั้งค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่
14. การ Sync Google Calendar
6. ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)
คณะกรรมการได้นำ� หลักการและเครือ่ งมือต่าง ๆ มาใช้เป็นแนวทางการท�ำงานให้ประสบความ
ส�ำเร็จหลากหลายกระบวนการ ดังนี้
6.1 การใช้หลักการ PDCA  เพื่อให้กระบวนการท�ำงานเป็นไปตามขั้นตอนและมีการด�ำเนิน
งานอย่างเป็นระบบคณะกรรมการได้มีการวางแผนโดยก�ำหนดเป้าหมายการท�ำงานทุกขั้นตอนเพื่อให้ทุก
กระบวนการท�ำงานมีผลลัพธ์ที่ชัดเจน มีการด�ำเนินการโดยใช้ความรู้ในการลงมือปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้า
หมายที่ก�ำหนดไว้ตามแผน และมีการประชุมติดตามงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าและ
แก้ไขปัญหาให้บรรลุตามเป้าหมาย นอกจากนีใ้ นทุกกระบวนการท�ำงานได้มกี ารรวบรวมเอกสารการท�ำงาน
จัดท�ำรายงาน เพื่อน�ำกลับมาใช้ในการวางแผนการด�ำเนินงานโครงการต่อไป
6.2 การใช้หลักการ KM ในการด�ำเนินงานในแต่ละกิจกรรม คณะกรรมการได้มกี ารแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ ตลอดการท�ำงาน มีการแลกเปลี่ยนทั้งในรูปแบบคณะกรรมการกลุ่มใหญ่ และกลุ่มย่อย เช่น การ
เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้าง Note ในกลุ่ม Line application เพื่อให้สมาชิกสามารถเข้ามาดูข้อมูลย้อนหลัง
หรือการเรียนรู้เรื่องการสร้างไฟล์เอกสารไว้ใน Google Drive เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มสามารถเข้ามาตรวจ
สอบและแก้ไขงานได้โดยสะดวก รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการใช้ภาษาในการเขียนหนังสือหรือ
เอกสารงานต่าง ๆ การแลกเปลี่ยนแนวคิดในการตั้งข้อค�ำถามในแบบสอบถาม
6.3 การใช้เทคโนโลยี  ในการติดต่อประสานงานของคณะกรรมการ ได้มกี ารจัดสร้างกลุม่ Line
เพื่อให้สมาชิกสามารถแสดงความคิดเห็น นัดหมาย หรือส่งเอกสารผ่านกลุ่ม Line ซึ่งท�ำให้สามารถลด
ระยะเวลาในการประสานงาน การเดินทาง รวมถึงงบประมาณได้มาก
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เคล็ดลับความส�ำเร็จ
สิ่งส�ำคัญที่ท�ำให้การด�ำเนินงานของคณะกรรมการด�ำเนินการ CoP : การใช้งาน Google
Calendar ประสบความส�ำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย
1. การก�ำหนดปฏิทินการด�ำเนินงานที่มีความชัดเจนซึ่งท�ำให้สมาชิกภายในกลุ่มสามารถบริหาร
จัดการเวลาในการปฏิบัติงานส่วนตัว เพื่อให้สามารถเข้าร่วมประชุมพูดคุยได้อย่างต่อเนื่อง และจาก
2. การจัดท�ำรายงานการประชุม และ Note การพูดคุยที่ส�ำคัญของการประชุมทุกครั้ง ซึ่งหาก
มีสมาชิกคนใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จะทราบข้อมูลต่าง ๆ ได้จากรายงานการประชุมที่
มีการบันทึกไว้อย่างละเอียด และ Note ในกลุ่ม Line
3. การประสานงานที่เป็นกันเอง มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ระหว่างตัวบุคคลของสมาชิกในกลุ่ม
การช่วยเหลือข้อมูลด้านต่าง ๆ ซึ่งกันและกัน ในบรรยากาศการท�ำงานที่ผ่อนคลาย ไม่เคร่งเครียด
4. สมาชิกในกลุม่ ทุกคนให้ความส�ำคัญกับการแสดงความคิดเห็นหรือน�ำความรูใ้ หม่มาแลกเปลีย่ น
5. สมาชิกต้องเรียนรู้และฝึกฝนในการเป็นผู้พูด และผู้ฟังที่ดี ทั้งการแสดงออกทางกายที่แสดง
ถึงการให้เกียรติต่อผู้พูด และผู้ฟัง การมีทัศนคติในเชิงบวกที่ไม่มีอคติ การไม่ใช้อารมณ์หรือความคิดเห็น
ของตนเองเป็นที่ตั้ง
เคล็ด (ไม่) ลับความส�ำเร็จ
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7. การน�ำไปใช้ประโยชน์
7.1 ได้มกี ารเรียนรู้ แลกเปลีย่ นรูปแบบการท�ำงาน และองค์ความรูใ้ หม่ของคณะกรรมการด�ำเนิน
การ CoP : การใช้งาน Google Calendar   
7.2 ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน NRRU email ที่มีความหลากหลายสามารถน�ำมาบูรณา
การกับการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
7.3 ได้รปู แบบปฏิทนิ Google Calendar น�ำมาใช้ในการปฏิบตั งิ านให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
7.4 ได้ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับปฏิทิน Google Calendar ให้กับหน่วย
งานอื่น ๆ เพื่อน�ำไปประยุกต์ใช้กับงานได้
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน�ำความรู้ไปใช้
8.1 การสังเกตการเปลีย่ นแปลง หรือผลลัพธ์ของงานทีไ่ ด้นำ� เอาองค์ความรู้ หรือแนวปฏิบตั ไิ ปใช้
8.2 การพูดคุย สัมภาษณ์ อย่างไม่เป็นทางการกับผู้ใช้องค์ความรู้
8.3 ใช้แบบประเมินผลการน�ำความรู้ไปใช้
9. แหล่งอ้างอิง หรือ บุคคลอ้างอิง
คณะกรรมการด�ำเนินการ CoP : การใช้งาน Google Calendar ส�ำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกอบด้วย
นางสาวภาณิชา  อ่อนท้าว
นางสาวจุรีพร  แสงเดือน
นางเมธินี  แนบสูงเนิน
นางสาวนุชนาถ  แง้จตุรัส
นางสาวสุภารัตน์ ชัยมีแรง
นางชนัญญ์นที  โชตินิภาเจริญสุข
นายเรืองยศ ชนไธสง
นางกาญจนา วงศ์สุวรรณ
นายมังคลารัตน์ ส�ำเนากลาง
นางสาวสายฝน  วิลัย
10. ประวัติผู้เขียน
ชื่อ – นามสกุล
คณะกรรมการด�ำเนินการ CoP :
การใช้งาน Google Calendar ส�ำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สถานที่ท�ำงานปัจจุบัน
340 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ถนนสุรนารายณ์
ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
อีเมล
calendar_cop3@nrru.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์
044-009009 ต่อ 3710 หรือ 044-242476

