ผลงานแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วันพฤหัสบดีท่ี 19 พฤษภาคม 2559
ณ ห้องประชุม ชัน้ 5 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สารจากอธิการบดี
ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในโอกาสที่มหาวิทยาลัย
มีโอกาสต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน
ที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการประกวดแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ซึ่ ง จั ด ในวั น ที่
19 พฤษภาคม 2559 ณ ห้ อ งประชุ ม ลี ล าวดี ชั้ น 5 อาคาร
บรรณราชนครินทร์ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้มหาวิทยาลัยมีการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่มีมาตรฐาน มีความเข้มแข็ง
จึงได้จัดโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ ดีขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการ
แสวงหารู ป แบบและแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นการน าความรู้ ด้ า นการ
ประกันคุณภาพไปใช้ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย
ซึ่งประกอบด้วยแนวปฏิบัติ 5 ด้าน คือ 1. ด้านกิจกรรมนักศึกษา
2. ด้านบริหารจัดการ 3. ด้านผลิตบัณฑิต 4. ด้านวิจัยและบริการ
วิชาการ และ 5. ด้านอื่น ๆ
ท้ายนี้ ผมขอขอบคุณ ในนามของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ต่อคณะผู้จัดงานประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ครั้งนี้
ที่ ด าเนิ น ให้ เกิ ด การแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ ผมหวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า
การประกวดแนวปฏิบัติ ที่ดีในครั้งนี้ จะเป็นอีกก้าวหนึ่งที่อาจารย์และบุคลากร จะมีแนวทางในการ
พัฒนาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธ์)
อธิการมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

สารจากรองอธิการบดี
โครงการประกวดแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ในวั น พฤหั ส บดี ที่
19 พฤษภาคม 2559 ณ ห้ อ งประชุ ม ลี ล าวดี ชั้ น 5 อาคาร
บรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีวัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ อ าจารย์ แ ละบุ ค ลากร ได้ แ ลกเปลี่ ย นแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ น
ด้านต่ างๆ ของหน่ วยงาน เพื่ อน ามาพัฒนา ปรั บปรุ งและส่ งเสริ ม
หน่ วยงานให้ มี ประสิ ทธิ ภาพมากยิ่ งขึ้ น แนวปฏิ บั ติ ทั้ง 5 ด้ าน
ประกอบด้ ว ย 1. ด้ านกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา 2. ด้ า นบริ ห ารจั ด การ
3. ด้านผลิตบัณฑิต 4. ด้านวิจยั และบริการวิชาการ 5. ด้านอื่น ๆ
ผมขอขอบคุ ณ และแสดงความยิ น ดี ต่ อ คณาจารย์ แ ละ
บุคลากรทุกท่าน ที่ได้ส่งผลงานเข้าประกวด และหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่ า เวที แ ลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ ในครั้ง นี้ จะสามารถขั บ เคลื่ อ นพั ฒ นา
หน่วยงานของท่านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

( อาจารย์ ดร.อัมรินทร์ อินทร์อยู่ )
รองอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
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ผลงานแนวปฏิบัติที่ดี Good Practices

1. ชื่อเรื่อง / แนวปฏิบัติ วิธีเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน
2. ชื่อหน่วยงาน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. คณะทางาน
คณะทางานประกอบด้วยบุคลากรตามคาสั่งสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 1/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยวิทยากรโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้: วิธีเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2559 (แนบ 1) และคาสั่งที่ 50/2556 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงานด้านการจัดการความรู้ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 (แนบ 2)
4. บทสรุปโครงการ
โครงการการจัดการความรู้เรื่องวิธีเขียนคู่มือการปฏิบัติงานถือได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คือ กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนทุกคน เนื่องจากต้องสร้างเป็นผลงานเพื่อใช้ต่อสัญญาจ้างระยะที่ 3 (5 ปี) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมว่าด้วย การบริหารงานบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องผลงานที่เป็น
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน กล่าวคือ พนักงานมหาวิทยาลั ยสายสนับสนุนจะต้องส่งผลงานคือคู่มือการ
ปฏิบัติงาน คนละ 1 เล่ม เพื่อยื่นการต่อสัญญาจ้างตามข้อบังคับดังกล่าว แต่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มิได้กาหนดรูปแบบการพิมพ์ การจัด
รูปเล่มไว้ให้ ดังนั้น พนักงานมหาวิทยาลัยทุกคนจึงสับสน ขาดความรู้ ความเข้าใจในวิธีเขียนคู่มื อการปฏิบัติงาน และทุกคนมีความทุกข์ใจเป็น
อย่างยิ่ง ไม่สบายใจในอนาคตของตนเองขาดที่พึ่งพิง
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและการรณรงค์ของผู้อานวยการสานักฯ ได้สนทนากันในเบื้องต้น เล็งเห็นปัญหาของ
พนักงานมหาวิทยาลัย จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ เรื่องวิธีเขียนคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหา ผ่อนคลายความทุกข์
วิ ต กกั งวลของพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง นี้ เ มื่ อ วิ เ คราะห์ แ ล้ ว เห็ น ว่ า วิ ธี ก ารเขี ย นคู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านสามารถบู ร ณาการได้ ต ามหลั ก ของ
บรรณารักษศาสตร์ ได้แก่ การสืบค้นข้อมูล การจัดรูปแบบการพิ มพ์ การอ้างอิง การเขียนบรรณานุกรม การปริทัศน์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การจัดรูปเล่ม ฯลฯ จึงมีเหตุผลสรุปได้ว่า บุคลากรของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนมากเป็นบรรณารักษ์ มีความรู้ความชานาญ
ในเรื่องดังกล่าว ดังนั้น น่าจะจัดการความรู้เรื่องวิธีเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน โดยใช้ประสบการณ์ของวิทยากร และมีเอกสารประกอบการอบรมให้
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่จะต้องต่อสัญญาจ้างระยะที่ 3 ใช้เป็นแนวทางการเขียน ทั้งนี้มีการแบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมโดยให้ผู้ช่วยวิทยากร
คือบรรณารักษ์ เป็นวิทยากรประจากลุ่ม เพื่ออธิบายขยายความให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจ จากนั้นให้กาหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยส่งต้นฉบับ
และให้ผู้ช่วยวิทยากรคือบรรณารักษ์กลั่นกรองให้ข้อเสนอแนะ (เหมือนสร้างชุมชนนักปฏิบัติ) แก้ไขก่อนเข้าเล่ม ผลงานที่ส่งจึงเป็นระเบียบพร้อม
ให้คณะกรรมการการต่อสัญญาจ้างพิ จารณา ขณะเดียวกันผู้เข้าอบรมก็มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการเขียนคู่มือและพัฒนาเป็นตาราเรื่อง
“วิธีเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน” เพื่อใช้ประกอบต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย” โดยสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ที่มาและความสาคัญของโครงการ
ตั้งแต่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 กาหนดให้พนักงานสาย
สนับสนุนต้องส่งผลงานเพื่อใช้ในการต่อสัญญาจ้าง โดยเฉพาะการต่อสัญญาจ้างระยะที่ 3 ต้องส่งคู่มือการปฏิบัติงาน แต่คู่มือการปฏิบัติงานในอดีต
ยังไม่มีข้อกาหนดที่แน่นอน ต่างคนต้องทาไม่ชัดเจน ทาให้เกิดข้อสังเกตต่อคณะกรรมการพิจารณาการต่อสัญญาจ้างเป็นอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยจึง
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทาผลงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม
2558 (แนบ 3) โดยมีผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นวิทยากร(แนบ 4) อย่างไรก็ตามผู้เข้าฟังการอบรมจานวน
27 คน (แนบ 5) ยังขาดความเข้าใจถึงองค์ประกอบของการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานตนเองเพราะอบรมเพียงหนึ่งวันเท่านั้น
ดังนั้น สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าวจึงสมควรจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้
เรื่องวิธีเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน (แนบ 6) อีกครั้งหนึ่งโดยแบ่งเป็นกลุ่มๆ มีวิทยากรประจากลุ่มให้คาแนะนา คาปรึกษา) เพื่อให้ความรู้ ความ
เข้าใจอย่างเป็นระบบ ผู้ เข้าอบรมสามารถผลิตคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยใช้ตาราเรื่อง “วิธีเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน”
หน้า 2
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เป็นต้นแบบและสามารถใช้เป็นข้อกาหนด การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนทุกคนที่จะต้องใช้เป็นผลงานการ
ต่อสัญญาจ้างระยะที่ 3 ทุกคนทุกปี
อนึ่ ง ต าราเรื่ อ งวิ ธี เ ขี ย นคู่ มื อ การปฏิ บัติ งาน เป็ น ที่ย อมรั บ ของคณะกรรมการพิ จ ารณาการต่ อ สั ญ ญาจ้ างเนื่ อ งจากได้ ร ายงานถึ ง
กระบวนการและขั้นตอนการทาคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยทุกคนให้คณะกรรมการทราบ
6. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ร่วมกันระหว่างผู้ช่วยวิทยากร และผู้เข้าอบรม (พนักงานมหาวิทยาลัย) ที่ต้องส่งคู่มือการปฏิบัติงานใน
การต่อสัญญาจ้างระยะที่ 3
2. เพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่ต่อสัญญาจ้างระยะที่ 3 มีผลงานคือคู่มือปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ ที่คณะกรรมการพิจารณาต่อสัญญาจ้าง
พึงพอใจและได้รับการต่อสัญญาจ้าง
3. เพื่อให้การผลิตคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ใช้ต่อสัญญาจ้างระยะที่ 3 มีกระบวนการและขั้นตอนชัดเจนสามารถใช้
เป็นแนวปฏิบัติได้ในทุกปี
4. เพื่อผลิตตารา “วิธีเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน”เผยแพร่และกาหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมทุกคน ใช้เป็นแนวทางการสร้างผลงานเพื่อต่อสัญญาจ้างและการเลื่อนระดับที่สูงขึ้น
5. เพื่อเผยแพร่ตาราวิธีเขียนคู่มือการปฏิบัติงานไปยังสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ โดยให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนใช้เป็นแนว
ทางการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานสามารถพัฒนาสู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เรื่องคู่มือการปฏิบัติงาน
7. แนวปฏิบัติที่ดี (วิธีการ/ประบวนการ/แนวทางการดาเนินตาม PDCA)
1. เขี ย นโครงการ ขออนุ มั ติ โ ครงการ
2. แต่งตั้งผู้ช่วยวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้:วิธีเขียนคู่มือการปฏิบตั ิงาน (คปง.)
3. คปง. ประชุม สนทนา แลกเปลีย่ นความรู้และเตรียมการวางแผนอย่างต่อเนื่อง
4. จัดทาร่างต้นฉบับ ตารา “วิธีเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน”
5. คปง. ทบทวนร่างต้นฉบับ ตารา“วิธีเขียนคู่มือปฏิบตั ิงาน”
6. ปรับปรุงต้นฉบับ ตารา“วิธีเขียนคู่มือการปฏิบตั ิงาน”
7. นาไปใช้อบรมกับผู้ที่จะต้องต่อสัญญาจ้าง และ/หรือผู้ที่ต้องการเลื่อนระดับเป็นชานาญการ
8. ผู้ที่จะต้องต่อสัญญาจ้างเขียนคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานตนเอง
9. คปง. ตรวจคู่มือการปฏิบัติงานตามของผู้ที่จะต้องต่อสัญญาจ้าง เพื่อให้ข้อเสนอแนะ แนะนาและความคิดเห็น
เพิ่มเติม โดยเฉพาะการจัดรูปแบบการพิมพ์ การพิมพ์หัวข้อหลัก หัวข้อรอง หัวข้อย่อย การอ้างอิง บรรณานุกรม เป็นต้น
10. ผู้เขียนคู่มือการปฏิบัติงานตามข้อ 7 แลกเปลี่ยน ให้ข้อเสนอแนะ ปัญหาต่าง ๆ กับ คปง.
11. คปง. ประชุ ม สรุ ป ให้ ข้ อ สั งเกต ปั ญ หาที่ พ บในการเขี ย นคู่ มื อ การปฏิ บั ติ งานของผู้ ต่ อ สั ญ ญาจ้ า งแต่ ล ะคน พร้ อ มกั น นี้ ไ ด้ ใ ห้
ข้อเสนอแนะของต้นฉบับตารา “วิธีเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน”
11. ประชุม คปง. สรุปโครงการอบรม ทบทวนเพื่อใช้การอบรมรุ่นต่อไปทุกปี
12. ผลิตตารา “วิธีเขียนคู่มือการปฏิบตั ิงาน” เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมใช้อ้างอิงที่เป็นมาตรฐาน
13. เผยแพร่ตาราสู่หน่วยงานที่เกีย่ วข้องภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เช่น จัดอบรม การสร้างช่องทางการสื่อสารบน websi
14. ก่อนการอบรมในรุ่นต่อไป ต้องมีการทบทวนแนวทางการจัดการความรู้ และทบทวนพัฒนาการของตาราวิธีเขียนคู่มือการปฏิบตั ิงาน
8. ผลกระทบที่เป็นประโยชน์หรือสร้างคุณค่า
การจัดการความรู้เรื่องวิธีเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน มีผลกระทบที่สร้างคุณค่าให้กับมหาวิทยาลัยดังนี้
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1. ได้นวัตกรรมของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ตาราเรื่องวิธีเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน ที่พนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนใช้ค้นคว้า อ้างอิงประกอบการทาคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ได้แก่ การจัดรูปเล่ม ปก คานา
สารบัญ การลาดับบทที่ การเรียบเรียงเนื้อหา การพิมพ์เนื้อหา การอ้างอิง การเขียนบรรณานุกรมฯลฯ (แนบ 7)
2. ตาราเรื่องวิธีเขียนคู่มือการปฏิบัติงานเป็นผลผลิตของการมีส่วนร่วมของบรรณารักษ์ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและ
พนักงานมหาวิทยาลัย เพราะตาราดังกล่าวมีความชัดเจนในด้านรูปแบบ ให้ยึดเป็นแนวทางการทาคู่มือการปฏิบัติงาน ซึ่งยังไม่มีมหาวิทยาลัย ราช
ภัฏใด ๆ ให้ ความสนใจ จึงนับเป็นต าราเล่ มแรกอีก ทั้ง คณะกรรมการพิจารณาการต่อ สัญญาจ้า งและคณะกรรมการบริ หารงานพนัก งาน
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมยอมรับในกระบวนการจัดการความรู้
9. ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาการต่อสัญญาจ้าง คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย บรรณารักษ์ให้ความร่วมมือและเห็น
ความสาคัญในวิธีเขียนคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขียนผังงานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Flowchart) การจัดระเบียบข้อความในแต่ละบทแต่ละหน้า วิธีเขียนการอ้างอิง การเขียนบรรณานุกรมซึ่งจะเป็นพื้นฐานพัฒนาการเขียนผลงานที่
สูงขึ้นต่อไป
2. พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนั บสนุนที่จะต้องต่อสัญญาจ้างระยะที่ 3 ให้ความสนใจ กระตือ รือร้น มีทัก ษะการเขี ยนคู่มือการ
ปฏิบัติงาน เพราะได้มีการปฏิบัติการจริง การให้ข้อเสนอแนะ คาปรึกษาของบรรณารักษ์ หรือผู้ช่วยวิทยากร
3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การถ่ายทอดองค์ความรู้กันและกันระหว่างวิทยากรหลัก ผู้ช่วยวิทยากร(บรรณารักษ์) และผู้เข้าอบรมมีการ
สอบถาม การสนนทนาแบบกันเอง ปรับปรุงแก้ไขต้นฉบับ 3 – 5 ครั้งก่อนเข้าเล่มจนกระทั่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่เข้าอบรมการ
จัดการความรู้ สามารถเขี ยนผลงานคือ “คู่ มือการปฏิบัติงาน” ประจาหน่วยงานของตนเองคนละ 1 เล่ม (แนบ 8) เพื่อให้น าเข้าที่ ประชุ ม
คณะอนุก รรมการเพื่อ พิจารณาการต่อสั ญญาจ้า งครั้ งที่ 2/2559 เมื่ อวัน ที่ 2 มีน าคม 2559 (แนบ 9) และนาเข้าที่ ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 (แนบ 10)
4. เป็นการวางแผนเตรียมบุคลากรทดแทนการเป็นวิทยากรหลักที่จะเกษียณอายุราชการ
5. มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณการจัดทาต้นฉบับตารา “วิธีเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน” จานวนเงิน 20,000 บาท (แนบ 11)

10. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
1. ผู้เข้าอบรมเพื่อเตรียมการต่อสัญญาจ้างระยะที่ 3 มิได้เตรียมข้อมูลของหน่วยงานตัวเอง เช่น บทบาทหน้าที่ ภาระงานหลัก งานรอง
เอกสารอื่น จึงทาให้การปฏิบัติการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานล่าช้าไปบ้าง
2. ระยะเวลาการอบรมกระชั้นชิดเกินไป ทาให้มีเวลาเขียนคู่มือของพนักงานมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอ ดังนั้นการอบรมในปีต่อไปควรจัด
อบรมล่วงหน้า ก่อนส่งคู่มือการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 8 เดือน
11. แนวทางในการจัดการความรู้ (ถ้ามี)
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแนวทางในการจัดการความรู้เรื่องวิธีเขียนคู่มือการปฏิบัติงา นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนที่จะต้องใช้เป็นผลงานต่อสัญญาระยะที่ 3
ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับประเด็นทางยุทธศาสตร์ที่ 3 คือ บริหารจัดการองค์การด้วยหลักธรรมาภิบาล เหตุผลที่เลือกองค์การ
ความรู้ ตัวชี้วัด เป้าหมาย วิธีการสู่ความสาเร็จ และกิจกรรมเป็นต้น (แนบ 12)
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ภาพประกอบโครงการการจัดการความรู้เรื่องวิธีเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน
ประชุมผู้ช่วยวิทยากรและเตรียมเป็นผู้ตรวจผลงานคู่มือการปฏิบัติงานของผู้ต่อสัญญาจ้างระยะที่ 3
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อบรมผู้ต่อสัญญาจ้างระยะที่ 3 ให้ความรู้ ให้คาปรึกษาการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน
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ประชุมผู้ช่วยวิทยากรหาบทสรุป ปัญหา ข้อเสนอแนะการอบรม และผลิตตารา “วิธีเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน”
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1. ชื่อเรื่อง / แนวปฏิบัติ
การพัฒนาระบบงานกิจการนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21
2. ชื่อหน่วยงาน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3. คณะทางาน
3.1 รองศาสตราจารย์ ดร.สุนุตตรา
3.2 อาจารย์มาลินี
3.3 อาจารย์จุฑารัตน์
3.4 คณะกรรมการกิจการนักศึกษา
3.5 คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา

ตะบูนพงศ์
จาเนียร
ผู้พิทักษ์กุล

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

4. บทสรุปโครงการ
การดาเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2557 เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของนักศึกษาทุกชั้นปี และนักศึกษาทุกคนสามารถ
ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมลงมือทา ร่วมประเมินผล และร่วมกันหาแนวทางพัฒนาโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ได้ทุกกระบวนการ ส่งผลนักศึกษา
ทุกคนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ครบทั้ง 6 ด้าน ร่วมทั้งได้พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ ซึ่งคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์
ประกอบด้วย 1. เป็นคนดี มีคุณธรรม 2. ขยัน อดทน มีวินัยและมีความรับผิดชอบ 3. รู้จักคิดวิเคราะห์หาเหตุผล 4. เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง พัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ 5. มีมนุษยสัมพันธ์ปรับตัวและทางานเป็นทีมได้ 6. มีอัตลักษณ์ : จิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น โดยใช้แนวคิดการเรียนในศตวรรษที่ 21
คือ การศึกษา การพัฒนาทักษะต่างๆ ต้องเชื่อมโยงกับการปฏิบัติจริง จึงจะเป็นการเรียนรู้ที่ทรงพลัง โดยมองนอกกรอบที่จากัด ทั้งในเรื่ องเวลา
สถานที่ แต่ให้ความสาคัญของจานวนผู้เข้าร่วมประชุม เน้นการมีส่วนร่วมในการลงมือทาจริงของนักศึกษา ส่งผลทาให้จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีจานวนมากขึ้น ระดับคะแนนความพึงพอใจสูงขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของโครงการ/กิจกรรมต่างๆของงานกิจการนักศึกษา ดังนี้
1. แผนการกาหนดการดาเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของ กิจการนักศึกษา เพื่อร่าง “ปฏิทินกิจการนักศึกษา ประจาปีการศึกษา”
1.1 คณะกรรมการกิจการนักศึกษา ศึกษาโครงการ/กิจกรรมกิจการนักศึกษาประจาปีการศึกษาที่ผ่านมาย้อนหลัง 3 ปี
1.2 ร่ าง“ปฏิทิ นกิจ การนัก ศึก ษา ประจ าปีก ารศึกษา” กาหนดวันที่ จะดาเนิน โครงการ/กิจ กรรมที่ต้อ งท าตามภารกิ จ และ
ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ เสนอคณะกรรมการจัดการศึกษา เพื่อไม่ให้กระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาทุกชั้นปี ทั้งนี้
ทางคณะพยาบาลศาสตร์ ได้กาหนดการประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษา และคณะกรรมการกิจการนักศึกษาประจาเดือนไว้อย่างชัดเจน คือ
ทุกวันพฤหัสที่ 1 ของเดือน
1.3 นาโครงการ/กิจกรรมที่ต้องทาตามภารกิจ บรรจุในปฏิทินการดาเนินโครงการ/กิจกรรมประจาปีของคณะ
2. แผนการสร้างการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม ของกิจการนักศึกษา
2.1 คณะกรรมการกิจการนักศึกษา และ นักศึกษากาหนดวัน เวลา ที่จะประชุมร่วมกันทุกเดือน
2.2 ประกาศวันประชุมประจาเดือนของคณะกรรมการกิจการนักศึกษา และ นักศึกษา 4 ชั้นปี ประจาปีการศึกษา
2.3 ร่วมกันกาหนดกฎ กติกาในการเข้าร่วม และการขาดประชุม
2.4 ร่วมกันแบ่งบทบาท หน้าที่ ในการเป็นผู้รับผิดชอบโครงการตามสมรรถนะ และความเหมาะสมของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
3. แผนการประเมินผลการมีส่วนร่วมในการประชุม การดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ของนักศึกษา
3.1 บันทึกจานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง
3.2 จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นตลอดปีการศึกษา
3.3 ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจากแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์
3.4 ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดโครงการ/กิจกรรม ของกิจการนักศึกษา
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5. ที่มาและความสาคัญของโครงการ
งานกิจการนักศึกษามีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัด และสนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนานักศึกษา โดยจะกากั บดูแลการจัด
กิจกรรมด้านต่างๆ เพื่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาให้คุณลักษณะบัณฑิตครบถ้วนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
กาหนด ดังแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 1) นั ก ศึ ก ษาต้ อ งได้ รั บ การเสริ ม สร้ า ง
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ ซึ่งคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ ประกอบด้วย 1. เป็นคนดี มีคุณธรรม 2. ขยัน อดทน มีวินัยและมีความ
รับผิด ชอบ 3. รู้จั กคิด วิเคราะห์ หาเหตุผ ล 4. เรียนรู้ได้ด้ วยตนเอง พั ฒนาตนเองอยู่ เสมอ 5. มี มนุษ ยสัม พันธ์ป รับตั วและทางานเป็น ทีมได้
6. มีอัตลักษณ์ : จิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น และ 2) ให้ความรู้และสร้างจิตสานึกความรับผิดชอบด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม และการประหยัด
พลังงานให้กับนักศึกษา เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่แสดงให้ทราบถึงชาติ เผ่าพันธุ์ เป็นมรดกที่มีค่าของสัง คมมนุษย์
ที่สืบทอดกันมา ประเพณีวัฒนธรรมทวารวดี เป็นศิลปวัฒนธรรมทางภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของจังหวัดนครปฐม นับว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่
จะต้องอนุรักษ์ไว้ให้อยู่กับความเป็นไทย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้อยู่คู่กับคนไทยและสามารถส่งเสริมการอนุรักษ์ร่วมกับก ารแสดง
วัฒนธรรมทางพุทธศาสนา ทั้งนี้นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ทุกคนได้โอกาสที่ดีในการได้พักอาศัยที่หอพักสาหรับนักศึกษาพยาบาลภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตลอด 4 ปี จนจบการศึกษา ซึ่งถือได้ว่าหอพักแห่งนี้เป็นบ้านหลังที่ 2 ของนักศึกษาพยาบาลทุกคน การที่ได้อยู่บ้าน
จึงจาเป็นต้องมีการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อให้น่าอยู่ ร่มรื่นรักษาความสะอาด มากขึ้น ปลูกจิตสานึกในการดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการประหยัด
พลังงาน ได้รับส่งเสริมให้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมในวันสาคัญทางศาสนา ฝึกตนให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความกตัญญู และเรียนรู้วัฒน ธรรม
ทวารวดีในจังหวัดนครปฐมให้ดียิ่งขึ้น
นอกจากนั้น ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้และทักษะด้านการ
พยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัยที่ถูกต้องเหมาะสมสอดรับกับนโยบายระดับชาติ เนื่องจากบริบทของจังหวัดนครปฐมที่เป็นทางผ่ านของเส้นทาง
การเดินรถไปสู่กรุงเทพมหานครและไปสู่จังหวัดในภาคต่างๆ หลายจังหวัด ทาให้มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรจานวนมาก มีประชาชนทั้งภายใน
และภายนอกจังหวัดได้รับการบาดเจ็บบ่อยครั้ง จึงพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้และทักษะด้านการพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัยให้เป็น อัตลักษณ์
การเสริมสร้างเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของนักศึกษาพยาบาล ดังนั้นโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึ่งประสงค์ จึงต้อ งประกอบด้ว ย
กิจกรรมต่างๆหลากหลายกิจกรรม เพื่อหล่อหลอมให้นักศึกษาพยาบาลเกิดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯ
และมีความรู้และทักษะด้านการพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัยตามเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของคณะพยาบาล
จากการดาเนินงานระยะ 3 ปีที่ผ่านมาพบว่า การจัดโครงการ/กิจกรรม ของกิจการนักศึกษาโดยผ่านคณะกรรมการกิจการนักศึกษา กับ
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ยังไม่สามารถสร้างการมีส่วนร่ว มให้ การนักศึกษาทุ กคนได้ แม้ นว่ าทางคณะจะจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
หลากหลายโครงการ/กิจกรรม ตลอดปีการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557-2561 เนื่องจากบริบทของการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ นักศึกษาต้อ งเรียนภาคทฤษฎี และ ขึ้นฝึกปฏิบัติงานอย่างหนัก
ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 จนจบหลักสูตร ทาให้การจัดโครงการ/กิจกรรม ของกิจการนักศึกษา ประสบปัญหาการมีส่วนร่วมของนักศึกษาตามกระบวนการ
PDCA ของนั กศึ กษาในชั้ นปี ที่สู งขึ้ นส่ งผลให้ก ารพัฒนาศั กยภาพนั กศึ กษาที่ สาเร็ จการศึก ษาให้ คุณ ลัก ษณะบั ณฑิ ตครบถ้ว นตามเกณฑ์ ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกาหนด ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 เป็นไปแบบไม่
ต่อเนื่อง
ดังนั้นทางคณะกรรมการกิจการนักศึกษา จึงปรับวิธีการในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และการสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษาทุกคน
โดยใช้โดยใช้แนวทางการจัดทั กษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือ การศึกษา การพัฒนาทักษะต่างๆ ต้องเชื่อมโยงกับการปฏิบัติจริง จึงจะเป็น
การเรียนรู้ที่ทรงพลัง โดยมองนอกกรอบที่จากัด ทั้งในเรื่องเวลา สถานที่ แต่ให้ความสาคัญของจานวนผู้เข้าร่วมประชุม
6. วัตถุประสงค์
1. อาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาทุ ก คนสามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสาร และมี ส่ ว นร่ ว มในการด าเนิ น การจั ด โครงการ/กิ จ กรรม ต่ า งๆ
ในทุกกระบวนการของ PDCA อย่างแท้จริง
2. เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการดาเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ
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3. สามารถปรับปรุง พัฒนาการดาเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม ได้ในทุกกระบวนการของ PDCA และผลการประเมินโครงการมาปรับใช้
และวางแผนงานในการดาเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมในครั้งต่อไปได้ทันที
7.แนวปฏิบัติที่ดี (วิธีการ/ประบวนการ/แนวทางการดาเนินตาม PDCA)
7.1 กาหนดการดาเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของ กิจการนักศึกษา “ปฏิทินกิจการนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2557” โดย
1. คณะกรรมการกิจการนักศึกษา ศึกษาโครงการ/กิจกรรม กิจการนักศึกษาประจาปีการศึกษาที่ผ่านมาย้อนหลัง 3 ปี ได้ช่วงวันที่
และเดือน ในการดาเนินการโครงการ/กิจกรรม ของกิจการนักศึกษาที่ต้องดาเนินการจัดให้นักศึกษาตามภารกิจ และตามมาตรฐานการประกัน
คุณภาพ อย่างต่อเนื่องทุกปี มาเทียบกับช่วงเวลาในปีการศึกษา 2557
2. ร่าง“ปฏิทินกิจการนักศึกษา ประจาปีการศึกษา” กาหนดวันที่จะดาเนินโครงการ/กิจกรรมที่ต้องทาตามภารกิจ และตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพ ในปีการศึกษา 2557 เสนอคณะกรรมการจัดการศึกษา เพื่อไม่ให้กระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา
ทุกชั้นปี ในวันประชุมประจาเดือนของคณะกรรมการจัดการศึกษา และคณะกรรมการกิจการนักศึกษา
3. นาโครงการ/กิจกรรมที่ต้องทาตามภารกิจ บรรจุในปฏิทินการดาเนินโครงการ/กิจกรรมประจาปีของคณะ
7.2 แผนการสร้างการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม ของกิจการนักศึกษา
1. คณะกรรมการกิจการนักศึกษา และ นักศึกษากาหนดวัน เวลา ที่จะประชุมร่วมกันทุกเดือน ในปีการศึกษา 2557 มีมติ ให้ทุกวัน
พฤหัสที่ 2 ของเดือน เวลา 16.30 น เป็นวันประชุมประจาเดือนของคณะกรรมการกิจการนักศึกษา และ นักศึกษา 4 ชั้นปี ณ ห้องเรียน NU 313
2. ประกาศวันประชุมประจาเดือนของคณะกรรมการกิจการนักศึกษา และ นักศึกษา 4 ชั้นปี ประจาปีการศึกษา 2557 ให้ทุกวัน
พฤหัสที่ 2 ของเดือน เวลา 16.30 น เป็นวันประชุมประจาเดือนของคณะกรรมการกิจการนักศึกษา และ นักศึกษา 4 ชั้นปี ณ ห้องเรียน NU 313
3. ร่วมกันกาหนดกฎ กติกาในการเข้าร่วม และการไม่เข้าร่วมประชุม
- นักศึกษาสามารถไม่เข้าร่วมประชุมได้ ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง โดยต้องมีการแจ้งอาจารย์กิจการนักศึกษาเป็นลายลักษณ์อั กษร
ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน
- เข้าห้องประชุมให้ตรงเวลา
- ทุกคนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น โดยยกมือขึ้นก่อนแสดงความคิดเห็น
- นักศึกษาที่ไม่เข้าร่วมประชุมถือว่าสละสิทธิในการออกเสียงทุกกรณี
4. ร่วมกันแบ่งบทบาท หน้าที่ ในการเป็นผู้รับผิดชอบโครงการตามสมรรถนะ และความเหมาะสมของนักศึกษาแต่ละชั้นปี ได้แก่
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รับผิดชอบดาเนินโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับจิตสานึกความรับผิดชอบด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม และ
การประหยัดพลังงาน และการอนุลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม สืบสานประเพณีวัฒนธรรมทวารวดี
นัก ศึ ก ษาชั้ นปี ที่ 2 รั บ ผิด ชอบด าเนิ น โครงการ/กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การสร้ า งเครื อ ข่า ยทั้ งองค์ก รภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย และโครงการ/กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รับผิดชอบดาเนินโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณลักษณะ และ อัตลั กษณ์วิชาชีพพยาบาล
เช่น โครงการรับหมวกและประดับเข็มชั้นปี โครงการปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รับผิดชอบเป็นให้การสนับสนุน และเป็นที่ปรึกษาของโครงการ/กิจกรรม
ขั้นตอนในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
1. นักศึกษาแต่ละชั้นปีร่วมกันวางแผนรูปแบบการดาเนินโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย
2. นักศึกษานาเสนอรูปแบบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ก่อนวันดาเนินโครงการ/กิจกรรมอย่ างน้อย 1 เดือน เพื่อให้นักศึกษา
ทุกชั้นปีได้ร่วมเสนอแนะ การวางแผน หากมีความเห็นที่แตกต่างกันจะเปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายนาเสนอเหตุผล และตัดสินโดยการยกมือให้ฝ่ายที่
เห็นด้วย จะดาเนินการตามเสียงข้างมาก ทั้งนี้จะแบ่งงานตามแผนที่ร่วมกันคิด โดยในทุกๆ โครงการ/กิจกรรม นักศึกษาทุกชั้นปีต้องมีหน้าที่
รับผิดชอบอย่างน้อย 1 อย่าง
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3. นักศึกษาทุกชั้นปีนาเสนอผลการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่ชั้นปีของตนรับผิดชอบ ทั้งส่วนที่ปฏิบัติได้ดี และส่วนที่ต้องพัฒนา พร้อมทั้งให้
นักศึกษาชั้นปีอื่น ๆ ร่วมแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติได้ดี และส่วนที่ต้องพัฒนา เพื่อปรับปรุงในการดาเนินโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป
4. นักศึกษาชั้นปีหลัก ที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ นาเสนอผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ทั้งโครงการเปิดโอกาสให้ ที่ประชุม
ให้ข้อเสนอแนะ และสรุปโครงการ/กิจกรรม โดยการดาเนินการตามขั้นตอนตั้งแต่ข้อ 1-4 ข้างต้น จะทาในวันที่ประชุมประจาเดือน อาจารย์กิจการ
นักศึกษา พบนักศึกษาพยาบาล 4 ชั้นปี (วันพฤหัสที่ 2 ของเดือน)
7.3 แผนการประเมินผลการมีส่วนร่วมในการประชุม การดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ของนักศึกษา
1. บันทึกจานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง
2. จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นตลอดปีการศึกษา
3. ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจากแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์
4. ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดโครงการ/กิจกรรม ของกิจการนักศึกษา
ตัวชี้วัด
ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
1. กิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมที่จัดให้ สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
คณะพยาบาล ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี
2. การจัดอาจารย์เวรตรวจหอพักนักศึกษาพยาบาล ทาให้นักศึกษาปลอดภัย และ
การจัด กิจกรรม 5 ส ทาให้สิ่งแวดล้อมสะอาดถูกสุขลักษณะ
3. ภูมิทัศน์รอบคณะพยาบาลมีความสวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
4. คณะพยาบาลมีพื้นที่ทากิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลามี
ส่วนร่วมอย่างสม่าเสมอ
5. ได้ทากิจกรรมหรือได้รับการอบรมพัฒนาทางด้านอัตลักษณ์
6. การได้รับคาปรึกษาทางวิชาการ
7. การได้รับคาปรึกษาการใช้ชีวิตของนักศึกษาและการอยู่หอพัก
8. ได้รับข้อมูลข่าวสารจากคณะพยาบาลศาสตร์ทั้งทาง website หรือการติดประกาศ
9. ได้รับข้อมูลข่าวสารจากการ Home Room จากอาจารย์ที่ปรึกษาประจาหมู่เรียน
10. ทากิจกรรมหรือได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาการ
11. จัดกิจกรรมหรือได้รับการอบรมพัฒนาทางการพยาบาล
12. ระดับความพอใจในการดาเนินกิจกรรมภาพรวม

2555

ผลการดาเนินงาน
2556

2557

ND

3.95

4.27

ND

3.81

4.38

ND

3.82

4.09

ND

4.05

4.17

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

3.92
3.95
3.95
3.81
3.82
4.05
3.92
3.95

4.33
4.32
4.31
4.28
4.31
4.34
4.30
4.32

7.4 นาผลการประเมินไปพัฒนาแผนการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม และถอดบทเรียนการพัฒนางานกิจการนักศึกษาต่อไป
8. ผลกระทบที่เป็นประโยชน์หรือสร้างคุณค่า
1. จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมประชุมประจาเดือน อาจารย์กิจการนักศึกษา พบนักศึกษาพยาบาล 4 ชั้นปี ในแต่ละครั้ง มากกว่าร้อยละ 95
2. การสื่อสาร เรื่องต่าง ๆ ของคณะพยาบาลศาสตร์ ระหว่างนักศึกษามีประสิทธิภาพ และทั่วถึงมากขึ้น ทาให้ได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ
กันมากขึ้น
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3. นักศึกษาทุกคนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ครบทั้ง 6 ด้าน จากการลงมือทาจริง
4. พัฒนาให้การประชุมประจาเดือน อาจารย์กิจการนักศึกษา พบนักศึกษาพยาบาล 4 ชั้นปี เป็นกลไกหลักในการสื่อสาร ข้อมูลข่าวสาร
สร้างความเข้าใจ ร่วมกันวางแผนงาน ในการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆของคณะพยาบาล และมหาวิทยาลัย
5. นาการเข้าร่วมประชุมประจาเดือน อาจารย์กิจการนักศึกษา พบนักศึกษาพยาบาล 4 ชั้นปี และการแสดงความคิดเห็น การนาเสนอ
การมีส่วนร่วมของนักศึกษาแต่ละคน เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาในการได้รับการรางวัลต่าง ๆ ของคณะ ได้แก่ รางวัลปีบ
ทราวดีสาขาจิต อาสา การได้รั บเลือกเป็นตัว แทนนักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างประเทศ การได้รับทุ นการศึ กษาจากสมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทย ฯลฯ
9. ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. นักศึกษาพยาบาลทุกคน พักในหอพักของมหาวิทยาลัย ทาให้สามารถกาหนดวันประชุมนอกเวลาเรียนปกติได้ โดยนักศึกษาทุกคน
สามารถเข้าประชุมได้ และไม่กระทบต่อการเรียนการสอน
2. นักศึกษาพยาบาลมีการดูแลซึ่งกันและกัน ระบบสายรหัสพี่น้อง ทาให้มีความรักความสามัคคีกันในระหว่างชั้นปีด้วย
10. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
ปัญหา
1. นักศึกษามีภารกิจในการเรียนการสอนมาก โยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ต้องขึ้นฝึก
ปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัยเป็นส่วนมาก ทาให้นักศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
2. สถานที่ในการจัดกิจกรรมแคบไป ขณะนั่งประชุมนักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปี ห้องไม่พอ
แนวทางการแก้ไข
บูรณาการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งเข้าไปในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
11. แนวทางในการจัดการความรู้ (ถ้ามี)
การนาแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มาใช้ในงานของกิจการนักศึกษาผ่าน กลยุทธ ดังต่อไปนี้
1. Learning by doing
Scenario simulatoracademic service projects เป็นการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติการจริง
มีสถานการณ์หรือกรณีศึกษาจาลองให้ทาการศึกษา และมีการจัดทาโครงการบริการวิชาการเพื่อเป็นการสร้างปฏิบัติการจริงให้เกิดการเรียนรู้ทาง
วิชาการ
2. Coaching การดูแลแบบพี่เลี้ยง เน้นการช่วยเหลือแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ครูช่วยศิษย์
3. integrated : emergencynursing and community based การบูรณาการโดยใช้ชุมชนและการพยาบาลฉุกเฉินเป็นฐานในการ
พัฒนางานวิชาการพร้อมรับอาเซียน

หน้า 12

ผลงานแนวปฏิบัติที่ดี Good Practices

1. ชื่อเรื่อง / แนวปฏิบัติ การปรับปรุงกระบวนการยื่นผลการสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ชื่อหน่วยงาน สานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3. คณะทางาน
คุณเอื้อ
คุณอานวย
คุณกิจ
คุณลิขิต

ดร.นิฏฐิตา
นายสมพล
นายวีระศักดิ์
นางสาวขนิษฐา
1. นายสุรัตน์
2. นายอานาจ
3. นางสาวกุญฎา
4. นายอานาจ
5. นางรัตนาวดี
6. นายปรัชญา
7. นายวชิราวุธ
8. นายสามชัย
9. นางสาววาทินี
10. นายนพสิทธิ์
11. นายธนบดี
12. นางสาวชุลีพร
13. นายสรวุฒิ

เชิดชู
สุขเจริญพงษ์
ชื่นตา
แซ่ลิ้ม
ศิลาประเสริฐ
ช้างเขียว
เปรมปรีดิ์
ช้างเขียว
แพรอัตร์
ทั่งจันทร์
จันผอง
วัฒนกิจรุ่งโรจน์
น้อยเคียง
ไตรสิทธิวัฒน์
ศรีวารีรตั น์
ปิ่นธนสุวรรณ
ศุภชัยศิริเรือง

4. บทสรุปโครงการ
การปรับปรุงกระบวนการยื่นผลการสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการปรับปรุงกระบวนการจัดทาเอกสารหลักฐานผลการ
สอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อยืนยันการสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกาหนดก่อนจบการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาและนามา
แนบกับเอกสารยื่นคาร้องขอจบที่สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยสานักคอมพิวเตอร์ได้ดาเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การดาเนินงาน และปรึกษาหารือข้อควรปรับปรุงเกี่ยวกับ การยื่นผลการสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสานักคอมพิวเตอร์
กับผู้ดูแลระบบจากสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่งในการปรับปรุงกระบวนการครั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการทางานดังนี้ 1) ปิดกั้นช่องโหว่
ในการปลอมแปลงเอกสาร/ ใบประกาศนียบัตรผลการสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการให้มีประสิทธิ
น่าเชื่อถือยิ่งขึ้น 3) ลดความซ้าซ้อนในกระบวนการทางาน 4) ลดปริมาณการใช้งานวัสดุ/เอกสารการยื่นผลการสอบมาตรฐานเทคและการยื่นคา
ร้องขอจบการศึกษา โดยใช้วิธีการจัดการความรู้ (KM) และวงจรควบคุมคุณภาพ (PDCA) เป็นหลักการดาเนินการจัดทาแนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง
“การปรับปรุงกระบวนการยื่นผลการสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ”
โดยสานักคอมพิวเตอร์ได้มีการกาหนดให้มีการจัดทาแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง “การปรับปรุงกระบวนการยื่นผลการสอบมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศ” เพื่อเป็นแนวทางในการทางานของบุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมายิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็น
ประโยชน์กับคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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5. ที่มาและความสาคัญของโครงการ
ส านั ก คอมพิ ว เตอร์ เ ป็ น หน่ ว ยงานภายในของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม ซึ่ ง มี ก ารแบ่ ง ส่ ว นงานย่ อ ย ได้ แ ก่ งานเลขานุ ก าร
งานเครือข่ายและการสื่อสาร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานบริการวิชาการ โดยสานักคอมพิวเตอร์เป้าประสงค์ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้สามารถรองรับและให้บริการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้อย่างทั่วถึงและมีความน่าเชื่อถือใน
การใช้งานบริการอย่างมีประสิทธิภาพ สอดรับกับความต้องการของผู้ใช้ สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน และภารกิจของมหาวิทยาลัย
ระบบการให้บริการรวดเร็ว ถูกต้อง และมีมาตรฐาน เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรม ให้คาปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาหรับ
บุคลากร นักศึกษา สังคมและชุมชนที่มีมาตรฐาน รองรับการเปิดตัวสู่ประชาคมอาเซียน
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันในทุกด้าน ทั้งด้านการศึกษา ธุรกิจ และการใช้ชีวิตประจาวัน ซึ่งทาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้เล็งเห็นความสาคัญในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาสามารถนา
ความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการออกไป ประกอบสัมมาอาชีพของนักศึกษา จึงมีนโยบายให้
การสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นการวัดความรู้ความสารมารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา โดยมี
การบรรจุไว้ใน ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้ว ยการจัดการศึกษา ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวดที่ 5
การสาเร็จการศึกษา ข้อ 29 ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรว่า (7) สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ได้มอบหมายให้สานักคอมพิวเตอร์เป็นกากับและดูแลการสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ในการสอบมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 จนถึงปัจจุบัน โดยเมื่อนักศึกษาที่มีความประสงค์ยื่นจบการศึกษาจะต้องมีผลคะแนนผ่านการ
เกณฑ์มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และดาเนินการนาใบประกาศนียบัตรที่ทางสานักคอมพิวเตอร์ออกให้ไปยืนให้กับสานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนต่อไปเพื่อเป็นการตรวจสอบและยืนยันการผ่านมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศจากสานักคอมพิวเตอร์จึงจะถือได้ว่านักศึกษาสาเร็จ
การศึกษาตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกาหนด ซึ่งทางสานักคอมพิวเตอร์พบว่า การยื่นผลการสอบมาตรฐานเทคโนโลยี สารสนเทศ มีขั้นตอนที่
ซ้าซ้อ นในการตรวจสอบ มีช่องโหว่ ในการปลอมแปลงเอกสารผลการสอบมาตรฐาน ปัญหาสิ้นเปลืองวัสดุ สานัก งานที่ใช้ใ นการจัดพิ มพ์ใ บ
ประกาศนียบัตรและการสาเนาให้กับสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหลักฐานการยื่นจบการศึกษา
จากข้อมูลข้างต้นสานักคอมพิวเตอร์โดยสานักคอมพิวเตอร์ได้มีการกาหนดให้มีการจัดทาแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง “การปรับปรุงกระบวนการ
ยื่นผลการสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ” เพื่อเป็นแนวทางในการทางานของบุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมายิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นประโยชน์กับคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมต่อไป
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อลดขั้นตอนกระบวนการทางานการยื่นผลการสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.2 เพื่อปิดกั้นช่องโหว่ในการปลอมแปลงเอกสาร/ใบประกาศผลการสอบมาตรฐาน
6.3 เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในกระบวนการตรวจสอบผลการสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.4 เพือ่ ลดปริมาณการความสิ้นเปลืองจากการใช้วัสดุสานักและเอกสารหลักฐาน
7. แนวปฏิบัติที่ดี (วิธีการ/ประบวนการ/แนวทางการดาเนินตาม PDCA)
สานักคอมพิวเตอร์ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่กากับดูแลการสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยการเข้ารับการ
สอบมาตรฐานนั้นจะประกอบด้วยดังนี้ 1) นักศึกษาลงทะเบียนสอบผ่านเว็บไซต์ 2) นักศึกษาเข้ารับการสอบตามวันและเวลาที่กาหนด 3) แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจข้อสอบ 4) ประกาศผลสอบมาตรฐาน 5) นักศึกษามารับใบประกาศนียบัตร 6) ยื่นผลการสอบมาตรฐานสาหรับยื่นคาร้องขอ
จบ ซึ่งการยื่นผลการสอบมาตรฐานนั้นเป็นขั้นตอนสุดท้ายเพื่อแสดงว่านักศึกษาได้ผ่านการสอบมาตรฐานเทคโนโลยีจากทางสานักคอมพิวเตอร์เป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกระบวนการนี้จะมีผู้เกี่ยวข้องได้แก่ นักศึกษา สานักคอมพิวเตอร์ และสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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ภาพที่ 1 ขั้นตอนการยื่นผลการสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบงานเดิม)
จากภาพที่ 1 ขั้นตอนการยื่นผลการสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบงานเดิม) เป็นขั้นตอนการยื่นผลการสอบมาตรฐาน
เมื่อนักศึกษาสอบผ่านมาตรฐานทางสานัก คอมพิวเตอร์จะทาการออกใบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องมารับใบประกาศ
ดังกล่าวที่สานักคอมพิวเตอร์ เพื่อนาไปใช้เป็นเอกสารแนบประกอบการยื่นคาร้องขอจบการศึกษา พร้อมทั้งนี้ทางสานักคอมพิวเตอร์จะต้องจั ด
เอกสารสรุปรายชื่อผู้ที่สอบผ่านมาตรฐานให้กั บสานักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อ เป็นหลักฐานยืนยันตรวจผลการสอบมาตรฐาน
อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจากขั้นตอนระบบงานเดิมพบปัญหาว่านักศึกษาบางคนไม่มารับใบประกาศนียบัตร ส่งผลให้มีใบประกาศตกค้างข้ามปีการศึกษาที่
สานักต้องเก็บไว้ เป็นสาเหตุของการสิ้นเปลืองวัสดุ สานักงานในการจัดทาใบประกาศ มีช่องโหว่ที่สามารถทาการปลอมแปลงเอกสารผลการสอบ
มาตรฐานได้ เนื่องจากทางสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนใช้เพียงสาเนาใบประกาศเป็นเอกสารหลักฐานแทนตัวจริง มีขั้นตอนการทางาน
หลายขั้นตอนส่งผลให้นักศึกษาเกิดความสับสนในการดาเนินการ มีความซ้าซ้อนตรวจสอบข้อมูลระหว่างหน่วยงาน โดยทางสานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนจะต้องเสียเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานการยื่นผลสอบมาตรฐานกับรายชื่อที่ทางสานักคอมพิวเตอร์ส่งมาให้
อีกครั้ง จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นทางสานักคอมพิวเตอร์ได้นาใช้วิธีการจั ดการความรู้และวงจรควบคุมคุณภาพเป็นหลักการดาเนินการจัดทา
แนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง “การปรับปรุงกระบวนการยื่นผลการสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ” โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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แนวทางการดาเนินงานตามหลัก PDCA
แนวทางการดาเนินงานตามหลัก PDCA
แนวทางการดาเนินงานตามหลัก PDCA Good Practices
Good Practices
เรื่อง “การปรับปรุงกระบวนการยืน่ ผลการสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ”
วางแผน (Plan)
วางแผน (Plan)
 ประชุมคณะกรรมการบริหารสานักคอมพิวเตอร์
 ประชุมคณะกรรมการบริหารสานักคอมพิวเตอร์คัดเลือกประเด็นการ
เพื่อ กาหนดประเด็ นการจัดท าแนวปฏิ บัติ ที่ดี ของส านั ก จัดทาแนวปฏิบัตที่ดีจากประเด็นการจัดการความรู้ที่ดาเนินการไว้แล้ว
คอมพิ ว เตอร์ พร้ อมทั้ งก าหนดผู้ รั บ ผิด ชอบหลั ก ในการ
 ประชุ ม คณะท างานดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบการสอบมาตรฐานเทคโนโลยี
จัดทาโครงการแนวปฏิบัติที่ดี
สารสนเทศ เพื่อทาการรวบรวมข้อมูลการจัดการความรู้ “การปรับปรุงกระบวนการ
ยื่นผลการสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ” ที่ได้ดาเนินการไว้แล้ว
การดาเนินงาน (Do)
การดาเนินงาน (Do)
 มอบหมายให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่
 มอบหมายให้ฝ่ายบริการวิชาการจัดทาแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง “การปรับปรุง
กาหนดไปวางแผนและดาเนินการจัดทาแนวปฏิบัติทดี่ ี
กระบวนการยื่นผลการสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ”
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องแนวปฏิบัติสรุปและรายงานผล
 ประชุ ม คณะทางานผู้ รับ ผิ ดชอบด้ า นมาตรฐานเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
พูดคุยถึงปัญหาของการยื่นผลการสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสามารถ
สรุปประเด็นปัญหาได้ดังนี้
1. นักศึกษาไม่มารับใบประกาศที่ทางสานักคอมพิวเตอร์จัดพิมพ์ทาให้
เกิดเอกสารตกค้างข้ามปีการศึกษา เมื่อถึงเวลาที่นักศึกษาต้องการจะค้นหาค่อนข้าง
ยาก หรือนักศึกษายื่นคาร้องขอทาเอกสารใหม่จึงทาให้เกิดการสิ้นเปลืองวัสดุในการ
จัดทาใบประกาศ
2. นักศึกษาเกิดความสับสนและเข้าใจคลาดเคลื่อนในขั้นตอนการยื่นผล
การสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ บางคนคิดว่าสอบผ่านแล้วก็คือผ่านไม่ต้อง
มารับใบประกาศไปยื่นคารองจบ บางคนสับสนกับการติดต่อประสานงานระหว่าง
หน่วยงาน เป็นต้น
3. มีช่องโหว่ในการปลอมแปลงเอกสารผลการสอบมาตรฐานเนื่องจาก
ทางสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนใช้เพียงสาเนาใบประกาศเท่านั้น
4. มีขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลซ้าซ้อนเมื่อนักศึกษาสอบผ่านแล้วสานัก
คอมพิวเตอร์จะต้องส่งสรุปผลรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านมาตรฐานให้กับสานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบีย นเพื่ อใช้ใ นการตรวจสอบควบคู่กั บส าเนาใบประกาศที่
นักศึกษาแนบมา ซึ่งเป็นการทางานที่ซ้าซ้อน
จากประเด็นปัญหาข้างต้นในที่ประชุมคณะทางานจึงได้สรุปให้มีการปรับปรุง
กระบวนการยื่นผลการสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ประชุ ม คณะท างานกั บ นายวิ ร ชา วิ รั ชกุ ล ตั ว แทนจากส านั ก ส่ ง เสริ ม
วิชาการและงานทะเบียน เพื่อปรึกษาหาทางแก้ไขปัญหาการปรับปรุงกระบวนการ
ยื่นผลการสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสรุปได้ว่า นายวิรชา วิรัชกุล ซึ่ง
เป็นผู้ดูแลระบบสารสนเทศงานทะเบียนวัดผลของมหาวิทยาลัยจะดาเนินการเปิด
ช่องให้ผู้ดูแลทางสานักคอมพิวเตอร์สามารถกรอกข้อมูลสถานะนักศึกษาที่สอบผ่าน
มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศลงในระบบสารสนเทศงานทะเบียนวัดผล เพื่อเป็น
การจัดเก็บและอัพเดทข้อมูลในฐานข้อมูลเดียวกันทาให้ไม่เกิดความซ้าซ้อนของ
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แนวทางการดาเนินงานตามหลัก PDCA
Good Practices

แนวทางการดาเนินงานตามหลัก PDCA Good Practices
เรื่อง “การปรับปรุงกระบวนการยืน่ ผลการสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ”
ข้อมูล พร้อมแสดงผลสถานะการสอบมาตรฐานเทคโนโลยีให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา
นักศึกษาทราบได้ และลดขั้นตอนยื่นผลการสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นายวิ รชา วิรัชกุล ดาเนิ นการปรั บปรุงระบบสารสนเทศงานทะเบีย น
วัดผล ตามที่ประชุมเสนอ ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ผังงานการปรับปรุงกระบวนการยื่นผลการสอบมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ระบบงานใหม่)
การตรวจสอบ/ประเมิน (Check)
การตรวจสอบ/ประเมิน (Check)
 ประชุมคณะกรรมการบริหารสานักคอมพิวเตอร์
 โดยทางที่ประชุมมอบให้ นายสุรัตน์ ศิลาประเสริฐ เป็นผู้ประสานงานและ
ติดตาม ประเมินผล และแสดงความคิดเห็นการปรับปรุง ติดตามการปรั บปรุ งระบบสารสนเทศงานทะเบียนวัดผล ถึงความสอดคล้ องกั บ
จัดทาโครงการแนวปฏิบัติที่ดี
กระบวนการยื่นผลการสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ทดสอบและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เมื่อมีการนามาประมวลผล
ผ่านระบบสารสนเทศงานทะเบียนวัดผล
 ประเมินผลกระบวนการทางานระบบสารสนเทศงานทะเบียนวัดผลและ
เสนอแนะความคิดเห็นให้กับ นายวิรชา วิรัชกุลดาเนินการปรับปรุงระบบให้เหมาะสม
กับกระบวนการยื่นผลการสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้า 17

ผลงานแนวปฏิบัติที่ดี Good Practices

แนวทางการดาเนินงานตามหลัก PDCA
แนวทางการดาเนินงานตามหลัก PDCA Good Practices
Good Practices
เรื่อง “การปรับปรุงกระบวนการยืน่ ผลการสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ”
การนาผลการตรวจสอบ/ประเมินมาใช้ในการปรับปรุง การนาผลการตรวจสอบ/ประเมินมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนา (Act)
พัฒนา (Act)
 ปรั บ ปรุ ง ขั้ น ตอนกระบวนการยื่ น ผลการสอบมาตรฐานเทคโนโลยี
 ประชุ ม ก าหนดคณะท างานเพื่ อ สรุ ป ผลการ สารสนเทศหลั งจากทดลองใช้ ป ฏิ บั ติ งานจริ งให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล สารสนเทศที่ ต รงตาม
ดาเนิ นงานและวางแผนการปรั บ ปรุ งพั ฒนาการด าเนิ น ต้องการและสอดคล้องกับกระบวนการปฏิบัติงานจริง
กงานกระบวนการจัดโครงการแนวปฏิบัติที่ดี
 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กระบวนการยื่นผลการสอบมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวและนักศึกษาทราบ
8. ผลกระทบที่เป็นประโยชน์หรือสร้างคุณค่า
8.1 มีการวางแผนกระบวนการ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย เรื่อง ปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการยื่นผลการสอบมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ชัดเจน
8.2 ลดความซ้าซ้อนในกระบวนการทางานของกระบวนการ
8.3 ปิดกั้นช่องโหว่ในการปลอมแปลงเอกสาร/ใบประกาศผลการสอบมาตรฐาน
8.4 ลดอัตราการสิ้นเปลืองวัสดุสานักงานในการจัดทาเอกสารยื่นผลการสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
8.5 เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการยื่นผลการสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น
8.6 สร้างความเข้าใจในขั้นตอนการยื่นผลการสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศกับการยื่นคาร้องขอจบการศึกษา
9. ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
9.1 ผู้บริหารสานักคอมพิวเตอร์ให้การสนับสนุนการปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการยื่นผลการสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
9.2 บุคลากรภายในองค์กรมีความร่วมมือกันพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทางาน
9.3 บุคลากรมีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาของกระบวนการทางานอย่างถ่องแท้
9.4 มีการเผยแพร่สร้างความเข้าใจในขั้นตอนการยื่นผลการสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
9.5 มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่พร้อมในการปฏิบตั ิงาน
10. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาอุปสรรค
 ข้อจากัดระบบสารสนเทศงานทะเบียนวัดผลของ
มหาวิทยาลัย
 การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในขั้นตอนการยื่นผล
การสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่ครอบคลุม

แนวทางการแก้ไข
 จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรึกษาหารือข้อจัดกัดของ
ระบบสารสนเทศงานทะเบียนวัดผลของมหาวิทยาลัย
 เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์มุ่งเป้าหมายที่นักศึกษา
โดยตรง

11. แนวทางในการจัดการความรู้ (ถ้ามี)

การปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการยื่นผลการสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งนี้ มีแนวทางการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ (PDCA) รวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ทางานมาปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
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ด้านกิจกรรมนักศึกษา
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1. ชื่อเรื่อง / แนวปฏิบัติ

การจัดกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

2. ชื่อหน่วยงาน

สานักศิลปะและวัฒนธรรม

3. คณะทางาน

นางจรรยา ร่มเพชร หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
และคณะกรรมการบริหารงานสานักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ปรึกษา

4. บทสรุปโครงการ
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ที่เกี่ยวข้อง
กับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีแผนปฏิบัติราชการ ตามแผนยุทธศาสตร์ โดยเมื่อมีการจัดกิจกรรมแล้วมีการสรุปผลการทา
กิจกรรมตามคารับรองการปฏิบัติราชการ และรายงานผลการดาเนินต่อมหาวิทยาลัยฯ ประกอบกับนาไปเป็นหลักฐานในการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึ กษา (องค์การ
มหาชน) (สมศ.) : การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
และการจัดทาคารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.)
5. ที่มาและความสาคัญของโครงการ
สานั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม เป็ น หน่ ว ยงานหนึ่ งที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ งานตามภารกิ จ หลั ก ที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจะต้ อ งปฏิ บั ติ โดยเฉพาะ
การท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ซึ ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐมเป็ น ผู ้ ก าหนดแนวทางในพั ฒ นา ในรู ป แผนยุ ท ธศาสตร์
ที่ ส อดคล้ อ งกั น มี เ ป้ า หมายที่ แ สดงถึ ง ความเป็ น ผู้ ชี้ นาและร่ ว มแก้ ไ ขปั ญ หาตามนโยบายของรั ฐ นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน
ที่จัดขึ้นตามหลักสูตร การจัดกิจกรรมด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ได้ แก่
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ โดยใช้กระบวนการ PDCA ร่วมกับการ
บูรณาการการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา ซึ่งการปฏิบัติงานของสานักศิลปะและวัฒนธรรมประกอบด้วยงานภายใน
งานภายนอก งานประสานงานเครือข่าย งานอนุรักษ์เผยแพร่ โดยได้กาหนดนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีการบูรณาการการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกิจกรรมนักศึกษา
6.วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดกิจกรรมด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมหรือด้านอื่นๆ
6.2 เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมหรืองานอื่นๆ บรรลุเป้าหมาย
7. แนวปฏิบัติที่ดี (วิธีการ/ประบวนการ/แนวทางการดาเนินตาม PDCA)
สานักศิลปะและวัฒนธรรมได้แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเป็นเครือข่ายในการทางาน
มีหน้าที่ปฏิบัติ สนับสนุนส่งเสริมงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมร่ วมกันวางแผน
ดาเนินงานในโครงการต่างๆ ทาให้สานักศิลปะฯ มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยมีตัวแทนจากคณะทั้ง ๕ คณะ โรงเรียนสาธิตฯ และจากกองพัฒนา
นักศึกษา เพื่อให้การดาเนินงานเกิดประสิทธิภาพ มีการประเมินผลการดาเนินงานเพื่อพัฒนาแก้ไข ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบชี้แจง และแก้ไข
ปัญหาที่เกี่ยวกั บการวางแผนงานยุทธศาสตร์ งานประกัน คารับรองการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์ เสนอแนะแนวทางและงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง และที่สาคัญใช้วิธีการแจ้งข้อมูลข่าวสารด้วยเครื่องมือสื่อสารที่เป็นที่นิยมแบบสากล เช่น Line facebook ในการช่วยการตัดสินใจใน
เรื่องเร่งด่วน
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จากประสบการณ์ ข องผู้ เ ขี ย นที่ ทาหน้ า ที่ ใ นตาแหน่ ง หั ว หน้ า สานั ก งานผู้ อานวยสานั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ซึ่ ง การปฏิ บั ติ ง าน
ในแต่ ล ะตาแหน่ ง มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา ได้ เ ขี ย นกลไกการทานุ บารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมไว้ ป ระกอบการประเมิ น
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเมื่ อ ปี ก่ อ นๆ ซึ่ ง ครั้ ง หนึ่ ง ได้ รั บ คาชื่ น ชมในการจั ด ทากลไกดั ง กล่ า วว่ า ทาให้ ม องเห็ น ภาพการทางานได้ อ ย่ า ง
ชั ด เจน ผู้ เ ขี ย นจึ ง สนใจที่ นาเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (GOOD PRACTICES) ด้านการจัดกิจกรรมด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมี
กระบวนการขั้นตอนแบบ PDCA ดังนี้
7.1 P – วางแผนจัดทาวิธีปฏิบัติที่ดีในการจัดกิจกรรมด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นไปตามขั้นตอนตามแผนที่ได้กาหนดไว้
7.2 D – จัดทาวิธีปฏิบัติที่ดีในการจัดกิจกรรมด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
7.3 C – เผยแพร่วิธีปฏิบตั ิที่ดีในการจัดกิจกรรมด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพือ่ วัดและประเมินผลการ
7.4 A – นาผลการประเมินวิธีปฏิบัติที่ดีในการจัดกิจกรรมด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมมาปรับปรุงแก้ไข
8. ผลกระทบที่เป็นประโยชน์หรือสร้างคุณค่า
8.1 สามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติให้มีความคล่องตัวมากขึ้น
8.2 เพื่อประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และทรัพยากร
9. ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
9.1 ใช้สาหรับ การปฏิบ ัติง านของสานัก งานผู้อานวยการส านัก ศิล ปะและวัฒ นธรรม มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ นครปฐม และ
นาเผยแพร่ในอนาคต
9.2 ใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนต่าง ๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
9.3 ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัตงิ านด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
10. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
10.1 ปัญหาอุปสรรค
ยังขาดบุคลากร งบประมาณ ในการจัดกิจกรรมด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น
ในอนาคต
10.2 และแนวทางการแก้ไข
ขอความร่ ว มมื อ จากเครื อ ข่ า ยด้ า นการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมในการกิ จ กรรมให้ นั ก ศึ ก ษาตามที่ เ คยปฏิ บั ติ กั น มา
เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนและแนวปฏิบัติที่ดีในระดับหนึ่ง
11. แนวทางในการจัดการความรู้
11.1 การบ่งชี้ความรู้ การประชุมคณะกรรมการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ส่งผลให้มี การจัดทาวิธีปฏิบัติที่ดีใน
การจัดกิจกรรมด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
11.2 การสร้างและแสวงหาความรู้ จากการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง หรือมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม จะศึกษาจากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ
ที่มีกระบวนการทางานที่มีแบบปฏิบัติที่ดี
11.3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ ผู้จัดทาคู่มือวิธีปฏิบัติที่ดีในการจัดกิจกรรมด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม การทางานที่
ปรับปรุง พร้อมทั้งระบุปัญหา แนวทางแก้ไข เพื่อการป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
11.4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ ขั้นตอนและผังการปฏิบัติ ให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น เพื่อได้นาไปเผยแพร่ได้ในโอกาสต่อไป
11.5 การเข้าถึงความรู้ ดาเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อถ่ายทอดวิธีก าร กระบวนการ ขั้นตอนการทางานเพื่อเป็นต้นแบบ และ
นาไปเผยแพร่
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11.6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
11.7 การเรียนรู้ จัดสัมมนาเพื่อแบ่งปันความรู้ เพื่อทราบตัวบ่งชี้ของความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหา และหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
เพื่อเป็นการพัฒนาแนวทางให้กระบวนการทางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
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Flowchart
แนวปฏิบัติที่ดี (GOOD PRACTICES) ในการเขียนรายงานการประชุมและการเขียนโครงการ
แนวทางในการจัดการความรู้
กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) ครอบคลุม 7 กิจกรรม
1. การบ่งชี้ความรู้

ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

2. การสร้างและแสวงหาความรู้

การปฏิบัตดิ ้วยตนเอง และจากการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ

3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ

จัดทาคู่มือปฏิบตั ิงานหลักเพื่อแสดงกระบวน การทางานที่ปรับปรุง พร้อม
ทั้งระบุปัญหา แนวทางแก้ไข เพื่อการป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต

4. การประมวลและกลั่นกรอง

ความรู้

ผู้มีความรู้ เชี่ยวชาญ กลั่นกรองการเขียนคู่มือการปฏิบตั ิงานหลักฯ
ให้ถูกต้องสมบูรณ์

5. การเข้าถึงความรู้

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อถ่ายทอดวิธีการ กระบวนการขั้นตอนต่างๆ เพื่อ
เป็นต้นแบบ และนาไปเผยแพร่ผ่านระบบ Intranet

6. การแบ่งปันแลกเปลีย่ นเรียนรู้

จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การจัดคู่มือปฏิบัติงานหลัก
ที่มีขั้นตอนการทางาน

7. การเรียนรู้

จัดสัมมนาเพื่อแบ่งปันความรู้ เพื่อทราบและหาวิธีการแก้ไขปัญหา เพื่อเป็นการ
พัฒนาให้ทางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
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1. ชื่อเรื่อง / แนวปฏิบัติ การบูรณาการกิจกรรมนักศึกษากับการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. ชื่อหน่วยงาน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3. คณะทางาน
1. พระศรีวิสุทธิวงศ์ (สุวิทย์ ปวิชญฺญู)
วัดพระปฐมเจดียร์ าชวรมหาวิหาร
2. นายวิโรจน์
อุ่นทรัพย์
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม
3. นางฐิติรัตน์
เค้าภูไทย
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา น้อยทิม
5. อาจารย์ผสุ ดี
ปทุมารักษ์
6. อาจารย์ไตรภพ
สุวรรณศรี
7. อาจารย์ญาณภัทร
ยอดแก้ว
8. อาจารย์ ดร.วรากรณ์
พูลสวัสดิ์
9. อาจารย์ณรงค์วรรษ
บุญมา
10. อาจารย์กนกอร
สว่างศรี
11. อาจารย์เนตรนภา
วรวงษ์
12. อาจารย์วงศ์ระวิทย์
น้อมนาทรัพย์
13. อาจารย์แพรภัทร
ยอดแก้ว
14. นางสุธาทิพ
ทับทิมทอง

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ประธานที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

4. บทสรุปโครงการ
การบูรณาการกิจกรรมนักศึกษากับการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นการดาเนินงานที่เน้นการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต “จิตอาสา
พัฒนาท้องถิ่น” ซึ่งอาศัยกิจกรรมนักศึกษาและการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นฐานสาคัญในการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยมีการบูรณาการงาน
ทั้ง 2 ด้านเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดกระบวนการทางานที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่าต่อการใช้สอยทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งมีการใช้
พลังเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ โดยมุ่งให้เกิดการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่ายและส่งเสริม
ให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อท้องถิ่นซึ่งเป็นเครือข่ายด้วย โดยสามารถจาแนกกิจกรรมได้ 2 ลักษณะ คือ
1. กิจกรรมเชิงรุก คือ กิจกรรมที่เกิดจากการวางแผนงานไว้ ทั้งในส่วนที่เป็นกิจกรรมหรือโครงการที่ ทาเป็นประจาสม่าเสมอ และ
กิจกรรมที่มุ่งตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะ ซึ่งมีแผนการใช้งบประมาณที่ชัดเจน เช่น กิจกรรมวันสาคัญที่เกี่ยวกับชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ การปฐมนิเทศนักศึกษา การประกวดนักศึกษาต้นแบบ กีฬาคณะ กิจกรรมเข้าค่ายผู้นานักศึกษาและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เป็นต้น
2. กิจกรรมเชิงรับ คือ กิจกรรมที่เกิดจากความต้องการขององค์กรภายนอกที่เป็นภาคีเครือข่ายกัน ซึ่งส่วนมากจะเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้
กาหนดไว้ชัดเจนล่วงหน้าในแผนการดาเนินงาน แต่ต้องดาเนินงานเพราะเป็นโอกาสในการใช้พลังเครือข่ายมาเสริมเพื่อเติมเต็มการพัฒนานักศึกษา
ให้นักศึกษาเกิดทักษะและประสบการณ์ที่ดี ควบคู่กับการได้ทาหน้าที่ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของท้องถิ่นและของชาติไทยไปด้วย เช่ น
กิจกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 การสอบธรรมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมล่องเรือไหว้พระ 9 วัด(จัดโดยกรมการศาสนา) กิจกรรมจิตอาสางานวัด
และการร่วมกิจกรรมด้านวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น เป็นต้น
แนวทางการบูรณาการ คือ การวิเคราะห์ วางแผนงาน และการดาเนินงานโดยเน้นการใช้ทุนทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่มีอยู่มาเป็น
โอกาส พื้นที่ หรือเงื่อนไขในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา รวมทั้งการสอดแทรกบริบททางด้านศิลปะและวัฒนธรรมในกิจกรรมนักศึกษา
ทุกกิจกรรม ให้เกิดการหลอมรวมระหว่างเป้าหมายในส่วนของการพัฒนานักศึกษาและการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปด้วยกัน
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ผลการดาเนินงาน คือ นักศึกษาได้เรียนรู้และร่วมสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมในโอกาสต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันก็ทาให้
นักศึกษาได้รับการพัฒนาด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะในการปฏิบัติงานและการอยู่ร่วมกับสังคมได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการพัฒนา
อัตลักษณ์ “จิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น” อีกทั้ง นักศึกษายังสามารถนาหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ไปเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนหรือชั่วโมงการ
เข้าร่วมกิจกรรมที่รายวิชาต่างๆ หรือหน่วยทุนต่างๆ (สาหรับนักศึกษาที่รับทุน) กาหนดไว้ และบางกิจกรรมก็สามารถใช้เป็นคะแนนการเข้าร่วม
กิจกรรมของกองพัฒนานักศึกษาได้ด้วย ที่สาคัญยังเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับท้องถิ่นและหน่ วยงานต่างๆ ให้มีความแน่น
แฟ้นมากยิ่งขึ้น จนเป็นกัลยาณมิตรหรือเป็นภาคีเครือข่ายที่ดีต่อกัน
5. ที่มาและความสาคัญของโครงการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษาและทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมขึ้น โดยมี
อาจารย์จากสาขาวิชาต่ างๆ เป็นกรรมการ และได้มีการประชุมวางแผนการดาเนินงานเพื่อเป็นแนวทางสาหรับการปฏิบัติงานของฝ่ายกิจการ
นักศึกษา โดยสาระสาคัญของแผนการดาเนินงาน คือ การทางานเชิงบูรณาการด้านกิจกรรมนักศึกษากับการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพราะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นคณะที่ มีทุนเดิมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมมาก หลายสาขาวิชาเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม อาทิ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาดนตรี และสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็น
ต้น ผนวกกับการที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีเครือข่ายการทางานที่สานสัมพันธ์อันดีกันมาอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับชาติและในระดับ
ท้องถิ่นหลายหน่วยงาน อาทิ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม
สานักงานคณะกรรมการจริยธรรมประจาจังหวัดนครปฐม พุทธสมาคมจังหวัด นครปฐม สมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติ เทศบาลตาบลโพรงมะเดื่อ
สถานีโทรทัศน์ WBTV วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์ฯ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์วัดโพรงมะเดื่อ และสานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันตก เป็นต้น เครื อข่ายต่างๆ เหล่านี้ มีโอกาส พื้นที่ เวลา และกิจกรรม
เพื่อให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในฐานะเครือข่ายการทางานสามารถมีส่วนร่วมได้ตลอดทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ
อนึ่ง ด้วยเหตุที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีอัตลักษณ์บัณฑิต คือ “จิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น ” การพัฒนานักศึกษาผ่านกิจกรรม
นักศึกษาโดยร่วมกับเครือข่ายต่างๆ ในลักษณะกิจกรรมจิตอาสาจึงสามารถดาเนินการได้ด้วยสะดวกและสามารถบูรณาการความร่วมมือได้หลาย
มิติโดยเฉพาะมิติทรัพยากรของโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่สามารถร่วมมือกันได้ ทาให้การทางานเป็นไปใน ลักษณะ “ลดต้นทุน เพิ่มคุณค่า”
ก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกภาคีเครือข่ายและสังคมโดยรวมอย่างมีพลังและเป็นรูปธรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสาคัญของการบูรณาการกิจกรรมนักศึกษากับการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จึงได้ถือเป็นนโยบายสาคัญในการขับเคลื่อนงานด้านกิ จการนักศึกษาของคณะ และมีการกาหนดแผนงานการ บูรณาการกิจกรรมนักศึกษากับการ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากทุกภาคีเครือข่ายเสมอมา
6. วัตถุประสงค์
1. เพื่อการบูรณาการการดาเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษากับการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยใช้พลังเครือข่ายในการขับเคลื่อน
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพของการดาเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาและการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอัตลักษณ์ “จิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น”
7.แนวปฏิบัติที่ดี (วิธีการ/ประบวนการ/แนวทางการดาเนินตาม PDCA)
แนวปฏิบัติที่ดีจากการดาเนินงานตามแผนงานการบูรณาการกิจกรรมนักศึกษากับการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีดังนี้
1. วิธีการ
1) การบูรณาการ คือ การวิเคราะห์งานและองค์ประกอบทั้งหมดของงานทั้งด้านกิจกรรมนักศึกษาและด้านการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม เพื่อหาจุดเชื่อมโยงของแต่ละงานเข้าด้วยกันและดาเนินการกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ โดยเน้นการเติมเต็มให้เกิดผลที่สามารถ
ตอบสนองเป้าหมายของงานทั้ง 2 ด้าน และเน้นลดต้นทุนในการดาเนินงานทั้งงบประมาณ เวลา และบุคลากร เป็นต้น
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2) การใช้พลังเครือข่าย คือ การสร้างเครือข่ายการทางานทั้ง ภายในภายนอกและรักษาเครือข่ายโดยมีการทากิจกรรมร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งการจัดทา MOU อย่างเป็นทางการเพื่อส่งเสริมการทางานร่วมกันในระยะยาว เพื่อขับเคลื่อนงานด้านกิจกรรมนักศึกษาและการ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปด้วยกัน
3) การทางานแบบมีส่วนร่วม คือ การเปิดโอกาสให้บุคลากรหลากหลายทั้งภายในและภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรม
เชิงบูรณาการ เช่น การแต่งตั้งกรรมการบริหารกิจการนักศึกษาและการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมจากคณาจารย์ผู้แทนของทุกสาขาวิชา การ
ส่งเสริมบทบาทสโมสรนักศึกษาในการมีส่วนร่วมคิด ตัดสินใจ วางแผน และสะท้อนผลการดาเนินงานกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการแต่งตั้งและเชิญชวน
บุคคลภายในที่เป็นเครือข่ายมามีบทบาทร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ ด้วย
2. กระบวนการ
กระบวนการทางานของการบูรณาการกิจกรรมนักศึกษากับการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีดังนี้
1) การวิเคราะห์งาน
2) การแต่งตั้งคณะทางาน
3) การประชุมคณะทางาน
4) การจัดทาแผนงานเชิงบูรณาการ
5) การประสานงาน เพื่อสารวจความต้องการ(เชิงรุก)/การรับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานภายนอก(เชิงรับ)
6) การจัดกิจกรรม/ร่วมจัดกิจกรรม/เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
7) การติดตามผลการจัดกิจกรรม
8) การประชุมเพื่อพัฒนางาน
3. แนวทางการดาเนินงานตาม PDCA
แนวทางการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA มีดังนี้

หน้า 26

ที่
1

ขั้นตอนวงจรคุณภาพ
P (Plan)

2

D (Do)

3

C (Check)

4

A (Act)

การดาเนินงาน
-การวิเคราะห์งาน
-การแต่งตั้งคณะทางาน
-การประชุมคณะทางาน
-การจัดทาแผนงานเชิงบูรณาการ
-การประสานงาน/การประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-การจัดกิจกรรม/ร่วมจัดกิจกรรม/เข้าร่วมกิจกรรมตามทีไ่ ด้กาหนดไว้หรือได้ประสานไว้กับ
หน่วยงานต่างๆ
-การแต่งตั้งคณะทางานเพื่อการประเมินผลหรือติตตามกิจกรรมต่างๆ
-การประชุมเพื่อประเมินผลสาเร็จของกิจกรรมต่างๆ
-การจัดทางานรายผลการดาเนินงานโครงการต่างๆ
-การประชุมเพื่อปรับปรุงการดาเนินงานจากผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
-การจัดทาแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานจากผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
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8. ผลกระทบที่เป็นประโยชน์หรือสร้างคุณค่า
1. ประโยชน์ต่อนักศึกษา นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย ได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ
จิตอาสา การทางานเป็นทีม และทักษะการแก้ปัญหาต่างๆ รวมทั้งสามารถใช้หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่วนหนึ่งของการประเมิน
คะแนนกิจกรรมสาหรับบางรายวิชา สาหรับหน่วยทุน (กยศ./กรอ./ทุนเรียนดี/ทุน 84 พรรษา ฯลฯ) และกิจกรรมตามหลักเกณฑ์การผ่านกิจกรรม
ของกองพัฒนานักศึกษาด้วย
2. ประโยชน์ต่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมีผลงานโดดเด่นเรื่องการพัฒนานักศึกษากับการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม จนเป็นที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในที่ผ่านมา ทาให้ผลการดาเนินงานของคณะใน
ส่วนดังกล่าวมีคุณภาพ สามารถ “ลดต้นทุน เพิ่มคุณค่า” เป็นที่ยอมรับของสังคม และมีผลงานรางวัลหลายรางวัลจากการดาเนินงานกิจกรรมต่างๆ
3. ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้ใช้ข้อมูลกิจกรรมต่างๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์ การประกันคุณภาพ การประสานงานกับ
เครือข่ายและช่วยหนุนเสริมให้การดาเนินงานตามพันธกิจด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ที่สาคัญกิจกรรมหลายๆ กิจกรรม
นามาซึ่งชื่อเสียงอันดีงามของมหาวิทยาลัย การยอมรับจากสังคม และความสัมพันธ์อันดีกับภาคีเครือข่ายต่างๆ อาทิ โครงการปณิธานความดีปี
มหามงคล: ทาดีเริ่มได้ที่ใจเรา (ร่วมกับจังหวัดนครปฐม) โครงการสอบธรรมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ (ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และจังหวัดนครปฐม) โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 (ร่วมกับสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมและคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม) และกิจกรรม
รณรงค์เนื่องในวันสาคัญทางศาสนา (ร่วมกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม)
4. ประโยชน์ ต่อ เครือ ข่า ยภายนอก ผลการดาเนิ นงานท าให้ภ าคี เครือ ข่า ยได้ รับ ประโยชน์ด้ านประสิ ท ธิภ าพและประสิท ธิผ ลก าร
ดาเนินงานกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะด้านผู้เข้าร่วมกิจกรรม บุคลากรดาเนินงาน และทรัพยากรโครงการด้านอื่นๆ เนื่องจากการช่วยกันหนุนเสริ ม
องค์ประกอบด้านต่างๆ ในลักษณะบูรณาการร่วมกัน
9. ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. ทีมงานดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะทางานด้านการบริหารกิจการนักศึกษาและการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยขอความร่วมมือให้สาขาวิชาต่างๆ เสนอชื่ออาจารย์ที่ดูแลงานด้านนี้ในส่วนของสาขาวิชามาเป็นคณะทางาน ผนวกกับคณะทางาน
กลางของฝ่ายกิจการนักศึกษาที่ทุกส่วนล้วนมีใจรักในการทางานด้านกิจการนักศึกษาและการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม จึงทาให้การ
ดาเนินงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามที่วางไว้
2. แผนงานดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้มีการจัดทาแผนการดาเนินงานทั้งด้านการพัฒนา
นักศึกษา แผนงานด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม จากนั้นมีการจัดทาแผนงานการบูรณาการงานกิจกรรมนักศึกษากับการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมเพิ่มเติม เพื่อกาหนดทิศทางในการทางานทั้ง 2 ส่วนให้มีความเชื่อมโยงกัน แผนงานดังกล่าวเกิดจากการวิเคราะห์ความเป็นไปได้
และการสารวจหรือสนองตอบความต้องการของทุกภาคส่วน จึงทาให้เป็นแผนงานที่ดี มีความชัดเจน และสามารถปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม
3. เครือข่ายดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีเครือข่ายที่ดี ทุกภาคีเครือข่ายมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันทั้งเนื้อหาสาระของงาน
และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของแต่ละหน่วยงาน จึงทาให้การดาเนินงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. การสนับสนุนดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้สนับสนุนการดาเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาและการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมเป็นอย่างดี และยังได้รับการสนับสนุนด้านต่างๆ จากมหาวิทยาลัยรวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดีด้วย เช่น การ
สนับสนุนงบประมาณ สถานที่ อุปกรณ์ ยานพาหนะและบุคลากร เป็นต้น
10. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาอุปสรรค ในการดาเนินงานที่ผ่านมามีอุปสรรคที่สาคัญ ระบบการปฏิบัติงานที่ขาดความยืดหยุ่นและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่าง
เร่งด่วนด้านเวลาหรือตารางเรียนของนักศึกษากับกิจกรรม เพราะบางครั้งมีกิจกรรมที่เร่งด่วน จาเป็นและสาคัญ แต่นักศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมได้
หรือเข้าร่วมแล้วถูกผู้สอนตัดคะแนนหรือเช็คขาดเรียน ทาให้นักศึกษาเสียประโยชน์ และอาจมีทัศนคติไม่ดีในทางใดทางหนึ่ง
อีกประการหนึ่ง การที่มหาวิทยาลัยไม่มีที่พักหรือหอพักภายในมหาวิทยาลัย ทาให้กิจกรรมบางอย่างที่ต้องคาบเกี่ยวถึงเวลาค่า นักศึกษา
จานวนมากไม่สะดวกร่วมกิจกรรม เพราะต้องกลับบ้านหรือกลับหอ การจัดกิจกรรมบางอย่างสามารถรวมตัวนักศึกษาได้น้อยและยาก โดยเฉพาะ
กรณีที่เป็นกิจกรรมเร่งด่วนที่เครือข่ายภายนอกประสงค์ให้นักศึกษาเข้าร่วมด้วย
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แนวทางการแก้ปัญหา ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้พยายามวางแผนสารองในกรณีที่เป็นกิจกรรมที่วางแผนระยะยาวได้ เพื่อคาดคะเน
ล่วงหน้ารองรับความเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่ทาให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมได้ และในกร ณีมีความคาบ
เกี่ยวกับช่วงเวลาเรียน ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ทาบันทึกเพื่อขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยและคณาจารย์ผู้สอนเพื่อไม่เช็คเป็นเวลาขาดเ รียน
หรือขออนุเคราะห์สลับตารางเรียน เป็นต้น ทั้งนี้ ก็ยึดหลักการเรียนเป็นสิ่งสาคัญถ้าหากมีความจาเป็นไม่สามารถยืดหยุ่นด้านการเรียนได้ ก็ต้องให้
นักศึกษาถือการเรียนเป็นเรื่องหลัก
ในส่วนการเข้าร่วมกิจกรรม ทางฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ใช้หลักการประชาสัมพันธ์เชิงรุกหรือเครือข่ายภายใน เพื่อการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมให้นักศึกษาทราบโดยทั่วถึงและรวดเร็วที่สุด และมีการสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาเข้าร่วมด้วยการจัดทาเกียรติบัตร และการขอความ
ร่วมมือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้นับเป็นชั่วโมงกิจกรรมได้ เป็นต้น
11. แนวทางในการจัดการความรู้
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดทาโครงการชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกไตรมาส โดยมีการสร้างชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง
กิจกรรมนักศึกษาด้วย ทาให้เกิดการประชุม ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การระดมความคิดปรับปรุงพัฒนางานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
มีช่องทางในการเก็บข้อมูล ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทั้งทางเว็บไซต์คณะฯ และเฟสบุ๊คฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นต้น
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ด้านบริหารจัดการ
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1. ชื่อเรื่อง / แนวปฏิบัติ

การเขียนรายงานการประชุมและการเขียนโครงการ

2. ชื่อหน่วยงาน

สานักศิลปะและวัฒนธรรม

3. คณะทางาน

นางจรรยา ร่มเพชร หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
และคณะกรรมการบริหารงานสานักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ปรึกษา

4. บทสรุปโครงการ

-

5. ที่มาและความสาคัญของโครงการ
ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง มาตรฐานการกาหนดตาแหน่งระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารง
ตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2553 ฉบับลงวันที่ 22 ธันวาคม 2553 (เอกสารแนบ 5 ท้ายประกาศ ก.พ.อ. คานิยามของ คู่มือปฏิบัติงานหลัก คือ เอกสาร
แสดงเส้นทางการทางานในงานหลักของตาแหน่ง ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยระบุขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ
ในการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานดังกล่าว ซึ่งต้องใช้
ประกอบการปฏิบัติงานมาแล้ว และต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานนั้นมา ) และตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 หมวด 1 มาตรา 7 ให้มหาวิยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึ กษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของ
แผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน ของปวงชน มีส่ วน
ร่วมในการจัดการ การบารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา
ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการ มีความรู้ ความเข้าใจ ในขั้นตอนการปฏิบตั ิงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
6.2 เพื่ อ ให้ เ พิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องสานั ก ศิ ล ปะและ วัฒนธรรม
7. แนวปฏิบัติที่ดี (วิธีการ/ประบวนการ/แนวทางการดาเนินตาม PDCA)
การปฏิบัติงานใดๆ ย่อมต้องมีทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยหลักในการนั้น เพื่อระดมความคิด ความรู้ ความสามารถ ความร่วมมือร่วมใจ
และทางานร่วมกันได้โดยมีเป้าหมายที่เข้าใจตรงกัน การที่จะระดมความคิดได้เป็นอย่างดี คือ การประชุม เพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน พิจารณา
ข้อเสนอของผู้เข้าร่วมประชุม และมติเสียงข้างมากในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือพิจารณาให้ความเห็นชอบในกิจกรรม/โครงการต่างๆ โดยมีการบันทึก
การประชุม เขียนรายงานการประชุมไว้เป็นหลักฐานที่แสดงผลการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมที่ผ่านมา หรือมีการกาหนดนโยบาย มีการแก้ปัญหาที่
เกิ ด ขึ้ น ร่ วมกั น ขณะที่ มี ก ารประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ กั น นั้ น ผู้ บั งคับ บั ญ ชาหรือ หั ว หน้ าหน่ ว ยงาน อาจมอบหมายให้ ก รรมการหรื อเจ้ า หน้ า ที่
ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นเลขานุการ เพื่อดาเนินการตามขั้นตอนเกี่ยวกับงานประชุม การจดบันทึกและจัดทารายงานการประชุมตามความเหมาะสม
หรือความต้องการของที่ประชุมว่าต้องการรายละเอียดของข้อมูลมากน้อยเพียงใด ต้องใช้ความสามารถ ทักษะ นามติที่ผ่านการรับรองแล้วไปสู่การ
ปฏิบัติต่อไป
7.1 มติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2559
อาจารย์อกนิษฐ์ ศรีภูธร รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ได้รับรางวัล ชนะเลิศจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เรื่องการเขียนบทความและเรียงความมากมาย ซึ่งท่านได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการที่ประชุมดังกล่าว ได้ชื่นชมเลขานุการของคณะ
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กรรมการฯว่าจัดทาเอกสารรายงานการประชุมได้ถูกต้องตามหลักงานสารบรรณ และมีข้อเสนอแนะว่าควรมีพื้นที่ว่างเพื่อการจดบันทึกเพิ่มเติม
ที่สาคัญเอกสารคู่มือเดิมยังไม่ได้เผยแพร่ แต่ได้นามาปรับใช้ปฏิบัติงานด้านบริหารทั่วไปภายในสานักฯ จนกระทั่งได้รับการชื่นชมดังกล่ าวและ
สามารถนาเอกสารรายงานการประชุมไปเป็นตัวอย่ างของหน่วยงานอื่นได้ ทาให้ผู้เขียนมีขวัญและกาลังใจในระดับหนึ่ง ต่อมาจึงใคร่จะปรับปรุง
คู่มือปฏิบัติงานหลักขึ้นใหม่ โดยใช้ชื่อเรื่อง แนวปฏิบัติที่ดี (GOOD PRACTICE) ในการเขียนรายงานการประชุมและการเขียนโครงการ
7.2 รายงานความก้าวหน้าการจัดการความรู้ปีการศึกษา 2558 และสารวจความต้องการส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานด้านการ
จัดการความรู้ของสานักศิลปะและวัฒนธรรม และจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานหลัก ที่สอดคล้องตามประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง มาตรฐานการกาหนด
ตาแหน่งระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2553 ฉบับลงวันที่ 22 ธันวาคม 2553
7.3 เผยแพร่เอกสารคู่มือแนวปฏิบัติที่ดี (GOOD PRACTICES) ในการเขียนรายงานการประชุมและการเขียนโครงการ และรับผลการ
ประเมินคู่มือดังกล่าวมาตรวจสอบและสรุปผลการนาไปใช้
7.4 นาข้อเสนอแนะและปัญหาต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขคู่มือแนวปฏิบัติที่ดี (GOOD PRACTICES) ในการเขียนรายงานการประชุมและ
การเขียนโครงการ ซึ่งสามารถนาไปประกอบการประเมินบุคลากรเช้าสู่ตาแหน่งระดับสูงในโอกาสต่อไป
8. ผลกระทบที่เป็นประโยชน์หรือสร้างคุณค่า
8.1 สามารถใช้คู่มือเพื่อสอนงานได้ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
8.2 เพื่อประหยัดเวลา วัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
8.3 ทาให้มีความผิดพลาดน้อยลง ปฏิบัติงานเป็นระบบมากขึ้น
8.4 ช่วยลดความขัดแย้ง ลดขั้นตอนการทางานที่ซ้าซ้อน
8.5 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง โยกย้ายตาแหน่ง บุคคลอื่นสามารถทางานแทนกันได้
8.6 สามารถนาไปใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนระดับได้
9. ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
9.1 ใช้ส าหรับ การปฏิบ ัต ิง านของส านัก งานผู ้ อ านวยการส านัก ศิล ปะและวัฒ นธรรม มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ นครปฐม และ
นาเผยแพร่ในอนาคต
9.2 ใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนต่าง ๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
9.3 ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
10. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาอุปสรรค
10.1 ขาดงบประมาณจัดทาคู่มือปฏิบัติที่ดี (GOOD PRACTICES) ในการเขียนรายงานการประชุ มและการเขียนโครงการ เพื่อนาไป
เผยแพร่อย่างกว้างขวาง
10.2 ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถหรือที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบคู่มือปฏิบัติที่ดี (GOOD PRACTICES) ในการเขียน
รายงานการประชุมและการเขียนโครงการ
แนวทางการแก้ไข
10.3 จัดทาร่างคู่มือปฏิบัติที่ดี (GOOD PRACTICES) ในการเขียนรายงานการประชุมและการเขียนโครงการ เผยแพร่ภายในองค์กร
10.4 เชิญผู้ที่มีความรู้หรือเชี่ยวชาญภายในองค์กรตรวจสอบและประเมินคู่มือปฏิบัติที่ดี (GOOD PRACTICES) ในการเขียนรายงานการ
ประชุมและการเขียนโครงการ
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11. แนวทางในการจัดการความรู้
11.1 กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) ครอบคลุม 7 กิจกรรม ดังนี้
1) การบ่งชี้ความรู้ การประชุมคณะกรรมการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ส่งผลให้มีการพัฒนาคู่มือ
ปฏิบัติงานหลักของบุคลากรในสานักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อวิเคราะห์และกาหนดกระบวนการทางานที่จาเป็น สะดวก มีความรู้ และทันสมัย
2) การสร้างและแสวงหาความรู้ การปฏิบัติด้วยตนเอง และจากการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่มีกระบวนการทางานที่มีแบบ
ปฏิบัติที่ดี
3) การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ ผู้จัดทาคู่มือปฏิบัติงานหลักเพื่อแสดงกระบวน การทางานที่ปรับปรุง พร้อมทั้งระบุปัญหา
แนวทางแก้ไข เพื่อการป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ ได้รับการพิจารณากลั่นกรองกระบวนการทางาน ให้มีการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานหลัก
โดยมีขั้นตอนและผังการปฏิบัติ ให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น เพื่อได้นาไปเผยแพร่ได้ในโอกาสต่อไป
5) การเข้าถึงความรู้ ดาเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อถ่ายทอดวิธีการระบวนการ ขั้นตอนต่างๆการทางานเพื่อเป็นต้นแบบ
และนาไปเผยแพร่ผ่านระบบ Intranet ของสานักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้ง่าย
6) การแบ่งปันแลกเปลี่ย นเรียนรู้ จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การจัดคู่มือปฏิบัติงานหลักที่มีขั้นตอนการ
ทางาน
7) การเรียนรู้ จัดสัมมนาเพื่อแบ่งปันความรู้ เพื่อทราบตัวบ่งชี้ของความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหา และหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
เพื่อเป็นการพัฒนาแนวทางให้กระบวนการทางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
11.2 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) ครอบคลุม 6 กิจกรรม ซึ่งรอดาเนินการ ดังนี้
1) การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานหลัก
2) การสื่อสาร เผยแพร่หรือฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานหลัก ผ่านทางเวปไซต์ประชาสัมพันธ์
ผ่านเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยฯ
3) กระบวนการและเครื่องมือ การบันทึกภาพ หรือบันทึกเสียงการทากิจกรรมเผยแพร่เป็นองค์ความรู้ ผ่านโทรทัศน์วงจรปิด
หรือ ระบบ Intranet ของมหาวิทยาลัย
4) การเรียนรู้ จัดทากระบวนการและขั้นตอนการทางานจนกระทั่งได้ผลงานคือคู่มือการปฏิบัติงานงานหลัก
5) การวัดผล การเผยแพร่ให้นาไปใช้จริง โดยมีแบบสอบถามเพื่อประเมินคู่มือการปฏิบัติงานหลัก
6) การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล ประกาศยกย่องชมเชยเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจ สามารถนาคู่มือการปฏิบัติงานหลักไป
เป็นแบบอย่างเพื่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป
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1. ชื่อเรื่อง / แนวปฏิบัติ การบริหารจัดการระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา
2. ชื่อหน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
3. คณะทางาน

คณะทางานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ

4. บทสรุปโครงการ
การประกันคุณภาพการศึกษามีความจาเป็นกับการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง นักศึกษา ผู้ใช้
บัณฑิต และผู้ที่สนใจจะเข้ามาศึกษาต่อในคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งประกอบด้วย 10 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการ
ทั่วไป)/(การตลาด)/(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)/(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)/(การเงินและการธนาคาร)/(การจัดการโลจิสติกส์)/(ธุรกิจระหว่างประเทศ)/
สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์ และวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) สาวิชาธุรกิจศึกษา และกลุ่มรายวิชา
เศรษฐศาสตร์ โดยตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษา มีความครอบคลุมทุกมิติของการประเมินคุณภาพทั้งปัจจัยนาเข้า กระบวนการ ผลผลิต
หรือผลลัพธ์และเป็นตัวชี้วัดที่ครอบคลุมทุกองค์ประกอบคุณภาพตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลั กเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 ตอบสนองเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2545 มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษาและมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับตัวบ่งชี้
การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) และสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพื่อให้คณะวิทยาการจัดการ มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและทาให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ คณะวิทยาการจัดการ ได้ดาเนินการด้านต่างๆ เพื่อให้การจัดการศึกษาของคณะฯ มีคุณภาพ
เช่น จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาให้อาจารย์และบุคลากรในคณะฯ อยู่เสมอทั้งที่ปฏิบัติหน้าที่มานานและที่
เข้าใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรสามารถทางานเป็นทีมได้และเกิดทีมงานที่มีคุณภาพ เกิดการมีส่วนร่วมที่แท้จริงในการพัฒนาระบบงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา อาจารย์และบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในตัวบ่งชี้ที่มีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม และเกิด ความมั่นใจในการทางาน
ประกันคุณภาพมากขึ้น ทาให้เกิดบรรยากาศที่ดีในองค์กร ดังจะเห็นได้จากความร่วมมือ ร่วมใจในการจัดทารายงานการประเมินตนเองระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ และสุดท้ายส่งผลให้ผลการดาเนินงานและการประเมินคุณภาพดีขึ้นเป็นลาดับ นอกจากนั้น คณะวิทยาการจัดการ ได้จัด
กิจกรรมเสริมนอกห้องเรียนให้ความรู้กับนักศึกษาทั้งกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน กิจกรรมเสริมระหว่างเรียน และกิจกรรมก่อ น
สาเร็จการศึกษา เช่น จัดโครงการอบรมทักษะอาชีพตามที่นักศึกษาต้องการสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ ใน
ศตวรรษที่ 21 รวมทั้งจัดอบรมความรู้ด้านระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาและสร้างเครือข่ายผู้นานักศึกษา โดยใช้กระบวนการ P D C A
เพื่อให้ผู้นานักศึกษาสามารถประยุกต์งานประกันคุณภาพกับกิจกรรมนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
5. ที่มาและความสาคัญของโครงการ
กระทรวงศึกษาธิการโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นมา โดยมีตัวบ่งชี้ประเมินผลการดาเนินงานทั้งตัวบ่งชี้ที่เป็นปัจจัยนาเข้า กระบวนการและผลผลิต
หรือผลลัพธ์ โดยครอบคลุมองค์ประกอบคุณภาพตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 ตอบสนองเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษาและมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่เน้นที่กระบวนการ การพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบที่สอง ปีการศึกษา 2553 ตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินยังคงยึดหลักการเดียวกับรอบแรก โดยมุ่งเน้นการประเมิน
เฉพาะปัจจัยนาเข้าและกระบวนการ ส่วนการวัดด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์ใช้ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) รอบสามมาใช้
ปี พ.ศ. 2557 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ได้พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นรอบที่สาม กาหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดั บอุดมศึกษาโดยให้
พิจารณาเพิ่มเติมกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 มาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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พ.ศ. 2552 และกาหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยมีองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจ 4 ด้านของสถาบันอุดมศึกษาและเพิ่มเติมด้านอื่น ๆ ที่จาเป็น
คณะวิ ท ยาการจั ด การ ในฐานะสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ได้ ด าเนิ น การพั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษามาอย่ า งต่ อ เนื อ ง
ตามพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติพ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ในหมวดที่ 6 ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา ระบุไว้
ว่า “ให้ หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพ ภายในเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง” โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้บริหารและ บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาให้
ความสาคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา มีการกาหนดกรอบการประกันคุณภาพ การศึกษา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาระบบบริหาร
คุณภาพ ตลอดจนจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในและประเมิน คุณภาพภายนอก โดยมีเป้าหมายเพื่อทาให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
มีผลลัพธ์ในเกณฑ์ดี โดยมีจุดมุ่งหมายหลักของคณะวิทยาการจัดการ คือ การพัฒนานักศึก ษา ตลอดจนชุมชนและสังคม โดยผ่านกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพราะการดาเนินการใด ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ
ที่มีคุณภาพย่อมส่งผลโดยตรงต่อนักศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งเป็นผู้รับบริการโดยตรงของคณะฯ เพื่อให้เป็นพลัง ผลักดันงานประกันคุณภาพ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น และมุ่งหวังในคณะวิทยาการจัดการ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีการดาเนินการถ่ายทอดองค์
ความรู้ในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน เพื่อให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจ มี ทักษะและมีส่วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพ ของคณะวิทยาการจัดการให้เข้มแข็ง เกิดเป็นวัฒนธรรมคุณภาพอย่างสร้างสรรค์ต่อไป
6.วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ต่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา
2. เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาทากิจกรรมร่วมกันด้วยความรัก สามัคคีและมีระเบียบวินัยผ่านกระบวนการ PDCA
3. เพื่อให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดาเนินงานประกันคุณภาพและนาไปสู่การ
พัฒนาระบบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
4. เพื่อให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษานาผลจากระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ไปพัฒนางานด้านอื่นๆ ตามพันธกิจของตนเอง
ได้อย่างเหมาะสม
5. เพื่อสร้างเครือข่ายผู้นานักศึกษาทั้งภายใน ภายนอกคณะวิทยาการจัดการและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
6. เพื่อให้ผู้นานักศึกษานาความรู้ด้านประกันคุณภาพ กระบวนการคุณภาพไปปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมหรือโครงการของ
นักศึกษาได้
7. เพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้เกิดกับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ทั่วทั้ งองค์กรและมีเจตคติที่ดีต่อการดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา
7. แนวปฏิบัติที่ดี (วิธีการ/กระบวนการ/แนวทางการดาเนินตาม PDCA)
ขั้นตอนการวางแผน (P: Plan)
1. คณะวิทยาการจัดการ กาหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาและเผยแพร่ไปยังหลักสูตร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ เช่น การประชุมผู้บริหารคณะ (กบ.) การประชุมอาจารย์และบุคลากรทั้ งคณะ กาหนดไว้ในคู่มือนักศึกษา กาหนดไว้ในคู่มือ
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ผ่านอาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน และเรียนรู้ระบบการประกันคุณภาพผ่าน
กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ เป็นต้น
2. จัดทาแผนปฏิบัติงาน/แผนกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
3. จัดทาคาของบประมาณด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา
4. จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)
5. จัดทาคาของบประมาณด้านการพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21
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6. แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบองค์ประกอบ โดยมีคณบดี รองคณบดี เป็นประธานองค์ประกอบตามภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ และ
มีเจ้าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการทุกองค์ประกอบ
ขั้นตอนการปฏิบัติ (D : Do)
1. จากที่คณะวิทยาการจัดการ ได้กาหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เ พื่อให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่และ
นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา เริ่มจากการสร้างความรู้ความเข้าใจระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา
ให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ทั้งนี้ หากอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจแล้วจะส่ งผลกับความร่วมมือในการดาเนินงาน
ด้านประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางที่คณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ กาหนด ผ่านโครงการ/กิจกรรมดังนี้
จัดโครงการอบรมความรู้เรื่องระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาสาหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะวิทยาการจัดการ ทุกปี
การศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2
จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเองทั้งระดับหลักสูตร และระดับคณะทุกปีการศึกษา ช่วงปิดภาค
เรียนที่ 2
- จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาระบบและกลไกงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะ
- จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน มคอ.
จัดโครงอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ทุกปีการศึกษา
จัดโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา
นาคณะทางานด้านประกันคุณภาพศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ
จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานความเสี่ยงและรายงานการควบคุมภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ
- จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ด้านระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาและสร้างเครือข่ายผู้นานักศึกษา
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะอาจารย์และนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 เน้นทักษะด้านอาชีพ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร เน้นการมีส่วนร่วมของอาจารย์ทุกคนในหลักสูตร
3. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ เน้นการมีส่วนร่วมของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกคนในคณะ
วิทยาการจัดการ
4. แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบรายองค์ประกอบเพื่อจัดทารายงานการประเมินตนเอง(SAR) และรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง พร้อมกับเตรียมรายการหลักฐานและรับตรวจประเมิน
ตามองค์ประกอบที่ได้รับแต่งตั้ง และรับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินเพื่อนาข้อเสนอแนะมาจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพต่อไป
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเองพร้อมเตรียมรายการหลักฐานแต่ละองค์ประกอบ โดยมอบหมา ยให้
กรรมการผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบปฏิบัติการเขียนรายงานการประเมินตนเอง และเตรียมรายการหลักฐาน แบ่งกลุ่มตามองค์ประกอบ โดย
มีคณบดีและรองคณบดีที่รับผิดชอบด้านงานประกันคุณภาพคอยให้คาแนะนาและให้คาปรึกษา และมีเจ้าหน้าที่ในคณะทุกคนคอยสนับสนุนด้าน
เอกสารต่าง ๆ
6. ส่งเสริมให้สโมสรนักศึกษาและนักศึกษาเข้าอบรมความรู้เรื่องระบบงานประกันคุณภาพและสนับสนุนให้ส่งโครงการนักศึกษากับการ
ประกันคุณภาพเข้าประกวด ของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
ขั้นตอนการตรวจสอบ (C : Check)
คณะวิทยาการจัดการมีการติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานประกันคุณภาพ ดังนี้
1. ในระดับหลักสูตร คณบดีเชิญประธานหลักสูตรและตัวแทนประชุมเพื่อติดตามผลการดาเนินงานของหลักสูตร เช่น จานวนอาจารย์
ประจาหลักสูตรถูกต้องครบถ้วน ติดตามการใช้งบประมาณ การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา การเขียนรายงานการประเมินตน เอง รายการ
หลักฐาน ถ้าพบปัญหาทุกหลักสูตรร่วมกันแก้ไขและแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน
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2. ในระดับคณะฯ คณบดีเชิญกรรมการผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบประชุมเพื่อติดตาม สอบถามปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข
ความต้องการความช่วยเหลือ ในการเขี ย นรายงานประเมิน ตนเอง และการอ้ า งอิ งรายการหลั ก ฐานโดยการประชุ ม จะแยกประชุ ม เป็ น ราย
องค์ประกอบ เพื่อการติดตามอย่างใกล้ชิด และเพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ได้แสดงความคิดเห็นทุกคน
3. หลังจากผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบเขียนรายงานการประเมินตนเองเสร็จแล้ว คณะฯ เชิญผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบประชุ ม
อีกครั้งเพื่อร่วมกันทบทวนการเขียนรายงานการประเมินตนเอง การอ้างอิงรายการหลักฐาน และปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การเขียนรายงานฯ มีความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
4. คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อซ้อมตรวจรายงานการประเมินตนเอง เพื่อสอบทานข้อมูล การเขียนรายงานการประเมินตนเอง และ
รายการหลักฐาน ก่อนส่งเล่มรายงานฯ ไปยังมหาวิทยาลัยฯ โดยมีคณบดีและรองคณบดีที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพฯ เป็นประธานในการซ้อม
ตรวจทุกองค์ประกอบ ส่วนคณะกรรมการซ้อมตรวจใช้วิธีสลับองค์ประกอบกัน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกันคุณภาพร่วมกัน
5. โครงการประกวดนักศึกษากับการประกันคุณภาพ ของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างของนักศึกษา กาหนดให้
ส่งไฟล์งานมาให้ที่ปรึกษาโครงการพิจารณาก่อน และเชิญสมาชิกในทีมมารับฟังคาแนะนาและแก้ไขโครงการก่อนส่งไปประกวด
ขั้นตอนการปรับปรุงการดาเนินงาน (A : Action)
1. ผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบปรับปรุงรายงานประเมินตนเองและเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการ
2. คณะฯ ทาบันทึกข้อความแจ้งกาหนดการรับตรวจประเมินไปยังกรรมการผู้รับผิดชอบองค์ประกอบทุกคน เพื่อจะได้เตรียมตัวและ
เตรียมความพร้อม
3. ผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบทุกคนร่วมรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการภายนอกและรับข้อเสนอแนะ
4. หลังการรับตรวจประเมินจากคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว คณะฯ เชิญกรรมการผู้รับผิดชอบองค์ประกอบทุก
คนประชุม เพื่อทบทวนปัญหา ข้อเสนอแนะ ที่กรรมการตรวจประเมินฯ เสนอเพื่อนาไปปรับปรุงแก้ไขครั้งต่อไป
5. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับคณะฯ เพื่อวางแผนการทางานสาหรับปีถัดไป
6. สโมสรนักศึกษาส่งโครงการเข้าประกวด
8. ผลกระทบที่เป็นประโยชน์หรือสร้างคุณค่า
1. อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มีความรูค้ วามเข้าใจระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาดีขึ้นสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้กับงานประกันคุณภาพและงานอื่น ๆ ในระดับหลักสูตรและระดับคณะฯ ได้
2. อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มีการพัฒนาตนเองและมีศักยภาพในการเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
และระดับคณะ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3. อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มีการทางานเป็นทีมด้วยความรัก สามัคคี ทางานร่วมกันอย่างมีความสุข
โดยผ่านกระบวนการ PDCA
4. สโมสรนักศึกษาเข้าใจระบบงานประกันคุณภาพและสามารถนากระบวนการคุณภาพ PDCA ไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมนักศึกษา
มากขึ้น มีการสร้างและขยายเครือข่ายคุณภาพทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย
5. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจด้านระบบงานประกันคุณภาพมากขึ้น สามารถคิดงานเองได้โดยไม่ตอ้ งรอคาสั่ง
6. คณะฯ และหลักสูตรมีผลการดาเนินงานด้านประกันคุณภาพดีขึ้นตามลาดับ ผ่านการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
9. ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. ผู้บริหารระดับคณะ อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ตระหนักถึงความสาคัญในงานประกันคุณภาพการศึกษา
ทาให้ตั้งใจที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ
2. คณะวิทยาการจัดการ มีคณาจารย์จานวนหนึ่งเป็นผู้ตรวจประเมินภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย จึงมีความเข้าใจและมีความตั้งใจ
ในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
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3. คณะวิทยาการจัดการ มีคณาจารย์จานวนหนึ่ง เป็นผู้ตรวจประเมินภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มีความรู้ความเข้าใจ
ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาและสามารถนามาถ่ายทอดให้อาจารย์รุ่นใหม่ สามารถเป็นพี่เลี้ยงให้อาจารย์รุ่นใหม่และเจ้าหน้าที่ได้
4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจด้านระบบงานประกันคุณภาพมากขึ้น สามารถคิดงาน ออกแบบงานได้เองโดยไม่ต้องรอคาสั่ง
5. สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมีเครือข่ายเพิ่มขึ้น และมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน
6. คณะวิทยาการจัดการ มีคณาจารย์ที่มีความรู้ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา สามารถนาความรู้และประสบการณ์มาพัฒนางาน
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และระดับคณะฯ ส่งผลให้ ระดับหลักสูต รมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินทุกหลักสูตร และระดับคณะฯ
มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี ด้วยคะแนนสูงที่สุดเป็นอันดับ 1 ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
10. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
ปัญหา/อุปสรรค
1. มีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดบ่อย

แนวทางแก้ไข
1. จัดโครงการอบรมความรู้ด้านระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา
และตัวชี้วัด ทุกปีการศึกษา
2. ประชุมกรรมการฯ เพื่อชี้แจงตัวชี้วัด
2. การมีส่วนร่วมของบุคลากรอยู่ในระดับปานกลาง
1. แต่งตั้งให้เป็นกรรมการรับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อให้สร้างการมีส่วนร่วม
มากขึ้น
3. ความเข้าใจในตัวชี้วัดของบุคลากรยังไม่ชัดเจน
1. จัดโครงการอบรมความรู้ด้านระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา
ให้กับบุคลากรทุกปีการศึกษา
2. ประชุมกรรมการฯ เพื่อชี้แจงตัวชี้วัด
3. ศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
4. แต่งตั้งให้เป็นกรรมการรับผิดชอบตัวชี้วัดร่วมกับรุ่นพี่ โดยวิธีพี่สอน
น้อง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันด้านการประกันคุณภาพ
4. มีปัญหาการไม่เ ข้าใจวิธีก ารเขียนรายงานการประเมิ น 1. จั ด โครงการประชุ ม เชิงปฏิ บั ติ การการเขี ย นรายงานการประเมิ น
ตนเองและอ้างอิงรายการหลักฐานไม่ถูกต้อง
ตนเองระดับหลักสูตรและระดับคณะ
5. มีอาจารย์และบุคลากรเข้าใหม่
1. จัดโครงการอบรมความรู้ด้านระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา
2. แต่งตั้งให้เป็นกรรมการรับผิดชอบตัวชี้วัดร่วมกับรุ่นพี่ โดยวิธีพี่สอน
น้อง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันด้านการประกันคุณภาพ
6. สโมสรนั ก ศึ ก ษามี ก ารเปลี่ ย นกรรมการสโมสรทุ ก ปี 1. จัดโครงการอบรมความรู้ด้านระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา
การศึกษา
และการสร้างเครือข่ายผู้นานักศึกษา
11. แนวทางในการจัดการความรู้ (ถ้ามี)
1. คณะวิทยาการจัดการมีหลักการในการจัดการความรู้โดยการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบรายองค์ประกอบ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ที่มี
ประสบการณ์การประเมินฯ และการจัดทารายงานการประเมินตนเองร่วมกับอาจารย์รุ่นใหม่ที่ยังขาดประสบการณ์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
2. คณะวิทยาการจัดการมีการทบทวนการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ โดยคณะกรรมการที่รับผิดชอบทุกองค์ประกอบ
3. คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการซ้อมการตรวจประเมินรายงานการประเมินตนเองก่อนส่งมหาวิทยาลัย โดยใช้วิธีการเวียนสลับกรรมการ
ประเมิน ส่งผลให้คะแนนการประเมินระดับหลักสูตรและระดับคณะมีผลการดาเนินงานดีขึ้นตามลาดับ
4. อาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ มีการทางานเป็นทีมและเกิดการเรียนรู้ ตลอดจนพัฒนางานประกันคุ ณภาพทั่วทั้ง
องค์กร อันเกิดจากการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพร่วมกันของบุคลากรทุกระดับของทั้งองค์กร
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1. ชื่อเรื่อง / แนวปฏิบัติ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2. ชื่อหน่วยงาน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. คณะทางาน
3.1 รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ
3.2 นางสมรัก
3.3 นายสถาพร
3.4 นางเอมรัศม์
3.5 นางสาวสุรีรตั น์
3.6 นางสาวสุรีพันธ์
3.7 นายธนกร
3.8 นางสาวเรณุกา
3.9 นางจมรพรรณ
3.10 นางสาวกิ่งดาว
3.11 นายเทพฤทธิ์
3.12 นางสาวลัดดา
3.13 นางสาวฐานิตา
3.14 นายสุภกิติ

ปริสุทธกุล
เปล่งเจริญศิริชัย
บัวรัตน์
เอี่ยมพิทักษ์พร
คล้ายสถาพร
ผลเจริญ
โพธิยาลัย
ปรีชานุกูล
วรพัฒนานันต์
ฮั่วจั่น
ตั้งฤทัยวานิชย์
บุญเปลีย่ นพล
มลคล้า
มุสิราช

ที่ปรึกษา
ผู้ติดตามตรวจสอบ
ผู้ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
ผู้รวบรวมและเรียบเรียง

4. บทสรุปโครงการ
แนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นี้ได้รวบรวมข้อมูลมาจากผู้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษาของสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่งานบริหารทั่วไป งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานห้องสมุด โดยใช้การสังเกต สัมภาษณ์ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ดึงความรู้จากตัวบุคคล เทคนิควิธีการสู่ความสาเร็จ รวมไปถึงการนาขั้นตอนมาพัฒนาร่วมกัน เพื่อ กาหนดวิธี แนวทางการดาเนินงาน มาตรฐาน
ทางประสบการณ์ที่นักศึกษาได้รับร่วมกัน โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การทางานจริง เพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษาต่อการประกอบ
อาชีพในอนาคต และเมื่อได้วิธีการที่คาดว่าสู่ความสาเร็จแล้วจึงนามาทดลองปฏิบัติงาน ขอบเขตและแนวทางการปฏิบัติที่โดยระหว่างปฏิบัติได้เก็บ
ข้อมูล ในเรื่องของ ปัญหา อุปสรรค ข้อบกพร่อง ข้อสังเกตที่พบ และข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติจริงเพื่อวิเคราะห์สรุปผลและกาหนดแนวทางแก้ไข
จากนั้นนามาร่วมกันพัฒนาปรับแนวทางการดาเนินงานใหม่ให้เหมาะสม โดยเมื่อเกิดปัญหาหรืออุปสรรค ในประเด็นใดประเด็นหนึ่งจะใช้วิธีประชุม
คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องหาข้อสรุป และปรับปรุงกระบวนการใหม่ จากนั้นนาไปใช้ปฏิบัติจริง และจัดเก็บข้อมูลทบทวนการปฏิบัติงานซ้า
จนลดปัญหาที่พบไปได้ จึงทาให้การดาเนินงานมีขั้นตอน มีระบบ และมีประสิทธิภาพ
สรุปขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
4.1 ขั้นตอนการรับนักศึกษา มีการรับคาร้องจากนักศึกษาเพื่อขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4.2 ประชุมร่วมกันพิจารณาการรับนักศึกษาของหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4.3 แจ้งผลการตอบรับการฝึกประสบการณ์แก่นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน
4.4 ปฐมนิเทศนักศึกษาพร้อมจัดทาประวัตินักศึกษาฝึกประสบการณ์
4.5 ดาเนินการฝึกประสบการณ์ตามหน่วยที่รับผิดชอบ และมีการนิเทศนักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์โดยหน่วยฝึกประสบการณ์
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4.6 จัดการนาเสนอผลการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาได้แก่ งานที่ฝึกปฏิบัติ ปัญหาและอุปสรรคที่พบระหว่างฝึกประสบการณ์
แนวทางการแก้ไขตามทัศนคติของนักศึกษา สิ่งที่ต้องการให้สานักวิทยบริการฯพัฒนา
4.7 นักศึกษามีการจัดทารูปเล่มรายงานที่ฝึกปฏิบัติ
4.8 มีการประชุมประเมินผลการฝึกประสบการณ์
4.9 มีการรายงานผลการฝึกประสบการณ์ และผลคะแนนการประเมิน ให้แก่ผู้บริหารทราบ
4.10 มีการรายงานผลการฝึกประสบการณ์ ผลคะแนน พร้อมทั้งส่งตัวนักศึกษากลับ
5. ที่มาและความสาคัญของโครงการ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนั้นมีความสาคัญต่อนักศึกษา โดยนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์จะได้รับการสอนทักษะในการปฏิบัติงาน
เบื้องต้น ทราบระบบการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบั ติงาน การวิเคราะห์แก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่พบระหว่างการปฏิบัติงาน การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมไปถึงการใช้อุปกรณ์สานักงาน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพจึงเป็นการที่นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงซึ่งนอกเหนื อจาก
เรียนรู้ที่ได้จากการบรรยายในชั้นเรียน ซึ่งมีความสาคัญก่อนที่นักศึกษาจะจบการศึกษาออกไปปฏิบัติงานจริง สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศจึงมุ่งเน้นในการฝึกประสบการณ์จริง และมีการกาหนดมาตรฐานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในแต่ละหน่วย โดยเน้นให้นักศึกษาได้รับ
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นความรู้พื้นฐานในการออกไปทางานภายหลังการจบการศึกษา เพื่อให้เกิดทักษะและความสามารถใน
การทางานที่ดีสามารถเห็นวิธีการสร้างสรรค์ผลงานที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยัง สร้างความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ และให้นักศึกษา
ฝึกการทางานร่วมกับผู้อื่น ที่สาคัญเป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพในการทางานการประกอบอาชีพในอนาคต
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้นักศึกษาได้นาความรู้จากการศึกษาตามทฤษฎีมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน
6.2 เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของนักศึกษาและนาไปใช้จริงในสถานประกอบการ
6.3 เพื่อนักศึกษาปรับพื้นฐานความรู้และเพิ่มพูนทักษะให้กับตนเองเพื่อให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับการฝึกประสบการณ์
6.4 เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงาน
6.5 นักศึกษาได้ปรับแนวคิด และทัศนคติก่อนการออกปฏิบัติงาน
6.6 เพื่อพัฒนาคุณภาพการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7. แนวปฏิบัติที่ดี (วิธีการ/กระบวนการ/แนวทางการดาเนินตาม PDCA)
แนวทางการดาเนินตามหลัก PDCA
Good Practices
วางแผน (Plan)
- ประชุมบุคลากรหน่วยฝึกประสบการณวิชาชีพเพื่อกาหนด
แนวทางในการดาเนิ นการจัด ทาแนวปฏิบั ติที่ ดี เ พื่อ กาหนด
ประเด็นการจัดทาแนวปฏิบัติ ที่ดีของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีและกาหนดผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลและ
จัดทาโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

แนวทางการดาเนินตามหลัก PDCA Good Practices
เรื่อง การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วางแผน (Plan)
- ประชุมคระกรรมการบริการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- ประชุ ม บุ ค ลากรหน่ ว ยฝึ ก ประสบการณ์ วิ ชาชี พ ก าหนดหน้ า ที่ วางแผน
กาหนดขอบเขตและแนวทางการดาเนินงาน
- ประชุ ม บุค ลากรหน่ว ยฝึ ก ประสบการณ์วิ ชาชี พ พิ จารณารั บ นัก ศึ ก ษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ
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แนวทางการดาเนินตามหลัก PDCA
Good Practices
การดาเนินงาน (Do)
- ประชุมบุคลากรในหน่วยที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่กาหนดไป
วางแผนและดาเนินการจัดทาแนวปฏิบัติที่ดีรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องแนวปฏิบัติ สรุปและรายงานผล
- แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการเสนอแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อส่งเข้า
ประกวด
การตรวจสอบ/ประเมิน (Check)
- ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด ท า Good Practices ติ ด ตาม
ประเมินผล และแสดงความคิดเห็น
การน าผลการตรวจสอบ/ประเมิ น มาใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง
พัฒนา (Act)
- ประชุมกาหนดคณะทางานเพื่อสรุปผลวิเคราะห์ผลการ
ดาเนิ นงานและวางแผนการปรับปรุงพัฒ นาการดาเนินงาน
กระบวนการจัดทา Good Practices
- เสนอข้อคิดเห็นต่อมหาวิทยาลัยในการพัฒนาการดาเนินงาน
Good Practices ระยะเวลาการดาเนินงาน
- กาหนดประเด็นการจัดทาแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวทางการดาเนินตามหลัก PDCA Good Practices
เรื่อง การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การดาเนินงาน (Do)
- ดาเนินการปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษา ขั้นตอนการ
ปฏิบัติตน อาคารสถานที่ งานที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติ
- นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ในหน่วยงานที่เหมาะสมกับสาขาที่นักศึกษา
เรียน
- มีการนิเทศนักศึกษาระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การตรวจสอบ/ประเมิน (Check)
- ตรวจสอบกระบวนการดาเนินการไม่ให้เกิดความซ้าซ้อน
- ตรวจสอบการดาเนินงานให้ถูกต้องตามระเบียบ
- ผู้ควบคุมการฝึกประสบการณ์มีการรายงานผลการดาเนินงานเป็นระยะต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการฯ
การนาผลการตรวจสอบ/ประเมินมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนา (Act)
- หน่ ว ยฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ได้ จั ด ท าแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี เ รื่ อ งการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ
- มีปรับปรุงมาตรฐานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- จัดเก็บผลการดาเนินงานและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
- มีการจัดทาเอกสารการพัฒนาสู่การให้บริการที่ดีและมีประสิทธิภาพด้านการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

8. ผลกระทบที่เป็นประโยชน์หรือสร้างคุณค่า
8.1 นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานเบื้องต้น
8.2 นักศึกษาได้รับความรู้ตามจุดมุ่งหมายของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
8.3 นักศึกษามีระเบียบวินัยและเข้าใจในกฎและระเบียบเพิ่มมากขึน้
8.4 นักศึกษาได้ประสบการณ์ที่มปี ระโยชน์ในการทางานก่อนการจบการศึกษา
8.5 ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมุมมองด้านอื่นๆของการปฏิบัติงาน
9. ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
9.1 วางแผนและกาหนดเป้าหมายการดาเนินงานที่ชัดเจน
9.2 ผู้บริหาร เล็งเห็นความสาคัญต่อการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษา
9.3 อาจารย์ผู้สอนเล็งเห็นความสาคัญของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
9.4 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับความนิยมจากนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
9.5 บุคลากรมีการปรับปรุงตนเองและการพัฒนาความรู้อย่างสม่าเสมอ
10. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
งานด้านเอกสารธุรการระหว่างหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กับอาจารย์ผู้สอนบางครั้งเกิดความล่าช้าเมื่อนักศึกษาเป็นผู้ดาเนินการ
แนวทางการแก้ไขคือมีการประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนด้วยวาจาในเบื้องต้น
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11. แนวทางการพัฒนาในการจัดการความรู้
กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
กิจกรรม
การบ่งชี้ความรู้
การสร้างและการแสวงหาความรู้
การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
การประมวลและการกลั่นกรองความรู้
การเข้าถึงความรู้
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การเรียนรู้

วิธีการสู่ความสาเร็จ
ประชุมกาหนดประเด็น และมอบหมายให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องวางแผนดาเนินการ
จัดทาแนวปฏิบัติทดี่ ีเรื่อง การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- ศึกษาข้อมูลจากหน่วยงานอื่นทั้งภายใน-ภายนอกมหาวิทยาลัยที่มกี ารฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
จัดประเภทประเด็นที่เป็นปัญหา
- จัดทาแนวปฏิบัติและมาตรฐานด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- ทบทวนทาความเข้าใจระหว่างผูฝ้ ึกประสบการณ์
- สรุปรวบรวมปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- จัดทาขั้นตอนการดาเนินงานด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- สรุปปัญหา อุปสรรคที่เกิดจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- พูดคุย ทาความเข้าใจระหว่างผูฝ้ กึ ประสบการณ์และนักศึกษา
- มีการนาไปใช้ประกอบกับการปฏิบัติงาน
- ประชุมประเมินผลและรายงานการดาเนินงาน

กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)
กิจกรรม
วิธีการสู่ความสาเร็จ
การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
- จัดประชุม วางแผน การกาหนดขั้นตอน กระบวนการจัดทาแนวปฏิบัติการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
- กาหนดมาตรฐาน วิธกี ารดาเนินการ
การสื่อสาร
- สร้างช่องทางในการสื่อสารต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น การประชุม เอกสาร การพูดคุย
- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กลุ่มเป้าหมายและผู้ทเี่ กี่ยวข้องทราบ
กระบวนการและเครื่องมือ
- การประชุม
- การสอบถาม สัมภาษณ์
- เอกสาร
การเรียนรู้
- จัดประชุม
- จัดกิจกรรมการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
- การจัดทาเอกสาร
การวัดผล
- การรายงานผล
- การประเมินผล
การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล
- ยกย่องชมเชยทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น พูดคุยยกย่องชมเชย ชมเชยใน
ที่ประชุม
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ภาพประกอบการดาเนินงานของหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
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1. ชื่อเรื่อง / แนวปฏิบัติ การจัดการความรู้ เรื่อง “การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ”
2. ชื่อหน่วยงาน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3. คณะทางาน
เพื่อให้การจัดการความรู้ เรื่อง การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ 906/2556 เรื่อง มอบอานาจให้ผู้อานวยการสานัก สถาบัน ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดี ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการจัดการ
ความรู้ เรื่อง การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 33/2558 ลงวันที่
27 ตุลาคม 2558 ซึ่งประกอบด้วย ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ
ปริสุทธกุล
ที่ปรึกษา
2. อาจารย์นุชรี
บุญศรีงาม
ประธานคณะทางาน
3. นางสมรัก
เปล่งเจริญศิริชัย
คณะทางาน
4. นางสาวลัดดา
บุญเปลีย่ นพล
คณะทางาน
5. นายสุภกิติ
มุสิราช
คณะทางาน
6. นางเอมรัศม์
เอี่ยมพิทักษ์พร
คณะทางาน
7. นางสาวสุรีรตั น์
คล้ายสถาพร
คณะทางาน
8. นายเทพฤทธิ์
ตั้งฤทัยวานิชย์
คณะทางาน
9. นางสาวสุรีพันธ์
ผลเจริญ
คณะทางาน
10. นายสถาพร
บัวรัตน์
คณะทางานและเลขานุการ
โดยให้มีหน้าที่ดังนี้ต่อไปนี้
1. วางแผนการดาเนินงานการจัดการความรู้ เรื่อง “การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ”
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการดาเนินงาน
3. รวบรวมและจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
4. ใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริมการดาเนินงาน
5. ติดตามและรายงานผล
6. เผยแพร่องค์ความรู้
4. บทสรุปโครงการ
คณะกรรมการดาเนินงานการจัดการความรู้เรื่อง “การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ” ของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ดาเนินงานจัดทาแผนการจัดการความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานด้านการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีอยู่กระจัดกระจายในตัวของบุคคล
และเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้บุคลากรในทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้รวมทั้งการปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยใช้กระบวนการในการบริหารการจัดการความรู้มาประกอบด้วย โดยการระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บ
ความรู้ การเข้าถึงข้อมูลและการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน การสร้างบรรยากาศ และวัฒนธรรมกา รเรียนรู้ภายใน
หน่วยงาน การกาหนดวิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศโดยการวิเคราะห์หลักสูตร เพื่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดียิ่งขึ้น
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หน่วยจัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศได้มีการจัดการความรู้ (5.1) ได้มีการประชุมบุคลากรเพื่อวางแผนและกาหนดประเด็น
ความรู้ในการจัดทาแผนการจัดการความรู้เรื่อง “การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ” ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (5.2) คู่มือการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศโดยการวิเคราะห์หลักสูตรของหน่วยจัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (5.3) โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการดาเนินงานการจัดการความรู้ เรื่อง การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อ
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (5.4) และคณะกรรมการประจาสานัก (5.5) ปรัปแก้ไขตามข้อเสนอแนะและนามาใช้ในการปฏิบัติงาน (5.6)
จากนั้นจึงได้รวบรวมเรียบเรียงข้อมูลให้เป็นระบบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศโดยการวิเคราะห์หลักสูตร เพื่อการจัด หา
ทรัพยากรสารสนเทศของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป
5. ที่มาและความสาคัญของโครงการ
สานั กวิท ยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ มหาวิ ทยาลัย ราชภัฏนครปฐม เป็น หน่ว ยงานที่ สนับ สนุ นการเรียนรู้ การสอนของ
มหาวิทยาลัย และการเป็นศูนย์รวมความรู้ต้องมีการจัดเก็บความรู้ในหลายหลากรูปแบบ ทั้งฐานข้อมูล ฐานเอกสาร เครือข่าย คลังข้อ มูล
ตลอดจนการสนับสนุนส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ และบริการให้กับผู้ใช้บริการภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่เก็บ
รวบรวมความรู้ มีเครื่องมือในการค้นหาสารสนเทศที่มีความหลากหลายทั้งทรัพยากรสารสนเทศตีพิมพ์และไม่ตีพิมพ์ ซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นฐานความรู้
ทั้งสิ้น ห้องสมุดก็เหมือนองค์กรอื่นๆ ที่ต้องการการจัดการความรู้มาพัฒนาความรู้ในองค์กรเช่นเดียวกัน ซึ่งห้องสมุดจาเป็นต้องสร้าง ความรู้จาก
สถิติการใช้ข้อมูล ทั้งสถิติการเข้าถึงฐานข้อมูล การเข้าใช้ห้องสมุด นอกจากนี้ห้องสมุดยังใช้ความรู้ในการสร้างจุดแข็งให้ห้องสมุดเอง เนื่องจากการ
จัดการความรู้เป็นหนึ่งเครื่องมือในการวางแผนและออกแบบงานบริการของห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้กระบวนการ PDCA มาใช้ใน
การดาเนินงาน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เล็งเห็นถึงความสาคัญการดาเนินงานการจัดการความรู้เรื่อง
“การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ” เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานด้านการจัดการความรู้ และเป็นการรวบรวมองค์
ความรู้ที่มีอยู่ในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีกระจัดกระจายในตัวบุคคลและเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ โดยใช้กระบวนการ
PDCA เพื่อให้บุคลากรในทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ในด้านการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ พันธกิจของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมต่อไป
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อกาหนดนโยบายและวางแผนการดาเนินงานด้านการจัดการความรู้เรื่อง “การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ”
6.2 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน “การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อ
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ”
6.3 เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของบุคลากรสานักวิทย-บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่อง
“การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ”
6.4 เพื่อให้มีองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานด้าน “การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ”
ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
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7. แนวทางการดาเนินงานตามหลัก PDCA
แนวทางการดาเนินงานตามหลัก PDCA
Good Practices

วิธีการ/กระบวนการ/การจัดทาแนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง
การจัดการความรู้ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การวางแผน (Plan)
 ประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ ก าหนดประเด็ น การจั ด ท าแนว
ปฏิบัติที่ดีของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและ
กาหนดผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลและจัดทาโครงการ
ประกวดแนวปฏิ บั ติ ที่ดี (Good Practice) มหาวิท ยาลั ย
ราชภัฏนครปฐม

การวางแผน (Plan)
 จัดประชุมผู้บริหารและคณะกรรมการการจัดการความรู้สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2557 – 2561 (19 พฤษภาคม 2557)
เพื่ อ ก าหนดกิ จ กรรม ขั้ น ตอน วิ ธี ก ารด าเนิ น งาน เป้ า หมาย งบประมาณ
ผู้รับ ผิด ชอบ เป็นแนวทางในการดาเนิน งานให้ บรรลุต ามวัตถุ ประสงค์โ ดยมี
กิจกรรมดังนี้
 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการจัดการความรู้ เรื่อ ง การวิเคราะห์
หลั ก สู ต รเพื่ อ การจั ด หาทรั พ ยากรสารสนเทศของส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 33/2558 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2558
การดาเนินงาน (Do) จัดทาโครงการ/กิจกรรมและดาเนินงานตามแผน
 มอบหน่ ว ยจั ด หาและพั ฒ นาทรั พ ยากรสารสนเทศ และคณะกรรมการ
ด าเนิ น งานการจั ด การความรู้ เรื่ อ ง การวิ เ คราะห์ ห ลั ก สู ต รเพื่ อ การจั ด หา
ทรัพยากรสารสนเทศจัดทาโครงการ กิจกรรมตามแผนการดาเนินงาน
 มีการดาเนินการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานการจัดการความรู้ เรื่อง
การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อจัดทาแผนการ
จัดการความรู้ในการจัดการความรู้
ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 เพื่อพิจาณาประเด็นการจัดการ
ความรู้ และจัดทาแผนการจัดการความรู้เรื่อง การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่ อการ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และเพื่อ
เป็นการส่งเสริมการดาเนินงานตามพันธกิจ
 คณะกรรมการคณะกรรมการด าเนิ น งานการจั ด การความรู้ เรื่ อ ง
การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และบุคลากรหน่วย
จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ จัดทาแผนการดาเนินงานด้านการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศโดยการวิเคราะห์หลักสูตรในการจัดหา เพื่อให้ได้ทรัพยากร
สารสนเทศที่ มี เ นื้ อ หาครอบคลุ ม กั บ หลั ก สู ต รที่ เ ปิ ด การเรี ย น การสอนใน
มหาวิทยาลัย
 มี ก ารด าเนิ น การประชาสั ม พั น ธ์ แ นวทางและหลั ก เกณฑ์ ใ นการจั ด หา
ทรัพยากรสารสนเทศโดยการวิเคราะห์หลักสูตรในการจัดหา
 มี ก ารด าเนิ น งานจั ด กิ จ กรรมตามแผนการการจั ด การความรู้ เรื่ อ ง
การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

การดาเนินงาน (Do)
 มอบหมายให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่กาหนดไป
วางแผนและดาเนินการจัดทาแนวปฏิบัติที่ดี รวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)
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แนวทางการดาเนินงานตามหลัก PDCA
Good Practices

วิธีการ/กระบวนการ/การจัดทาแนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง
การจัดการความรู้ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การตรวจสอบประเมิ น (Check) ติ ด ตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และรายงานผล
 มีการดาเนินงานจัดทารายงานผลสรุปการจัดการความรู้
เรื่ อ ง การวิ เ คราะห์ ห ลั ก สู ต รเพื่ อ การจั ด หาทรั พ ยากร
สารสนเทศ

การตรวจสอบประเมิน (Check) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผล
 มีการตรวจสอบประเมิน การติดตาม การตรวจสอบ ประเมินผล และการ
จัดทารายงานผลการดาเนินงานการจัดการความรู้เรื่องการวิเคราะห์หลักสูตร
เพื่ อ การจั ด หาทรั พ ยากรสารสนเทศของส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
 มี ก ระบวนการการตรวจสอบประเมิ น การติ ด ตาม การตรวจสอบ
ประเมินผลและการจัดทารายงานผล
การน าผลการตรวจสอบ/ประเมิ น มาใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา (Act)
ดาเนิ นการปรั บ ปรุง ขั้ นตอนการด าเนิ น งาน และการประเมิ น ผลให้ ถูก ต้ อ ง
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และจัดทาเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรดังนี้
 มี ก ารด าเนิ น การปรั บ ปรุ งคู่ มื อ การจั ด หาทรั พ ยากรสารสนเทศโดยการ
วิเคราะห์หลักสูตรของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีเนื้อหาที่
ง่าย และตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
 มีการดาเนินการปรับปรุงแผนการดาเนินงานด้านการจัดหาทรัพยากรสารสร
เทศโดยการวิเคราะห์หลักสูตรของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้
มีความเหมาะสมในทุกช่วงเวลา
 มีการดาเนินการปรับปรุงรูปแบบของการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และ
การประชาสัมพันธ์ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

การนาผลการตรวจสอบ/ประเมินมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนา
(Act)
 ประชุมเพื่อกาหนดคณะทางานเพื่อสรุปผลการวิเคราะห์
ผลการดาเนินงานและการวางแผนการปรับปรุงพัฒนาการ
ดาเนินงานกระบวนการจัดทา Good Practice  กาหนด
ประเด็นการจัดทาแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

8. ผลกระทบที่เป็นประโยชน์หรือสร้างคุณค่า
8.1 ได้แนวทางในการดาเนินงานการจัดการความรู้เรื่อง “การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ” สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
8.2 มีแผนการจัดการความรู้เรื่อง “การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ” ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
8.3 บุคลากรของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีแนวทางในการปฏิบัติงานด้าน “การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ” ที่สามารถนาความรู้จากการจัดการความรู้นามาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานได้
8.4 บุคลากรของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติงานมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกัน
9. ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
9.1 มีการวางแผนและกาหนดเป้าหมายของการดาเนินงานไว้อย่างชัดเจน
9.2 มีการกาหนดนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนจากผู้บริหารลงสู่ผู้ปฏิบัติงานอย่างจริงจังและชัดเจน
9.3 มีการกาหนดทิศทางการปฏิบัติงานในทุกระดับให้มุ่งไปในทิศทางเดียวกัน มีความชัดเจนและสามารถนามาปฏิบัติได้จริง
9.4 มีการสร้างกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
9.5 มีการเรียนรู้ร่วมกัน แก้ไขปัญหาร่วมกัน มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
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10. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา
10.1 บุคลากรของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขาดความเข้าใจในเรื่องของการดาเนินงานการจัดการความรู้ ส่งเสริมให้มี
การจัดการอบรม สัมมนา และส่งบุคคลเข้าร่วมการอบรมมากขึ้น
10.2 การกาหนดประเด็นการจัดการความรู้ที่ไม่ครอบคลุมทุกงาน ควรมีการเพิ่มประเด็นเพื่อการจัดการความรู้ที่ครอบคลุมมากขึ้น
11. แนวทางในการจัดการความรู้
11.1 มีการปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการความรู้เรื่อง “การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ” ให้มีความถูกต้องและ
ชัดเจน สมบูรณ์แล้วให้กับบุคลากรของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทราบ
11.2 มีการจัดทาคู่มือการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศโดยการวิเคราะห์หลักสูตรของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเผยแพร่
หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย
11.3 มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้โดยมีการจัดทาเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานภายในสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
11.4 มีการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง
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1. ชื่อเรื่อง / แนวปฏิบัติ
2. ชื่อหน่วยงาน

การส่งเสริมและพัฒนาจรรยาบรรณบุคลากร สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

3. คณะทางาน
1. รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ
2. อาจารย์นุชรี
3. นางสมรัก
4. อาจารย์นิพา
5. อาจารย์ไพโรจน์
6. อาจารย์ธารา
7. นางสาวโสภา
8. นายสุภกิติ
9. นางสาวสุรีรัตน์
10. นางเอมรัศม์
11. นางสาวสุรีพันธ์
12. นายธนกร
13. นางสาวเรณุกา
14. นางจมรพรรณ
15. นางสาวกิ่งดาว
16. นายเทพฤทธิ์
17. นายสถาพร
18. นางสาวลัดดา

ปริสุทธกุล
บุญศรีงาม
เปล่งเจริญศิริชัย
ผลสงเคราะห์
แก้วเขียว
จันทร์อนุ
ลีวงศ์พันธ์
มุสิราช
คล้ายสถาพร
เอี่ยมพิทักษ์พร
ผลเจริญ
โพธิยาลัย
ปรีชานุกูล
วรพัฒนานันต์
ฮั่วจั่น
ตั้งฤทัยวานิชย์
บัวรัตน์
บุญเปลี่ยนพล

ที่ปรึกษา
ผู้ติดตามตรวจสอบ
ผู้ติดตามตรวจสอบ
ผู้ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
ผู้รวบรวมและเรียบเรียง

4. บทสรุปโครงการ
หน่วยพัฒนาบุคลากรและจรรยาบรรณ ได้จัดทาโครงการพัฒนาจรรยาบรรณบุคลากรของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(5.1) และประชุมบุคลากรในหน่วยเพื่อระดมความคิดเห็นจัดทาร่างเกณฑ์การประเมินจรรยาบรรณของบุคลากร โดยศึกษาข้อมูลตามประกาศ
ก.พ.อ. (5.2) และคู่มือจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (5.3) โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริม
จรรยาบรรณบุ คลากร (5.4) และคณะกรรมการประจ าสานัก ฯ (5.5) ปรั บแก้ไ ขเกณฑ์ ตามข้ อเสนอแนะจึงได้ป ระกาศเกณฑ์ก ารประเมิ น
จรรยาบรรณบุคลากรของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (5.6) ให้บุคลากรทราบโดยการจัดทาหนังสือเวียน และให้หัวหน้าหน่วยแต่
ละหน่วยเสนอรายชื่อบุคลากรของแต่ละกลุ่ม (5.7) โดยพิจารณาจากเกณฑ์ที่กาหนด หน่วยพัฒนาบุคลากรและจรรยาบรรณนารายชื่อของแต่ละ
กลุ่ม เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาข้อมูลเบื้องต้นบุคลากรผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น (5.8) และกรรมการประจาสานักฯ เพื่อผ่านความเห็นชอบโดย
ได้จัดกิจกรรมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรผู้มีจรรยาบรรณดีเด่นของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557
(5.9) จากนั้นจึงได้รวบรวมเรียบเรียงข้อมูลให้เป็นระบบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาจรรยาบรรณของบุคลากรต่อไป
สรุปขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
1. ศึกษาข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. และคู่มือจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2. มีการกลั่นกรองจากคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ
3. มีเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร
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4. มีการประกาศเกณฑ์การประเมินให้บุคลากรของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทราบ
5. มีการสร้างขวัญและกาลังใจโดยการจัดกิจกรรมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและมอบเกียรติบัตรผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น ของสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. มีกระบวนการทางานที่เป็นระบบและหลักฐานการดาเนินงานที่ชัดเจน
7. มีการจัดทารายงานผลการดาเนินงานแสดงศักยภาพของหน่วยพัฒนาบุคลากรและจรรยาบรรณ ประจาปีงบประมาณ 2557
8. ได้รับการประเมินตาม ตัวชี้วัดที่ 4.2 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา การปฏิบัติราชการตามคารับรองปฏิบัติราชการ สานัก
วิทยบริการฯ ประจาปี 2557 ได้คะแนนในระดับ 5 ซึ่งสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนา
ตนเอง โดยการเข้ารับการอบรม สัมมนา ประชุม ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก จัดโดยสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีบุคลากรสายสนับสนุนทั้งสิ้น 27 คน โดยปีงบประมาณ 2557 บุคลากร ทุกคนได้รับการพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 100
5. ที่มาและความสาคัญของโครงการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้กาหนดให้มีคู่มือและเผยแพร่ให้บุคลากรเพื่อปฏิบัติไปทิศทางเดียวกัน มีความประพฤติดี สานึกในหน้าที่
สามารถประสานงานกับทุกฝ่าย ตลอดจนปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้นและเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่ไปกั บ
ความมีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะนามาซึ่งความเลื่อมใส ศรัทธา ยอมรับในสถานะและคุณค่าแห่งมหาวิทยาลัยต่อบุคคลทั่วไป
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการส่งเสริม และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร
เพื่อปลูกจิตสานึกในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพเห็นควรอย่างยิ่งที่บุคลากรจะต้องมีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพที่เหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางใน
การควบคุม ดูแลความประพฤติปฏิบัติของบุคลากรในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และนาไปสู่การพัฒนาองค์กรต่อไป จึงได้จัดทา
แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) เรื่องการส่งเสริมและพัฒนาจรรยาบรรณบุคลากร สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้
กระบวนการ PDCA
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาจรรยาบรรณบุคลากร สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและ
จัดลาดับขั้นตอนการดาเนินงาน
6.2 เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.3 เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของบุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.4 เพื่อเป็นการปลูกจิตสานึกของบุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ นาไปสู่การ
พัฒนาองค์กรต่อไป
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7. แนวปฏิบัติที่ดี (วิธกี าร/กระบวนการ/แนวทางการดาเนินตามหลัก PDCA)
แนวทางการดาเนินตามหลัก PDCA
Good Practices
การวางแผน (Plan)
 ประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อกาหนดประเด็นและวางแผนการ
จั ด ท าแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ข องส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศและกาหนดผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลและ
จั ด ท าโครงการประกวด
แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี (Good
Practice) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาจรรยาบรรณบุคลากร
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การวางแผน (Plan)
 จัดประชุมผู้บริหารและบุคลากรหน่วยพัฒนาบุคลากรและจรรยาบรรณ
เพื่อกาหนดแผนการดาเนินงานการส่งเสริมและพัฒนาจรรยาบรรณบุคลากร
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ของส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ พ.ศ. 2557-2561
(19 พฤษภาคม 2557) เพื่ อ ก าหนดกิ จ กรรม ขั้ น ตอน วิ ธี ก ารด าเนิ น งาน
เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์โดยมีกิจกรรมดังนี้
- แต่ งตั้ ง หั ว หน้ า หน่ ว ยและบุ ค ลากรประจ าหน่ ว ยพั ฒ นาบุ ค ลากรและ
จรรยาบรรณ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตามคาสั่งสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 56/2556 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าหน่วย
และบุคลากรประจาหน่วยในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สั่ง
วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556)
- แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากร (ตามคาสั่ง
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ที่ 13/2557 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากร (เพิ่มเติม) สั่งวันที่ 10
เมษายน พ.ศ. 2557)
- ก าหนดเกณฑ์ ก ารประเมิ น จรรยาบรรณของบุ ค ลากรโดยหน่ ว ยพั ฒ นา
บุคลากรและจรรยาบรรณ จั ดทาร่า งเกณฑ์ การประเมิ น จรรยาบรรณของ
บุคลากร โดยศึกษาข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.และคู่มือจรรยาบรรณของ
บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
- นาเกณฑ์การประเมินจรรยาบรรณบุคลากรเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาและ
ส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากร เพื่อวิพากษ์เกณฑ์การประเมินให้สมบูรณ์
- ปรับปรุงเกณฑ์ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริม
จรรยาบรรณบุคลากร
- นาเกณฑ์การประเมินจรรยาบรรณบุคลากรเสนอต่อคณะกรรมการประจา
สานักฯ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ รองผู้อานวยการ
หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก 2 ท่าน
ได้ แก่ อ.สาโรช เมาลานนท์ ผู้อ านวยการ ส านั ก หอสมุด กลาง มศว. และ
อ.กาญจนา สุคนธมณี หัวหน้าหอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร (พระราชวังสนาม
จันทร์)
- ปรับปรุงเกณฑ์ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจาสานักฯ
- ประกาศเกณฑ์การประเมินจรรยาบรรณบุคลากรของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บุคลากรทราบโดยการจัดทาหนังสือเวียน
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แนวทางการดาเนินตามหลัก PDCA
Good Practices
การดาเนินงาน (Do)
 มอบหมายให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในประเด็นการจัดทา
Good Practices ที่กาหนด ไปวางแผนและดาเนินการจัดทา
แนวปฏิบัติที่ดี โดยการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติ
สรุปและรายงานผลดังนี้
- แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี เ รื่ อ ง การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาจรรยาบรรณ
บุคลากร สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กาหนดให้
น.ส.ลัดดา บุญเปลี่ยนพล เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
- แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี เ รื่ อ ง เทคนิ ค การซ่ อ มหนั ง สื อ ก าหนดให้
น.ส. เรณุกา ปรีชานุกูล เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
- แนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง การจัดการความรู้ของสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ กาหนดให้ น.ส.สุรีรัตน์ คล้ายสถาพร
เป็นผู้รับผิดชอบหลัก

 กาหนดให้มีการตรวจสอบประเมิน (Check) ติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผล
- ผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ เชิญผู้เกี่ยวข้องกับ Good
Practices เพื่อติดตาม ประเมินผล และแสดงความคิดเห็น

แนวทางการดาเนินตามหลัก PDCA Good Practices
เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาจรรยาบรรณบุคลากร
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 การดาเนินงาน (Do) จัดทาโครงการ/กิจกรรมและดาเนินงานตามแผน
โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
- มอบหมายให้หน่วยพัฒนาบุคลากรและจรรยาบรรณจัดทาโครงการการ
พั ฒ นาจรรยาบรรณของบุ ค ลากรของส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- จั ด ท าบั น ทึ ก ข้ อ ความให้ หั ว หน้ า หน่ ว ยแต่ ล ะหน่ ว ยเสนอรายชื่ อ ผู้ มี
จรรยาบรรณดีเด่นของแต่ละกลุ่มโดยพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินและ
กาหนดวัน เวลาจัดส่ง
- หน่วยพัฒนาบุคลากรและจรรยาบรรณนารายชื่อของแต่ละกลุ่มเสนอต่อ
คณะกรรมการพิจารณาข้อมูลเบื้องต้นบุคลากรผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น (ตาม
คาสั่งสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาข้อมูลเบื้องต้นบุคลากรผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น ที่ 19/2557 ลงวันที่
25 เมษายน พ.ศ. 2557) เพื่อพิจารณาข้อมูลเบื้องต้นบุคลากรผู้มีจรรยาบรรณ
ดีเด่น โดยใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณา เช่น ประวัติการลา ผลการประเมิน
การปฏิบัติงานปีที่ผ่านมา
- หน่วยพัฒนาบุคลากรและจรรยาบรรณสรุปรายชื่อของผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น
ของแต่ ล ะกลุ่ ม เสนอต่ อ คณะกรรมการพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม จรรยาบรรณ
บุคลากร และกรรมการประจาสานักฯเพื่อผ่านความเห็นชอบ
- จัดกิจกรรมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียติบัตรผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น
ของส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ โดยเชิ ญ รองอธิ ก ารบดี
อาจารย์ชัยยุธ มณีรัตน์ เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2557
- จัดทารายงานผลการดาเนินงาน
- แฟ้มรวบรวมเอกสารหลักฐาน
 ก าหนดให้ มี ก ารตรวจสอบประเมิ น (Check) ติ ดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และรายงานผล
- ผู้อ านวยการส านั กวิ ทยบริ การฯ เชิญผู้ เกี่ ยวข้อ งกั บโครงการพัฒ นาและ
ส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากร เพื่อติดตาม ประเมินผล และแสดงความคิดเห็น
โดยมีข้อเสนอแนะในการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณควรมีเงินรางวัลเพื่อจูงใจ
บุคลากร
- สาหรับโครงการพัฒนาและส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากร ได้รับคาชื่นชมจาก
รองอธิการบดี อาจารย์ชัยยุธ มณีรัตน์ ว่าเป็นโครงการที่ดี และเป็นต้นแบบที่ดี
มีกระบวนการดาเนินงานที่ชัดเจน
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แนวทางการดาเนินตามหลัก PDCA
Good Practices
 กาหนดให้มีการนาผลการตรวจสอบ/ประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนา (Act)
- ประชุ ม ก าหนดคณะท างานเพื่ อ สรุ ป ผลวิ เ คราะห์ ผ ลการ
ด าเนิ น งานและวางแผนการปรั บ ปรุ งพั ฒ นาการด าเนิ น งาน
กระบวนการจัดทา Good Practices
- เสนอข้อคิดเห็นต่อมหาวิทยาลัยในการพัฒนาการดาเนินงาน
Good Practices ระยะเวลาการดาเนินงาน
- กาหนดประเด็นการจัดทาแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวทางการดาเนินตามหลัก PDCA Good Practices
เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาจรรยาบรรณบุคลากร
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 กาหนดให้มีก ารนาผลการตรวจสอบ/ประเมินมาใช้ในการปรับ ปรุ ง
พัฒนา (Act) โดยดาเนินการปรับปรุง ขั้นตอนการดาเนินงาน และการ
ประเมินผลให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และจัดทาเอกสารเป็ นลายลักษณ์อักษร
ดังนี้
- กาหนดคณะทางานในกระบวนการจัดทาแนวปฏิบัติที่ดีเรื่องการส่งเสริมและ
พัฒนาจรรยาบรรณของบุคลากร
- จั ด ท าแผนการพั ฒ นาบุ ค ลากรของส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ข้อสรุปในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
- ควรจัดทาปฏิทินการปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาบุคลากรและจรรยาบรรณ
- ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากรเพื่อพัฒนา
เกณฑ์การประเมินให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้รับการประเมิน
- ออกแบบสร้างฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลการพัฒนาบุคลากรของสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- จัด ทาคู่มือ จรรยาบรรณของบุ คลากรสานั ก วิทยบริ การและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
เชิญวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในเรื่อง เกี่ยวกับความสาคัญของ
จรรยาบรรณ โดยให้อาจารย์ นักศึกษา สาขาบรรณารักษศาสตร์ เข้าร่วมด้วย
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- เผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณของบุคลากรสู่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จรรยาบรรณของบุคลากรกับหน่วยงานอื่น ๆ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

8. ผลกระทบที่เป็นประโยชน์หรือสร้างคุณค่า
8.1 ได้แนวทางในการดาเนินงานส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากร สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
8.2 ปลูกจิตสานึกของบุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนา
องค์กรต่อไป
8.3 บุคลากรของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี ดาเนินชีวิตโดยยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต
8.4 บุคลากรเข้าใจและปฏิบัติตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ และนโยบายของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
8.5 บุคลากรของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ขยันหมั่นเพียร โดยคานึงถึงประโยชน์
ของมหาวิทยาลัยเป็นสาคัญ
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9. ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
9.1 วางแผนและกาหนดเป้าหมายการดาเนินงานไว้อย่างชัดเจน
9.2 มีการส่งเสริมและสนับสนุนจากผู้บริหาร
9.3 การปฏิบัติงานทุกระดับให้มุ่งไปในทิศทางเดียวกัน บุคลากรและผู้บริหารขององค์กรรู้ว่าต้องทาสิ่งใดบ้างเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ของ
กิจกรรมดังกล่าว
9.4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรภายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
9.5 มีช่องทางหลายๆ ช่องทางในการสื่อสาร
9.6 หน่วยงานอื่น ๆ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้จริง
9.7 ปฏิบัติงานโดยยึดหลักปรัชญาของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
9.8 ในปีงบประมาณ 2557 บุคลากรทุกคนของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการพัฒนา โดยการอบรม สัมมนาใน
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
10. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา
10.1 บุคลากรของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศยังขาดความเข้าใจในเรื่องของจรรยาบรรณ ควรมีการจัดประชุม อบรม ให้
ความรู้แก่บุคลากร
10.2 แนวปฏิบัติเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาจรรยาบรรณยังไม่มีการเผยแพร่สู่หน่วยงานอื่น ๆ อย่างเป็นทางการควรมีการจัดกิจกรรม
เพื่อเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีในด้านต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
11. แนวทางพัฒนาในการจัดการความรู้
กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process): ด้านการบริหารจัดการ
ชื่อหน่วยงาน : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เป้าหมาย KM : เพื่อพัฒนาและส่งเสริมจรรยาบรรณของบุคลากร สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : หน่วยพัฒนาบุคลากรและจรรยาบรรณ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่

กระบวนการ

กิจกรรม

1. การบ่งชี้ความรู้

- ประชุมกาหนดประเด็น และมอบหมายให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในประเด็นการจัดทา Good Practices
วางแผนและดาเนินการจัดทาแนวปฏิบัติที่ดี โดยการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติ ที่ดี เรื่องการ
ส่งเสริมและพัฒนาจรรยาบรรณบุคลากร สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การสร้างและการแสวงหาความรู้ - ศึกษาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ เช่น หนังสือ วารสาร และเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับข้องกับเรื่องของจรรยาบรรณ
บุคลากร
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
- จัดเก็บข้อมูลด้านการส่งเสริมและพัฒนาจรรยาบรรณของบุคลากรเข้าแฟ้ม
4. การประมวลและการกลั่ น กรอง - วิพากษ์เกณฑ์การประเมินโดย คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากร และคณะกรรมการ
ความรู้
ประจาสานักฯ
- ตรวจกลั่ น กรองโดยผู้ บ ริ ห าร ได้ แ ก่ ผู้ อ านวยการส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
รองผู้อานวยการฯ และหัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
- ปรับปรุงและแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
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ที่

กระบวนการ

5. การเข้าถึงความรู้

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้

7. การเรียนรู้

กิจกรรม
- จัดทาแฟ้มรวบรวมเอกสารหลักฐานเรื่องจรรยาบรรณบุคลากร สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย
- แจ้งเกณฑ์การประเมินที่ปรับปรุงแก้ไขสมบูรณ์แล้ว ให้กับบุคลากรของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศทราบ โดยการประชุมและแจกเอกสารให้หัวหน้าหน่วย
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- เผยแพร่ Good Practice การพัฒนาจรรยาบรรณของบุคลากรทาง Website ของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- จดหมายข่าวของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
- เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณของบุคลากร บน Web site ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process ) : ด้านการบริหารจัดการ
ชื่อหน่วยงาน : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เป้าหมาย KM : เพื่อพัฒนาและส่งเสริมจรรยาบรรณของบุคลากร สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : หน่วยพัฒนาบุคลากรและจรรยาบรรณ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่

กระบวนการ

กิจกรรม

1. การเตรี ย มการและปรั บ เปลี่ ย น - ประชุมชี้แจง ทาความเข้าใจและให้ความรู้ในเรื่องของจรรยาบรรณแก่บุคลากรของสานักวิทยบริการและ
พฤติกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- เวียนเอกสารเกณฑ์การประเมินแก่บุคลากรทุกกลุ่ม
2. การสื่อสาร
- ประชุมแจ้งให้บุคลากรของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทราบเกี่ยวกับกิจกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาจรรยาบรรณ
- นาเสนอข้อมูลผ่าน Web site และจดหมายข่าวของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. กระบวนการและเครื่องมือ
- จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
- Face book ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- รายงานการประชุม
- Web site ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. การเรียนรู้
- จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาจรรยาบรรณ
- Web site ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เอกสาร เช่น คาสั่ ง เกณฑ์ก ารประเมิ นจรรยาบรรณของบุ คลากรแฟ้ม รวบรวมเอกสารหลั กฐาน เรื่อ ง
จรรยาบรรณ
5. การวัดผล
- ประชุมหน่วยพัฒนาบุคลากรและจรรยาบรรณเพื่อสรุปประเมินผล
- การสัมภาษณ์บุคลากรของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. การยกย่ อ งชมเชยและการให้ - สร้างขวัญและกาลังใจโดยจัดกิจกรรมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและ มอบเกียรติบัตรผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น
รางวัล

12. ความท้าทาย
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น Good Practice ด้านการส่งเสริมและพัฒนาจรรยาบรรณของบุคลากร และพัฒนา
สู่ Best Practice ภายในปีงบประมาณ 2558
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1. ชื่อเรื่อง / แนวปฏิบัติ ประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง
2. ชื่อหน่วยงาน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. คณะทางาน
1. รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ
2. นางสมรัก
3. นางสาวลัดดา
4. นางสาวสุรีรตั น์
5. นายสุภกิติ
6. นางสาวสุรีพันธ์

ปริสุทธกุล
ที่ปรึกษา
เปล่งเจริญศิริชัย ประธานกรรมการ
บุญเปลีย่ นพล
รองประธานกรรมการ
คล้ายสถาพร
กรรมการ
มุสิราช
กรรมการและเลขานุการ
ผลเจริญ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

4. บทสรุปโครงการ
แนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง ประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง นี้ได้รวบรวมข้อมูลมาจากผู้ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้ าหน้าที่พัสดุ และคณะกรรมการการบริหารจัดการทั่วไป โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ ด้วยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านช่องทางการพูดคุย การสนทนากันในกลุ่มบุคลากรซึ่งมีองค์ความรู้อยู่ในตัวตน การประชุมเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน การบันทึก
ข้อมูลจากการปฏิบัติงาน เมื่อให้ได้ขอบเขตและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนแล้วจึงได้นามาปฏิบัติจริง โดยระหว่างปฏิบัติได้เก็บข้อมูล ในเรื่ องของ
ปัญหา อุปสรรค ข้อบกพร่อง ข้อสังเกตที่พบ และข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติจริง จากนั้นนามาร่วมกันวิเคราะห์สรุปและกาหนดแนวทางแก้ไข ชี้แจง
ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติ โดยเมื่อเกิดปัญหาหรืออุปสรรค ในประเด็นใดประเด็นหนึ่งจะใช้วิธีประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องหาข้อสรุป
และปรับปรุงกระบวนการใหม่ จากนั้นนาไปใช้ปฏิบัติจริง และจัดเก็บข้อมูลทบทวนการปฏิบัติงานซ้า จนลดปัญหาที่พบไปได้ส่วนใหญ่ อาจมี
ปัญหาที่พบอีกบ้างเป็นบางประเด็นซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุม จากนั้นได้พัฒนาให้มีมาตรฐานมากขึ้นโดยการกาหนดระยะเวลาที่สามารถประกัน
ความชัดเจนให้ผู้เกี่ยวข้องได้ ทาให้การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ
5. ที่มาและความสาคัญของโครงการ
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งหมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแล
กิจการต่างๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนาไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ใ นการ
บริหารงานนีม้ ีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
และความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจาก
องค์การภายนอก เป็นต้น
โดยในการนี้ จะเจาะจงเฉพาะการจั ดซื้อจัดจ้างซึ่ งมีความสาคั ญยิ่งที่ต้องด าเนินการอย่ างมีประสิท ธิภาพ ยึดหลักความโปร่งใส
(Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร อันไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย
ได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการดาเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการทั่วไป คาสั่งที่
43/2556 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ทาหน้าที่ต่างๆ ตามที่กาหนดในคาสั่ง โดยมีหน้าที่หนึ่งใน 11 ข้อที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างคือ ข้อ 9
ทาหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง การจัดซื้อ /จ้างของหน่วยต่างๆ เป็นเบื้องต้นก่อนนาเสนอผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยเน้นตรวจสอบกลั่นกรองในประเด็นต่างๆ เช่ น ความถูกต้องตามระเบียบ ปริมาณ คุณภาพ ราคา ความจาเป็น ความเพียงพอ การตรง
วัตถุประสงค์ การใช้ประโยชน์ ความคุ้มค่า การประหยัด การไม่เลือกปฏิบัติ ความสะดวกรวดเร็ว เป็นต้น
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6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างผู้ปฏิบตั ิงานจัดซือ้ จัดจ้าง
6.2 เพื่อแก้ปัญหาด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.3 เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
6.4 เพื่อให้ได้แนวปฏิบัติการจัดซือ้ จัดจ้างที่มีประสิทธิภาพ
7. แนวปฏิบัติที่ดี (วิธีการ/กระบวนการ/แนวทางการดาเนินตาม PDCA)
แนวทางการดาเนินตามหลัก PDCA
Good Practices

แนวทางการดาเนินตามหลัก PDCA Good Practices
เรื่อง ประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง

วางแผน (Plan)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่ อก าหนดประเด็น การจัด ทาแนวปฏิ บั ติที่ ดีข องส านั ก วิท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีและกาหนดผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลและจัดทาโครงการ
ประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วางแผน (Plan)
- ประชุมคณะกรรมการบริ หารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อคัดเลือกประเด็นการจัดทาแนวปฏิบัติที่ดี
- ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการทั่วไป (5 ส) และกาหนด
หน้าที่
- ประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดการทั่วไป (5 ส) เพื่อวางแผนกาหนด
ขอบเขตและแนวทางการดาเนินงาน

การดาเนินงาน (Do)
- มอบหมายให้บุค ลากรที่ เกี่ ย วข้อ งในประเด็น ที่ก าหนดไปวางแผนและ
ดาเนินการจัดทาแนวปฏิบัติที่ดีรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องแนวปฏิบัติ สรุป
และรายงานผล
- แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการเสนอแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อส่งเข้าประกวด

การดาเนินงาน (Do)
- ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการเสนอรายละเอี ย ดเพื่ อ ขออนุ มั ติ จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งให้
เลขานุการ คณะกรรมการบริหารการจัดการทั่วไป (5 ส)
- เลขานุการเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ 3 คน จาก 5 คน พิจารณา ภายใน
เวลา 1 ชม.
- กรณีข้ อมูลไม่ ครบถ้ว นหรือรายละเอีย ดไม่ เพีย งพอ ให้เ ชิญผู้รับ ผิดชอบ
โครงการที่เสนอมาชี้แจง
- คณะกรรมการฯ เสนอข้อมูลเพื่อการตัดสินใจแก่ผู้อานวยการ
- ผู้ อานวยการพิจ ารณาตัด สิ นใจ หากข้ อมู ลไม่ เพี ย งพอ จะเชิ ญให้ คณะ
กรรมการฯ และ ผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าชี้แจง
- เมื่อได้รับอนุมัติ นาไปดาเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
การตรวจสอบ/ประเมิน (Check)
- ตรวจสอบกระบวนการดาเนินการไม่ให้เกิดความซ้าซ้อน
- ตรวจสอบการดาเนินงานให้ถูกต้องตามระเบียบ
- ทบทวนทาความเข้าใจระหว่างผู้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตรงกัน
การนาผลการตรวจสอบ/ประเมินมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนา (Act)
- ปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการระหว่างการปฏิบัติงานและหลังจากการ
ปฏิบัติงาน
- ทบทวนระเบียบปฏิบัติกับงานการเงินและงานพัสดุ สม่าเสมอ
- จัดเก็บผลการดาเนินงานและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ

การตรวจสอบ/ประเมิน (Check)
- ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้เกี่ยวข้อง
กับการจัดทา Good Practices ติดตาม ประเมินผล และแสดงความคิดเห็น
การนาผลการตรวจสอบ/ประเมินมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนา (Act)
- ประชุมกาหนดคณะทางานเพื่อสรุปผลวิเคราะห์ผลการดาเนินงานและวาง
แผนการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาการด าเนิ น งานกระบวนการจั ด ท า Good
Practices
เสนอข้ อ คิ ด เห็ น ต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย ในการพั ฒ นาการด าเนิ น งาน
Good Practices ระยะเวลาการดาเนินงาน
- กาหนดประเด็นการจัดทาแนวปฏิบัติที่เกี่ย วข้องกับพันธกิจของสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ตัวอย่างข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารการจัดการทั่วไป (5 ส)
1. เรื่องขออนุมัติจัดทาแผ่นพับ : คณะกรรมการเสนอให้มีการวิพากย์ต้นฉบับแผ่นพับก่อนดาเนินการ
2. เรื่องขออนุมัติจัดทาป้ายนิทรรศการ : คณะกรรมการเสนอให้มีการเสนอแบบร่างเพื่อร่วมกันพิจารณาเนื้อหาและรูปแบบก่อน และ
เสนอให้มีการนาป้ายเดิมมาประกอบการจัดนิทรรศการ
3. เรื่องขออนุมัติจัดซื้อหนังสือได้รับรางวัล : คณะกรรมการเสนอให้เพิ่มจานวนจาก 1 เล่ม เป็น 3 เล่ม เพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่าน และ
เสนอแนะให้มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบ
4. เรื่องขออนุมัติซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีราคาสูงมากจึงให้ผู้ขออนุมัติรายงานข้อมูลราคาที่ จัดซื้อ
ปีที่จัดซื้อ สถิติการใช้งาน ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมที่ผ่านมา เพื่อเทียบกับราคาการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารหรือการจ้างถ่ายเอกสาร
5. เรื่องขออนุมัติจัดซื้อกระดาษ : คณะกรรมการเสนอให้มีการรายผลข้อมูลการเบิกจ่ายที่ผ่านมา จานวนคงเหลือ และแผนการใช้ ของ
หน่วยต่าง ๆ
8. ผลกระทบที่เป็นประโยชน์หรือสร้างคุณค่า
8.1 ได้วัสดุครุภณ
ั ฑ์และงานจ้างเหมาที่มีคุณภาพ มีความคุ้มค่าตามราคามาตรฐาน
8.2 ได้วัสดุครุภณ
ั ฑ์และงานจ้างเหมาตรงกับความต้องการและความจาเป็นในการใช้งาน
8.3 ประหยัดเวลา
8.4 ประหยัดงบประมาณ
8.5 บุคลากรปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบ
9. ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
9.1 ผู้บริหารให้การสนับสนุน
9.2 ความรู้ความเข้าใจด้านระเบียบและข้อกาหนดการจัดซื้อจัดจ้าง
9.3 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
9.4 ความละเอียดรอบคอบ และความช่างสังเกตของคณะกรรมการฯ
9.5 การรับฟังข้อเสนอแนะและการยอมรับการวิพากย์ของบุคลากร
9.6 การปรับปรุงตนเองและการพัฒนาความรู้อย่างสม่าเสมอ
10. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
10.1 ในบางครั้งต้องมีการรวบรวมข้อมูลหลายประเด็นเพื่อการตัดสินใจทาให้เกิดความล่าช้า แนวทางแก้ไข คือ มีการแบ่งหน้าที่ให้แต่ละ
คนทาการรวบรวมข้อมูลในแต่ละแหล่งแล้วทาการวิเคราะห์และจัดเรียงข้อมูลให้เป็นระบบสะดวกต่อการนาไปใช้
10.2 การเทียบราคาจากแหล่งสินค้าหรืองานบริการยังขาดความหลากหลายเท่าที่ควร แนวทางแก้ไขคือ ทาฐานข้อมูลรวมเรื่องราคา
สินค้าและแหล่งจาหน่าย ที่สามารถปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสามารถใช้ร่วมกันได้
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11. แนวทางในการจัดการความรู้
กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
กิจกรรม
การบ่งชี้ความรู้
การสร้างและการแสวงหาความรู้
การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
การประมวลและการกลั่นกรองความรู้
การเข้าถึงความรู้
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การเรียนรู้

วิธีการสู่ความสาเร็จ
ประชุมวิเคราะห์ปญ
ั หาที่เกิดจากการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ผา่ นมาเพื่อใช้กระบวนการจัดการ
ความรู้ในการแก้ไขปัญหา
- ประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดการทั่วไป และผู้จดั ซื้อจัดจ้างเพื่อรวบรวมปัญหา และ
วิเคราะห์แนวทางแก้ไข
- เข้ารับการอบรมเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
จัดประเภทประเด็นที่เป็นปัญหา
- จัดทาแนวปฏิบัติและใช้ปฏิบัติจริงจัดเก็บข้อมูลเพื่อปรับปรุงแนวปฏิบัติ
- ทบทวนทาความเข้าใจระหว่างผูป้ ฏิบัติงาน
- สรุปรวบรวมปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานการจัดซื้อจ้างจ้าง
- จัดทาแฟ้มเอกสารและตัวอย่างการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง
- สรุปปัญหา อุปสรรคที่เกิดจากการจัดซื้อจัดจ้าง
- พูดคุย ทาความเข้าใจระหว่างผูป้ ฏิบัติกับงานพัสดุและการเงินอย่างต่อเนื่อง
- มีการนาไปใช้ประกอบกับการปฏิบัติงาน
- เข้าร่วมประชุม อบรม ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
- ประชุมประเมินผลและรายงานการดาเนินงาน

กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)
กิจกรรม
วิธีการสู่ความสาเร็จ
การเตรียมการและปรับเปลี่ยน
- จัดประชุม วางแผน การกาหนดขั้นตอน กระบวนการจัดทาแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
พฤติกรรม
- กาหนดมาตรการ ขอบเขตการดาเนินการ
การสื่อสาร
- สร้างช่องทางในการสื่อสารต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น การประชุม เอกสาร การพูดคุย
- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กลุ่มเป้าหมายและผู้ทเี่ กี่ยวข้องทราบ
กระบวนการและเครื่องมือ
- การประชุม
- การสอบถาม สัมภาษณ์ผรู้ ู้
- การพูดคุย
การเรียนรู้
- จัดประชุม
- จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
- จัดกิจกรรมการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
- การจัดทาเอกสาร
การวัดผล
- การรายงานผล
- การประเมินผล
การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล
- ยกย่องชมเชยทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น พูดคุยยกย่องชมเชย ชมเชยในที่ประชุม
- เป็นข้อมูลในการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (การเลื่อนขั้นเงินเดือน)
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ภาพประกอบการดาเนินงานของคณะกรรมการบริหารการจัดการทั่วไป

ภาพคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการทั่วไปภาพตัวอย่างข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

ภาพตัวอย่างการดาเนินงานของคณะกรรมการบริหารการจัดการทั่วไป
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1. ชื่อเรื่อง / แนวปฏิบัติ

พัฒนาการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

2. ชื่อหน่วยงาน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3. คณะทางาน
1. นายธนกร
2. นางสาวสุรีพันธ์
3. นางสาวสุรีรตั น์
4. นายสุภกิติ
5. นางสาวเรณุกา
6. รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ

โพธิยาลัย
ผลเจริญ
คล้ายสถาพร
มุสิราช
ปรีชานุกูล
ปริสุทธกุล

ที่ปรึกษา

4. บทสรุปโครงการ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มีความจาเป็นอย่างมากเพื่อสนองภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้อง
ปฏิบัติ 4 ประการคือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้ บริการวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนาประเทศ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานระดับศูนย์ /สานัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ต้องมีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย จึงได้จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
อย่างไรก็ตามสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ในการดาเนินงานเพื่อส่งเสริมภารกิจ
ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยเพิ่มการจัดกิจกรรมบริการเชิงรุก การพัฒนาเชิงรุก และการดาเนินงานด้านอื่นๆ เพื่อ
พัฒนาไปสู่ความสาเร็จ ดังปรัชญาที่ว่า “ตกผลึกร่วมกัน สร้างสรรค์บริการ สืบสานงานวิจัย ประยุกต์ใช้ไอซีที ” วิสัยทัศน์สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศคือ “มุ่งมั่นเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ทางานควบคู่ท้องถิ่น ส่งเสริมบัณฑิตเป็นผู้รอบรู้ และมีทักษะการใช้สารสนเทศ”
อย่างไรก็ตามสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตระหนักอยู่เสมอว่าการพัฒนาเพื่อ ความก้า วหน้า ต้อ งมีบุค ลากรทุก ๆ
ฝ่า ยร่ว มแรง ร่ว มใจ มีค วามรัก และความสามัค คีต่อ องค์ก ร งานประกันคุณภาพการศึกษา และภารกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจึงสาเร็ จลุล่วงลงได้
บรรลุวัตถุประสงค์ในทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้
5. ที่มาและความสาคัญของโครงการ
โลกในยุคปจจุบันเปนยุคโลกาภิวัตนที่มีความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว
จึงจาเปนที่แตละประเทศตองเรียนรูที่จะปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา และเตรียมพรอมที่จะเผชิญกับความทาทายจาก
กระแสโลก โดยปจจัยสาคัญที่จะเผชิญการเปลี่ยนแปลงและความทาทายดังกลาว คือ คุณภาพของคน การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนใหมีคุณภาพ
จึงเปนเรื่องที่มีความจาเปนอยางยิ่ง โดยจะตองเปนการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อทาใหศักยภาพที่มีอยู ในตัวคนไดรับการพัฒนาอยางเต็มที่ทาให้
เปนคนที่รูจักคิดวิเคราะหรูจักแกปญหา มีความคิดริเริ่มสรางสรรครูจักเรียนรูดวยตนเอง สามารถปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยาง
รวดเร็ว มีจริยธรรม คุณธรรม รูจักพึ่งตนเองและสามารถดารงชีวิตอยูไดอยางเปนสุข
ดวยเหตุนี้ จึงมีความจาเปนที่จะต้องพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของประเทศไทย โดยจะตองจัดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อใหเกิดกลไกในการตรวจสอบและกระตุ นใหหนวยงานทางการศึกษามีการควบคุม คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่ องตลอดเวลา ซึ่งตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ไดกาหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษา ตองจัดทารายงานประจาปเสนอตอหนวยงาน
ต้นสังกัดหนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนาไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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การประกันคุณภาพการศึกษา มีความสาคัญ 3 ประการ คือ
1. ทาใหประชาชนไดรับขอมูลคุณภาพการศึกษาที่เชื่อถือได เกิดความเชื่อมั่น และสามารถตัดสินใจเลือกใชบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน
2. ปองกันการจัดการศึกษาที่ไมมีคุณภาพ ซึ่งจะเปนการคุมครองผูบริโภค และเกิดความเสมอภาคในโอกาสที่จะไดรับการบริการศึกษาที่
มีคุณภาพอยางทั่วถึง
3. ทาใหผู รับผิดชอบในการจัดการศึกษามุ งบริหารจัดการศึกษาสู คุณภาพและมาตรฐานอยางจริงจัง ซึ่งมีผลใหการศึกษามีพลังที่จะ
พัฒนาประชากรใหมีคุณภาพอยางเปนรูปแบบและตอเนื่อง
การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเปนการบริการจัดการดาเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติ ของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู เรียน
อยางตอเนื่อง ซึ่งจะเปนการสรางความมั่นใจใหผูบริการการศึกษา ทั้งยังเปนการปองกันการจัดการศึกษาที่ด อยคุณภาพและสรางสรรคการศึกษา
ใหเปนกลไกที่มีพลังในการพัฒนาประชากรใหมีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น
6. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์
3. เพื่อประเมินผลคุณภาพการดาเนินงานของสถานศึกษา ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
4. เพื่อให้สถานศึกษา มีข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรสาหรับอ้างอิงในการกาหนดแนวทาง / วิธีการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา
5. เพื่อให้สถานศึกษามีข้อมูลการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
7. แนวปฏิบัติที่ดี (วิธีการ/ประบวนการ/แนวทางการดาเนินตาม PDCA)
แนวปฏิบัติที่ดีการประกันคุณภาพการศึกษาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีแนวปฏิบัติที่ดีดังต่อไปนี้
1. แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยและบุคลากรประจาหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีทั้งบุคลากรภายใน
และภายนอกเพื่อดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย
3. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วยดังนี้ ผู้รับผิดชอบตัว
บ่งชี้ ผู้ประสานตัวบ่งชี้ ผู้ติดตามตรวจสอบตัวบ่งชี้ และผู้กากับตัวบ่งชี้
4. จัดทาแผนการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพและคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยใช้คู่มือการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเป็นแนวทาง และกระบวนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการ
ประชุมบุคลากร เพื่อทาความเข้าใจวิเคราะห์เกณฑ์การประเมิน กาหนดแผนการดาเนินงาน โดยระบุกิจกรรมตามเกณฑ์
5. เป็นสมาชิกและร่วมกิจกรรมกับสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือด้านประกันคุณภาพการศึกษาและด้านอื่น ๆ
6. จัดบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาที่มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกจัด เช่น ประชุม อบรม สัมมนาอย่างสม่าเสมอ
เพื่อให้บุคลากรของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ตระหนักถึงความสาคัญในงานประกันคุณภาพการศึกษา และมีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลที่ทันสมัยเพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
7. จัดประชุม อบรม สัมมนา เสวนา ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มความรู้ ความเข้าใจใน
งานด้านการประกันคุณภาพ และเป็นการดึ งองค์ความรู้ที่แฝงอยู่ในตัวบุคคลออกมาถ่ายทอดให้บุคลากรของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
8. จัดบุคลากรหมุนเวียนเข้ารับการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและนามาแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกันเพือ่ สร้างจิตสานึกและความ
รับผิดชอบ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ให้มีมาตรฐานก้าวสู่การประกันคุณภาพและการบริการที่เป็นเลิศ
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9. หน่วยประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้จัดทาร่างรายงานการประเมินตนเองรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน (1 ปี)
และนาเสนอต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพ ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อวิพากษ์พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไข เมื่อแล้วเสร็จ
จึงนาเสนอต่อคณะกรรมการประจาสานัก เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไข แล้วจึงนาส่งมหาวิทยาลัย
10. ประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพและผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้ เพื่อซักซ้อมการตอบคาถาม การแสดงหลักฐานก่อนการรับประเมิน
โดยนาประสบการณ์ที่รับการตรวจประเมินในครั้งที่ผ่านมา ใช้เป็นแนวทางในการตอบคาถาม ให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน และมีการแจ้งให้บุคลากรของสานักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกท่านเตรียมความพร้อม
11. กาหนดให้บรรจุวาระการประชุมเกี่ย วกับการดาเนิน งานด้า นการประกันคุณ ภาพการศึกษา เมื่อมีก ารประชุ มคณะกรรมการ
ดาเนินงานห้องสมุด คณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อเป็นการรายงานผลการดาเนินงานเป็นระยะ และรับฟังข้อเสนอแนะจากกรรมการไปปรับปรุงแก้ไขงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
12. นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมประจาสานัก คณะกรรมการบริหารสานัก มาเข้าที่
ประชุมและร่วมกันกาหนดแนวทางการพัฒนา
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กระบวนการ/ขั้นตอนแนวปฏิบัตทิ ี่ดี “การประกันคุณภาพการศึกษา”
วงจรควบคุมคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษา (PDCA)
วงจรควบคุมคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษา
แผนการดาเนินงาน (Plan)
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

แผนการประกันคุณภาพการศึกษาและ
แผนพัฒนาคุณภาพ

แผนการดาเนินงาน
(Plan)

กาหนดองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย
และผูร้ ับผิดชอบ

สร้างความรู้ ความเข้าใจรายตัวบ่งชี้
แก่บุคลากร

จัดทาร่างรายงานการประเมินตนเองตาม
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้

ประชุมเชิงปฏิบัติการ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการประกันคุณภาการศึกษาภายใน
หน่วยงาน
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วงจรควบคุมคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษา
การดาเนินงานตามแผน (Do)
จัดทาแนวปฏิบัติทดี่ ี(Best Practice)
การประกันคุณภาพการศึกษา

จัดทารายงานการประเมินตนเอง/
เอกสารอ้างอิงรายองค์ประกอบและ
รายตัวบ่งชี้

การดาเนินงานตามแผน
(Do)

ด าเนิ น การตามแผนการประกั น
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและแผนพั ฒ นา
คุณภาพ และถ่ายทอด แผนกลยุทธ์
หน่วยงานสู่บุคลากร
ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ทุก 3 เดือน

จัดทารายงานผลการประเมินตนเอง
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
รายงานผลตามแผนการประกันคุณภาพ
การศึกษาและแผนพัฒนาคุณภาพ
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
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วงจรควบคุมคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษา
การประเมินผล (Check)
รับการประเมินจากคณะกรรมการ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
ประเมินผลความสาเร็จการจัดทา
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
และประเมินผลความพึงพอใจ
ต่อกระบวนการ/ขั้นตอน
“การประกันคุณภาพการศึกษา”

การประเมินผล
(Check)

เผยแพร่ผลการดาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
วงจรควบคุมคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษา
การนาผล การประเมิน มาปรับปรุง (Action)
นาผลการตรวจประเมินของคณะกรรมการพิจารณา
ร่ ว มกั น ในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการด าเนิ น งานการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและเสนอที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจ า ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การนาผล การประเมิน มาปรับปรุง
(Action)

จัดทาแผนการประกันคุณภาพการศึกษารองรับการ
ต ร วจ ป ร ะ เ มิ น ของค ณ ะ กร ร ม กา ร ภ า ย นอ ก
มหาวิทยาลัยและแผนพัฒนาคุณภาพ
ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึ ก ษา/แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เพื่ อ หาแนวทาง
พั ฒ นาการด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ป รั บ ป รุ ง ต า ม ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ข้ อ คิ ด เ ห็ น จ า ก
คณะกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย
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8. ผลกระทบที่เป็นประโยชน์หรือสร้างคุณค่า
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่พัฒนาขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานการควบคุมคุณภาพการดาเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
3. นาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงาน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด
4. ผู้บริหารและบุคลากรมีความร่วมมือ กระตือรือร้นและทางานเป็นทีมในด้านต่าง ๆ รวมถึงการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา
5. บุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีขวัญและกาลังใจและทัศนคติที่ดีต่อการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
9. ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. ศึกษาคู่มือ เกณฑ์มาตรฐานของตัวบ่งชี้ วางแผนการดาเนินงานและปฎิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
2. รวบรวมข้อมูลและกาหนดช่วงเวลาการจัดเก็บรวมรวมข้อมูลอย่างชัดเจน
3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของงานการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ ทัศนคติต่อประกันคุณภาพ ความพร้อมด้านทรัพยากร
วัฒนธรรมคุณภาพ และภาวะผู้นาของผู้บริหาร
4. ผู้บริหารมีความเอาใจใส่
10. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาอุปสรรค
1. การติดตามข้อมูลได้รับข้อมูลค่อนข้างล่าช้าและข้อมูลไม่ถูกต้อง
2. ภาระงานประจาค่อนข้างเยอะ ทาให้ทางานด้านประกันคุณภาพได้ไม่เต็มที่
แนวทางการแก้ไข
1. บูรณาการกลไกการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของระบบต่าง ๆ
2. เพิ่มการสร้างแรงจูงใจในงานประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกระดับ
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ด้านผลิตบัณฑิต
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1. ชื่อเรื่อง / แนวปฏิบัติ
การจัดการเรียนการสอนวิชาจริยธรรมและทักษะชีวิตโดยบูรณาการกับกิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2. ชื่อหน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. คณะทางาน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา
2. อาจารย์ผสุ ดี
3. อาจารย์ไตรภพ
4. อาจารย์ญาณภัทร
5. อาจารย์ ดร.วรากรณ์
6. อาจารย์ณรงค์วรรษ
7. อาจารย์พิสิฐ
8. อาจารย์แพรภัทร
9. อาจารย์สรวิชญ์
10. อาจารย์อุดม
11. อาจารย์วรรณา
12. อาจารย์ภิรมย์
13. อาจารย์วิชิต

น้อยทิม
ปทุมารักษ์
สุวรรณศรี
ยอดแก้ว
พูลสวัสดิ์
บุญมา
สุขสกล
ยอดแก้ว
วงศ์สอาด
ตะหน่อง
พ่วงพร้อม
ผลเจริญ
เอียดจงดี

ประธานที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

4. บทสรุปโครงการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาจริยธรรมและทักษะชีวิต ซึ่งเป็นรายวิชาบังคับในหมวด
การศึกษาทั่วไปที่นักศึกษาทุกหลักสูตรต้องเรียน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ทั้งในมิติคุณธรรมจริยธรรมและมิติทักษะในการดาเนินชีวิต
คณาจารย์ผู้สอนรายวิชาดังกล่าวจึงมีความตระหนักในความสาคัญของวิชานี้ และได้มีความพยายามในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้มี
ความเหมาะสมที่สุด เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้บรรลุเป้าหมายของรายวิชาและมีความสอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จนได้
ข้อสรุปในการใช้ รูปแบบการจัดการเรียนสอนวิชาจริยธรรมและทักษะชีวิตโดยการบูรณาการเข้ากับกิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม โดยมุ่งให้เป็นการเรียนการสอนเชิงบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและใช้โครงงานเป็นฐาน
แนวทางการดาเนินงาน คือ การจัดการเรียนการสอนวิชาจริยธรรมและทักษะชีวิตโดยแบ่งเป็นภาคความรู้ และภาคปฏิบัติ กล่าวคือ
ภาคความรู้เป็นการสอนโดยการบรรยายและกิจกรรมการเรียนรู้ภายในห้องเรียนตามเนื้อหาสาระของรายวิช า ส่วนภาคปฏิบัติใช้การมอบหมาย
งานในลักษณะโครงงานความดีหรือโครงงานจริยธรรมที่เน้นการสร้างเสริมอัตลักษณ์ “จิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น” โดยให้นักศึกษาทางานเป็นกลุ่ม
และเลือกพื้นที่ในการทากิจกรรม จากนั้นจึงนาผลงานมานาเสนอในชั้นเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน
เมื่อได้มีการนาเสนอผลงานในห้องเรียนแล้ว คณาจารย์ผู้สอนจะคัดเลือกผลงานที่มีความโดดเด่นเข้าร่วมการประกวดโครงการจริยธรรม
ในโครงการคาราวานความดี: จิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ต่อไป
ผลการดาเนินงาน (อ้างอิงจากการวิจัย) พบว่า ทั้งผู้สอนและผู้เรียนมีการสะท้อนความคิดในลักษณะเห็นคุณค่าและเกิดประโยชน์จาก
จัดการเรียนรู้ ดังนี้
1. กลุ่มผู้สอน ทุกคนเห็นพ้องกันว่า วิชาจริยธรรมและทักษะชีวิตมีความจาเป็นและสาคัญในการดารงชีวิตในปัจจุบัน ส่วนมากรับรู้และ
เข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นอย่างดี มีบางคนที่เพิ่งเข้ามาเป็นอาจารย์ใหม่อาจจะยังไม่เข้าใจชัดเจนนัก
ในเรื่องอัตลักษณ์ของนักศึกษา แต่ทุกคนเห็นด้วยกับแนวทางการบูรณาการการสอนรายวิชาจริยธรรมและทักษะชีวิตเข้ากับกิจกรรมพัฒนาอัต
ลักษณ์นักศึกษา นอกจากนี้ยังเห็นว่าความมุ่งหมายของการจัดการเรียนการสอนกับผลที่เกิดหลังจากการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกันเป็น
อย่างมาก เพราะทาให้นักศึกษามีจิตสานึกด้านจิตอาสาและลงพื้นที่พัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น
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2. กลุ่มผู้เรียน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างในการสารวจความคิดเห็นมีความคิดเห็นว่า วิชาจริยธรรมและทักษะชีวิตมีความจาเป็นและสาคัญใน
การดารงชีวิตในปัจจุบัน ส่วนมากได้รับรู้เรื่องอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในห้องเรียนรายวิชาจริยธรรมและทักษะชี วิต
แต่ยังไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์และแนวนโยบายในการส่งเสริมอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเท่าที่ควร แต่ผู้เรียนทุกคนเห็นด้วยกับแนวทาง
การบูรณาการการสอนรายวิชาจริยธรรมและทักษะชีวิตเข้ากับกิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษา และเห็นพ้องกันว่าความมุ่งหมายของการจัดการ
เรียนการสอนกับผลที่เกิดหลังจากการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกันเป็นอย่างมาก เพราะทาให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงในการทางามเป็นทีม
ร่วมกันและยังได้สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมท้องถิ่นอีกด้วย
5. ที่มาและความสาคัญของโครงการ
การศึกษามีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศ ในฐานะที่เป็นกระบวนการหนึ่งที่มีบทบาทโดยตรงต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ให้ มี คุ ณ ภาพเหมาะสมและมี คุ ณ สมบั ติ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการในการใช้ ก าลั งของประเทศ การศึ ก ษาจึ ง หมายถึ ง การเจริ ญ งอกงาม
เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาบุคคลให้มีความเจริญงอกงามทุกด้าน คือ สติปัญญา อารมณ์และสังคม ท่ามกลางสถานการณ์ปัญหา
ต่างๆในสังคมไทยปัจจุบัน จึงมีความจาเป็นที่จะต้องหันมาให้ความสาคัญกับการศึกษาและพยายามใช้การศึกษาในการสร้างความเข้มแข็งให้สังคม
ให้มากขึ้น โดยเฉพาะการสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมจริยธรรม เพราะปัญหาทางสังคมส่วนมากในปัจจุบันมีพื้นฐานมาจากการขาดคุณธรรม
จริยธรรมของสมาชิกในสังคม
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม ในฐานะเป็ น สถานศึ ก ษาที่ ท าหน้ า ที่ ขั บ เคลื่ อ นการศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาและมี ส ถานะเป็ น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ได้กาหนดปรัชญาของมหาวิทยาลัยไว้ว่า “การศึกษาสร้างคน คิดค้นภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่น ” และมี
นโยบายที่สาคัญ คือ คุณภาพคู่คุณธรรม โดยเฉพาะด้านคุณธรรมจริยธรรมนั้น นอกเหนือจากมีแนวทางในการพัฒนาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF) ยังมีการกาหนดรายวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไป ชื่อรายวิชาจริยธรรมและทักษะชีวิต
ซึ่งเป็นรายวิชาบังคับที่นักศึกษาทุกสาขาวิชาจะต้องเรียนตามหลักสูตรปริญญาตรี อีกด้วย โดยเนื้อหาสาระของรายวิชานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับชีวิตในมิติปรัชญา ศาสนา และวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีทางจริยธรรม หลักจริยธรรมเพื่อการดาเนินชี วิตที่
ดีงาม รวมทั้งเกณฑ์ตัดสินทางจริยธรรมตามหลักปรัชญาและศาสนา การพัฒนาทัก ษะชีวิตด้านต่าง ๆ กระบวนการแสวงหาความรู้และพัฒนา
ปัญญาเพื่อการดารงตนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ยังมีอัตลักษณ์บัณฑิตว่า “จิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น ” ซึ่งเป็นเครื่องสะท้อนแนวทางของการ
ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี แต่ในระยะเวลาที่ผ่านมานั้นการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมยังไม่มีความชัดเจนนัก การหา
นวัตกรรมหรือแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายและมีความจาเป็น คณาจารย์ประจารายวิชาจริยธรรม
และทักษะชีวิต ซึ่งสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้เล็งเห็นว่าสาระสาคัญของรายวิชาสามารถบูรณาการ
กับกิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ จึงได้ร่วมกันจัดทาแนวการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการขึ้น เพื่อเป็นแนวทางหนึ่ง ที่จะ
ขับเคลื่อนแนวนโยบายข้างต้นให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยในระยะแรกได้ใช้วิธีการสอดแทรกการจัดการเรียนรู้ที่ใช้โครงการเป็นฐาน (project
based learning) เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน โดยทุกหมู่เรียนจะต้องจัดตั้งกลุ่มเพื่อจัดทาโครงการจริยธรรม: จิตอาสา พัฒนา
ท้องถิ่น” และมีการเผยแพร่ผลงานโดยการส่งเข้า ประกวดในโครงการคาราวานความดี จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
การจัดการเรียนการสอนในลักษณะดังกล่าวจึงมีความสาคัญต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและทักษะชีวิตของนักศึกษา โดยเน้นผูเ้ รียน
เป็นศูนย์กลางและมุ่งพัฒนาอัตลักษณ์ที่กาหนดไว้ให้บรรลุผลที่สุด อีกทั้งยังส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อจริยธรรมในการดาเนินชีวิตและการบาเพ็ญตนให้
เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นอีกด้วย
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6. วัตถุประสงค์
1. เพื่อการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนรายวิชาจริยธรรมและทักษะชีวิตกับกิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภั ฏ
นครปฐม
2. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้รายวิชาจริยธรรมและทักษะชีวิต
3. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอัตลักษณ์ “จิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น”
7. แนวปฏิบัติที่ดี (วิธีการ/ประบวนการ/แนวทางการดาเนินตาม PDCA)
1. วิธีการ
คณาจารย์ ผู้ส อนท าความเข้ าใจแนวการจั ดการเรีย นรู้ ตั้งแต่ชั่วโมงแรกและมอบหมายโจทย์ใ ห้นั กศึ กษาจัด ทาโครงงาน ที่เ รีย กว่ า
“โครงงานความดี: จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น” โดยกาหนดให้นักศึกษาจัดตั้งกลุ่มรับผิดชอบขึ้น แต่ละกลุ่มให้มีสมาชิกได้อย่างน้อย 10 คน หรือหาก
จะมากกว่านั้นก็ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากผู้สอนก่อนซึ่งการจะอนุมัติหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับโครงงานนั้นๆ ว่ามีความยากหรือง่ายเหมาะสมกับ
จานวนผู้รับผิดชอบหรือไม่ โดยที่โครงงานหรือโครงการที่จะทานั้น ผู้สอนได้มีการยกตัวอย่างและให้แนวทางในการคิด วางแผนและจัดทาข้อเสนอ
โครงงานเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนอนุมัติก่อนทา ทั้งนี้ ผู้เรียนสามารถคิดสร้างสรรค์หรือเลือกจัดทาโครงงานต่างๆ ได้อย่างอิสระ แต่มีเกณฑ์กลางใน
การพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
1) เป็นโครงงานที่มีกลุ่มผู้รับผิดชอบไม่น้อยกว่า 10 คน
2) ลักษณะของกิจกรรมโครงงานจะต้องตอบโจทย์เรื่องอัตลักษณ์ “จิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น”
3) ยึดหลัก 3 ป. คือ ประโยชน์ ประหยัด และปลอดภัย เป็นแนวทางของการจัดโครงงาน
4) มีความสอดคล้องกับหลักจริยธรรมและทักษะชีวิตในเนื้อหาของรายวิชา
5) ระยะเวลาของกิจกรรมโครงงานต้องมีการจัดกิจกรรมให้แก่ชุมชนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง โดยไม่นับรวมระยะเวลาเตรียมการ
เวลาเดินทาง และระยะเวลาของการสรุปโครงงาน
6) นักศึกษาจะต้องนาเสนอผลงานในห้องเรียน ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 9 เป็นต้นไป
2. กระบวนการ
1. ขั้นวางแผน โดยคณาจารย์มีการประชุม วางแผน กาหนดวิธีการ และกาหนดการจัดโครงการประกวดโครงงานความดี
2. ขั้นปฏิบัติการ โดยคณาจารย์มอบหมายงานในห้องเรียนและสนับสนุนการดาเนินงานของนักศึกษาในพื้นที่ต่างๆ ตามที่ได้อนุมัติ
โครงงาน
3. ขั้นประเมินผล โดยคณาจารย์จัดเวลาให้นักศึกษานาเสนอผลงานในห้องเรียนและมีการคัดเลือกผลงานที่มีความโดดเด่นเข้าร่วม
ประกวดในกิจกรรมการประกวดโครงงานความดีของคณะต่อไป
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3. แนวทางการดาเนินงานตาม PDCA
แนวทางการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA มีดังนี้
ที่
ขั้นตอนวงจรคุณภาพ
การดาเนินงาน
1
P (Plan)
-การประชุมระดมความคิดของคณาจารย์ผสู้ อนรายวิชาจริยธรรมและทักษะชีวิต
-การกาหนดแนวทางการจัดทาโครงงานให้นักศึกษาได้รับทราบ
-การวางแผนการจัดการประกวดโครงงาน
-การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออานวยความสะดวกให้นกั ศึกษาในการจัด
กิจกรรม
2
D (Do)
-การจัดกิจกรรมโครงงานความดีของนักศึกษาแต่ละกลุม่
-การนาเสนอผลการจัดกิจกรรมในห้องเรียน
-การแลกเปลี่ยนเรียนรูป้ ระสบการณ์ระหว่างผูเ้ รียน
-การคัดเลือกผลงานที่โดดเด่นเข้าร่วมประกวดโครงงานความดี
3
C (Check)
-การแต่งตั้งคณะทางานเพื่อการประเมินผลหรือติตตามกิจกรรมต่างๆ
-การประชุมเพื่อประเมินผลสาเร็จของกิจกรรมต่างๆ
-การจัดทางานรายผลการดาเนินงานโครงการต่างๆ
4
A (Act)
-การประชุมเพื่อปรับปรุงการดาเนินงานจากผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
-การจัดทาแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานจากผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
8. ผลกระทบที่เป็นประโยชน์หรือสร้างคุณค่า
1. ประโยชน์ต่อนักศึกษา นักศึกษาได้รับการพัฒนาอัตลักษณ์จิตอาสา พัฒนาท้องถิ่นผ่านกิจกรรมที่ ได้ลงมือปฏิบัติจริง อีกทั้งเกิดการ
เรียนรู้สู่การปฏิบัติหลักจริยธรรมและทักษะชีวิตอีกหลายประการ อาทิ การให้ ความเสียสละ การบาเพ็ญบุญในทางศาสนา ความสามัคคี ความ
อดทน ความเพียรพยายาม ความรับผิดชอบ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการทางานเป็นทีม ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญา ณและทักษะการคิด
สร้างสรรค์ เป็นต้น
2. ประโยชน์ต่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะฯ มีโครงการพัฒนานักศึกษาที่สามารถตอบสนองนโยบายการพัฒนาบัณฑิต
ให้มีจิตอาสาซึ่งเป็นคุณลักษณะที่สาคัญประการหนึ่งอย่างเป็นรูปธรรม เป็นไปตามแผนการดาเนินงานของคณะฯ
3. ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย การที่นักศึกษาลงพื้นที่ต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรมนั้น ทาให้เกิดชื่อเสียงและภาพลักษณ์อันดีแก่มหาวิทยาลัย
โดยตรง และยังส่งเสริมให้นโยบายของมหาวิทยาลัยได้รับการสานต่อโดยบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้อย่างชัดเจน
4. ประโยชน์ต่อท้องถิ่น ชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงาน วัด โรงเรียนต่างๆ ที่นักศึกษาลงไปทากิจกรรมได้รับประโยชน์จากโครงงานของ
นักศึกษา ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ
9. ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. นโยบายของมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบัณฑิตให้มี “คุณภาพ” คู่ “คุณธรรม” และอัตลักษณ์ “จิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น”
2. แผนงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ส่งเสริมการพัฒนาบัณฑิตตามแนวทางของมหาวิทยาลัยโดยมุ่งพัฒนาให้นักศึกษา
เป็นคนเก่ง ดีและมีความสุข
3. ความเป็นเอกภาพของคณาจารย์รายวิชาจริยธรรมและทักษะชีวิตซึ่งมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในหลักการและวิธีการซึ่งจะนาไปสู่
การพัฒนานักศึกษาตามเนื้อหารายวิชาและบริบทความต้องการของมหาวิทยาลัย
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10. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาอุปสรรค คือ ในการจัดการประกวดโครงงานความดีเมื่อกาหนดวันในการจัดกิจกรรมแล้ว ปรากฏว่านักศึกษาซึ่งมีหลากหลายหมู่
เรียน ติดเรียนในช่วงเวลาดังกล่าว ทาให้ไม่สามารถมานาเสนอผลได้ในเวลาที่กาหนด
แนวทางการแก้ไข คือ ควรมีการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปในวันอาทิตย์เพื่อให้นักศึกษาที่ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถเข้าร่วมกิจกรรม
ได้มากที่สุด และควรมีการประสานงานกับรายวิชาอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบจากการจัดกิจกรรมได้
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยควรจัดตารางเรียนโดยเว้นวันกิจกรรมไว้สักครึ่งวันเพื่อให้นักศึกษามีโอกาสในการทากิจกรรมพัฒนาทักษะต่างๆ
เช่น การไม่จัดตารางเรียนในวันพุธบ่าย เป็นต้น
11. แนวทางในการจัดการความรู้
1. การจัดประชุมคณาจารย์ผู้สอนหลังการจัดการเรียนการสอนจบเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนากิจกรรม
2. การจัดทาข้อมูลข่าวสารกิจกรรมเพื่อเผยแพร่
3. การจัดทาการวิจัยเพื่อศึกษาและเผยแพร่รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าว
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ด้านวิจัยและบริการวิชาการ
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1. ชื่อเรื่อง / แนวปฏิบัติ การบริการฐานข้อมูลและสื่อออนไลน์ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ชื่อหน่วยงาน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3. คณะทางาน / ความรับผิดชอบ
หน่วยบริการฐานข้อมูลและสื่อออนไลน์ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ คือ เป็นการให้บริการการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ในต่างประเทศ
เพื่อการใช้ทรัพยากร ตามเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน และเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็มได้สะดวก รวดเร็ว ผ่านเครือข่าย
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งฐานข้อมูลที่ให้บริการ ประกอบด้วยฐานข้อมูลอ้างอิง
(Reference Database) ฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ ของสกอ. และฐานข้อมูลออนไลน์ทดลองใช้
ภาระหน้าที่
1. กาหนดนโยบายและแผนการบริการฐานข้อมูลออนไลน์และสื่อออนไลน์
2. จัดทาและเผยแพร่สื่อออนไลน์ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการให้บริการฐานข้อมูล และสื่อออนไลน์ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายด้านการพัฒนาสื่อออนไลน์
ภาระงานหลัก / งานประจา
1. งานจัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ E-Book
2. งานรวบรวมการบริการข่าวสารทันสมัย
3. งานรวบรวมเนื้อหาจัดทานิทรรศการออนไลน์
4. การอบรมวิธีการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ E-Book เบื้องต้นให้บรรณารักษ์และบุคลากรของห้องสมุด
5. งานการบริการฐานข้อมูลออนไลน์
คณะกรรมการดาเนินงานของหน่วยบริการฐานข้อมูลและสื่อออนไลน์
1. นางสาวสุรีรัตน์
คล้ายสถาพร
หัวหน้าหน่วย
2. นางสาวสุรีพันธ์
ผลเจริญ
บุคลากรประจางาน
3. นางเอมรัศม์
เอี่ยมพิทักษ์พร
บุคลากรประจางาน
4. นายเทพฤทธิ์
ตั้งฤทัยวานิชย์
บุคลากรประจางาน
5. นางสาวเรณุกา
ปรีชานุกูล
บุคลากรประจางาน
6. นายปราชญา
เจิมอุทัย
เลขานุการประจาหน่วย
4. บทสรุปโครงการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ดาเนินการในด้านการบริการฐานข้อมูลออนไลน์และ
สื่อออนไลน์ต่างๆ ดังนี้
ที่

วัน เดือน ปี

1.

9 มิ.ย. 58
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กิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสืบค้น อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสืบค้นฐานข้อมูล EBSCO
ฐานข้อมูล EBSCO host EDS และ Emerald host EDS และ Emerald Management eJournals
Management eJournals 92”
92” วิ ทยากรโดย คุ ณกั ญญากานต์ นนทิ วั ฒน์ วนิ ช
และคุณสุชีว์นวล ลดาเลิศ

ผลการดาเนินงาน
จ านวนผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
45 คน ผลการดาเนินการความ
พึงพอใจ 4.67งบประมาณที่ใช้
15,600 บาท

ปัญหา /
ข้อเสนอแนะ
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ที่

วัน เดือน ปี

โครงการ

กิจกรรม

2.

21 มิ.ย. 58

3.

9 – 23 ก.ค. 58

4.

28 ส.ค. 58

5.

6 พ.ย. 58

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทา ก า ร อ บ รม เชิ งป ฏิ บั ติ ก า ร “ ก า รท า ร า ย ก า ร
รายการบรรณานุ ก รมด้ ว ยโปรแกรม บรรณานุกรมด้วยโปรแกรม mendeley” วิทยากร
mendeley”
โดย อาจารย์ธารา จันทร์อนุ อาจารย์ประจาสาขาวิ
ชิชาบรรณารักษ์ฯ

6.

19 ม.ค. 59

7.

25 ก.พ. 59

8.

3 มี.ค. 59

โครงการการอบรมเชิงปฏิบั ติก าร “การ การอบรมสื บ ค้ น ฐานข้ อ มู ล ออนไลน์ แ ละสื่ อ
สื บ ค้ น ฐ า น ข้ อ มู ล อ อ น ไ ล น์ แ ล ะ สื่ อ อิเล็กทรอนิกส์ วิทยากรโดย คุณจิรวัฒน์ พรหมพร
อิเล็กทรอนิกส์”
หั ว ห น้ า แ ผ น ก ส นั บ ส นุ น ฝ่ า ย ท รั พ ย า ก ร
อิเล็กทรอนิกส์ ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น
แอนด์ เซอร์วิส
โ ค รง ก า ร อ บ ร ม “ก า รใ ช้ ฐา น ข้ อ มู ล การอบรมการใช้ ฐานข้ อมู ล Academic OneFile
Academic OneFile ฐานข้อมูล National ฐานข้อมูล National Geographic Virtual วิทยากรโดย
Geographic Virtual
คุณธนกฤต ลภัสศิริกุล Cengage Learning Info –
China Limited
โครงการอบรมเชิงปฏิบั ติการ “การสืบค้น อ บ ร ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร “การสื บค้ น Emerald
Emerald Management eJournals 92”
Management eJournals 92” วิ ท ย า ก รโ ด ย
คุณสุชีว์นวล ลดาเลิศ

9.

28 เม.ย. 59

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา /
ข้อเสนอแนะ

กิ จ ก ร รมป ฐ มนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษ า ระ ดั บ การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาวิทยากร จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 90
บัณฑิตศึกษา
โดย บรรณารักษ์สานักวิทยบริการฯ
คน ผลการดาเนินการความ
พึ ง พ อใจ 4. 67 ไม่ ไ ด้ ใ ช้
งบประมาณ
โครงการค่า ยทัก ษะวิชาการ “เปิ ดโลก ค่ายทักษะวิชาการ “เปิดโลกสังคมแห่งการเรียนรู้ จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3,634
สังคมแห่งการเรียนรู้ กับสานักวิทยบริการ กับ สานัก วิทยบริก ารและเทคโนโลยีสารสนเทศ” คนผลการด าเนินการความพึ ง
และเทคโนโลยีสารสนเทศ”
วิทยากรโดย บรรณารักษ์สานักวิทยบริการฯ
พอใจ4.42 งบประมาณที่ ใช้
250,000 บาท
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาจีน
กิ จ กรรมปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาจี น วิ ท ยากรโดย จ านวนผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
บรรณารักษ์สานักวิทยบริการฯ
120 คน ไม่ได้ใช้งบประมาณ
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม50
คน นักศึกษา 40 คน ผลการ
ด าเนิ น การความพึ ง พอใจ
4 . 4 8 ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่ ใ ช้
14,200 บาท
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50
คน ผลการด าเนิ นการความ
พึงพอใจ 4.48 งบประมาณ
ที่ใช้ 15,200 บาท

จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 40
คน ผลการดาเนินการความ
พึ ง พ อใจ 4. 54 ไม่ ไ ด้ ใ ช้
งบประมาณ
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 45
คน ผลการดาเนินการความ
พึงพอใจ 4.46 งบประมาณ
ที่ใช้ 5,800 บาท
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสืบค้น การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสืบค้น EBSCO Host อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ก า ร จั ด ท า
EBSCO Host EDS”
EDS” โดย คุณกัญญากานต์ นนทิวัฒน์วนิช
โครงการ
ผลการดาเนินการความพึงพอใจทั้งหมด 7 กิจกรรม ผลการดาเนินการความพึง
พอใจทั้งหมด 4.53
อยู่ในระดับดีมาก
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5. ที่มาและความสาคัญของโครงการ
ปัจจุบันนอกจากห้องสมุดเป็นแหล่งรวบรวมและให้บริการสื่อในรูปสิ่งตีพิมพ์ และไม่ตีพิมพ์แล้วฐานข้อมูลออนไลน์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เป็นทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนึ่งที่ห้องสมุดจัดให้บริการ ฐานข้อมูลออนไลน์เป็นฐานข้อมูลที่สามารถเผยแพร่และผลิตขึ้นได้อย่างรวมเร็ ว
สามารถเข้าถึงได้ในระยะเวลาอันสั้น สามารถแสดงรูปแบบทางมัลติมีเดีย เช่น รูปภาพกราฟิก ตาราง เสียง มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ
บทความ และเอกสารอื่นๆ ทาให้สะดวกในการสืบค้น ผู้เขียน ผู้อ่าน ตลอดจนผู้ผลิตสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ (Chan, 1999) สามารถสืบค้นได้
สะดวกโดยใช้คาหรือข้อความบางส่วนได้ สามารถเรียกสารสนเทศทั้งเรื่องมาดูได้ อ่านได้บันทึกผลการสืบค้นได้ โดยต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ากับ
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และฐานข้อมูลออนไลน์ยังเป็นอีกหนึ่งหนทางที่จาเพิ่มความสมบูรณ์ของทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดให้
ครอบคลุมเนื้อหาในสาขาวิชาต่างๆ ได้เป็นจานวนมาก และช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยได้ด้วยสะดวก รวดเร็ว
ไม่จากัดเวลาและสถานที่ สามารถค้นหาสารสนเทศจากหลายฐานข้อมูลในเวลาเดียวกัน (นัดดาวดี ชาญอนงค์สุข, 2548)
บริการฐานข้อมูลออนไลน์ (online database service)จึงเป็นบริการที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงฐานข้อมูลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ซึ่งจัดเก็บและค้นคืนด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยมีการติดต่อผ่านระบบโทรคมนาคมหรือระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันมีการจัดเก็บและค้น
คืนฐานข้อมูลออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Keenan, 2000) มีการจัดเก็บรวบรวมสารสนเทศจากเอกสารหลายประเภท เช่น หนังสือ
วารสาร หนังสือพิมพ์ เอกสารการประชุมมาตรฐานต่างๆ รวมทั้งให้เนื้อหาครอบคลุมสารสนเทศย้อนหลังและสารสนเทศในปัจจุบัน พร้อมทั้งมีการ
ปรับปรุงเพิ่มเติมสารสนเทศให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตฐานข้อมูลกาหนดไว้ เช่น ปรับปรุงรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน เป็น
ต้น นอกจากนี้ ผู้ผลิตฐานข้อมูลออนไลน์บางส่วนยังให้บริการสารสนเทศก่อนการพิมพ์เอกสารฉบับเต็ม ทาให้ผู้ใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ไ ด้รับ
สารสนเทศที่มีความทันสมัยอยู่เสมอ ในด้านการเข้า ฐานข้อมูลออนไลน์นั้น ผู้ผลิตฐานข้อมูลได้นาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี
โทรคมนาคมมาใช้ในการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ทาให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวกในการค้นหาสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ อีกทั้งโปรแกรมการค้น
คืนจากฐานข้อมูลออนไลน์ได้รับการออกแบบให้สามารถใช้งานได้ง่าย จึ งทาให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์เป็นบริการที่มีจานวนผู้ใช้เพิ่มมากขึ้นใน
ปัจจุบัน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้ดาเนินการจัดหาและได้ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาบอกรับให้ จานวนทั้งสิ้น 13 ฐานข้อมูล จาแนกเป็นฐานข้อมูลออนไลน์ และฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์การให้บริการ
ฐานข้ อ มู ล ออนไลน์ ดั งกล่ า วมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ สนั บ สนุ นการเรี ย น การสอน และการวิ จั ย แก่ นั กศึ ก ษา คณาจารย์ ตลอดจนพนั ก งานของ
มหาวิ ท ยาลั ย ซึ่งในปั จ จุบั นนี้ มี ผู้ใ ช้ บริ การสามารถเข้ าถึ งบริ การฐานข้อ มู ลออนไลน์ ที่ มีส ถิติ ที่ น้อ ยอยู่ ในฐานข้ อมู ลออนไลน์ ดังนั้ น เพื่อ ให้
มหาวิทยาลัยได้ทราบสภาพและปัญหาการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ จากนักศึกษาโดยตรง จึงเห็นควรทาการศึกษาการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อันจะนาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการจัดหา การบอกรั บฐานข้อมูลออนไลน์ของ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ตรงกับความคาดหวังของผู้ใช้ยิ่งขึ้น และได้แนวทางในการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังจะทาให้สอดคล้องกับหลักประกันคุณภาพการ ศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอีกด้วย
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อกาหนดนโยบายและวางแผนการดาเนินงานการให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
6.2 เพื่อรวบรวมองค์ความรู้จากแหล่งต่างๆมาวิเคราะห์และสร้างฐานข้อมูลการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
6.3 มีแนวทางในการพัฒนางานการให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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6.4 เพื่อให้มีองค์ความรู้ด้านการให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงาน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ให้มีประสิทธิภาพ
7. แนวทางการดาเนินงานตามหลัก PDCA
แนวทางการดาเนินงานตามหลัก PDCA
Good Practices
การวางแผน (Plan)
 ประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารสานั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อกาหนดประเด็นการจัดทาแนวปฏิบัติที่ดีของสานักวิทย
บริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศและก าหนดผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการ
รวบรวมข้ อ มู ล และวางแผนในการจั ด ท าแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี (Good
Practice) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

การดาเนินงาน (Do)
 มอบหมายให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่กาหนดไปวางแผน
และดาเนินการจัดทาแนวปฏิบัติที่ดี รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนว
ปฏิ บั ติ ที่ ดี (Good Practice) และการจั ด ท าโครงการอบรมเชิ ง
ปฏิ บั ติ ก ารในการให้ บ ริ ก ารฐานข้ อ มู ล ออนไลน์ แ ละฐานข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์
การตรวจสอบประเมิน (Check) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และรายงานผล
 มีการดาเนินงานจัดทารายงานผลสรุปการจัดทาโครงการอบรมเชิง
ปฏิ บั ติ ก ารการให้ บ ริ ก ารฐานข้ อ มู ล ออนไลน์ แ ละฐ านข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์
การนาผลการตรวจสอบ/ประเมินมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนา (Act)
 ประชุมเพื่อก าหนดคณะทางานเพื่อสรุปผลการวิเคราะห์ผลการ
ด าเนิ น งานและการวางแผนการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาการด าเนิ น งาน
กระบวนการจัดทา Good Practice
 เสนอข้อคิดเห็นต่อ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การพัฒนาการ

วิธีการ/กระบวนการ/การจัดทาแนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง
การบริการฐานข้อมูลและสื่อออนไลน์ของสานักวิทยบริการฯ
การวางแผน (Plan)
 จัดประชุมผู้บริหารและคณะกรรมการการจัดการความรู้ สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสอดคล้องกั บแผนยุทธศาสตร์ของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2557-2561 (19 พฤษภาคม 2547) เพื่อกาหนดกิจกรรม
ขั้นตอน วิธีการดาเนินงาน เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ เป็นแนวทางในการ
ดาเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์โดยมีกิจกรรมดังนี้
 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานของหน่วยบริการฐานข้อมูลและสื่อออนไลน์ของ
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม
ที่ 33 /2547 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557
การดาเนินงาน (Do)
 จั ดท าแผนการบริ การฐานข้ อมู ลและสื่ อออนไลน์ ของส านั กวิ ทยบริ การและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 มีการดาเนินการประชาสัมพันธ์ แนะนาการใช้บริการ จัดทากิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การใช้บริการให้มีความเหมาะสม
 มีการดาเนินการจัดทาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการให้บริการฐานข้อมูล
ออนไลน์และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ
การตรวจสอบประเมิน (Check) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผล
 มีการตรวจสอบประเมิน การติดตาม การตรวจสอบ ประเมินผล และการจัดทา
รายงานผลการดาเนินโครงการแผนการบริการฐานข้อมูลและสื่อออนไลน์ของสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 มีกระบวนการการตรวจสอบประเมิน การติดตาม การตรวจสอบ ประเมินผลและ
การจัดทารายงานผลการดาเนินโครงการแผนการบริการฐานข้อมูลและสื่อออนไลน์ที่
ชัดเจน
การนาผลการตรวจสอบ/ประเมินมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนา (Act)
 ดาเนินการปรับปรุง ขั้นตอนการดาเนินงาน และการประเมินผลให้ถูกต้องสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น และจัดทาเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรดังนี้
 มีการดาเนินการปรับปรุงคู่มือแผนการบริการฐานข้อมูลและสื่อออนไลน์ของสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีเนื้อหาที่ง่ายและตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการในแต่ละประเภท
 มีการดาเนินการปรับปรุงแผนการดาเนินงานด้านแผนการบริการฐานข้อมูลและ
สื่อออนไลน์ สานั กวิ ทยบริ การและเทคโนโลยี สารสนเทศให้มี ความเหมาะสมในทุ ก
ช่วงเวลา
 มีการดาเนินการปรับปรุงรูปแบบของการจัดทาโครงการและการประชาสัมพันธ์ใน
การบริการฐานข้อมูลและสื่อออนไลน์สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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8. ผลกระทบที่เป็นประโยชน์หรือสร้างคุณค่า
8.1 ได้แนวทางในการดาเนินงานการให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการในแต่ละประเภท
8.2 มีแผนการดาเนินงานการให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ นาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
8.3 ได้องค์ความรู้ในการพัฒนางานการให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ให้มีประสิทธิภาพต่อไป
8.4 มีสถิติจานวนใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ มากขึ้น และเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน การทา
วิจัยและผลงานทางวิชาการ
8.5 มีผู้ใช้บริการเข้าถึงการใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น
8.6 ผู้ใช้บริการมีทักษะในการรับรู้และการนาทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่อออนไลน์ในด้านการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น
9. ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
9.1 มีการวางแผนและกาหนดเป้าหมายของการดาเนินงานการให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไว้อย่างชัดเจน
9.2 มีการกาหนดนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ใช้บริหารอย่าง
จริงจังและชัดเจน
9.3 มีการสร้างกิจกรรมการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการสืบค้ น และมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้บริการ
ฐานข้อมูลออนไลน์และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
9.4 มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ที่มีความหลากหลายและมีความต่อเนื่อง ชัดเจน และมีการจัดทาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลายและต่อเนื่องเป็นประจา
10. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา
10.1 ผู้ใช้บริการยัง ขาดความรู้ ความเข้าใจ เทคนิค วิธีการ กระบวนการในสืบค้น การเข้าถึง ฐานข้อมูลออนไลน์และฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ มีการเพิ่มประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฐานข้อมูลออนไลน์และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
10.2 บางฐานข้อมูลมีสถิติที่เข้าใช้งานน้อย ควรมีการเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้มีความต่อเนื่องและมีความชัดเจน
11. แนวทางในการจัดการความรู้
11.1 มีการปรับปรุงแก้ไขแผนการดาเนินงานด้านการให้บริการฐานข้อ มูลออนไลน์และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีความถูกต้องและ
ชัดเจน สมบูรณ์แล้วให้กับผู้ใช้บริการทราบ
11.2 มีการจัดทาคู่มือการใช้ฐานข้อมูลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเผยแพร่หน่วยงานภายในของ
มหาวิทยาลัยและภายนอกทราบ
11.3 มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้มีการจัดทาแล้วเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานภายในสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
11.4 มีการปรับปรุงและแก้ไของค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง
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ด้านอื่นๆ
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1. ชื่อเรื่อง / แนวปฏิบัติ
2. ชื่อหน่วยงาน

การจัดการความรู้ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. คณะทางาน
เพื่อ ให้ การจั ดการความรู้ ของส านั กวิท ยบริก ารและเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏนครปฐม บรรลุเ ป้า ห มายอย่ างมี
ประสิทธิผล สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจึงได้จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการ
จัดการความรู้ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ 50 /2556 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 และคาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการจัดการความรู้ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (เพิ่มเติม )
ที่ 33 /2557 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557 และคาสั่งแต่งตั้งใหม่ คาสั่งที่ 10/2559 ลงวันที่ 12 เมษายน 2559 ซึ่งประกอบด้วย
1. รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ
ปริสุทธกุล
ประธานกรรมการ
2. อาจารย์นุชรี
บุญศรีงาม
กรรมการ
3. อาจารย์นิพา
ผลสงเคราะห์
กรรมการ
4. อาจารย์ไพโรจน์
แก้วเขียว
กรรมการ
5. อาจารย์ธารา
จันทร์อนุ
กรรมการ
6. นางสมรัก
เปล่งเจริญศิริชัย
กรรมการ
7. นายธนกร
โพธิยาลัย
กรรมการ
8. นายสุภกิติ
มุสิราช
กรรมการ
9. นางสาวลัดดา
บุญเปลีย่ นพล
กรรมการ
10. นายเทพฤทธิ์
ตั้งฤทัยวานิชย์
กรรมการ
11. นางสาวสุรีพันธ์
ผลเจริญ
กรรมการ
12. นายสถาพร
บัวรัตน์
กรรมการ
13. นางสาวเรณุกา
ปรีชานุกูล
กรรมการ
14. นายศิวกฤษ
สุขช้อย
กรรมการ
15. นางสาวกิ่งดาว
ฮั่วจั่น
กรรมการและเลขานุการ
16. นางเอมรัศม์
เอี่ยมพิทักษ์พร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
17. นางสาวสุรีรตั น์
คล้ายสถาพร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
โดยให้มีหน้าที่ดังนี้ต่อไปนี้
1. กาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายในการจัดการความรู้
2. กาหนดนโยบายและวางแผนการดาเนินงานด้านการจัดการความรู้
3. รวบรวมองค์ความรูจ้ ากแหล่งต่างๆมาวิเคราะห์และสร้างฐานข้อมูลการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
4. ส่งเสริมควบคุมและประเมินผลด้านการจัดการความรู้
5. ติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานด้านการจัดการความรู้
6. จัดทารายงานสรุปผลและข้อเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการความรู้
7. ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับการจัดการความรู้
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4. บทสรุปโครงการ
คณะกรรมการดาเนินงานการจัดการความรู้ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ดาเนินงาน
จัดทาแผนการจัดการความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานด้านการจัดการความรู้ เพื่อเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีกระจัดกระจายในตัวบุคคลและเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้บุคลากรในทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงความรู้
และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้รวมทั้งการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้กระบวนการในการบริหารการจัดการความรู้ประกอบด้วย การระบุ
ความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูลและการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน การสร้าง
บรรยากาศ และวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในหน่วยงาน การกาหนดวิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการความรู้ในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดียิ่งขึ้น
คณะกรรมการการจัดการความรู้ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามคาสั่งที่ 51/2556 ลงวันที่ 22 เมษายน 2556 และ
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการจัดการความรู้ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (เพิ่มเติม)
ที่ 33/2557 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557 และคาสั่งแต่งตั้งใหม่ คาสั่งที่ 10/2559 ลงวันที่ 12 เมษายน 2559 ได้มีการประชุมวางแผนเพื่อกาหนด
ประเด็นความรู้และจัดทาแผนการจัดการความรู้ในปีการศึกษา 2558 ในจานวน 5 ได้แก่ 1) เทคนิคการเสริมปกหนังสือใหม่ 2) จรรยาบรรณ
บุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) วิธีเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน 4) การจัดหาหนังสือด้วยการวิเคราะห์หลักสูตร 5) การจัดการ
ความรู้ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานการจัดการความรู้ ครั้งที่ 3/2558 วันที่
2 ตุลาคม 2558ได้มีการประชุมวางแผนเพื่อกาหนดประเด็นความรู้และจัดทาแผนการจัดการความรู้ในปีการศึกษา 2558 ในจานวน 5 ประเด็น
ได้แก่ 1) เทคนิคการเสริมปกหนังสือใหม่ 2) จรรยาบรรณบุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) วิธีเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน
4) การจัดหาหนังสือด้วยการวิเคราะห์หลักสูตร 5) การจัดการความรู้ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และซึ่งมีความสอดคล้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยและเพื่อเป็นการส่งเสริมการดาเนินงานตามพันธกิจดังกล่าว ดังนี้ 1) ด้านการผลิตบัณฑิต 2) ด้านการวิจัย และ 3)ด้าน
การบริหารจัดการ รวมทั้งเป็นไปตามเกณฑ์การกาหนดขอบเขตการจัดการความรู้ 1) สอดคล้องกับทิศทางและยุทธศาสตร์ 2) ปรับปรุงแล้วเป็นไป
ได้จริง (เป็นรูปธรรม) 3) มีโอกาสทาได้สาเร็จสูง 4) ต้องทาเพราะคนส่วนใหญ่ในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศต้องการ 5) ผู้บริหารให้
การสนับสนุน และ 6) เป็นความรู้ที่ต้องการเร่งด่วน ซึ่งทาให้มีผลการประเมินในองค์ประกอบที่ 1 การบริหารและการจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 1.6
การพัฒนาสู่สถาบันการเรียนรู้ (สกอ.) มีผลการดาเนินการ 5 ข้อ 5 คะแนน
5. ที่มาและความสาคัญของโครงการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย
และการเป็นศูนย์รวมความรู้ต้องมีการจัดเก็บความรู้ในหลายหลากรูปแบบ ทั้งฐานข้อมูล ฐานเอกสาร เครือข่าย คลังข้อมูล ตลอดจนการสนับสนุ น
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ และบริการให้ กับผู้ใช้บริการภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่เก็บรวบรวมความรู้ซึ่งเป็นต้น
กาเนิดของ Help Desk มีเครื่องมือในการค้นหาสารสนเทศที่มีความหลากหลายทั้งทรัพยากรสารสนเทศตีพิมพ์และไม่ตีพิมพ์ ซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็น
ฐานความรู้ทั้งสิ้น ห้องสมุดประเภทแรกที่นาเอาการจัดการความรู้เข้ามาประยุกต์ใช้ในการทางานคือ ห้องสมุดเฉพาะต่างๆ ซึ่งห้องสมุดเฉพาะก็มี
ทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นเฉพาะสาขาวิชา อันเอื้ออานวยต่อการควบรวมความรู้เฉพาะด้านอยู่ก่อนแล้ว และห้องสมุดก็เหมือนองค์กรอื่นๆ
ที่ต้องการการจัดการความรู้มาพัฒนาความรู้ในองค์กรเช่นเดียวกัน เช่น ห้องสมุดจาเป็นต้องสร้างความรู้จากสถิติการใช้ข้อมูล ทั้งสถิติการเข้าถึง
ฐานข้อมูล การเข้าใช้ห้องสมุด นอกจากนี้ห้องสมุดยังใช้ความรู้ในการสร้างจุดแข็งให้ห้องสมุดเอง เนื่องจากการจัดการความรู้เป็นหนึ่ง เครื่องมือใน
การวางแผนและออกแบบงานบริการของห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้กระบวนการ PDCA
Davenport and Prusak (๑๙๘๘) อธิบายถึงบทบาทของบรรณารักษ์กับการจัดการความรู้ว่า บรรณารักษ์ คือ นายหน้าค้าความรู้ที่
จาเป็นมากในเศรษฐกิจหรือตลาดความรู้ ซึ่งมีหน้าที่ติดต่อระหว่างผู้ซื้อ กับผู้ขาย หรือคนที่อยากได้ความรู้กับคนที่มีความรู้ บรรณารักษ์เป็น
นายหน้า ค้า ความรู้ที่ เราเห็น ภาพชั ดเจนที่สุ ด ผู้น าการจัด การความรู้ นั้น จะต้ องประกอบไปด้ วย ผู้ ให้ คาปรึ กษาและบรรณารั กษ์ วิ ชาชี พ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ต้องเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าถึงคุณค่าของสารสนเทศและความรู้ทั้งในองค์การและในชุมชนรอบข้างอย่าง
กว้างขวาง ซึ่งพอจะสรุปบทบาทของผู้นาการจัดการความรู้หรือบรรณารักษ์ในสังคมสารสนเทศได้สองลักษณะดังนี้
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1. บรรณารักษ์เป็นผู้จัดการความรู้ ซึ่งบรรณารักษ์ต้องปฏิบัติงานกับทรัพยากรสารสนเทศและความรู้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการจัดการ
สารสนเทศ การจัดแต่งสารนิเทศ อีกทั้งบรรณารักษ์ก็เป็นศูนย์กลางของชุมชนเปรียบเสมือนศูนย์กระจายข่าวสาร และความรู้ให้กับผู้ใช้ในชุ มชนได้
ตามความต้องการ
2. บรรณารักษ์เป็นครู หรือผู้ฝึกอบรม บทบาทในที่นี้ คือ บทบาทของบรรณารักษ์ในสถานศึกษา โดยบรรณารักษ์ส่ วนมากต้องทาหน้าที่
สอนวิชาการค้นคว้าสารสนเทศต่างๆ หรือสอนการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาที่เข้ามาใหม่และยังไม่คุ้นเคยกับห้องสมุด จุดนี้เองทาให้บรรณารั กษ์
เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษาหรือผู้ใช้ไปโดยธรรมชาติของวิชาชีพ
White (2003) กล่าวว่า คนที่ทางานทางด้านความรู้ (Knowledge Workers) คือ คนที่สามารถประเมินและกลั่นกรองสารสนเทศที่มี
ประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้หรือลูกค้าโดยป้องกันผู้ใช้หรือลูกค้าออกจากสารสนเทศที่ไร้ประโยชน์ ซึ่งงานสองงานของบรรณารักษ์ที่แสดงให้เห็น ถึงความ
สอดคล้องกับการเป็นคนที่ทางานทางด้านความรู้ คือ
- งานจัดซื้อ บรรณารักษ์ต้องสามารถประเมินสิ่งที่จัดซื้อเข้าห้องสมุด โดยแบ่งเป็น การประเมินสิ่งที่จัดซื้อไว้ว่า ตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้หรือไม่ และสิ่งใดที่ห้องสมุดยังไม่มีแต่ควรมีไว้ รวมถึงการใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดด้วย
- งานวิเคราะห์รายการบรรณานุกรม ทีช่ ่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงสารสนเทศและความรู้ที่ต้องการได้สะดวกรวดเร็วและตรงกับความต้องการมากที่สุด
ทักษะของบรรณารักษ์ในการทาหน้าที่เป็นผู้จัดการความรู้ บรรณารักษ์ต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ ทั้งพื้นฐาน ความเป็นมา และ
คุณค่าของความรู้ว่า ความสาคัญเพียงใดต่อองค์กร การทาให้องค์กรประสบความสาเร็จนั้น บรรณารักษ์ต้องทุ่มเทกับการจัดการความรู้ โดยการยึด
หลักการเข้าถึงและจัดสรรแบ่งปันความรู้ให้แก่กันอย่างทั่วถึง
บรรณารักษ์ต้องมีความรู้ และเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะการสื่อสารและข่ายงาน ตลอดจนต้องมีทักษะในการ
สืบค้น จัดเก็บ จัดส่งสารสนเทศและความรู้ให้แก่ผู้ใช้
บรรณารักษ์ต้องมีขีดความสามารถในการสื่อสารที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ เนื่องจากบรรณารักษ์จะต้องเป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้กับสารสนเทศ
และความรู้อยู่ตลอดเวลา
บรรณารักษ์ต้องมีความรู้เกี่ยวกับองค์กรว่ามีกิจกรรมอะไรบ้าง รวมถึงโครงสร้างฝ่ายงานต่างๆ เพื่อทราบทิศทางการไหลเวียนของสมา
นิเทศอันส่งผลให้เกิดกลุ่มการเรียนรู้ได้
บรรณารักษ์ต้องทราบความต้องการของผู้บริหารระดับต่างๆ ในองค์กร เพื่อสามารถจัดหาความรู้ได้ตามความต้องการและทันเหตุการณ์
ส่งผลให้การตัดสินใจของผู้บริหารรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
บรรณารักษ์ต้องมีจิตวิทยาในการเข้าถึงและกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจของบุคลากรในองค์กรทุกคนว่าต้องตระหนักถึงความสาคัญของ
ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพของการทางานในองค์กร
บรรณารักษ์ต้องเป็นผู้มองการณ์ไกล และก้าวทันโลก ทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีสารนิเทศ ที่กาลังทันสมัยไปอย่างรวดเร็ว บรรณารักษ์ใน
บทบาทผู้จัดการความรู้จะต้องเป็นผู้ที่มีความไวต่อการรับทราบความเปลี่ยนแปลง เพื่อที่จะสามารถปรับตัวเองให้ทันยุคสมัยตลอดเวลา และเป็น
การสร้างการจัดการความรู้เป็นหนึ่งเครื่องมือในการวางแผนและออกแบบงานบริการของห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เล็งเห็นถึงความสาคัญการดาเนินงานการจัดการความรู้เพื่อ
เป็นแนวทางในการดาเนินงานด้านการจัดการความรู้ เพื่อเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสานัก วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึ่งมีกระจัดกระจายในตัวบุ คคลและเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ โดยใช้กระบวนการ PDCA เพื่อให้บุคลากรในทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึง
ความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ในด้านการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ พั นธกิจของสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมต่อไป
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายในการจัดการความรู้
6.2 เพื่อกาหนดนโยบายและวางแผนการดาเนินงานด้านการจัดการความรู้
6.3 เพื่อรวบรวมองค์ความรู้จากแหล่งต่างๆมาวิเคราะห์และสร้างฐานข้อมูลการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
6.4 มีแนวทางในการจัดการความรู้ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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6.5 เพื่ อให้ มี อ งค์ ค วามรู้ ที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อการพั ฒนาการปฏิ บั ติ งานส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสน เทศ มหาวิท ยาลั ย
ราชภัฏนครปฐม ให้มีประสิทธิภาพ
7.แนวปฏิบัติที่ดี (วิธีการ/ประบวนการ/แนวทางการดาเนินตาม PDCA)
แนวทางการดาเนินงานตามหลัก PDCA
วิธีการ/กระบวนการ/การจัดทาแนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง
Good Practices
การจัดการความรู้ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การวางแผน (Plan)
การวางแผน (Plan)
 ประชุ ม คณะกรรมการบริ หารสานั กวิ ท ยบริ การและเทคโนโลยี  จัดประชุมผู้บริหารและคณะกรรมการการจัดการความรู้ สานัก
สารสนเทศ เพื่อกาหนดประเด็นการจัดทาแนวปฏิบัติที่ดีของสานักวิทย วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
บริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศและก าหนดผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการ ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2557 – 2561
รวบรวมข้ อ มู ล และจั ด ท าโครงการประกวดแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี (Good (19 พฤษภาคม 2557) เพื่อกาหนดกิจกรรม ขั้นตอน วิธีการดาเนินงาน
Practice) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ เป็นแนวทางในการดาเนินงานให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์โดยมีกิจกรรมดังนี้
 แต่ งตั้งคณะกรรมการการจั ดการความรู้ ส านัก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ตามค าสั่ ง ที่ 51/2556 ลงวั น ที่ 22 เมษายน
2556 และคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
การดาเนินงาน (Do)
การดาเนินงาน (Do) จัดทาโครงการ/กิจกรรมและดาเนินงานตามแผน
 มอบหมายให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่กาหนดไปวางแผน การจั ด การความรู้ ข องส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และด าเนิ น การจั ด ท าแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี รวบรวมข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม (เพิ่ ม เติ ม ) ที่ 33/2557 ลงวั น ที่ 8
กันยายน 2557 และ คาสั่งที่ 10/2559 ลงวันที่ 12 เมษายน 2559
แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)
 มีการดาเนินการประชุมเพื่อกาหนดประเด็นในการจัดการความรู้
คณะกรรมการดาเนินงานการจั ดการความรู้ของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้มีการประชุม
เมื่ อ วั น ที่ 2 กั น ยายน 2558 เพื่ อ พิ จ าณาประเด็ น การจั ด การความรู้
เห็ น ชอบว่ า ขอบเขตการจั ด การความรู้ ป ระจ าปี ก ารศึ ก ษา 2558
ควรแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
และเพื่อเป็นการส่งเสริมการดาเนินงานตามพันธกิจดังกล่าว ดังนี้
1) ด้านการผลิตบัณฑิต
2) ด้านการวิจัย
3) ด้านการบริหารจัดการ
คณะกรรมการดาเนินงานการจัดการความรู้ของสานัก วิทย
บริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม
ได้ร่วมกันคัดเลือกประเด็นการจัดการความรู้ โดยการคานึงถึงปัจจัย
ต่างๆ ดังต่อไปนี้
1) ความสอดคล้องกับทิศทางและยุทธศาสตร์
2) ปรับปรุงแล้วเห็นได้ชัดเจน (เป็นรูปธรรม)
3) มีโอกาสทาได้สาเร็จสูง
4) คนส่วนใหญ่ในองค์กรต้องการ
5) ผู้บริหารให้การสนับสนุน
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แนวทางการดาเนินงานตามหลัก PDCA
Good Practices

วิธีการ/กระบวนการ/การจัดทาแนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง
การจัดการความรู้ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6) เป็นความรู้ทตี่ ้องการจัดการอย่างเร่งด่วน
7) เป็นปัญหาที่ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
มีการกาหนดบุค ลากรกลุ่ม เป้าหมายไว้ในแผนการจั ดการ
ความรู้ คือ อาจารย์และบรรณารักษ์ เพื่อพัฒนาความรู้ ตามประเด็น
ด้านการจัดการความรู้ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 คณะกรรมการดาเนินงานการจัดการความรู้ของสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีการประชุม
เพื่ อ จั ด ท าแผนการจั ด การความรู้ ตามกระบวนการจั ด การความรู้
ดังต่อไปนี้
1) การบ่งชี้ความรู้
2) การสร้างและการแสวงหาความรู้
3) การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้
5) การเข้าถึงความรู้
6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
7) การเรียนรู้
 มี ก ารด าเนิ นงานตามแผนการจัด การความรู้ โดยมี การประชุ ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังต่อไปนี้
- รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานการจัดการ
ความรู้ ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558
- รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานการจัดการ
ความรู้ ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 2 กันยายน 2558
- รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานการจัดการ
ความรู้ ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 2 ตุลาคม 2558
- รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานการจัดการ
ความรู้ ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 2 ธันวาคม 2558
- รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานการ
จัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
การตรวจสอบประเมิน (Check) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การตรวจสอบประเมิน (Check) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
และรายงานผล
รายงานผล
 ผู้ อ านวยการส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ  คณะกรรมการดาเนินงานการจัดการความรู้ของสานักวิทยบริการ
เชิญผู้เกี่ยวข้องกับ Good Practices เพื่อติดตาม ประเมินผลและแสดง และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีการประชุม
ความคิดเห็น
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ในกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง
1) การเตรียมการและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2) การสื่อสาร
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แนวทางการดาเนินงานตามหลัก PDCA
Good Practices

การนาผลการตรวจสอบ/ประเมินมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนา (Act)
 ประชุมเพื่อกาหนดคณะทางานเพื่อสรุปผลการวิเคราะห์ผลการ
ด าเนิ น งานและการวางแผนการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาการด าเนิ น งาน
กระบวนการจัดทา Good Practice
 เสนอข้ อ คิ ด เห็ น ต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย ในการพั ฒ นาการด ำเนิ น งำน
Good Practice
 มีกำรกำหนดประเด็นกำรจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องกับพันธ
กิจของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ

วิธีการ/กระบวนการ/การจัดทาแนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง
การจัดการความรู้ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) กระบวนการและเครื่องมือ
4) การเรียนรู้
5) การวัดผล
6) การยกย่องและชมเชยและการให้รางวัล
มีก ารด าเนิ น งานตามแผนการจั ด การความรู้ โดยมีก ารประชุม เพื่ อ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผล ดังต่อไปนี้
- รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานการจัดการ
ความรู้ ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558
- รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานการ
จัดการความรู้ ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 2 กันยายน 2558
- รายงานการประชุ มคณะกรรมการดาเนินงานการจัดการ
ความรู้ ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 2 ตุลาคม 2558
- รายงานการประชุ ม คณะกรรมการด าเนิ น งานการจั ด การ
ความรู้ ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 2 ธันวาคม 2558
- รายงานการประชุ ม คณะกรรมการด าเนิ น งานการจั ด การ
ความรู้ ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
การนาผลการตรวจสอบ/ประเมินมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนา (Act)
ดาเนิ นการปรั บปรุง ขั้ นตอนการด าเนิน งาน และการประเมิน ผลให้
ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และจัดทาเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรดังนี้
 มี ก ระบวนการตรวจสอบแผนการจั ด การความรู้ ข องส านั ก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 มีกำรประชุมคณะกรรมกำรดำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ของสำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อจัดทำแผน Improvement Plan
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม
 มีกำรจัดทำคู่มือกำรจัดกำรควำมรู้สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
 มี ก ำรเผยแพร่ แ ผนกำรจั ด กำรควำมรู้ ใ นส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม
 มีกำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลำกรภำยในสำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ และหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย
รำชภัฏนครปฐม
 มีกำรปรับปรุงข้อมูลในฐำนกำรจัดกำรควำมรู้ KM Blog ของสำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ http://acit.npru.ac.th/km/ และ
ระบบบริหำรจัดกำรควำมรู้ของมหำวิทยำลัย http://km.npru.ac.th/
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8. ผลกระทบที่เป็นประโยชน์หรือสร้างคุณค่า
8.1 ได้แนวทางในการดาเนินงานการจัดการความรู้ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
8.2 มีแผนการจัดการความรู้ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ นาไปสู่การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้
8.3 ได้องค์ความรู้ในการพัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ให้มีประสิทธิภาพต่อไป
8.4 บุคลากรของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่สามารถนาความรู้จากการจัดการความรู้ นามา
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานได้
8.5 บุคลากรของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติงานมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกัน
9. ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
9.1 มีการวางแผนและกาหนดเป้าหมายของการดาเนินงานไว้อย่างชัดเจน
9.2 มีการกาหนดนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนจากผู้บริหารลงสู่ผู้ปฏิบัติงานอย่างจริงจังและชัดเจน
9.3 มีการกาหนดทิศทางการปฏิบัติงานในทุกระดับให้มุ่งไปในทิศทางเดียวกัน มีความชัดเจนและสามารถนามาปฏิบัติได้จริง
9.4 มี การสร้า งกิ จกรรมการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ใ ห้ กั บส านั กวิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี สารสนเทศและกั บหน่ ว ยงานอื่น ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย
9.5 มีช่องทางในการติดสื่อสารหลากหลาย เพื่อชี้แจงและทาความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน
9.6 มีการเรียนรู้ร่วมกัน แก้ไขปัญหาร่วมกัน มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
10. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
10.1 บุคลากรของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขาดความเข้าใจในเรื่องของการดาเนินงานการจัดการความรู้ ส่งเสริมให้มี
การจัดการอบรม สัมมนา และส่งบุคคลเข้าร่วมการอบรมมากขึ้น
10.2 การกาหนดประเด็นการจัดการความรู้ที่ไม่ครอบคลุมทุกงาน ควรมีการเพิ่มประเด็นเพื่อการจัดการความรู้ที่ครอบคลุมมากขึ้น
11. แนวทางในการจัดการความรู้ (ถ้ามี)
11.1 มีการปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการความรู้ให้มีความถูกต้องและชัดเจน สมบูรณ์แล้วให้กับบุคลากรของสานั กวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทราบ
11.2 มีการจัดทาคู่มือการจัดการความรู้ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเผยแพร่หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยและ
ภายนอกทราบ
11.3 มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
11.4 มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้มีการจัดทาแล้วเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานภายในสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
11.5 มีการปรับปรุงและแก้ไของค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
ชื่อหน่วยงาน : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เป้าหมาย KM : เพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการความรู้ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : คณะกรรมการดาเนินงานการจัดการความรู้ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ที่
1.

2.

3.

4.

5.

กิจกรรม
การบ่งชี้ความรู้

วิธีการสู่ความสาเร็จ
1. ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้เพื่อกาหนดประเด็นความรู้
2. ประชุมกลุ่มเป้าหมายเพื่อพิจารณาประเด็นความรู้ตามประเด็นที่กาหนด
3. ประชุมกลุ่มเป้าหมายเพื่อวางแผนการดาเนินงานกาหนดรายการเอกสาร
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
การสร้างและการแสวงหาความรู้
1. ประชุมกลุ่มเป้าหมาย เพื่อดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้
2. การรวบรวมข้อมูลจากบรรณารักษ์และผู้ที่เกี่ยวข้องกับที่มีองค์ความรู้
3. สารวจและค้นคว้าองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับประเด็นความรู้ในประเด็นที่กาหนด
จากห้องสมุดอุดมศึกษาหรือแหล่งความรู้อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4. การสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นความรู้ในประเด็นที่กาหนด
ภายในหน่วยงานและผู้ใช้บริการของสานักวิทยบริการฯ
การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
1. ประชุมสรุปผลการสัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูล
2. การรวบรวมในรูปแบบลายลักษณ์อักษร
3. มีการออกแบบจัดทาแบบฟอร์มการรวบรวมความรู้ในประเด็นที่กาหนด
4. การกรอกข้อมูลรายละเอียดขององค์ความรู้ในประเด็นนั้นๆ
การประมวลและการกลั่นกรองความรู้ 1. ประชุมตรวจสอบปรับปรุงขั้นตอนการดาเนินงานให้ถูกต้องชัดเจน
2. ประชุมเพื่อพิจารณารูปแบบการกลั่นกรองความรู้ในประเด็นที่กาหนด ให้มี
ความเหมาะสมและสามารถนาไปใช้ได้จริง
3. ประชุ ม ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล ที่ ส ามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ งและ
สามารถกระทาได้
4. เชิญผู้เชี่ยวชาญมาด้านห้องสมุดเฉพาะ และบรรณารักษ์ที่มีความเชี่ยวชาญ
ในเรื่ อ งนั้ น ๆ มาเป็น ผู้ พิจ ารณาความเหมาะสมความรู้ ในที่ กาหนดที่ มีก าร
รวบรวมไว้
5. ปรั บ ปรุ งผลการด าเนิ น งานตามข้ อ เสนอแนะและตรวจสอบให้ ถู ก ต้ อ ง
สมบูรณ์
การเข้าถึงความรู้
1. การจัดพิมพ์คู่มือและเอกสารการจัดการความรู้ในประเด็นต่างๆ
2. แจกจ่ายคู่มือให้กับผู้ปฏิบัติงาน บรรณารักษ์
3. ประเมินผลการใช้คู่มือและเอกสารการจัดการความรู้ในประเด็นที่กาหนด
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ที่
6.

กิจกรรม
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้

7.

การเรียนรู้

วิธีการสู่ความสาเร็จ
1. จัดทาและเผยแพร่บน KM Blog ของสานักวิทยบริการฯ และระบบการ
บริหารการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย
2. จัดตั้งกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติในประเด็นการจัดการความรู้ในประเด็นต่างๆ
3. จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการพัฒนาการจัดการความรู้ในประเด็น
ที่กาหนด
4. จัดเก็บข้อมูลการใช้คู่มือและเอกสารการจัดการความรู้ในประเด็ นที่
กาหนด และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบรรณารักษ์ห้องสมุดอื่น
1. ประเมินผลความพึงพอใจในการใช้คู่มือและเอกสารการจัดการความรู้ใน
ประเด็นที่กาหนด

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Change Management Process)
ชื่อหน่วยงาน : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เป้าหมาย KM : เพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการความรู้ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : คณะกรรมการดาเนินงานการจัดการความรู้ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ที่
1.
2.

3.
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กิจกรรม
วิธีการสู่ความสาเร็จ
การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 1. มีการประชุมชี้แจง วางแผน การกาหนดขั้นตอน กระบวนการจัดทาที่
ชัดเจน
การสื่อสาร
1. การประชุมจัดทากระบวนการจัดทาที่ชัดเจน
2. มี ก ารสร้ า งช่ อ งทางในการสื่ อ สารต่ า งๆที่ เ หมาะสม เช่ น การ
ประชาสัมพันธ์ทาง Website , E-mail , เอกสารการประชาสัมพันธ์ ,
ช่องทางการสื่อสารอื่นๆ
3. มีการเผยแพร่ผ่าน KM Blog ของสานักวิทยบริการฯ และระบบการ
บริหารการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย
กระบวนการและเครื่องมือ

1. การจัดการอบรม สัมมนา การประชุม ในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2. การจัดทาเอกสารการจัดการอบรม สัมมนา การประชุมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
3. รายงานสรุปผลการดาเนินงานด้านการจัดการอบรม สัมมนา การประชุม
ในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4. KM Blog ของส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
http://acit.npru.ac.th/km/
5. ระบบบริหารจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย http://km.npru.ac.th/
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ที่
4.

กิจกรรม
การเรียนรู้

5.

การวัดผล

6.

กำรยกย่องชมเชยและกำรให้รำงวัล

วิธีการสู่ความสาเร็จ
1. การประชุ ม เพื่ อ ถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ใ นประเด็ น การจั ด การความรู้ ที่
เกี่ยวข้องข้อง
2. มีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. KM Blog ของส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
http://acit.npru.ac.th/km/
4. ระบบบริหารจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย http://km.npru.ac.th/
1. มี ก ารประชุ ม เพื่ อ จั ด ท าแบบสอบถามและแบบสั ม ภาษณ์ เ พื่ อ การ
ประเมินผลที่ครอบคลุมประเด็นการจัดการความรู้
2. มีการรายงานผลการประเมินที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการจัดการความรู้
1. มีกำรยกย่องชมเชยทั้งเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร เช่น กำรชมเชยใน
ที่ประชุม
2. เป็นข้อมูลในกำรพิจำรณำกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำร (กำรเลื่อนขั้น
เงินเดือน)

12. ความท้าทาย
12.1 สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศจะพัฒนำเป็น Best Practice ในด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครปฐม ภำยในปีกำรศึกษำ 2558
12.2 สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศจะเป็นหน่วยงำนหนึ่งที่มีบทบำทหน้ำที่สำคัญในกำรดำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม และเป็นต้นแบบกำรจัดกำควำมรู้ (Arit KM Model)
12.3 มีกำรจัดกำรอบรมประเด็นกำรจัดกำรควำมรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบเพิ่มเติมในทุกระดับ ได้แก่ นักศึกษำ บุคลำกรภำยนอกหรือ
หน่วยงำนที่ใกล้เคียง และประชำชนทั่วไป
12.4 มีกำรจัดกิจกรรม KM Day เพื่อนำเสนอองค์ควำมรู้เกี่ยวข้องกับประเด็นกำรจัดกำรควำมรู้ในด้ำนอื่น ๆ
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1. ชื่อเรื่อง / แนวปฏิบัติ โครงการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผ่านรายการราชภัฏทอล์ค
2. ชื่อหน่วยงาน

หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

3. คณะทางาน

หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

4. บทสรุปโครงการ
จากปรัชญามหาวิทยาลัยว่าด้วย “การศึกษาสร้างคน คิดค้นภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่น” กับพันธกิจให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิ ลปวิทยาเพื่อความ
เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยังยืนของปวงชน ด้วยเหตุนี้ ภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย ต่อท้องถิ่นจึงถือเป็นสิ่งสาคัญ ดังนั้น เพื่อสนับสนุน
ภาพลักษณ์ที่ดีของทางมหาวิทยาลัย หน่วยประชาสัมพันธ์จึงได้จัดทารายการราชภัฏทอล์คเพื่อเป็นสื่อกลางในการนาเสนอปรัชญา วิสัยทัศน์
พันธกิจที่ดีของมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนและท้องถิ่น โดยใช้วิธีการจัดการความรู้ (KM) และกระบวนการ (PDCA) เป็นหลักในการดาเนินงานและ
ขับเคลื่อน การจัดทาแนวปฏิบัติที่ดี Good Practices เรื่อง “โครงการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผ่านรายการราชภัฏ
ทอล์ค” จะมีประโยชน์ในด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์ การนาเสนอองค์ความรู้ ปรัชญาภูมิปัญญาชาวบ้าน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมต่อชุมชน
และท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายคือนักศึกษา เจ้าหน้าที่ คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้ สนใจทั่วไป
ได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากหลากหลายผู้ร่วมรายการ หลากหลายความคิดเห็น เพื่อนาไปบูรณาการและประยุกต์ในการดาเนินชีวิต
5. ที่มาและความสาคัญของโครงการ
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ร่วมมือกับห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลนครปฐมเคเบิ้ลทีวี หรือนครปฐมเคเบิ้ลทีวี ตั้งแต่ปี 2555
ในการผลิ ต รายการโทรทั ศ น์ ร ายการราชภั ฏ ทอล์ ค ทั้ งนี้ เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละสร้ า งภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ใ นฐานะมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ท้ อ งถิ่ น
โดยออกอากาศทางนครปฐมเคเบิ้ลทีวี ช่อง 16 นครปฐมเคเบิลทีวี (NCTV) ออกอากาศวันจันทร์ พุธ ศุกร์ อาทิตย์ เวลา 9.00 - 10.00 น. และ
16.00 – 17.00 น. โดยรูปแบบในการดาเนินงานนั้น หน่วยประชาสัมพันธ์ จะรับผิดชอบในส่วนของการเขียนสคริปรายการ งานพิธีกร เชิญผู้ร่วม
รายการ ประสานสถานที่ถ่ายทา ส่วนนครปฐมเคเบิ้ลทีวีจะรับผิดชอบในการบันทึกเทปรายการ ตัดต่อและนาออกอากาศ

โดยในแต่ละเทปของรายการราชภัฏทอล์คนั้น จะเห็นได้ว่าแขกรับเชิญในรายการไม่ได้ถูกจากัดว่าจะต้องเป็นอาจารย์ บุคลากร หรือ
นักศึกษาเท่านั้น เพราะในรายการได้นาเสนอทั้งในแง่มุมของวิชาการ ผลงานอาจารย์ผลงานนักศึกษา นักศึกษา การบูรณาการวิชาการกับท้องถิ่น
การวิจัยชุมชน ปราชญ์ท้องถิ่น ฯลฯ
ทั้งนี้รายการราชภัฏทอล์คจะเป็นอีกหนึ่งเวทีที่มหาวิทยาลัยสามารถแสดงศักยภาพของอาจารย์บุคลากร และนักศึกษา อันจะเป็นการ
สร้างภาพลักษณ์อันดีของมหาวิทยาลัยออกสู่ชุมชน และอีกประการหนึ่งที่สาคัญ คือ การผลิตรายการยังสามารถเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีความ
สนใจด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ได้แสดงทักษะความสามารถทางด้านการเป็นพิธีกร การเขียนสคริป การอ่านข่าว การตัดต่อ การถ่ายภาพวีดีโอ
และครีเอทีฟ ได้เข้ามาฝึกประสบการณ์จริง
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6. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยฯ กับชุมชน
2. เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
3. เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถ ทักษะด้านงานผลิตรายการโทรทัศน์
7. แนวปฏิบัติที่ดี (วิธีการ/กระบวนการ/แนวทางการดาเนินตาม PDCA)
7.1 Plan
7.1.1 ประชุมคณะทางานเพื่อวางแผนการดาเนินงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะทางาน
7.1.2 ลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลเบื้องต้นในเนื้อหาที่จะนาเสนอแต่ละเทป เพื่อสร้างฐานความรู้เบื้องต้นแก่คณะทางาน
7.1.3 ลงสารวจพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลเบื้องต้นตามสภาพพื้นที่จริงในบางเทป
7.1.4 ศึกษาประเด็นปัญหาที่ได้จากการลงพื้นที่สารวจสถานที่และศึกษาข้อมูล เพื่อกาหนดรูปแบบและออกแบบรายการในแต่ละเทป
7.2 Do
7.2.1 ดาเนินการจัดทา story board ของแต่ละเทป
7.2.2 ดาเนินการจัดลาดับคิว นัดคิวผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบันทึกเทปทุกท่าน (พิธีกร ทีมงานเคเบิ้ล ผู้ร่วมรายการ และทีมงานหน่วย
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม)
7.2.3 ดาเนินการถ่ายทา
7.2.4 ดาเนินการนาเทปที่ถ่ายทาไปตัดต่อ ลงกราฟฟิค และ export ไฟล์รายการ
7.2.5 ดาเนินการออกอากาศทางเคเบิ้ล ช่อง 16 นครปฐมเคเบิลทีวี (NCTV) ออกอากาศวันจันทร์ พุธ ศุกร์ อาทิตย์ เวลา 9.00 - 10.00
น. และ 16.00 – 17.00 น. และทาการออกอากาศซ้าในวันจันทร์ พุธ ศุกร์ อาทิตย์ เวลา 16.00 – 17.00 น.
7.2.6 หน่วยประชาสัมพันธ์ดาเนินการอัพโหลดเทปรายการแต่ละเทปลงรายการราชภัฏทอล์ค ใน youtube.com
ช่อง Pr npru และทาง IPTV (ตามลิ้ง http://dept.npru.ac.th/iptv/) เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นและเป็นฐานข้อมูลย้อนหลัง ทั้งยังเข้าถึงกลุ่ม
ผู้ชมมากยิ่งขึ้น
7.3 Check
7.3.1 สารวจความพึงพอใจของผู้ชม
7.3.2 สารวจความนิยมจากผู้ชม (เช่น รายการราชภัฏทอล์ค ตอนหมู่บ้านปลากัดจีน ต.หนองปากโลง มียอดผู้เข้าชมในยูทูป 37,765 วิว เป็นต้น)
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7.4 Act
7.4.1 สร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกับท้องถิ่น
7.4.2 จัดทาแผนการจัดทารายการล่วงหน้า
7.4.3 นาองค์ความรู้ที่ได้จากการทารายการแต่ละเทปมาประมวล และทาการสังเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ปัญหา อุปสรรค ในการทางานเพื่อ
วางแผนผลิตรายการครั้งต่อไป ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการตลาด และทัศนคติที่ดีของผู้ชมต่อมหาวิทยาลัยฯ
8. ผลกระทบที่เป็นประโยชน์หรือสร้างคุณค่า
8.1 มหาวิทยาลัยฯ เป็นที่รู้จักและมีภาพลักษณ์ที่ดกี ับชุมชน
8.2 มหาวิทยาลัยฯ สามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลกิจกรรมของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ทราบในวงกว้าง
8.3 สามารถฝึกทักษะของนักศึกษาด้านงานผลิตรายการโทรทัศน์
9. ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
9.1 โครงสร้างอายุของทีมงานอยู่ช่วงระหว่าง 25- 45 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยที่มีความกระตือรือร้นและมีความคิดสร้างสรรค์ในการคิดค้นงานที่
มีคุณภาพและมีจินตนาการในการรังสรรค์สิ่งใหม่
9.2 ประสบการณ์การทางานของทีมงานทุกคนมากกว่า 5 ปี ในสายงานสื่อสารมวลชน
9.3 มีการเตรียมแผนงานแต่ละเทปอย่างมีระบบ
9.4 ทีมงานสามารถทางานแทนกันได้ทุกคน
10. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
10.1 ปัญหาและอุปสรรค การนัดคิวถ่ายทาระหว่างพิธีกร ทีมงานเคเบิ้ล และผู้ร่วมรายการ ซึ่งแต่ละฝ่ายคิวว่างไม่ตรงกัน
10.2 แนวทางแก้ไข จัดลาดับความสาคัญของบุคคลในแต่ละเทปรายการว่าผู้ใดมีความสาคัญมากสุด จัดตารางคิวถ่ายทาตามผู้นั้นเป็น
หลัก ในกรณีนี้ คิวของผู้ร่วมรายการเป็นสาคัญ /วางผังรายการล่วงหน้า และจองตารางเวลาของผู้มีส่วนร่วมทั้งหมด (พิธีกร ทีมงานเคเบิ้ล ผู้ร่วม
รายการ และทีมงานหน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม)
11. แนวทางในการจัดการความรู้ (ถ้ามี)
11.1 วางแผนรวบรวมความรู้ จัดลาดับประเด็นที่มีความจาเป็น และความสาคัญให้ครบถ้วน
11.2 ให้นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์มีส่วนร่วมในการถ่ายทาแต่ละเทป
11.3 การสร้า งและแสวงหาความรู้ ใ หม่ ๆ ด้ วยการไปดูงานที่เ กี่ย วข้ อง และน าความรู้ ที่ไ ด้มาประมวลและกลั่นกรอง และมี การ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในหน่วยประชาสัมพันธ์ โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการในหน่วยงาน
11.4 มีการเผยแพร่เทปรายการตามสื่อต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ม หาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เช่น เคเบิ้ลทีวี ช่อง 16
นครปฐมเคเบิลทีวี (NCTV) ออกอากาศวันจันทร์ พุธ ศุกร์ อาทิตย์ เวลา 9.00 - 10.00 น. และ 16.00 – 17.00 น. และเพจรายการราชภัฏธรรม
ราชภัฏทอล์ค ทางเฟสบุ๊ค, รายการราชภัฏทอล์ค ใน youtube.com ช่อง Pr npru, ทาง IPTV (ตามลิ้ง http://dept.npru.ac.th/iptv/),
วารสารเฟื่องฟ้า ทุกรายสัปดาห์ เป็นต้น
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1. ชื่อเรื่อง / แนวปฏิบัติ เทคนิคการปฏิบตั ิงานประชุมคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ชื่อหน่วยงาน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. คณะทางาน นายศิวฤกษ์ สุขช้อย/นางจมรพรรณ วรพัฒนานันต์/นายสุภกิติ มุสริ าช
4. บทสรุปโครงการ
จากการด าเนิ น งาน เรื่ อ ง “เทคนิ ค การปฏิ บั ติ ง านประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มีวัตถุประสงค์ในการดาเนินงานดังต่อไปนี้
1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักสากล
2. เพื่อให้สามารถใช้เป็นหลักฐานทางราชการได้อย่างถูกต้อง
ทั้งนี้ งานประชุมถือว่าเป็นสิ่งที่สาคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากต้องใช้เป็นข้อมูล และหลักฐานอ้างอิงในการดาเนินงาน เป็นมติที่จะต้ อง
ดาเนินการ เพื่อสร้างแผนงานให้กับคณะทางาน และจะมีภาระงานหลักที่ต้องดาเนินการ จานวน 3 ประเภท ดังนี้
1. ขั้นปฏิบัติก่อนการประชุมหรือขั้นเตรียมการ
- จัดเตรียมวาระการประชุมถือว่าเป็นหัวใจของการประชุม เพราะเป็นการกาหนดเรื่องที่ประชุมที่จะแจ้งให้ผู้ร่วมประชุมทราบว่าจะ
ประชุมเรื่องอะไร
- ประสานงานโทรศัพท์เพื่อตรวจสอบวัน เวลา ของผู้ร่วมประชุมที่ว่างตรงกัน รวมทั้งประสานงานเพื่อจองห้องประชุม (กรณีต้อง
ประชุมทางไกลต้องประสานงานจองห้องประชุมทั้งสองที่)
- จัดทาบันทึก/หนังสือเชิญประชุม โดยระบุวัน เวลา สถานที่ประชุม พร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุม
- ศึกษาเรื่องในระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุม
- จัดทาบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น ค่าเบี้ยประชุม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ร่วมประชุม หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี)
- เตรียมวัสดุอุปกรณ์เอกสารที่จาเป็นต้องใช้/เลี้ยงรับรองการประชุม/ศึกษาเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมประชุม
- ก่อนการประชุมทุกครั้งจะต้องสอบถามไปยังประธานที่ประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านว่ามีความจาเป็นต้องใช้อุปกรณ์ใดบ้าง
1.1 ขั้นตอนการจัดทาหนังสือเชิญประชุม
ทาหนังขอเชิญประชุม พร้อมแนบระเบียบวาระการประชุม โดยทาเป็นหนังสือภายใน/ทาสาเนาหนังสือเชิญประชุม นาส่ง
คณะกรรมการทุกท่าน/จัดเก็บหนังสือเชิญประชุมรวบรวมเข้าแฟ้ม
1.2 การเตรียมการประชุม
การกาหนดวัตถุประสงค์/การกาหนดรายชื่อผู้เข้าประชุม/การกาหนดวาระการประชุม/การจัดทาหนังสือเชิญประชุม/การเตรียม
สถานที่และอุปกรณ์
1.3 การกาหนดวาระการประชุม
วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ/วาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม /วาระที่ 3 : เรื่องสืบเนื่อง/ วาระที่ 4 :
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา/วาระที่ 5 : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
1.4 ประโยชน์ของวาระการประชุม
สามารถหาบุคคลที่เป็นประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างเหมาะสม/ทาให้ประธานเสนอปัญหาและทาการประชุมได้ตรง
เป้าหมายที่ต้องการ/จัดลาดับความสาคัญก่อนหลัง เร่งด่วน รวมถึงเวลาที่จะใช้ในการประชุม/เพื่อให้สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมได้เตรียมตัวรวบรวม
ข้อเท็จจริงและความคิดเห็นต่าง ๆ มาใช้ ในการประชุม /ช่วยให้การประชุมดาเนินไปอย่างรวดเร็ว ไม่เสียเวลาป้องกันการพูดนอกประเด็น /ทาให้
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สมาชิกทราบเวลาที่ประชุมแน่นอน มีโอกาสจัดสรรหาเวลาทาสิ่งต่าง ๆ ได้สะดวก/หากสมาชิกมีกิจธุระจาเป็นจะได้หาบุคคลที่เหมาะสมเข้า
ประชุมแทนได้
1.5 ข้อควรระวังในการจัดวาระการประชุม
การประชุมแต่ละครั้งไม่ควรจัดให้มีวาระการประชุมมากเกินไป เพราะจะทาให้สมาชิกเกิด ความเหนื่อยล้า การอภิปรายจะไม่
ได้ผลเต็มที่/การจัดระเบียบวาระ เลขานุการต้องดูว่าควรนาเรื่องใดขึ้นก่อนหลัง โดยดูจากความสาคัญ ตามลาดับก่อนหลัง โดยพิจารณาจากเรื่อง
ด่วนก่อนเป็นอันดับแรก/การเขียนวาระการประชุมควรเขียนให้ข้อความสั้น รัดกุม
2. ขัน้ ปฏิบัติขณะประชุมหรือขั้นปฏิบัติการ
อานวยความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ร่วมประชุม และตรวจนับองค์ประชุมการเตรี ยมตัวจดบันทึกการประชุม ระหว่างการ
ประชุมควรตั้งใจฟัง จับประเด็น จดบันทึก-ย่อ-สอบถาม/บันทึกเทป/ทบทวนมติ/ดูแลการให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม พร้อมทั้งอาหาร
กลางวัน (ถ้ามี)
3. ขัน้ ปฏิบัติหลังการประชุมหรือการจัดทารายงานการประชุม
จัดทารายงานการประชุม ถ้าไม่เข้าใจในประเด็นไหน ให้สอบถามเจ้าของประเด็น ถอดเทป เรียบเรียงข้อความ/ผู้จดรายงานการ
ประชุม ให้เลขานุการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้จดรายงานการประชุมลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งพิมพ์ชื่อเต็มและนามสกุลไว้ในลายมือชื่อในการ
ประชุมครั้งนั้นด้วย/หลักในการเขียนรายงานการประชุม คือ ถูกต้อง ชัดเจน รัดกุม กะทัดรัด และบรรลุวัตถุประสงค์
5. ที่มาและความสาคัญของโครงการ
การปฏิบัติงานประชุมที่ผ่านมาของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ถือเป็นสิ่งที่สาคัญเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะเอกสารการ
ประชุมที่ถือเป็นส่วนสาคัญที่ทาให้การประชุมดาเนินไปอย่างราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งยังอานวยประโยชน์ให้กับผู้จัดการประชุม ผู้เข้า
ประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม และผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารการประชุมเป็นข้อมูลปฐมภูมิที่มีประโยชน์ต่อการศึกษา ค้นคว้า เป็นแหล่งอ้างอิ งที่ทันสมัย
ไม่ว่าจะเป็นบทความที่ มีผู้นาเสนอก็ตาม สาหรับหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม และรายงานการ
ประชุม เอกสารแต่ละประเภทมีความสาคัญโดยสรุปดังต่อไปนี้
ความสาคัญของหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุม
หนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุมมีความสาคัญดังนี้
ทาให้ผู้เกี่ยวข้องมีโอกาสได้เตรียมการรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อนามาอภิปรายในการประชุม /ทาให้สามารถจัด
ตารางเวลาในการทากิจกรรมต่าง ๆ ได้สะดวก เนื่องจากทราบกาหนดการประชุมแน่นอน/ทาให้ทราบขอบเขตของการประชุมอย่างชัดเจนว่าจะ
พิจารณาเรื่องใดบ้าง/ทาให้การประชุมดาเนินไปตามลาดับวาระ เว้นแต่ที่ประชุมจะให้เปลี่ยนแปลง/ประธานสามารถเสนอปัญหาและเป้าหมายที่
ต้องการได้ชัดเจน/สะดวกในการมอบหมายผู้เข้าประชุมแทนหรือผู้เข้าร่วมประชุม กล่าวคือ เมื่อทราบวาระที่จะประชุมก็สามารถมอบหมายให้ผู้ที่
มีความรู้ความเข้าใจหรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ เข้าประชุมแทนหรือเข้าร่วมประชุมได้
ความสาคัญของเอกสารประกอบการประชุม
เอกสารประกอบการประชุมมีความสาคัญดังนี้
ให้ข้อมูลแก่ที่ประชุมเพื่อทราบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา เอกสารดังกล่าวควรมีความสมบูรณ์ ถูกต้อง ชัดเจน และทันสมัย เพื่อให้ที่
ประชุมสามารถพิจารณาได้อย่างรวดเร็ว/เป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ป้องกันมิให้เกิดข้อโต้แย้งในภายหลัง/เป็นประโยชน์ต่อผู้เสนอทีจ่ ะไม่
ต้องเสียเวลาแจกแจงรายละเอียดของเรื่อง
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ความสาคัญของรายงานการประชุม
รายงานการประชุมมีความสาคัญดังนี้
เป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อยืนยันและอ้างอิงเรื่องต่าง ๆ ที่ตกลงกันในที่ประชุม สามารถใช้ประกอบการพิจารณาคดี
ได้ เนื่องจากศาลถือว่ารายงานการประชุมเป็นเอกสารแสดงหลักฐานและอ้างอิงที่ถูกต้องขององค์กร/ช่วยลดความขัดแย้งในกรณีที่เกิดความเข้าใจ
ผิดหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง/เป็นส่วนสาคัญในการติดตามผลว่าการประชุมบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ /แสดงกิจการที่ดาเนินการ
แล้ว/ยืนยันการปฏิบัติงาน/เป็นเอกสารเพื่อแจ้งผลการประชุมให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติต่อไป/เป็นบันทึกติดตามงาน เพื่อให้ทราบว่าผู้ใดรับ
เรื่องไปดาเนินการตามมติที่ประชุม/เป็นข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนการประชุมครั้งต่อไป/เป็นข้อมูลให้ผู้มิได้เข้าประชุมศึกษา
จากนัยสาคัญข้างต้น ถ้าผู้ปฏิบัติงานด้านการประชุมมีความชานาญและประสบการณ์ในการดาเนินงานก็จะส่งผลให้งานประชุมมี
ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนององค์กรในการดาเนินงาน ค้นคว้าและสืบค้นต่อไป
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการดาเนินงานประชุมทั้งก่อนการประชุม ขณะประชุมและหลังประชุม
6.2 เพื่อเป็นแหล่งสืบค้นและค้นคว้าสาหรับการยืนยันมติที่ประชุมที่ถูกต้อง แน่นอน และครบถ้วน
6.3 เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามหลักสากลและเชื่อถือได้
6.4 เพื่อใช้เป็นหลักฐานทางราชการ
6.5 เพื่อปฏิบัติตามมติที่ประชุมในการสร้างแนวทางการดาเนินงานของคณะทางาน
6.6 เพื่อสร้างความสัมฤทธิผลในงานที่ดาเนินการ
7. แนวปฏิบัติที่ดี (วิธีการ/กระบวนการ/แนวทางการดาเนินงานตาม PDCA)
แนวทางการดาเนินงานตามหลัก PDCA
แนวทางการดาเนินตามหลัก PDCA Good Practices
เรื่อง เทคนิคการปฏิบัติงานประชุมฯ

หมายเหตุ

วางแผน (Plan)
- ประชุมกลุ่มย่อยเรื่องการจัดทาวาระการประชุมของฝ่ายเลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการและ
ฝ่ายงานประชุมของสานักวิทยบริการฯ
การดาเนินงาน (Do)
- แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานประชุม ให้ปฏิบัติงานควบคู่กับเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
- ประชุมกลุ่มย่อยผู้ปฏิบัติงานประชุมกับเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
ก่อนการประชุม
จัดทาวาระการประชุม /ประสานวัน เวลา และสถานที่ /จัดทาบันทึก /หนังสือเชิญประชุม /
จั ด ท าบั น ทึ ก ขออนุ มั ติ เ บิ ก ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น /เตรี ย มวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ /
เตรียมการเลี้ยงรับรองการประชุม (ถ้ามี)/ศึกษาเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมประชุม
วันประชุม
- ประสานงานทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันวัน เวลา และสถานที่กับผู้ร่วมประชุม
- อานวยความสะสวกในการลงทะเบียนของผู้ร่วมประชุม
- ดูแลการให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม พร้อมทั้งอาหารกลางวัน (ถ้ามี)
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แนวทางการดาเนินตามหลัก PDCA Good Practices
เรื่อง เทคนิคการปฏิบัติงานประชุมฯ

หมายเหตุ

หลังประชุม
จัดทารายงานการประชุม /ส่งรายงานการประชุมให้เ ลขานุการตรวจสอบ /ส่งรายงานการ
ประชุมให้รองผู้อานวยการตรวจสอบ/แจ้งผู้ร่วมประชุม เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม /
ดาเนินการตามมติการประชุม (ถ้ามี)/เบิกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งนาส่งหลักฐานการจ่ายเงิน
การตรวจสอบ/ประเมิน (Check)
ตรวจสอบ/ประเมิน โดย
- รองผู้ อานวยการสานั กวิท ยบริก ารฯ ตามหลั กฐานรายงานการประชุมที่ มีการลงลายมือชื่ อ
ผู้ตรวจสอบ
- ประธานและคณะกรรมการ (หากมีการร้องขอให้แก้ไขหลังจากการตรวจสอบในที่ประชุม กบ.
สานักวิทยบริการฯ)
การนาผลการตรวจสอบ/ประเมินมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนา (Act)
- การแก้ไขตามที่ได้รับการตรวจสอบจากรองผู้อานวยการสานักวิทย-บริการฯ
- การแก้ไขตามทีไ่ ด้รับการร้องขอจากประธานหรือคณะกรรมการจากที่ประชุมฯ (ตามที่เคยได้
ดาเนินการมาแล้ว)
8. ผลกระทบที่เป็นประโยชน์หรือสร้างคุณค่า
1. หนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุม
ทาให้ผู้เกี่ ยวข้องมีโอกาสได้เตรียมการรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อนามาอภิปรายในการประชุม /ทาให้สามารถจัด
ตารางเวลาในการทากิจกรรมต่าง ๆ ได้สะดวก เนื่องจากทราบกาหนดการประชุมแน่นอน/ทาให้ทราบขอบเขตของการประชุมอย่างชัดเจนว่าจะ
พิจารณาเรื่องใดบ้าง/ทาให้การประชุมดาเนินไปตามลาดับวาระ เว้นแต่ที่ประชุมจะให้เปลี่ยนแปลง/ประธานสามารถเสนอปัญหาและเป้าหมายที่
ต้องการได้ชัดเจน/สะดวกในการมอบหมายผู้เข้าประชุมแทนหรือผู้เข้าร่วมประชุม กล่าวคือ เมื่อทราบวาระที่จะประชุมก็สามารถมอบหมายให้ผู้ที่
มีความรู้ความเข้าใจหรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องนั้น ๆ เข้าประชุมแทนหรือเข้าร่วมประชุมได้
2. เอกสารประกอบการประชุม
ให้ข้อมูลแก่ที่ประชุมเพื่อทราบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา เอกสารดังกล่าวควรมีความสมบูรณ์ ถูกต้อง ชัดเจน และทันสมัย เพื่อให้ที่
ประชุมสามารถพิจารณาได้อย่างรวดเร็ว/เป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ป้องกันมิให้เกิดข้อโต้แย้งในภายหลัง/เป็นประโยชน์ต่อผู้เสนอทีจ่ ะไม่
ต้องเสียเวลาแจกแจงรายละเอียดของเรื่อง
3. รายงานการประชุม
เป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อยืนยันและอ้างอิงเรื่องต่าง ๆ ที่ตกลงกันในที่ประชุม สามารถใช้ประกอบการพิจารณาคดี
ได้ เนื่องจากศาลถือว่ารายงานการประชุมเป็นเอกสารแสดงหลักฐานและอ้างอิงที่ถูกต้องขององค์กร/ช่วยลดความขัดแย้งในกรณีที่เกิดความเข้าใจ
ผิดหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง /เป็นส่วนสาคัญในการติดตามผลว่าการประชุมบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ /แสดงกิจการที่ดาเนินการ
แล้ว/ยืนยันการปฏิบัติงาน/เป็นเอกสารเพื่อแจ้งผลการประชุมให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และปฏิบัติต่อไป/เป็นบันทึกติดตามงาน เพื่อให้ทราบว่าผู้ใดรับ
เรื่องไปดาเนินการตามมติที่ประชุม/เป็นข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนการประชุมครั้งต่อไป/เป็นข้อมูลให้ผู้มิได้เข้าประชุมศึกษา
จากนัยสาคัญข้างต้น ถ้าผู้ปฏิบัติงานด้านการประชุมมีความชานาญและประสบการณ์ในการดาเนินงานก็จะส่งผลให้งานประชุมมี
ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนององค์กรในการดาเนินงาน ค้นคว้า สืบค้น และปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
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9. ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. การดาเนินงานกิจกรรม/โครงการภายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริการ
สานักวิทยบริการฯ
2. สามารถวิเคราะห์สวอร์ท (SWOT Analysis Program) ปัจจัยภายใน (จุดแข็ง) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ SWOT Graph
ออกมาดี และได้กลยุทธ์เพิ่มศักยภาพ (S+O) , กลยุทธ์เร่งพัฒนา (W+O) กลยุทธ์สร้างภูมิคุ้มกัน (S+T) และกลยุทธ์แก้วิกฤติ (W+T)
10. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาอุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
1. ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายงานประชุมมีภาระงานประจามากส่งผลให้การจัดทารายงานการประชุมไม่ ปฏิบัติงานจิตอาสาหลังเลิกงาน
เร็วเท่าที่ควร
2. จากข้อ 1 ส่งผลให้จัดทาวาระการประชุมในการประชุมครั้งถัดไปไม่เร็วเท่าที่ควร
ปฏิบัติงานจิตอาสาหลังเลิกงาน
3. จากข้อ 1 ส่งผลให้จัดส่งวาระการประชุมครั้งใหม่ให้คณะกรรมการฯ ได้ไม่ทันภายใน 7 วัน
11. แนวทางในการจัดการความรู้
การจัดการความรู้ในเรื่องการปฏิบัติงานประชุมคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ถือเป็นการปฏิบัติงานที่
นามาใช้ประโยชน์เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติและจัดการเรียนรู้ภายในสานักวิทยบริการฯ อันนาไปสู่การจัดการสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งถื อว่าเป็น
สิ่งจาเป็นสาหรับการดาเนินงานที่มีประสิทธิผล สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้นากระบวนการจัดการความรู้มาใช้เป็นเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงานและมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานกรรมการและเลขานุการในงานต่าง ๆ นาการจัดการความรู้มาใช้เป็นเครื่องมือพัฒนางาน โดย
ผู้ปฏิบัติงานประชุมได้เล็งเห็นประโยชน์ในการถ่ายทอดความรู้ “เทคนิคการปฏิบัติงานประชุม” โดยได้กาหนดแนวทางการจัดการความรู้ในหัวข้อสาคัญ
ต่าง ๆ ดังนี้
1. ความหมายของการประชุม
การประชุม หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไปมาพบกันอย่างเป็นทางการ เพื่อชี้แจงทาความเข้าใจหรือแสดงความคิดเห็น หรือ
หาข้อยุติ ทั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
2. ความสาคัญของการประชุม
เป็นกลไกที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือแสดงความคิดเห็น/เป็นกลไกที่ทาให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายและได้ข้อยุติที่จะนาไป
สู่การปฏิบัติได้/เป็นกลไกที่นาไปสู่การยอมรับจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. เมื่อใดควรมีการประชุม
เมื่อถึงกาหนดการจัดการประชุมในแต่ละรอบ/เมื่อมีปัญหาเร่งด่วนไม่สามารถตัดสินใจด้วยตนเองเพียงคนเดียว/เมื่อต้องการให้เกิดความ
ร่วมมือร่วมใจร่วมกันปฏิบัติระหว่างบุคคล/เมื่อต้องการชี้แจงกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้แก่สมาชิกทราบ เช่น พนักงานใหม่หรือการเปลี่ยนกฎ/
เมื่อต้องการประเมินผลภารกิจ/เมื่อเกิดความขัดแย้งหรือเข้าใจผิด/เมื่อต้องการข้อตกลงร่วมกัน วางแผนหรือแนวปฏิบัติร่วมกัน/เมื่อต้องการพัฒนา
บุคลากร
4. วัตถุประสงค์ของการประชุม มีประเด็นหลักดังนี้
เพื่อหาข้อเท็จจริง /เพื่อหาข้อเสนอแนะ/เพื่อหาวิธีแก้ปัญหาหรือข้อยุติ /เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน/เพื่อการพิจารณาตัดสินใจ/
เพื่อกาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ หรือข้อตกลงต่างๆ/เพื่อเสริมสร้างมิตรสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกัน
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5. การประชุมที่มปี ระสิทธิภาพ
การประชุมที่มีเป้าหมายแน่นอนและบรรลุวัตถุประสงค์ของการประชุม/ระยะเวลาที่ประชุมเหมาะสม ไม่ใช้เวลานานเกินไป และควบคุม
เวลาได้ตรงตามที่กาหนด/มติของที่ประชุมต้องสามารถนาไปปฏิบัติให้เกิดผล/ผู้เข้าประชุมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจและมีส่วนร่วมในการประชุม
มีวาระการประชุม/ชัดเจน ใช้เวลาและงบประมาณอย่างประหยัด และเหมาะสมกับการประชุม
6. ประโยชน์ของการประชุม
ช่วยให้มีการทางานทางความคิดร่วมกัน /ช่วยให้เกิดความรับผิดชอบ/ช่วยให้มีความรอบคอบในการตัดสินใจ/ได้รับความคิดเห็นที่
หลากหลาย/สามารถถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารไปสู่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว /สร้างความรู้จักคุ้นเคย/ได้รับแนวความคิดใหม่ๆ ฝึกให้รู้จักรับฟัง
ผู้อื่น/สามารถตัดสินใจได้อย่างละเอียดรอบคอบมากขึ้น เกิดความผิดพลาดน้อย/สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของงาน ร่วมกันวางแผนตัดสินใจ/ช่วยกัน
ติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน/สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลจากการระดมความคิด
7. ประเภทของการประชุม
7.1 จาแนกตามลักษณะของที่ประชุม
โดยคณะกรรมการที่กาหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของมหาวิทยาลัย/โดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นนอกเหนือ จากรายละเอียด
วรรคแรก/โดยคณะบุคคลที่เชิญมาหารือเฉพาะกิจเป็นครั้งคราว/กลุ่มบุคคลในวงกว้าง เพื่อการสื่อสารและรับฟังความคิดเห็น
7.2 จาแนกตามวัตถุประสงค์
การประชุมเพื่อแจ้งให้ทราบ/การประชุมเพื่อขอความคิดเห็น /การประชุมเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันการประชุมเพื่อหาข้อยุติ หรือเพื่อ
แก้ปัญหา
8. วงจรการประชุม
การกาหนด/จัดทาวาระการประชุมและวันประชุม /การเชิญประชุม/การจัดทาเอกสารประกอบการประชุม /การดาเนินการประชุม /
การบันทึกการประชุม/จัดทารายงานการประชุม
9. ลักษณะของการประชุมที่ดี
วัตถุประสงค์ชัดเจน/แจ้งวาระการประชุมให้ทราบล่วงหน้า/พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม/สถานที่ อุปกรณ์ พร้อม/ช่วงเวลา
เหมาะสม/ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรับผิดชอบ ให้ความร่วมมือ/ประธาน และเลขาฯมีการเตรียมความพร้อมก่อนการประชุม /ผู้เข้าประชุมมีโอกาส
แสดงความคิดเห็นเต็มที่ /ใช้ระยะเวลาที่เหมาะสม/ดาเนินการครบทุกวาระ/สรุปผลการประชุม /บันทึกและสรุปรายงานการประชุมได้ชัดเจน
ถูกต้อง
10. ปัจจัยสาคัญที่ทาให้การจัดการประชุมบรรลุตามวัตถุประสงค์
หน่วยงานต่าง ๆ ควรส่งวาระการประชุมมาให้ทันตามเวลาที่กาหนด/ประธานควรสรุปการประชุมให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาสาหรับ
การสรุปมติการประชุม/หากจาเป็นต้องมีการยกเลิกการประชุมควรยกเลิกการประชุมล่วงหน้า เพื่อไม่ให้ผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายสาหรับการจัดซื้อ
อาหารว่างและเครื่องดื่ม หรืออาหาร (กรณีมีการจัดเลี้ยง)/ควรสนับสนุนงบประมาณสาหรับการจัดซื้ออุปกรณ์ในการผลิตเอกสาร/สนับสนุนห้อง
ปฏิบัติงานที่มีพื้นที่สาหรับการผลิตและจัดเก็บเอกสาร/ให้ความสาคัญและสนับสนุนให้การปฏิบัติงานการประชุมมีลักษณะเป็นงานสนับสนุนการ
บริหารของหน่วยงาน
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11. บทบาทของเลขานุการ
ดูแลความเรียบร้อยของห้องประชุม /เตรียมเอกสาร ข้อมูลต่างๆ ที่จะใช้ประกอบการพิจารณาในที่ประชุมแก่ผู้เข้า ร่วมประชุม/ช่วย
ประธานในการแจ้งระเบียบวาระหรือชี้แจงรายละเอียดประกอบการพิจารณาตามที่ประธานสั่ง /อานวยความสะดวกและให้บริการทุกๆ เรื่องแก่
ผู้เข้าร่วมประชุม/บันทึกเรื่องราวต่างๆ ในการประชุมครั้งนั้น/ต้องซักถามให้เข้าใจชัดเจน เพื่อมิให้การบันทึกการประชุมผิดพลาด/ช่วยประธานใน
การสรุปการประชุม โดยรายงานหรือทบทวนการอภิปรายให้สมาชิกทราบเป็นระยะ เพื่อให้การประชุมอยู่ในประเด็น /ทางานร่วมกับสมาชิก
ผู้เข้าร่วมประชุม และควรแสดงความคิดเห็นในฐานะสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมคนหนึ่ง /เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแล้วต้องทารายงานการประชุม
3 - 7 วัน เพื่อให้ประธานตรวจสอบแล้วส่งไปให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับรองรายงานการประชุมอย่างทั่วถึง
12. บทบาทของสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม
ศึกษาระเบียบและข้อบังคับของการประชุมให้เข้าใจชัดเจนก่อนการประชุมศึกษาระเบียบวาระวัตถุประสงค์ของการประชุม ตลอดจน
เอกสารต่างๆ ที่เลขานุการส่งมาให้/เข้าร่วมประชุมตรงเวลา ถ้าไม่สามารถเข้าประชุมได้ต้องแจ้งล่วงหน้าและหาตัวแทนมาประชุม /อ่านรายงาน
การประชุมอย่างรอบคอบ/ยกมือขออนุญาตประธานก่อนพูดทุกครั้ง และให้ประธานอนุญาตก่อนจึงพูด อย่าพูดสอดคนอื่น/ถ้าต้องการเข้าหรือออก
ห้องประชุมต้องทาความเคารพประธานก่อนทุกครั้ง /ตั้งใจฟังเรื่องที่ประชุมอย่างสนใจ/ใช้คาพูด ที่ดี ไม่เสียดสีหรือพาดพิงให้ผู้อื่นเสียหาย/
กล้าแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ไม่ควรนั่งเฉยตลอดการประชุมไม่ผูกขาดการพูดเพียงคนเดียวต้องรู้จักใช้เวลาอย่างเหมาะสม และไม่พูดออก
นอกประเด็น
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