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สรุปโครงการจัดการความรู้
บุคลากรสายสนับสนุน

คณะมนษุยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์
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สรุป โครงการจัดการความรู้บุคลากรสายสนับสนุน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ประจำาปีงบประมาณ 2558

 การจัดการความรู้มาจากพระราชกฤษฎีการว่าด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
และการจัดการความรู้จัดเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และความสำาคัญต่อองค์กร ดังรายละเอียด ดังนี้

1.1 พระราชกฤษฎีการว่าด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 มาตรา ที่ 11  กล่าวไว้ว่า   “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำาเสมอ   โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ใน
ด้านต่างๆ เพื่อนำามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมต่อสถานการณ์ 
รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการ
ในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน”
 ...............สามารถพึ่งพาตนเองได้  โดยมีองค์ความรู้ที่จำาเป็นต่อการปฏิบัติงาน  เพื่อให้สามารถ
ทำางานด้วยความพอเพียง คือทำางานได้ครอบคลุมในขอบเขตของงานและด้วยความครบถ้วนสมบูรณ์ โดย
ต้องนำาการจัดการความรู้มาใช้ในกระบวนงานของการปฏิบัติราชการอย่างพอดี คือพิจารณานำาความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในกระบวนงานที่มีความเหมาะสม มีความจำาเป็นเป็นหลัก และส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของการ
ปฏิบัติงาน จนเกิดเป็นการบริการที่พอใจ

1.2 การประเมินคุณภาพการศึกษา
 สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) กำาหนดเกณฑ์การจัดการความรู้ใน ตัวบ่งชี้ 7.2 
กล่าวคือ การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ มีประเด็นหลักคือ กำาหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนา
สังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบันมาพัฒนาให้เป็น
ระบบ เพื่อให้ทุกคนในสถาบันสามารถเข้าถึงความรู้นั้นได้และนำาความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ 
รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 และสำานักงานพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้ความสำาคัญและจำาเป็นในการให้ทุกหน่วยงาน
มีการจัดการความรู้ โดยกำาหนดไว้ในตัวบ่งชี้ 13 ระดับความสำาเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร การจัดการ
ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2557 สกอ. มีการปรับการจัดการความรู้ อยู่ใน ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 
5 กล่าวคือ ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่าง
เป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนำามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

1.ที่มา
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2.ประโยชน์ 
และความสำาคัญ

   การจัดการความรู้มีความสัมพันธ์และพัฒนาองค์กร ดังนี้
 2.1 ทำาให้คนในองค์กรมีความรู้ ปรับปรุง และสามารถ 
นำาความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดสัมฤทธิผล  มีประโยชน์
ต่อองค์กร  
          2.2 มีสารสนเทศจำานวนมาก มีการจัดเก็บหลากหลาย 
แต่ยังไม่สามารถนำามาใช้ในการตัดสินใจได้
          2.3 การเปลี่ยนแปลงของสังคม

3.แผนปฏิบัติงานประจำาปีงบประมาณ 2558

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กำาหนดการจัดการความรู้ไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำา
ปีงบประมาณ 2558 โดยจัดทำาโครงการจัดการความรู้บุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้บุคลากรสายสนับสนุนได้ร่วมกันจัดการความรู้ในภาระงานของตนเอง 
และเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ขององค์กร  กำาหนดจัดประชุม จำานวน 4 ครั้ง  โครงการดังกล่าวนับ
ว่าเป็นโครงการหนึ่งที่มีความสำาคัญและจำาเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นไปตามกฏหมาย  นโยบาย และเกณฑ์
การประเมินคุณภาพการศึกษา    

 3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1.1 เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้ร่วมกันจัดการความรู้ในภาระงานของตนเอง 
3.1.2 เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ขององค์กร  

 3.2 ขั้นตอนดำาเนินงาน
      ตามโครงการกำาหนดกิจกรรมการจัดการความรู้จำานวน 4 ครั้ง  

3.2.1 ศึกษาข้อมูลการจัดการความรู้จากหน่วยงานต่างๆ
3.2.2 ประสานขอความร่วมมือจากอาจารย์ร่วมเป็นวิทยากร
3.2.3 ประสานจัดทำาหนังสือแจ้งบุคลากรเข้าประชุม จำานวน 4 ครั้ง 

 3.3 สรปุผลการจัดการความรู้แต่ละครั้ง
 3.4 เผยแพร่ข้อมูล

4. ประชุมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1
(19 มีนาคม 2558)

 นางสาวนิตยา  เตวา  หัวหน้าสำานักงานคณบดี ได้แนะนำาวัตถุประสงค์ของการจัดการ
ความรู้  จำานวน 2 ข้อ ได้แก่ 

1) เพื่อทบทวนเรื่องการจัดการความรู้
2) เพื่อดำาเนินการตามกระบวนการจัดการความรู้
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4.1 เนื้อหา 
4.1.1 ที่มา ความสำาคัญของการจัดการความรู้
4.1.2 คำาจำากัดความรู้ 
4.1.3 คำาจำากัดความการจัดการความรู้
4.1.4 องค์ประกอบการจัดการความรู้
4.1.5 สิ่งที่ช่วยให้การจัดการความรู้ประสบความสำาเร็จ 

4.2 กิจกรรม
4.2.1 บรรยายเพื่อทบทวนและทำาความเข้าใจร่วมกัน
4.2.2 แบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสำานักงาน มีประธานกลุ่ม
สมาชิก และเลขากลุ่ม   กิจกรรมให้ทุกคนในกลุ่มเล่าประสบการณ์ความสำาเร็จหรือความภาคภูมิใจ

ในงานของตนเอง  เทคนิคการทำางาน และเป้าหมายการดำาเนินงาน จุดประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่านได้กล้าแสดงออก  รู้จักเปิดใจ  ผู้รับฟังรู้จัก การยอมรับซึ่งกันและกัน รู้จักเอาใจใส่  รู้จักใส่ใจ  โดยเมื่อ
ผู้ใดพูด สมาชิกมีหน้าที่รับรู้เท่านั้น จะไม่แสดงความคิดเห็นใดๆ 

4.2.3 สรุปผลร่วมกัน  เพื่อวางแผนดำาเนินการไปสู่เป้าหมาย

4.3 ผลการประชุมครั้งที่ 1

ชื่อ-สกุล ความภูมิใจ
ประสบความสำาเร็จ เทคนิค เป้าหมาย

นา
งจ

ันท
ร์ฟ

อง
  ม

งค
ล

1) การประชาสัมพันธ์ คือ ประชาสัมพันธ์
ให้คณาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ได้รับรู้เรื่องราว
ต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงในหน่วยงาน
2) การติดต่อสื่อสาร คือ สามารถติดต่อ
สื่อสารให้กับผู้รับสารได้รวดเร็ว
3) การจัดส่งเอกสาร คือ การจัดส่งโดย
หลายวิธี เช่น การจัดส่งทาง E-mail/
Facebook/line เป็นต้น ผู้รับสารได้รับ
เอกสารอย่างรวดเร็วขึ้น

1) พัฒนาตนเอง คือศึกษาจุดด้อย 
ข้อบกพร่อง จุดเด่นของตนเองอย่าง
สม่ำาเสมอ ทั้งเรื่องบุคลิกภาพ และ
การทำางานของตนเอง ศึกษาหาความ
รู้เพิ่มเติมให้ดีกว่าเดิม
2) หลากหลายทักษะ การทำางานเพื่อ
เข้ามาพัฒนาปรับปรุงองค์กรให้ดีขึ้น 
มีความหลากหลาย รับฟังความคิด
เห็น ปรับปรุงตัวเองในทางที่ดีตลอด
เวลา
3) อดทน การอดทนคือพลังแห่ง
ความสำาเร็จในการทำางาน การอดทน
ต่อสถานการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องการทำางาน พฤติกรรมอันไม่พึง
ประสงค์ต่อเพื่อนร่วมงาน และเผชิญ
กับปัญหาต่างๆ ได้สำาเร็จ
4) ดึงดูด มีความกระตือรือร้น ชอบ
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ลองผิดลอง
ถูกอย่างสม่ำาเสมอ ดึงดูดความรู้
สิ่งต่างๆ รอบตัว มีความรักงาน 
(องค์กร)
5) รักงานที่ทำา มีความสุขกับงานที่ทำา
เพิ่มมูลค่าของงานที่ทำาอยู่ตลอดเวลา
6) การจัดการเป็นเลิศ มีทักษะการ
จัดการเป็นเลิศ รู้จัดการวางแผน 
ทำางานเป็นขั้นตอน รู้จักความเสี่ยง 
จะต้องเน้นผู้มีความรู้อยู่เสมอ

งาน คือ พัฒนางานในหน้าที่งาน
สารบรรณให้อาจารย์ทำางานเป็น
ขั้นตอน ในการจัดส่งเอกสาร เช่น 
หนังสือไปราชการ ต้องทำาอย่างไร 
ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานสำานักงาน
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ชื่อ-สกุล ความภูมิใจ
ประสบความสำาเร็จ เทคนิค เป้าหมาย

นา
งเ

จน
จิร

า 
 เช

ิงด
ี

1) ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การ
งานของตนเอง ไม่ให้เกิดผลกระทบ 
มหาวิทยาลัย คณะ  และตนเอง โดย
คำานึงสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลา คือ
   1.1) เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย
   1.2) ตั้งใจและรับผิดชอบในการ
ทำางานให้สำาเร็จอยู่เสมอโดยไม่ปล่อย
ให้งานค้าง
   1.3) ปรับปรุงและพัฒนาการ
ทำางานด้วยตนเองอยู่เสมอ
2) ทำางานด้วยความเพียรพยายาม
และอดทนเพื่อให้งานสำาเร็จลุล่วงตาม
เป้าหมายที่กำาหนด โดยคำานึงถึงสิ่ง
เหล่าน้ีตลอดเวลา                             
   2.1) ทุ่มเท อดทน ไม่ย่อท้อต่อ
ปัญหาและอุปสรรค
  2.2) พยายามแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคในการทำางานให้สำาเร็จ        
  2.3) ชื่นชมผลงานของตนเองด้วย
ความภาคภูมิใจ

1) การพัฒนาตนเอง ศึกษาจุดด้อย ข้อ
บกพร่อง จุดแข็งของตนเองอย่างสม่ำาเสมอ ไม่
ว่าจะเป็นเรื่องบุคลิกลักษณะ พฤติกรรมหรือ
แม้แต่วิธีการทำางานของตนเอง สิ่งไหนที่มีดีอยู่
แล้วต้องคอยต่อยอด พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น สิ่ง
ไหนที่เป็นจุดอ่อน จุดบกพร่อง ปรับปรุงศึกษา
หาความรู้ต่อเติมให้ดีกว่าเดิม วัยทำางานจะต้อง
เป็นนักสำารวจ หรือมีหัวใจเป็นนักพัฒนาอยู่
เสมอในทุกด้าน
2) การเสริมสร้างทักษะที่หลากหลาย 
ทุกองค์กรต้องการบุคลากรที่มีความหลาก
หลายในทักษะการทำางาน เพื่อเข้ามาพัฒนา
ปรับปรุงองค์กรให้ดีขึ้น เนื่องจากบุคลากรที่
มีความสามารถหลายอย่าง จะไม่ปฏิเสธหรือ
หลีกเลี่ยงการทำางานที่มอบหมายให้ เพราะ
เป็นบุคคลที่สามารถพัฒนาตนเอง เพื่อนร่วม
งานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะไม่ปฏิเสธการเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ๆดังนั้นควรทำาตนเป็นเหมือนแก้วน้ำาที่ไม่
เต็ม รับฟังความคิดเห็น ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ตัวเองในทางที่ดีตลอดเวลา และแสวงหาความ
รู้ผ่านช่องทางที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
ต่างๆ ตลอดเวลา
 3) การมีความอดทนและอดกลั้นพลังแห่ง
ความสำาเร็จในการทำางาน คือ ความอดทน ต่อ
สถานการณ์ต่างๆ ในสถานที่ทำางาน ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องของงานที่ได้รับ มอบหมาย พฤติกรรม
อันไม่พึงประสงค์ของหัวหน้างาน หรือเพื่อน
ร่วมงาน หลายคนทนไม่ได้กับการได้รับการ
พูดจาดูถูก สบประมาท สิ่งเหล่านี้ให้คิดว่า
เป็นการกระตุ้นให้เรามีพลังที่จะไม่ให้เป็นไป
อย่างที่เขาสบประมาท โดยเราจะต้องอดทน
และอดกลั้นเข้าไว้ แล้วคุณจะสามารถเผชิญกับ
ปัญหาต่างๆ ได้สำาเร็จและผ่านพ้นไปด้วยดี                        
4) การดึงดูด  บุคลากรที่มีความกระตือรือร้น 
ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ลองผิดลองถูกอย่างสม่่ำา
เสมอ คอยดึงดูดเอาความรู้จากหนังสือ ผู้คน
รอบข้าง อินเทอร์เน็ต มาประยุกต์ใช้ในการ
ทำางาน จนทำาให้งานสำาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ย่อม
สามารถดึงดูดความสนใจจากหัวหน้างาน ทีม
งาน ให้เห็นศักยภาพของเราได้ หากมีทักษะใน
การดึงดูดจะสามารถทำางานเป็นทีมและทำางาน
คนเดียวอย่างอิสระได้อย่างไม่มีปัญหาใดๆ 
และโดยส่วนใหญ่ทักษะดึงดูดมักจะทำาให้เกิด
ความกระตือรือร้นและชอบลองผิดลองถูกอยู่
เสมอ มาทำางานก่อนเวลาเสมอเพื่อหาโอกาส
ค้นคว้าข้อมูลและหาความรู้เพิ่มเติม พยายามที่
จะให้งานเสร็จก่อนหรือตรงตามเวลาที่กำาหนด 
ซึ่งแตกต่างจากคนที่ขาดความกระตือรือร้น 
และความดึงดูดโดยส่วนใหญ่จะเป็น คนที่ไม่
อยากให้วันทำางาน มาถึงรอคอยเวลาเลิกงาน 
หรือเสร็จสิ้นสัปดาห์การทำางาน ทำางานเฉื่อย 
ไม่สนใจรับฟังข้อมูลข่าวสารใดๆ เลย บุคคล
เหล่านี้ไม่ประสบความสำาเร็จในการทำางาน
แน่นอน

ชื่อความรู้: การบริหารการจัดเก็บ
เอกสาร
เป้าหมายให้: การค้นหาเอกสาร
ให้ง่ายขึ้น
เรื่องเล่า: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อย
ในการค้นหาเอกสารเพื่อสนับสนุน
การจัดการงานประกับคุณภาพ
การศึกษา คือ เอกสารหาไม่เจอ
และมักจะมีเอกสารเข้า-ออก
หลายประเภทตามตัวชี้วัดเป็น 
จำานวนมาก ซึ่งมีความสำาคัญมาก
น้อยแตกต่างกัน เอกสารบางชิ้นมี
ประโยชน์ในการนำาข้อมูลไปใช้ใน
โอกาสต่อไป นอกจากนั้นยังใช้เป็น
หลักฐานในการอ้างอิง ฉะนั้นหาก
ต้องการดำาเนินการด้านเอกสาร
อย่างมีประสิทธิภาพจำาเป็นต้องใช้
หลักการบริหาร และการจัดเก็บ
เอกสารที่ดีมีระบบเพื่อให้นำาข้อมูล
มาใช้ได้อย่างรวดเร็ว
เอกสาร หมายถึง กระดาษที่ใช้
ในส่วนราชการ หนังสือ แบบ
ฟอร์ม แผนที่ และวัตถุอื่นๆ ที่
บรรจุข้อความที่ใช้ในสำานักงาน
และคณะ    การจัดเก็บเอกสาร 
หมายถึง กระบวนการจัดระบบ
จำาแนกและเก็บเอกสารให้เป็น
ระเบียบสะดวกในการนำามาใช้เมื่อ
ต้องการ ซึ่งถือว่าเป็นเพียงส่วน
หนึ่งของการบริหารงานเอกสาร 
เท่านั้น การบริหารงานเอกสาร 
หมายถึง การดำาเนินงานเอกสาร
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามลำาดับ
ขั้นตอน คือ การวางแผน การ
กำาหนดหน้าที่และโครงสร้างการ
จัดเก็บเอกสาร การกำาหนดระบบ
การจัดเก็บเอกสารการเก็บรักษา 
การควบคุมงาน เอกสารและการ
ทำาลายเอกสารจึงมีความสัมพันธ์
กับเอกสารทุกขั้นตอนตามวงจร
เอกสารโดยเริ่มจากการสร้าง
เอกสาร การจำาแนกเอกสารและ
การนำาไปใช้ การจัดเก็บเอกสาร 
การนำากลับมา จัดเก็บเอกสาร 
การนำากลับมา อ้างอิงเมื่อจำาเป็น 
ตลอดจนการเก็บเอกสารกลับคืน
หรือ ทำาลายเอกสาร จึงจำาเป็นที่
จะต้องหาวิธีการบริหารการจัด
เก็บเอกสารให้เหมาะสมมาใช้
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4.1 เนื้อหา 
4.1.1 ที่มา ความสำาคัญของการจัดการความรู้
4.1.2 คำาจำากัดความรู้ 
4.1.3 คำาจำากัดความการจัดการความรู้
4.1.4 องค์ประกอบการจัดการความรู้
4.1.5 สิ่งที่ช่วยให้การจัดการความรู้ประสบความสำาเร็จ 

4.2 กิจกรรม
4.2.1 บรรยายเพื่อทบทวนและทำาความเข้าใจร่วมกัน
4.2.2 แบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสำานักงาน มีประธานกลุ่ม
สมาชิก และเลขากลุ่ม   กิจกรรมให้ทุกคนในกลุ่มเล่าประสบการณ์ความสำาเร็จหรือความภาคภูมิใจ

ในงานของตนเอง  เทคนิคการทำางาน และเป้าหมายการดำาเนินงาน จุดประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่านได้กล้าแสดงออก  รู้จักเปิดใจ  ผู้รับฟังรู้จัก การยอมรับซึ่งกันและกัน รู้จักเอาใจใส่  รู้จักใส่ใจ  โดยเมื่อ
ผู้ใดพูด สมาชิกมีหน้าที่รับรู้เท่านั้น จะไม่แสดงความคิดเห็นใดๆ 

4.2.3 สรุปผลร่วมกัน  เพื่อวางแผนดำาเนินการไปสู่เป้าหมาย

4.3 ผลการประชุมครั้งที่ 1

ชื่อ-สกุล ความภูมิใจ
ประสบความสำาเร็จ เทคนิค เป้าหมาย

นา
งจ

ันท
ร์ฟ

อง
  ม

งค
ล

1) การประชาสัมพันธ์ คือ ประชาสัมพันธ์
ให้คณาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ได้รับรู้เรื่องราว
ต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงในหน่วยงาน
2) การติดต่อสื่อสาร คือ สามารถติดต่อ
สื่อสารให้กับผู้รับสารได้รวดเร็ว
3) การจัดส่งเอกสาร คือ การจัดส่งโดย
หลายวิธี เช่น การจัดส่งทาง E-mail/
Facebook/line เป็นต้น ผู้รับสารได้รับ
เอกสารอย่างรวดเร็วขึ้น

1) พัฒนาตนเอง คือศึกษาจุดด้อย 
ข้อบกพร่อง จุดเด่นของตนเองอย่าง
สม่ำาเสมอ ทั้งเรื่องบุคลิกภาพ และ
การทำางานของตนเอง ศึกษาหาความ
รู้เพิ่มเติมให้ดีกว่าเดิม
2) หลากหลายทักษะ การทำางานเพื่อ
เข้ามาพัฒนาปรับปรุงองค์กรให้ดีขึ้น 
มีความหลากหลาย รับฟังความคิด
เห็น ปรับปรุงตัวเองในทางที่ดีตลอด
เวลา
3) อดทน การอดทนคือพลังแห่ง
ความสำาเร็จในการทำางาน การอดทน
ต่อสถานการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องการทำางาน พฤติกรรมอันไม่พึง
ประสงค์ต่อเพื่อนร่วมงาน และเผชิญ
กับปัญหาต่างๆ ได้สำาเร็จ
4) ดึงดูด มีความกระตือรือร้น ชอบ
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ลองผิดลอง
ถูกอย่างสม่ำาเสมอ ดึงดูดความรู้
สิ่งต่างๆ รอบตัว มีความรักงาน 
(องค์กร)
5) รักงานที่ทำา มีความสุขกับงานที่ทำา
เพิ่มมูลค่าของงานที่ทำาอยู่ตลอดเวลา
6) การจัดการเป็นเลิศ มีทักษะการ
จัดการเป็นเลิศ รู้จัดการวางแผน 
ทำางานเป็นขั้นตอน รู้จักความเสี่ยง 
จะต้องเน้นผู้มีความรู้อยู่เสมอ

งาน คือ พัฒนางานในหน้าที่งาน
สารบรรณให้อาจารย์ทำางานเป็น
ขั้นตอน ในการจัดส่งเอกสาร เช่น 
หนังสือไปราชการ ต้องทำาอย่างไร 
ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานสำานักงาน
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ชื่อ-สกุล ความภูมิใจ
ประสบความสำาเร็จ เทคนิค เป้าหมาย

นา
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1) ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การ
งานของตนเอง ไม่ให้เกิดผลกระทบ 
มหาวิทยาลัย คณะ  และตนเอง โดย
คำานึงสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลา คือ
   1.1) เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย
   1.2) ตั้งใจและรับผิดชอบในการ
ทำางานให้สำาเร็จอยู่เสมอโดยไม่ปล่อย
ให้งานค้าง
   1.3) ปรับปรุงและพัฒนาการ
ทำางานด้วยตนเองอยู่เสมอ
2) ทำางานด้วยความเพียรพยายาม
และอดทนเพื่อให้งานสำาเร็จลุล่วงตาม
เป้าหมายที่กำาหนด โดยคำานึงถึงสิ่ง
เหล่านี้ตลอดเวลา                             
   2.1) ทุ่มเท อดทน ไม่ย่อท้อต่อ
ปัญหาและอุปสรรค
  2.2) พยายามแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคในการทำางานให้สำาเร็จ        
  2.3) ชื่นชมผลงานของตนเองด้วย
ความภาคภูมิใจ

1) การพัฒนาตนเอง ศึกษาจุดด้อย ข้อ
บกพร่อง จุดแข็งของตนเองอย่างสม่ำาเสมอ ไม่
ว่าจะเป็นเรื่องบุคลิกลักษณะ พฤติกรรมหรือ
แม้แต่วิธีการทำางานของตนเอง สิ่งไหนที่มีดีอยู่
แล้วต้องคอยต่อยอด พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น สิ่ง
ไหนที่เป็นจุดอ่อน จุดบกพร่อง ปรับปรุงศึกษา
หาความรู้ต่อเติมให้ดีกว่าเดิม วัยทำางานจะต้อง
เป็นนักสำารวจ หรือมีหัวใจเป็นนักพัฒนาอยู่
เสมอในทุกด้าน
2) การเสริมสร้างทักษะที่หลากหลาย 
ทุกองค์กรต้องการบุคลากรที่มีความหลาก
หลายในทักษะการทำางาน เพื่อเข้ามาพัฒนา
ปรับปรุงองค์กรให้ดีขึ้น เนื่องจากบุคลากรที่
มีความสามารถหลายอย่าง จะไม่ปฏิเสธหรือ
หลีกเลี่ยงการทำางานที่มอบหมายให้ เพราะ
เป็นบุคคลที่สามารถพัฒนาตนเอง เพื่อนร่วม
งานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะไม่ปฏิเสธการเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ๆดังนั้นควรทำาตนเป็นเหมือนแก้วน้ำาที่ไม่
เต็ม รับฟังความคิดเห็น ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ตัวเองในทางที่ดีตลอดเวลา และแสวงหาความ
รู้ผ่านช่องทางที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
ต่างๆ ตลอดเวลา
 3) การมีความอดทนและอดกลั้นพลังแห่ง
ความสำาเร็จในการทำางาน คือ ความอดทน ต่อ
สถานการณ์ต่างๆ ในสถานที่ทำางาน ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องของงานที่ได้รับ มอบหมาย พฤติกรรม
อันไม่พึงประสงค์ของหัวหน้างาน หรือเพื่อน
ร่วมงาน หลายคนทนไม่ได้กับการได้รับการ
พูดจาดูถูก สบประมาท สิ่งเหล่านี้ให้คิดว่า
เป็นการกระตุ้นให้เรามีพลังที่จะไม่ให้เป็นไป
อย่างที่เขาสบประมาท โดยเราจะต้องอดทน
และอดกลั้นเข้าไว้ แล้วคุณจะสามารถเผชิญกับ
ปัญหาต่างๆ ได้สำาเร็จและผ่านพ้นไปด้วยดี                        
4) การดึงดูด  บุคลากรที่มีความกระตือรือร้น 
ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ลองผิดลองถูกอย่างสม่่ำา
เสมอ คอยดึงดูดเอาความรู้จากหนังสือ ผู้คน
รอบข้าง อินเทอร์เน็ต มาประยุกต์ใช้ในการ
ทำางาน จนทำาให้งานสำาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ย่อม
สามารถดึงดูดความสนใจจากหัวหน้างาน ทีม
งาน ให้เห็นศักยภาพของเราได้ หากมีทักษะใน
การดึงดูดจะสามารถทำางานเป็นทีมและทำางาน
คนเดียวอย่างอิสระได้อย่างไม่มีปัญหาใดๆ 
และโดยส่วนใหญ่ทักษะดึงดูดมักจะทำาให้เกิด
ความกระตือรือร้นและชอบลองผิดลองถูกอยู่
เสมอ มาทำางานก่อนเวลาเสมอเพื่อหาโอกาส
ค้นคว้าข้อมูลและหาความรู้เพิ่มเติม พยายามที่
จะให้งานเสร็จก่อนหรือตรงตามเวลาที่กำาหนด 
ซึ่งแตกต่างจากคนที่ขาดความกระตือรือร้น 
และความดึงดูดโดยส่วนใหญ่จะเป็น คนที่ไม่
อยากให้วันทำางาน มาถึงรอคอยเวลาเลิกงาน 
หรือเสร็จสิ้นสัปดาห์การทำางาน ทำางานเฉื่อย 
ไม่สนใจรับฟังข้อมูลข่าวสารใดๆ เลย บุคคล
เหล่านี้ไม่ประสบความสำาเร็จในการทำางาน
แน่นอน

ชื่อความรู้: การบริหารการจัดเก็บ
เอกสาร
เป้าหมายให้: การค้นหาเอกสาร
ให้ง่ายขึ้น
เรื่องเล่า: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อย
ในการค้นหาเอกสารเพื่อสนับสนุน
การจัดการงานประกับคุณภาพ
การศึกษา คือ เอกสารหาไม่เจอ
และมักจะมีเอกสารเข้า-ออก
หลายประเภทตามตัวชี้วัดเป็น 
จำานวนมาก ซึ่งมีความสำาคัญมาก
น้อยแตกต่างกัน เอกสารบางชิ้นมี
ประโยชน์ในการนำาข้อมูลไปใช้ใน
โอกาสต่อไป นอกจากนั้นยังใช้เป็น
หลักฐานในการอ้างอิง ฉะนั้นหาก
ต้องการดำาเนินการด้านเอกสาร
อย่างมีประสิทธิภาพจำาเป็นต้องใช้
หลักการบริหาร และการจัดเก็บ
เอกสารที่ดีมีระบบเพื่อให้นำาข้อมูล
มาใช้ได้อย่างรวดเร็ว
เอกสาร หมายถึง กระดาษที่ใช้
ในส่วนราชการ หนังสือ แบบ
ฟอร์ม แผนที่ และวัตถุอื่นๆ ที่
บรรจุข้อความที่ใช้ในสำานักงาน
และคณะ    การจัดเก็บเอกสาร 
หมายถึง กระบวนการจัดระบบ
จำาแนกและเก็บเอกสารให้เป็น
ระเบียบสะดวกในการนำามาใช้เมื่อ
ต้องการ ซึ่งถือว่าเป็นเพียงส่วน
หนึ่งของการบริหารงานเอกสาร 
เท่านั้น การบริหารงานเอกสาร 
หมายถึง การดำาเนินงานเอกสาร
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามลำาดับ
ขั้นตอน คือ การวางแผน การ
กำาหนดหน้าที่และโครงสร้างการ
จัดเก็บเอกสาร การกำาหนดระบบ
การจัดเก็บเอกสารการเก็บรักษา 
การควบคุมงาน เอกสารและการ
ทำาลายเอกสารจึงมีความสัมพันธ์
กับเอกสารทุกขั้นตอนตามวงจร
เอกสารโดยเริ่มจากการสร้าง
เอกสาร การจำาแนกเอกสารและ
การนำาไปใช้ การจัดเก็บเอกสาร 
การนำากลับมา จัดเก็บเอกสาร 
การนำากลับมา อ้างอิงเมื่อจำาเป็น 
ตลอดจนการเก็บเอกสารกลับคืน
หรือ ทำาลายเอกสาร จึงจำาเป็นที่
จะต้องหาวิธีการบริหารการจัด
เก็บเอกสารให้เหมาะสมมาใช้
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5) การทำางานที่รักหรือรักงานที่ทำาเราไม่
สามารถให้งานมารักได้ แต่เราสามารถรักงาน
ที่ทำาได้ คิดและพิจารณาดูเสมอว่างานที่ทำาอยู่
นั้น มีคุณค่ากับเรามากมายเพียงใด ให้อะไรกับ
เราบ้าง ทำาใจให้รักงานเพราะคำาว่ารัก เป็นพื้น
ฐานของความสำาเร็จทุกอย่าง และทำาให้มีความ
สุขกับมัน เมื่อมีความรักในตัวงานหรือแม้แต่
สุขกับมัน เมื่อมีความรักในตัวงานหรือแม้แต่รัก
องค์กร จะทำาให้เรามีความสุขกับงานที่ทำา ซึ่ง
จะทำาให้เราพยายามหาวิธีการต่างๆ เพื่อเพิ่ม
มูลค่าของงานที่ทำาอยู่ตลอดเวลา และนั่นจะส่ง
ผลให้เรารู้จักวางแผนชีวิตและเป้าหมายความ
สำาเร็จในการทำางานของตนเอง ถ้าเราไม่
สามารถรักงานที่ทำาอยู่ได้ ความเบื่อหน่าย 
ความท้อแท้จะเกิดกับเรา และในที่สุดเราก็จะ
จากมันไป และเสาะแสวงหางานที่รักอยู่เรื่อยๆ 
จนทำาให้เราไม่ประสบความสำาเร็จสักที เพราะ
มัวแต่ไปนับหนึ่งเริ่มต้นใหม่อยู่ตลอดเวลา
6) การวางแผนและการจัดการ การมีทักษะใน
การจัดการนั้น จะเป็นผู้ที่ประสบความสำาเร็จ 
ทั้งในเรื่องครอบครัวและหน้าที่การงาน เพราะ
จะเป็นคนที่รู้จักวางแผน ทำางานเป็นขั้นตอน 
รู้จักความเสี่ยงและหามาตรการมาป้องกัน 
พร้อมกันนั้นยังมีความสามารถในการพลิก
วิกฤติให้เป็นโอกาสได้ เพราะทุกสิ่งทุกอย่าง
ได้ถูกวางแผน จัดการ วางไว้เป็นขั้นเป็นตอน
เรียบร้อย แล้วพอถึงเวลาที่จะนำามาใช้นั้น จะ
ทำาให้ง่ายมาก โดยปราศจากความสับสนและ
วุ่นวาย อีกทั้งยังทำาให้ประหยัดทั้งเวลา และ
ทรัพยากรต่างๆ ดังนั้นจึงต้องสำารวจตัวเองดูว่า 
การที่จะทำาการอย่างใดอย่างหนึ่งทำาได้ง่ายไหม 
หรือมีแต่ความสับสนวุ่นวาย ไม่รู้จะเริ่มยังไงดี 
นั้นแสดงว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องมาพัฒนาการ
ทักษะการวางแผนและการจัดการของตนเอง
 7) การช่วยเหลือ ในหน้าที่ทุกหน้าที่ไม่ว่าจะ
หน้าที่ไหน เราจะต้องมีน้ำาใจที่จะช่วยเหลือ
อย่างจริงใจด้วยคำาพูดหรือจากความคิดเห็น
ต่างๆ ที่พยายามถ่ายทอดความรู้มาให้เป็นการ
แสดงให้เห็นได้เป็นอย่างดี มีน้ำาใจต่อผู้อื่น 
พยายามตัดเรื่องความขี้โกรธออกไป โดยหาวิธี
ระงับความโกรธด้วยวิธีต่างๆ 
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1) รักงานที่ได้รับมอบหมาย (LOVE) 
เนื่องจากจบสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ศึกษาบรรจุเข้ามาในตำาแหน่งนัก
วิชาการศึกษาเทคโนโลยีการศึกษา มี
โอกาสได้ทำางานบริการวิชาการด้าน
ภาษาต่างประเทศมีโอกาสได้รับมอบ
หมายให้ดูงานด้านการบริหารงาน
ทั่วไป ด้านแผนและงบประมาณ ด้าน
การบริการได้แก่ การจัดอบรมภาษา
ต่างประเทศสำาหรับนักศึกษา บุคลากร
ภายในและภายนอก ตลอดจนเยาวชน
จังหวัดลำาปาง
2) คิดแต่ทางบวก(Positive Thin-
gkin)เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลำาปางมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ทั้งระบบการบริหารจัดการทั้งบุคลากร
ในองค์กรมีโอกาสได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับอาจารย์และบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปางตั้งแต่เป็น
สถาบันราชภัฏลำาปางจนเปลี่ยนเป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง ได้เจอ
งานที่ยากๆ และได้มีโอกาสเรียนรู้กับ
ผู้เชี่ยวชาญหลายๆด้าน คือ ด้านงบ
ประมาณ ด้านงานคลัง ทั้งด้านวัสดุ 
ด้านการจัดอบรม และยอมรับความ
ผิดพลาดเป็นบทเรียนเพื่อจะพัฒนา
ตนเอง
3) มุ่งเน้นความอดทน(Endurance) 
เนื่อง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง
เป็นระบบใหญ่มีขั้นตอนการมาก
มีความซับซ้อนในการดำาเนินงาน
ต้องประสานการทำางานกับหลายๆ 
ฝ่าย หลายหน่วยงาน ต้องมีความ
รู้ที่แม่นยำา ห้ามผิดพลาดมีหลาก
หลายมิติด้านความคิดและที่สำาคัญ
มหาวิทยาลัยที่ดีต้องมีอิสระทาง
ความคิด ดังนั้นการทำางานภายใน
มหาวิทยาลัยจึงมีความเครียดความ
กดดันมากในการที่จะดำาเนินงาน
กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุ
ผลทั้งประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
คำาว่าต้องมุ่งเน้นที่ความอดทนจึงต้อง
มีไว้กับตัวเองตลอดเวลาอดทนกับ
การดูหมิ่นหรือสบประมาท อดทนต่อ
สถานการณ์ที่เลวร้าย
4) มีความภาคภูมิใจในหน้าที่ที่ได้
รับมอบหมายและหน่วยงานที่ทำา คือ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง แม้จะอยู่
ส่วนน้อยๆ ไหนๆ แต่ก็รักและภาค
ภูมิใจที่มีโอกาสได้ทำางานที่นี่

1) การวางแผนการบริหารจัดการ การปฏิบัติ
งานตามพันธกิจวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ขององค์กรที่มอบหมายให้ โดยการจัดทำาแผน
ปฏิบัติงาน โครงการ และปฏิทินการทำางานกับ
หัวหน้างาน
2) ศึกษาและพัฒนาการงานที่ได้รับมอบหมาย
ให้ครบขบวนการ
3) เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนางานที่ทำา
4) การสร้างเครือข่ายเพื่อการทำางาน
5) การมีส่วนร่วมของเพื่อนร่วมงาน
6) การใช้เทคโนโลยีช่วยในการทำางาน
7) การสร้างมิตรภาพ
8)ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน 
หัวหน้างานและผู้บริหารในหน่วยงาน

1) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน
ประจำาเพื่อสามารถทำางานแทน
กันได้
2) การสร้างองค์ความรู้ให้องค์กร
เรื่องการทำาโปรแกรม Ulibm
3) การพัฒนางานประจำาเพื่อสร้าง
ความถูกต้องและรวดเร็ว
4) การสร้างคู่มืองานประจำาให้
ถูกต้อง
5) การมีส่วนร่วมของเพื่อนร่วม
งาน



|  โครงการจัดการความรู้6

ชื่อ-สกุล ความภูมิใจ
ประสบความสำาเร็จ เทคนิค เป้าหมาย

5) การทำางานที่รักหรือรักงานที่ทำาเราไม่
สามารถให้งานมารักได้ แต่เราสามารถรักงาน
ที่ทำาได้ คิดและพิจารณาดูเสมอว่างานที่ทำาอยู่
นั้น มีคุณค่ากับเรามากมายเพียงใด ให้อะไรกับ
เราบ้าง ทำาใจให้รักงานเพราะคำาว่ารัก เป็นพื้น
ฐานของความสำาเร็จทุกอย่าง และทำาให้มีความ
สุขกับมัน เมื่อมีความรักในตัวงานหรือแม้แต่
สุขกับมัน เมื่อมีความรักในตัวงานหรือแม้แต่รัก
องค์กร จะทำาให้เรามีความสุขกับงานที่ทำา ซึ่ง
จะทำาให้เราพยายามหาวิธีการต่างๆ เพื่อเพิ่ม
มูลค่าของงานที่ทำาอยู่ตลอดเวลา และนั่นจะส่ง
ผลให้เรารู้จักวางแผนชีวิตและเป้าหมายความ
สำาเร็จในการทำางานของตนเอง ถ้าเราไม่
สามารถรักงานที่ทำาอยู่ได้ ความเบื่อหน่าย 
ความท้อแท้จะเกิดกับเรา และในที่สุดเราก็จะ
จากมันไป และเสาะแสวงหางานที่รักอยู่เรื่อยๆ 
จนทำาให้เราไม่ประสบความสำาเร็จสักที เพราะ
มัวแต่ไปนับหนึ่งเริ่มต้นใหม่อยู่ตลอดเวลา
6) การวางแผนและการจัดการ การมีทักษะใน
การจัดการนั้น จะเป็นผู้ที่ประสบความสำาเร็จ 
ทั้งในเรื่องครอบครัวและหน้าที่การงาน เพราะ
จะเป็นคนที่รู้จักวางแผน ทำางานเป็นขั้นตอน 
รู้จักความเสี่ยงและหามาตรการมาป้องกัน 
พร้อมกันนั้นยังมีความสามารถในการพลิก
วิกฤติให้เป็นโอกาสได้ เพราะทุกสิ่งทุกอย่าง
ได้ถูกวางแผน จัดการ วางไว้เป็นขั้นเป็นตอน
เรียบร้อย แล้วพอถึงเวลาที่จะนำามาใช้นั้น จะ
ทำาให้ง่ายมาก โดยปราศจากความสับสนและ
วุ่นวาย อีกทั้งยังทำาให้ประหยัดทั้งเวลา และ
ทรัพยากรต่างๆ ดังนั้นจึงต้องสำารวจตัวเองดูว่า 
การที่จะทำาการอย่างใดอย่างหนึ่งทำาได้ง่ายไหม 
หรือมีแต่ความสับสนวุ่นวาย ไม่รู้จะเริ่มยังไงดี 
นั้นแสดงว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องมาพัฒนาการ
ทักษะการวางแผนและการจัดการของตนเอง
 7) การช่วยเหลือ ในหน้าที่ทุกหน้าที่ไม่ว่าจะ
หน้าที่ไหน เราจะต้องมีน้ำาใจที่จะช่วยเหลือ
อย่างจริงใจด้วยคำาพูดหรือจากความคิดเห็น
ต่างๆ ที่พยายามถ่ายทอดความรู้มาให้เป็นการ
แสดงให้เห็นได้เป็นอย่างดี มีน้ำาใจต่อผู้อื่น 
พยายามตัดเรื่องความขี้โกรธออกไป โดยหาวิธี
ระงับความโกรธด้วยวิธีต่างๆ 
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ชื่อ-สกุล ความภูมิใจ
ประสบความสำาเร็จ เทคนิค เป้าหมาย
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1) รักงานที่ได้รับมอบหมาย (LOVE) 
เนื่องจากจบสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ศึกษาบรรจุเข้ามาในตำาแหน่งนัก
วิชาการศึกษาเทคโนโลยีการศึกษา มี
โอกาสได้ทำางานบริการวิชาการด้าน
ภาษาต่างประเทศมีโอกาสได้รับมอบ
หมายให้ดูงานด้านการบริหารงาน
ทั่วไป ด้านแผนและงบประมาณ ด้าน
การบริการได้แก่ การจัดอบรมภาษา
ต่างประเทศสำาหรับนักศึกษา บุคลากร
ภายในและภายนอก ตลอดจนเยาวชน
จังหวัดลำาปาง
2) คิดแต่ทางบวก(Positive Thin-
gkin)เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลำาปางมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ทั้งระบบการบริหารจัดการทั้งบุคลากร
ในองค์กรมีโอกาสได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับอาจารย์และบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปางตั้งแต่เป็น
สถาบันราชภัฏลำาปางจนเปลี่ยนเป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง ได้เจอ
งานที่ยากๆ และได้มีโอกาสเรียนรู้กับ
ผู้เชี่ยวชาญหลายๆด้าน คือ ด้านงบ
ประมาณ ด้านงานคลัง ทั้งด้านวัสดุ 
ด้านการจัดอบรม และยอมรับความ
ผิดพลาดเป็นบทเรียนเพื่อจะพัฒนา
ตนเอง
3) มุ่งเน้นความอดทน(Endurance) 
เนื่อง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง
เป็นระบบใหญ่มีขั้นตอนการมาก
มีความซับซ้อนในการดำาเนินงาน
ต้องประสานการทำางานกับหลายๆ 
ฝ่าย หลายหน่วยงาน ต้องมีความ
รู้ที่แม่นยำา ห้ามผิดพลาดมีหลาก
หลายมิติด้านความคิดและที่สำาคัญ
มหาวิทยาลัยที่ดีต้องมีอิสระทาง
ความคิด ดังนั้นการทำางานภายใน
มหาวิทยาลัยจึงมีความเครียดความ
กดดันมากในการที่จะดำาเนินงาน
กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุ
ผลทั้งประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
คำาว่าต้องมุ่งเน้นที่ความอดทนจึงต้อง
มีไว้กับตัวเองตลอดเวลาอดทนกับ
การดูหมิ่นหรือสบประมาท อดทนต่อ
สถานการณ์ที่เลวร้าย
4) มีความภาคภูมิใจในหน้าที่ที่ได้
รับมอบหมายและหน่วยงานที่ทำา คือ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง แม้จะอยู่
ส่วนน้อยๆ ไหนๆ แต่ก็รักและภาค
ภูมิใจที่มีโอกาสได้ทำางานที่นี่

1) การวางแผนการบริหารจัดการ การปฏิบัติ
งานตามพันธกิจวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ขององค์กรที่มอบหมายให้ โดยการจัดทำาแผน
ปฏิบัติงาน โครงการ และปฏิทินการทำางานกับ
หัวหน้างาน
2) ศึกษาและพัฒนาการงานที่ได้รับมอบหมาย
ให้ครบขบวนการ
3) เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนางานที่ทำา
4) การสร้างเครือข่ายเพื่อการทำางาน
5) การมีส่วนร่วมของเพื่อนร่วมงาน
6) การใช้เทคโนโลยีช่วยในการทำางาน
7) การสร้างมิตรภาพ
8)ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน 
หัวหน้างานและผู้บริหารในหน่วยงาน

1) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน
ประจำาเพื่อสามารถทำางานแทน
กันได้
2) การสร้างองค์ความรู้ให้องค์กร
เรื่องการทำาโปรแกรม Ulibm
3) การพัฒนางานประจำาเพื่อสร้าง
ความถูกต้องและรวดเร็ว
4) การสร้างคู่มืองานประจำาให้
ถูกต้อง
5) การมีส่วนร่วมของเพื่อนร่วม
งาน
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ชื่อ-สกุล ความภูมิใจ
ประสบความสำาเร็จ เทคนิค เป้าหมาย
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วีว
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1) เคยทำางานเกี่ยวกับเอกสาร ระบบ
การจัดรูปเล่มเอกสารมาบ้างแล้ว 
ทำาให้เราปรับตัวเข้ากับงานส่วนนี้ได้
2) มีความภาคภูมิใจที่ได้ช่วยงานใน
ส่วนอื่น ที่เรายังไม่เคยทำา เหมือนเป็น
ความรู้ใหม่ แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกัน
และกัน

1) หมั่นศึกษาหาความรู้ ให้กับตัวเอง เรียนรู้สิ่ง
ใหม่ๆ จากสิ่งแวดล้อมรอบข้าง  เทคโนโลยีที่
ก้าวทันสมัย
2) ตั้งใจทำางาน แบ่งปันความรู้ให้กับผู้อื่น ให้ 
ผู้อื่นได้เรียนรู้ การใช้และเทคนิคการใช้งาน
ต่างๆ
3) แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ได้ทันท่วงที ทำาให้เสีย
เวลาน้อยลง เพื่อให้ประสิทธิภาพในการทำางาน
อย่างต่อเนื่อง
4) มีความสุขกับการทำางาน

กลุ่มเราต้องการจัดการความรู้
1) มีการเรียนรู้ระบบการทำางาน
2) การจัดเก็บอุปกรณ์ พัสดุต่างๆ 
ที่ต้องใช้งาน
3) ในช่วงสอบปลายภาคเรียน 
ตารางสอบ ข้อสอบ การเตรียม
ความพร้อมในการคุมสอบ
4) การส่งข้อสอบ
5) การจัดทำาคู่มือหรือขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน การจัดเก็บเอกสาร
6) การเสริมองค์ความรู้ใหม่

นา
งเ

ยา
วภ

า 
แป

งแ
สน

1) การจัดเก็บเอกสาร เช่น คำาสั่ง ขอ
อนุญาตไปราชการ คำาสั่งต่างๆ
2) การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ผ่าน 
Face ไลน์ ซึ่ง ปชส. ได้เรียกว่าติด
บอร์ด ปชส.
3) จัดส่งเอกสาร 

1) เครื่องมือสื่อสาร เครื่องใช้สำานักงาน ที่
อำานวยความสะดวกในการทำางาน
2) การแสกนคำาสั่งเก็บไว้ เพื่อว่าจะต้องการ
ค้นหาเอกสาร
3) มีเอกสารยืนยันการ รับ-ส่ง เอกสาร ในการ
ส่งเอกสาร
4) การจดบันทึกงานที่ต้องทำา
5) รับรู้ รับฟัง เรียนรู้ จากเพื่อนร่วมงาน

1) มีการจัดอบรมความรู้ในด้าน
งานที่ทำา
2) มีการแลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างเพื่อนร่วมงานและภายใน
สำานักงานในส่วนงานอื่นด้วย

นา
งส

าว
พัช

รา
วร

รณ
 ก

ันท
ะว

งศ
์ 1) การเคลียร์เอกสารให้ทัน เวลา หรือ

ตามกำาหนด
2) การทำางานให้บรรลุเป้าหมาย

1) เรียงลำาดับงาน ก่อนหลัง
แจ้งอาจารย์ให้รีบนำาเอกสารเคลียร์  /ติดตาม
งาน  /ประสาน
2) ศึกษาระเบียบ และตรวจเอกสารให้ถูกต้อง
3) จัดส่งเอกสารให้เร็วที่สุด
4) อดทน

การจัดการ ด้านงานเอกสาร การ
เคลียร์ จัดซื้อ-จัดจ้าง  เพราะ 
เอกสารบางอย่างมันด่วน  
ดังนั้น ควรมีการจัดการด้านการ
ส่งเอกสารเคลียร์ล่วงหน้า เอกสาร
บางโครงการต้องเคลียร์เงินให้ทัน
กำาหนดเวลา และให้ความรู้ 
เกี่ยวกับการเคลียร์เอกสาร และ
หลักฐานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ เช่น 
การจัดอบรมด้านเอกสาร ระเบียบ
หรือเทคนิคต่างๆ
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1) เคยทำางานเกี่ยวกับเอกสาร ระบบ
การจัดรูปเล่มเอกสารมาบ้างแล้ว 
ทำาให้เราปรับตัวเข้ากับงานส่วนนี้ได้
2) มีความภาคภูมิใจที่ได้ช่วยงานใน
ส่วนอื่น ที่เรายังไม่เคยทำา เหมือนเป็น
ความรู้ใหม่ แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกัน
และกัน

1) หมั่นศึกษาหาความรู้ ให้กับตัวเอง เรียนรู้สิ่ง
ใหม่ๆ จากสิ่งแวดล้อมรอบข้าง  เทคโนโลยีที่
ก้าวทันสมัย
2) ตั้งใจทำางาน แบ่งปันความรู้ให้กับผู้อื่น ให้ 
ผู้อื่นได้เรียนรู้ การใช้และเทคนิคการใช้งาน
ต่างๆ
3) แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ได้ทันท่วงที ทำาให้เสีย
เวลาน้อยลง เพื่อให้ประสิทธิภาพในการทำางาน
อย่างต่อเนื่อง
4) มีความสุขกับการทำางาน

กลุ่มเราต้องการจัดการความรู้
1) มีการเรียนรู้ระบบการทำางาน
2) การจัดเก็บอุปกรณ์ พัสดุต่างๆ 
ที่ต้องใช้งาน
3) ในช่วงสอบปลายภาคเรียน 
ตารางสอบ ข้อสอบ การเตรียม
ความพร้อมในการคุมสอบ
4) การส่งข้อสอบ
5) การจัดทำาคู่มือหรือขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน การจัดเก็บเอกสาร
6) การเสริมองค์ความรู้ใหม่
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1) การจัดเก็บเอกสาร เช่น คำาสั่ง ขอ
อนุญาตไปราชการ คำาสั่งต่างๆ
2) การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ผ่าน 
Face ไลน์ ซึ่ง ปชส. ได้เรียกว่าติด
บอร์ด ปชส.
3) จัดส่งเอกสาร 

1) เครื่องมือสื่อสาร เครื่องใช้สำานักงาน ที่
อำานวยความสะดวกในการทำางาน
2) การแสกนคำาสั่งเก็บไว้ เพื่อว่าจะต้องการ
ค้นหาเอกสาร
3) มีเอกสารยืนยันการ รับ-ส่ง เอกสาร ในการ
ส่งเอกสาร
4) การจดบันทึกงานที่ต้องทำา
5) รับรู้ รับฟัง เรียนรู้ จากเพื่อนร่วมงาน

1) มีการจัดอบรมความรู้ในด้าน
งานที่ทำา
2) มีการแลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างเพื่อนร่วมงานและภายใน
สำานักงานในส่วนงานอื่นด้วย

นา
งส

าว
พัช

รา
วร

รณ
 ก

ันท
ะว

งศ
์ 1) การเคลียร์เอกสารให้ทัน เวลา หรือ

ตามกำาหนด
2) การทำางานให้บรรลุเป้าหมาย

1) เรียงลำาดับงาน ก่อนหลัง
แจ้งอาจารย์ให้รีบนำาเอกสารเคลียร์  /ติดตาม
งาน  /ประสาน
2) ศึกษาระเบียบ และตรวจเอกสารให้ถูกต้อง
3) จัดส่งเอกสารให้เร็วที่สุด
4) อดทน

การจัดการ ด้านงานเอกสาร การ
เคลียร์ จัดซื้อ-จัดจ้าง  เพราะ 
เอกสารบางอย่างมันด่วน  
ดังนั้น ควรมีการจัดการด้านการ
ส่งเอกสารเคลียร์ล่วงหน้า เอกสาร
บางโครงการต้องเคลียร์เงินให้ทัน
กำาหนดเวลา และให้ความรู้ 
เกี่ยวกับการเคลียร์เอกสาร และ
หลักฐานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ เช่น 
การจัดอบรมด้านเอกสาร ระเบียบ
หรือเทคนิคต่างๆ

ประจำ�ปีงบประม�ณ 2558 | 9

ชื่อ-สกุล ความภูมิใจ
ประสบความสำาเร็จ เทคนิค เป้าหมาย

นา
งส

าว
ธัญ

ลัก
ษณ

์ ท
ะล

ือ 1) การทำาเบิกค่าสอนเกินภาระ
งาน ของอาจารย์ประจำาสาขา
รัฐประศาสนศาสตร์
2) การติดต่อประสานงานอาจารย์
ประจำาสาขา

1) มีความละเอียด รอบคอบ เนื่องจากการเบิก
ค่าสอนเกินภาระงานตัวเลขต้องถูกต้อง
2) ถ้าไม่เข้าใจก็สอบถามหัวหน้าสำานักงาน

ไม่มี

นา
งส

าว
ทา

นต
ะว

ัน 
แป

งจ
ิตต

์ งานที่น่าภาคภูมิใจ คือ งานแผนงาน
โครงการงบประมาณ เนื่องจากเป็น
งานที่ไม่เคยปฏิบัติมาก่อน และไม่มี
ความรู้ในเรื่องการจัดทำาโครงการเลย 
แต่ก็พยายามเอาชนะโดยการศึกษา
ค้นคว้าหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และ
สอบถามผู้เชี่ยวชาญ และผู้บังคับ
บัญชา และที่สำาคัญต้องหมั่นฝึกฝน
อยู่เสมอ เพื่อให้เกิดทักษะและความ
ชำานาญในการปฏิบัติงาน ทำาให้งาน
มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
องค์กร

1) ศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเอง ถ้าไม่เข้าใจก็
ถามผู้รู้หรือผู้บังคับบัญชา
2) หมั่นฝึกฝนอยู่สม่ำาเสมอ
3) ศึกษาให้เข้าใจจนถ่องแท้
4) เรียนรู้จากเพื่อนร่วมงาน แล้วนำามา
ปรับปรุง/พัฒนางาน  
5) อดทนอดกลั้น

เรื่องที่ต้องจัดการความรู้ คือ 
คณะกรรมการสอบการค้นคว้า
อิสระและวิทยานิพนธ์ เนื่องจาก
ได้แจ้งกำาหนดการสอบให้อาจารย์
ทุกท่านได้ทราบล่วงหน้าแล้ว และ
อาจารย์ทุกท่านก็รับทราบและ
ตอบรับเป็นคณะกรรมการสอบ 
และเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำาเอกสาร
ประกอบการเบิกเงินต่างๆ
เรียบร้อยแล้ว และพอถึงวันสอบ
ปรากฏว่า คณะกรรมการสอบบาง
ท่านมาร่วมเป็นกรรมการสอบไม่
ได้ จึงทำาให้ต้องแก้ไขข้อมูลใหม่ 
ซึ่งทำาให้เสียเวลาและสิ้นเปลือง
วัสดุสำานักงาน

นา
งร

ัตต
ิยา

 ท
วีก

ุล 1) สามารถรวบรวมไฟล์ มคอ.3-6 ได้
เกือบครบถ้วน
2) การเขียนวาระงานการประชุมได้
เรียบร้อย

1) มีความรับผิดชอบ
2) ติดตามงาน
3) มีเป้าหมายในการทำางาน

กระบวนการในการติดตามงาน
จากคณาจารย์
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กลุ่มแม่บ้านและคนสวน

ชื่อ-สกุล ความภูมิใจ
ประสบความสำาเร็จ เทคนิค เป้าหมาย

นา
งอ

ุตส
าห

์ ย
ะส

ืบ

ทำางานตามคำาสั่งหรือไม่ใช่คำาสั่งได้
อย่างประสบความสำาเร็จและภาค
ภูมิใจที่ตนเองสามารถทำางานทุกอย่าง
ได้ให้ทันท่วงทีหรือเวลาที่กำาหนดและ
เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย แล้ว
ที่สำาคัญที่สุดในกรณีที่สับเปลี่ยนชั้น
เรียนในการทำาความสะอาดนั้น ทำาให้
ไม่เกิดปัญหากับเพื่อนร่วมงานทุกคน 
และสามารถทำางานได้อย่างสบายใจ

ก่อนการทำางานทุกครั้ง คิดและวางแผนก่อน
การปฏิบัติงานทุกๆครั้งและไม่เคยรังเกียจงาน
ที่ตนเองทำาเลยสักครั้งเดียว ไม่ว่างานจะหนัก
หรือเบาและพร้อมที่จะทำางานทุกอย่างด้วย
ความเต็มใจและภาคภูมิใจ เพราะเป็นคนชอบ
และรักการทำางานแม่บ้านอยู่แล้ว

1) การขัดตึก
2) การปั่นเงา
3) การล้างพัดลม

นา
งภ

ัณ
ฑ

ิรา
  ป

ะล
ะน

่าน

ตั้งแต่ได้ปรับเปลี่ยนมาอยู่ชั้น 1 และ
ชั้น 6 นั้นข้าพเจ้ามีความยินดี และ
ภาคภูมิใจมากที่ได้มาทำางาในจุดนี้
เพราะข้าพเจ้าได้ทำางานที่รับผิดชอบ
และได้บริการอาจารย์ นักศึกษา หรือ
คนที่มาติดต่องานทุกคน

ต้องมีการวางแผน และคิดก่อนทำางานทุก
ครั้งและตรวจเช็คอุปกรณ์การทำางานทุกครั้ง
ก่อนการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้งานออกมาดี 
รวดเร็ว และสะอาดเรียบร้อย

ถ้าทำางานกันเป็นกลุ่มต้องแยกกัน
ทำาทีละชิ้น

นา
งส

มย
งค

์ ไ
ชย

ยา
สืบ

1) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในหน่วยงาน
2) ภูมิใจที่ได้ทำาหน้าที่และปฏิบัติการ
ทำางานเต็มความสามารถ

1) ทำาหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเต็มความ
สามารถ
2) เป็นคนตรงต่อเวลา

การจัดการอบรมให้ความรู้ เพื่อ
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทำางาน
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กลุ่มแม่บ้านและคนสวน

ชื่อ-สกุล ความภูมิใจ
ประสบความสำาเร็จ เทคนิค เป้าหมาย

นา
งอ

ุตส
าห

์ ย
ะส

ืบ

ทำางานตามคำาสั่งหรือไม่ใช่คำาสั่งได้
อย่างประสบความสำาเร็จและภาค
ภูมิใจที่ตนเองสามารถทำางานทุกอย่าง
ได้ให้ทันท่วงทีหรือเวลาที่กำาหนดและ
เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย แล้ว
ที่สำาคัญที่สุดในกรณีที่สับเปลี่ยนชั้น
เรียนในการทำาความสะอาดนั้น ทำาให้
ไม่เกิดปัญหากับเพื่อนร่วมงานทุกคน 
และสามารถทำางานได้อย่างสบายใจ

ก่อนการทำางานทุกครั้ง คิดและวางแผนก่อน
การปฏิบัติงานทุกๆครั้งและไม่เคยรังเกียจงาน
ที่ตนเองทำาเลยสักครั้งเดียว ไม่ว่างานจะหนัก
หรือเบาและพร้อมที่จะทำางานทุกอย่างด้วย
ความเต็มใจและภาคภูมิใจ เพราะเป็นคนชอบ
และรักการทำางานแม่บ้านอยู่แล้ว

1) การขัดตึก
2) การปั่นเงา
3) การล้างพัดลม

นา
งภ

ัณ
ฑ

ิรา
  ป

ะล
ะน

่าน

ตั้งแต่ได้ปรับเปลี่ยนมาอยู่ชั้น 1 และ
ชั้น 6 นั้นข้าพเจ้ามีความยินดี และ
ภาคภูมิใจมากที่ได้มาทำางาในจุดนี้
เพราะข้าพเจ้าได้ทำางานที่รับผิดชอบ
และได้บริการอาจารย์ นักศึกษา หรือ
คนที่มาติดต่องานทุกคน

ต้องมีการวางแผน และคิดก่อนทำางานทุก
ครั้งและตรวจเช็คอุปกรณ์การทำางานทุกครั้ง
ก่อนการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้งานออกมาดี 
รวดเร็ว และสะอาดเรียบร้อย

ถ้าทำางานกันเป็นกลุ่มต้องแยกกัน
ทำาทีละชิ้น

นา
งส

มย
งค

์ ไ
ชย

ยา
สืบ

1) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในหน่วยงาน
2) ภูมิใจที่ได้ทำาหน้าที่และปฏิบัติการ
ทำางานเต็มความสามารถ

1) ทำาหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเต็มความ
สามารถ
2) เป็นคนตรงต่อเวลา

การจัดการอบรมให้ความรู้ เพื่อ
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทำางาน
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ชื่อ-สกุล ความภูมิใจ
ประสบความสำาเร็จ เทคนิค เป้าหมาย

นา
งบ

ัวเ
ขีย

น 
วง

ศ์เ
ขีย

ว

ข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจมากที่ได้มา
ทำางานในตึก 9 เพราะทำางานทุกอย่าง
กับเพื่อนร่วมงานได้อย่างสบายใจ
และมีสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดคือ การที่
ได้เข้ามาทำางานอีกครั้งและครั้งนี้ก็จะ
ทำางานให้ดี และให้เกิดประสิทธิภาพ
มากที่สุด และจะทุ่มเทแรงกายแรง
ใจทำางานให้เกิดประสิทธิภาพและไม่
สร้างปัญหาให้กับคนอื่นๆอีก 
ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณท่านอาจารย์
และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน

การตรวจสอบหรือตรวจเช็คอุปกรณ์ในการ
ทำางานทุกครั้งและวางแผนการทำางานทุกอย่าง
ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติจริง

1) การขัดตึก
2) การปั่นเงา
3) การล้างพัดลม

นา
งณ

ิชพ
ัณ

ณ
์  โ

ฆษ
ิตด

ลย
าพ

ัฒ
น์ 1) ภูมิใจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เต็มความ

สามารถ
2) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในหน่วยงาน
3) ได้รับรางวัลในการปฏิบัติหน้าที่    
ยอดเยี่ยม

1) มีวินัยต่อหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
2) มีความซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา 
3) ใส่ใจในการทำางานทุกด้าน

1) การจัดการอบรมพัฒนา
บุคลิกภาพ
2) การอบรมการใช้เครื่องมือใน
หน่วยงาน
3) อบรมการทำาผลิตภัณฑ์
ทำาความสะอาด เช่น น้ำายาล้าง
จาน น้ำายาถูพื้น  เป็นต้น

นา
งส

าร
ี่ ค

ำาเ
ขื่อ

น

1) ก้าวแรกที่เข้ามาทำางานเป็นแม่บ้าน
อยู่คณะมนุษยศาสตร์ประจำาชั้น 4-5 
งานห้องพักอาจารย์และห้องเรียนแต่
ก็ทำาอย่างเต็มใจและอดทนอาจารย์
เป็นกันเองและรักเคารพอาจารย์ทั้ง
หัวหน้าสำานักงานและน้องเจ้าหน้าที่
ทุกคน
2) ความสำาเร็จคือ ได้คำาชมจาก
อาจารย์เรื่องย้ายไปอยู่สถานที่ทำางาน
ใหม่ ทำาให้อาคารห้องพักห้องเรียนดี
ขึ้นกว่าเก่า และได้รับรางวัล 5ส 
ทุกครั้ง

1) หมั่นดูแลสถานที่ เอาใจใส่ รักสถาบัน
เหมือนเป็นบ้านของตนเอง จัดเก็บเครื่องใช้
น้ำายาเป็นที่สะดวกในการใช้ ในการดูแลและ
ทำาความสะอาดและทำาความสะอาดอาคาร
2) มาทำางานแต่เช้าทำางานก่อนที่เด็กจะมา
เรียนหรือก่อนอาจารย์เข้าห้องพัก

ทำาดีที่สุด ในงานที่รับผิดชอบไม่ว่า
จะเป็นกลุ่มหรือทำาด้วยตนเอง
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ชื่อ-สกุล ความภูมิใจ
ประสบความสำาเร็จ เทคนิค เป้าหมาย

ไม
่มีช

ื่อ

ตั้งเป้าหมายสูงสุดสำาหรับเป้าหมาย
และทำามันจนให้สุดความสามารถ
แม้ว่ามันจะสำาเร็จหรือไม่สำาเร็จ
ก็ตามและผลที่เราทำามันจนสุดความ
สามารถผลลัพธ์ดีๆก็จะตอบแทนเรา
เหมือนกัน

- -

นา
งศ

ิริพ
ร 

ต๊ะ
ตุ้ย

1) ภูมิใจได้ปฏิบัติหน้าที่เต็มความ
สามารถ 
2) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในหน่วยงาน
3) ได้รับรางวัลในการปฏิบัติหน้าที่
ยอดเยี่ยม

มาเช้าๆก่อนที่อาจารย์จะมาสอน มีวินัยต่อ
หน้าที่ที่รับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ และตรงต่อ
เวลา ใส่ใจในการทำางานทุกด้าน

-

นา
งม

าล
ัย 

ขุน
สืบ

1) ภูมิใจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เต็มความ
สามารถ
2) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในหน่วยงาน
3) ได้รับรางวัลในการปฏิบัติหน้าที่
ยอดเยี่ยม

- -

นา
งว

ันเ
พ็ญ

 พ
ุฒ

ใจ
กา

1) ภูมิใจที่ได้รับและปฏิบัติหน้าที่ที่ได้
รับผิดชอบ
2) ได้รับรางวัลในการปฏิบัติหน้าที่ดี
3) ภูมิใจที่ได้ทำาหน้าที่บริการ

1) ทำาหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่ 
2) มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
3) ทำาหน้าที่อย่างมีความสุข

1) ได้รับความรู้จากการอบรม
พัฒนาบุคลิกภาพ
2) ได้รับความรู้ในการปฏิบัติงาน
อย่างมีคุณภาพ
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ชื่อ-สกุล ความภูมิใจ
ประสบความสำาเร็จ เทคนิค เป้าหมาย

นา
งส

าว
ฟอ

งจ
ันท

ร์ 
ก้อ

นแ
หว

น -มีวินัยต่อหน้าที่ที่รับผิดชอบ
-มีความซื่อสัตย์และตรงต่อเวลา
-ใส่ใจในการทำางานทุกๆด้าน

- -

นา
ยค

ำาห
ลว

ง 
 เท

พพ
รม

วง
ค์ เมื่อเราทำางานหรือกวาดสนามเสร็จ 

ทุกครั้งเราก็มีความภูมิใจในการ
ทำางานทุกครั้ง

-ต้องตรวจเช็คอุปกรณ์การทำางานทุกครั้งเพื่อ
พร้อมจะใช้งานในครั้งต่อไป
-ต้องทำาตนเองให้พร้อมที่จะทำางานทุกครั้ง

-



|  โครงการจัดการความรู้12

ชื่อ-สกุล ความภูมิใจ
ประสบความสำาเร็จ เทคนิค เป้าหมาย

ไม
่มีช

ื่อ

ตั้งเป้าหมายสูงสุดสำาหรับเป้าหมาย
และทำามันจนให้สุดความสามารถ
แม้ว่ามันจะสำาเร็จหรือไม่สำาเร็จ
ก็ตามและผลที่เราทำามันจนสุดความ
สามารถผลลัพธ์ดีๆก็จะตอบแทนเรา
เหมือนกัน

- -

นา
งศ

ิริพ
ร 

ต๊ะ
ตุ้ย

1) ภูมิใจได้ปฏิบัติหน้าที่เต็มความ
สามารถ 
2) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในหน่วยงาน
3) ได้รับรางวัลในการปฏิบัติหน้าที่
ยอดเยี่ยม

มาเช้าๆก่อนที่อาจารย์จะมาสอน มีวินัยต่อ
หน้าที่ที่รับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ และตรงต่อ
เวลา ใส่ใจในการทำางานทุกด้าน

-

นา
งม

าล
ัย 

ขุน
สืบ

1) ภูมิใจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เต็มความ
สามารถ
2) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในหน่วยงาน
3) ได้รับรางวัลในการปฏิบัติหน้าที่
ยอดเยี่ยม

- -

นา
งว

ันเ
พ็ญ

 พ
ุฒ

ใจ
กา

1) ภูมิใจที่ได้รับและปฏิบัติหน้าที่ที่ได้
รับผิดชอบ
2) ได้รับรางวัลในการปฏิบัติหน้าที่ดี
3) ภูมิใจที่ได้ทำาหน้าที่บริการ

1) ทำาหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่ 
2) มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
3) ทำาหน้าที่อย่างมีความสุข

1) ได้รับความรู้จากการอบรม
พัฒนาบุคลิกภาพ
2) ได้รับความรู้ในการปฏิบัติงาน
อย่างมีคุณภาพ

ประจำ�ปีงบประม�ณ 2558 | 13

ชื่อ-สกุล ความภูมิใจ
ประสบความสำาเร็จ เทคนิค เป้าหมาย

นา
งส

าว
ฟอ

งจ
ันท

ร์ 
ก้อ

นแ
หว

น -มีวินัยต่อหน้าที่ที่รับผิดชอบ
-มีความซื่อสัตย์และตรงต่อเวลา
-ใส่ใจในการทำางานทุกๆด้าน

- -

นา
ยค

ำาห
ลว

ง 
 เท

พพ
รม

วง
ค์ เมื่อเราทำางานหรือกวาดสนามเสร็จ 

ทุกครั้งเราก็มีความภูมิใจในการ
ทำางานทุกครั้ง

-ต้องตรวจเช็คอุปกรณ์การทำางานทุกครั้งเพื่อ
พร้อมจะใช้งานในครั้งต่อไป
-ต้องทำาตนเองให้พร้อมที่จะทำางานทุกครั้ง

-



|  โครงการจัดการความรู้14

4.4 เกร็ดการจัดการความรู้บุคลากรสายสนับสนุน ประจำาปีงบประมาณ 
2558
 
 ผู้จัดทำาโครงการได้เชิญอาจารย์เป็นวิทยากร แต่เนื่องจากระยะเวลาดำาเนินการ อาจารย์ติดภาระ
กิจอื่น จึงทำาให้ผู้จัดทำาโครงการต้องใช้วิธีการศึกษาเอกสารการอบรมเกี่ยวกับการจัดการความรู้จากแหล่ง
ต่างๆ   มีการนำาความรู้จากการอบรมการจัดการความรู้ เมื่อปี 2552 มาปรับใช้ เริ่มต้นจากการศึกษา
กลุ่มเป้าหมายกำาหนดวัตถุประสงค์การประชุม กำาหนดเนื้อหาตามวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย รวม
ทั้งติดต่อประสานงาน  สิ่งสำาคัญคือ มีการปรับกระบวนการจัดการความรู้ของ ศาตราจารย์นายแพทย์
วิจารณ์ พานิช  ปรับจากคู่มือการสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของสำานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการและสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และปรับจากจากดร.ประพนธ์  ผาสุกยืด  สถาบันส่งเสริม
การจัดการความรู้เพื่อสังคม  ในครั้งนี้ผู้จัดทำากำาหนดกระบวนการจัดการความรู้ 4 ขั้นตอน คือ
 1.หาประเด็นความรู้หลัก /แนวทางแก้ไข  เป้าหมาย   ( ประชุมครั้งที่ 1)
 2.แสวงหาความรู้และสกัดเป็นขุมความรู้       (ประชุมครั้งที่ 2)
 3.แลกเปลี่ยนและนำาไปใช้     (ประชุมครั้งที่ 3 -4)
 4.ติดตามผล สร้างเป็นความรู้ใหม่ และเผยแพร่ต่อไป (ประชุมครั้งที่ 4 หรือจากการประชุมครั้ง
ต่อไป) 
  การนำาเสนอ เสนอข้อมูลโดยเรียงตามลำาดับเนื้อหา นำาข้อความที่สำาคัญใส่ในกระดาษปรุฟ   
เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายมีแม่บ้านร่วมด้วย จำาเป็นต้องหาวิธีการที่กระชับ เข้าใจง่าย และต้องทำาซำา้ มีการ
ใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง เล่าประสบการณ์ที่ทุกคนประสบความสำาเร็จและมีความภาคภูมิใจ ซึ่งเป็นเทคนิคที่
หลายหน่วยงานนำามาใช้   ซึ่งการพูดจะช่วยให้ผู้ที่ไม่ถนัดงานเขียน สามารถสื่อสารข้อมูลได้  และการพูด
ถึงสิ่งที่ประสบความสำาเร็จ จะช่วยให้ผู้พูดรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง  รู้จักเปิดใจให้กว้าง  รู้จักยอมรับเพื่อน  
มีความจริงใจ  ทั้งนี้ได้ตั้งกฎว่า ห้ามทุกคนโต้แย้ง  นอกจากนี้การจัดการความรู้จะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าไม่รู้จัก
นำาไปปรับใช้  ดังนั้นการนำาไปปรับใช้ถือว่าเป็นการต่อยอดของความรู้  จัดเป็นการจัดการความรู้ที่ประสบ
ความสำาเร็จขั้นตอนหนึ่ง  และแม้การพูดถึงความสำาเร็จจะเป็นสิ่งที่ดี  แต่ปัญหาอุปสรรคก็เป็นสิ่งที่ไม่ควร
มองข้าม เพราะเราสามารถนำาปัญหาอุปสรรค มาใช้ในการจัดการหาความรู้เพื่อพัฒนาต่อยอดการพัฒนา
ตนเองได้  
 สิ่งที่สำาคัญอีกประการหนึ่งของการจัดการความรู้ที่ผู้จัดมอง ได้แก่ การจัดการความรู้ควรเริ่มจาก
ตัวเองก่อน และสามารถนำาไปใช้งานจริงได้  จึงจะเห็นความสำาคัญในการพัฒนาในระดับงาน ระดับหน่วย
งานต่อไป   รูปแบบการจัดการความรู้ที่ผู้จัดใช้เป็นรูปแบบการจัดการความรู้ของดร.ประพนธ์  ผาสุขยืด   
เป็นวงจรที่เริ่มจากตัวเอง ได้แก่ เรียนรู้ก่อนทำา   เรียนรู้ระหว่างทำา  และเรียนรู้หลังทำา
 เรียนรู้ก่อนทำา  หมายถึง  ก่อนเริ่มงานทุกคนต้องมีการเริ่มศึกษา ทำาความเข้าใจในภาระงาน
ให้ชัดเจนก่อนว่า ภาระงานของตนเองคืออะไร  เกี่ยวข้องกับอะไร  โดยอาจศึกษาด้วยตนเอง ศึกษาจาก
เอกสาร เทคโนโลยี  เพื่อร่วมงาน หรือผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ
 เรียนรู้ระหว่างทำา  หมายถึง ระหว่างทำางานควรมีการทบทวนให้บ่อยครั้ง เพื่อจะได้ทบทวนขั้น
ตอนต่างๆว่า    กำาลังเดินไปถูกทางหรือไม่  ถูกต้องตามจุดหมายหรือเป้าหมายหรือไม่ เพื่อจะได้แก้ไขทัน
ท่วงที
 เรียนรู้หลังทำา  หมายถึง มีการทบทวนงานที่ทำาหลังจบงานแต่ละงานว่า   อะไรบ้างที่ทำาแล้วดี 
อะไรบ้างที่ต้องปรับปรุง เพื่อบันทึกไว้เป็นบทเรียน  
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 ในรูปแบบดังกล่าวยังมีวงจรภายนอกซึ่งหากดำาเนิน
เคลื่อนท่ีตลอดเวลาจึงจะเป็นการการจัดการความรู้ท่ีสมบูรณ์  
สำาหรับวงจรภายนอก ได้แก่   
 1.มีแหล่งเรียนรู้ท่ีได้มาจากการค้นหาหรือการคบหา 
วิเคราะห์พิจารณา นำามาประยุกต์ และคว้ามาใช้ได้     
 2.มีปัจจัยที่ส่งเสริม  อาทิ มีผู้นำา  มีเป้าหมายร่วมกัน  มี
การกำาหนดหลักการสำาคัญ
 3.มีการวิเคราะห์ (เคี่ยว) จนเกิดผลึก เป็นองค์ความ
รู้ของตนเองของงาน และของหน่วยงานตามลำาดับ และทุกคน
สามารถนำาความรู้เหล่านี้มาพัฒนาปรับใช้ตามความเหมาะสม
ต่อไป
 4.มีผลงานที่เด่นชัด  ได้แก่ มีคู่มือปฏิบัติงาน มีแหล่ง
ความรู้ในระดับบุคคล  องค์กร  ในเวบไซต์ เป็นต้น

4.5 ประเด็นความรู้ที่สมาชิกสรุปในการ
ประชุมครั้งที่ 1 
 จากการที่ทุกคนได้เล่าเรื่องความสำาเร็จ เทคนิค และ
เป้าหมายของการทำางานนั้น สำาหรับเทคนิคที่ส่วนใหญ่กล่าว
ถึง และหรือควรมี อาทิ ความขยัน รู้จักเพิ่มพูนทักษะที่หลาก
หลาย รักงาน มีความรับผิดชอบ ใช้เทคโนโลยีเป็น และอดทน 
เป็นต้น ส่วนเป้าหมายที่ประชุมต้องการดำาเนินการจัดการความ
รู้ มีจำานวน 3 เรื่อง ได้แก่

1)เรื่องการจัดทำาขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละคนเฉพาะ 
2)เรื่อง การจัดเก็บเอกสาร
3)เรื่อง การจัดอบรมทักษะเฉพาะ เช่น จัดอบรมเรื่องการเขียน
โปสเตอร์ การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การวิจัย ทั้งนี้ผู้จัดได้ประสาน
กับศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง และได้ดำาเนิน
การจัดการอบรมเรื่องการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เรียบร้อยแล้ว 

5.  สรุปการประชุมจัดการความรู้ ครั้งที่ 2 

5.1 วัตถุประสงค์ 
     เพื่อปฏิบัติตามแผนและตามมติที่ประชุมจัดประชุมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2  
5.2 เป้าหมาย
 การจัดการความรู้ครั้งที่ 2 ที่ประชุมมีมติเห็นว่าหากให้บุคลากรแต่ละคนพูดเรื่องราวต่างๆของ
ตนเอง เหมือนการประชุมการจัดการความรู้ครั้งที่ 1  ข้อมูลอาจจะซำา้ๆ  ทำาให้เกิดการเบื่อหน่าย และไม่
สามารถแก้ไขปัญหาได้  ดังนั้นหากจะแก้ปัญหาการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน จึงเห็นว่าควร
ร่วมกันช่วยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาอุปสรรคและโอกาส เพื่อที่จะนำาเสนอผู้บริหาร หรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างราบรื่น 
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5.3 ความรู้ที่ได้จากผลการวิเคราะห์

จุดแข็ง
1. อุปกรณ์ครบ
2. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ
3. มีระบบจัดการเอกสารที่ดี
4. มีความกระตือรือร้นในการทำางาน
5. มีความสามัคคีในองค์กร
6. ทำางานได้ตามเวลาตามที่กำาหนด
7. งบประมาณเพียงพอ
8. นักศึกษาให้ความร่วมมือ

จุดอ่อน
1. อุปกรณ์ชำารุด และสูญหาย
2. บุคลากรไม่เพียงพอ
3. เอกสารต้องแก้ไขหลายครั้ง
4. อุปกรณ์ไม่เพียงพอ (เครื่องถ่ายเอกสาร)
5. อาจารย์แจ้งข้อมูลไม่ครบถ้วน(ข้อสอบ) และส่ง
ข้อสอบช้า
6. ไม่มีอำานาจในการตัดสินใจในบางคน
7. ไม่มีโทรศัพท์ภายใน(ห้องสมุด)
8. รับผิดชอบงานหลายอย่าง
9. การเผยแพร่ข้อมูลยังไม่ครบถ้วน ทั่วถึง

อุปสรรค
1.ความหลากหลายของผู้ใช้บริการ
    - อาจารย์  ไม่เข้าใจระบบการปฏิบัติงาน
 ไม่ทำาตามระบบ ไม่ทำาตามขั้นตอน
    -นักศึกษา ไม่เข้าใจระบบการปฏิบัติงาน
    -บุคคลภายนอก ไม่ได้ประสานงานล่วงหน้า ไม่
เข้าใจระบบการทำางาน
2. งานด่วน
3.มีปัญหาด้านการติดต่อประสานงานกับอาจารย์
4. อาจารย์ไม่เข้าใจระเบียบงานพัสดุ
5. การเข้าใจไม่ตรงกันระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา
6.การสื่อสารภายในองค์กรไม่ทั่วถึงและตรงกัน
7.การติดตามเอกสารได้ไม่ครบตามระยะเวลาที่
กำาหนด  
8.ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วน

โอกาส
1.ขอซื้ออุปกรณ์ใหม่ได้
2.มีเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน
3.หน่วยงานภายนอกจัดอบรม
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6.1 เป้าหมาย  
 หาตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมประชุมการจัดการความรู่
ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ  ซึ่งจัดโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลำาปาง

6.2 ขั้นตอน   
 ให้บุคลากรทุกท่านนำาเสนอข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ในงานที่ตนเองรับ
ผิดชอบ และการจัดทำาเอกสาร

6.3 ผลการประชุม 
    6.3.1 ที่ประชุมมีมติให้ นางเจนจิรา  เชิงดี  ตำาแหน่ง นักวิชาการ
ศึกษา เข้าร่วมการจัดการความรู้ร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร
    6.3.2 ให้บุคลากรทุกท่านนำาบันไดความสำาเร็จทั้ง 5 ขั้น ไปทดลอง
ใช้ เพื่อนำามาพูดคุยแลกเปลี่ยนผลที่เกิดขึ้นในการประชุมครั้งที่ 4

6.  สรุปการประชุมจัดการความรู้ ครั้งที่ 3

7.  สรุปการประชุมจัดการความรู้ ครั้งที่ 4

7.1 วัตถุประสงค ์
      7.1.1 เพื่อเป็นไปตามแผนโครงการจัดการความรู้ 
   7.1.2เพื่อติดตามผลการนำาการจัดการความรู้ของ
สมาชิก ได้แก่ นางเจนจิรา  เชิงดี ไปประยุกต์หรือต่อยอดใน
งานของตนเอง
 
7.2 ขั้นตอน
      1) ประธาน ได้แก่ อาจารย์พงศธร  คำาใจหนัก กล่าว
เปิดการประชุมและพูดถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
การจัดการประชุมครั้งที่ 4
      2) ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละคนพูดถึงการนำาเทคนิคการ
จัดการความรู้ที่ประสบผลสำาเร็จ นำาไปประยุกต์หรือปรับ
ใช้ในงานของตนเอง  ประธานในที่ประชุม และหัวหน้า
สำานักงาน ได้กล่าวเพิ่มเติม ชี้แนะในส่วนที่จะพัฒนางานให้
สอดคล้องกับความต้องการหรือเป้าหมายของทางคณะมาก
ขึ้น โดยเน้นย้ำาจะจัดประชุมในรอบต่อไป
         3) นางเจนจิรา  เชิงดี นำาเสนอข้อมูลในรูปแบบ pow-
erpoint  เพื่อให้ที่ประชุมช่วยเพิ่มเติมแนะนำา เพื่อนำาเสนอ
ที่ประชุมการจัดการความรู้ในระดับมหาวิทยาลัย 
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7.3.ผลที่ได้ 
     7.3.1 ความรู้ เรื่อง การขออนุญาตไปราชการ โดยนางจันทร์ฟอง  มงคล เป็นผู้เล่าประสบการณ์ 
      7.3.1.1 การวางแผนศึกษาข้อมูลก่อนเดินทางไปราชการ
                    -  ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ต้องทำาขออนุญาตล่วงหน้าประมาณ 1-2 วันเช่นการไปราชการจะ
ต้องแนบเอกสารอะไรบ้าง 
                 - ถ้าเบิกค่าใช้จ่ายต้องคิดคำานวณ เช่น ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นต้น
                    -  ดูว่ามีการสอนถ้ามีการสอนให้แนบขออนุญาตสอนชดเชยหรือมอบหมายงาน    เป็นต้น
  7.3.1.2 วิธีการที่ช่วยสนับสนุนการขออนุญาตไปราชการ
                    - มีคู่มือการคิดคำานวณในการดูรายละเอียด เช่น ถ้าเบิกค่าใช้จ่ายจะมีการคิดคำานวณ การ
เบิก สามารถรับแบบฟอร์มได้ที่ในล๊อกเกอร์สำานักงานคณบดีคณะฯ
                    - สามารถสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่ของคณะฯ ได้
  7.3.1.3 การดำาเนินงานและติดตามผลของการเดินทางไปราชการ 
                    - มีขั้นตอนการดำาเนินงานของการเดินทางไปราชการโดยสำานักงานได้ประชาสัมพันธ์ของใน
เฟสของคณะฯ และคู่มือสามารถดูรายละเอียดได้
                    - เจ้าหน้าที่ธุรการช่วยดูรายละเอียดของเอกสารให้
                    - เมื่อคำาสั่งอนุมัติแล้ว ธุรการประสานแจ้งผู้ขออนุญาตไปราชการได้รับทราบติดต่อทาง
โทรศัพท์ ทางไลน์ หรือเฟสบุค เป็นต้น
           7.3.1.4 ประเมินผลความสำาเร็จ
                    - ผู้ขออนุญาตเดินทางไปราชการสามารถรับคำาสั่งได้ภายใน 1 วัน 
  7.3.1.5  การปรับปรุงกระบวนการ
                    -  ผู้ขออนุญาตไปราชการบางท่านจะขอด่วนส่งวันนี้ จะไปราชการวันนี้ค่ะ   ปรับปรุงโดย
การประสานแจ้งให้ผู้ขออนุญาตไปราชการส่งล่วงหน้าก่อนวันหรือสองวัน
  7.3.1.6 สามารถนำามาพัฒนากระบวนการต่อไป
           - ผู้ขออนุญาตไปราชการรับทราบและดำาเนินการ

7.4  ความรู้เพิ่มเติมจากการสอบถามและข้อเสนอแนะ 
ที่ประชุมสอบถามและได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสมาชิกดังนี้
 นางจันทร์ฟอง  มงคล
  1) หลักฐานอยู่ในล็อกเกอร์บางส่วน  ขอให้ผู้ปฏิบัติงานเพิ่มช่องทางชี้แจงให้ครอบคลุมทุก
กลุ่มและให้ระบุระยะเวลาการปฏิบัติแต่ละขั้นตอนด้วย
  2) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน นั้นสำานักงานคณบดีได้ดำาเนินการไว้แล้ว ขอให้นำารูปแบบบางส่วน
ตามมาตรฐานสากลไปประยุกต์ใช้  
 นางรัตติยา  ทวีกุล  เพิ่มเติมว่า  การรับส่ง-เกรด มีผลอย่างไรต่อนักศึกษา อาจารย์ ผู้เกี่ยวข้อง 
เพื่อจะเป็นประโยชน์ในการจัดทำาลักษณะการปฏิบัติงานของตนเอง
 นางสาวพัชราวรรณ  กันทะวงศ์ เพิ่มเติมการจัดเรียงลำาดับก่อนหลังผู้มาขอรับบริการ เพื่อจะได้
ทำาให้สำาเร็จทันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนดไว้
 นางสาวระวีวรรณ  แสนปั๋ง ให้ศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ เกี่ยวกับงานพัสดุและการเงินให้
มากขึ้น
 นางสาวปิยะนันทน์  จ๊ะเฮิง และนางสาวนฤทัย  นภาสกุลคู  ให้ไปเพิ่มการเขียนขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานตามคำาสั่งที่ได้รับมอบหมายงานเมื่อต้นปีการศึกษาที่ผ่านมา
        ถึงแม้ว่าในการประชุมครั้งนี้บุคลากรจะได้นำาเสนอข้อมูลการปฏิบัติงานที่นำาบันไดความสำาเร็จของ 
นางเจนจิรา  เชิงดี ไปปรับใช้ แต่ยังมิได้จัดทำาเป็นเอกสาร ที่ประชุมจึงขอให้บุคลากรทุกท่าน
       1) จัดทำาขั้นตอนการปฏิบัติงานของตนเองเพื่อสรุปและเผยแพร่ต่อไป
       2) การจัดประชุมครั้งต่อไป ขอให้แต่ละท่านได้นำาความรู้ในแต่ละขั้นตอนมานำาเสนอ เพราะบาง
งานมีรายละเอียด  อาทิ ใช้ระยะเวลาเท่าไร  มีระเบียบอะไรบ้าง  งานมีลักษณะเป็นอย่างไร เพื่อนำาเสนอผู้
เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
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นางจนัทรฟ์อง  มงคล 
เจา้หนา้ทีบ่รหิารงานทั่วไป 

 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขัน้ตอนการด  าเนนิการด  าเนนิงานขออนญุาตไปราชการ 

กรอกแบบ ปร.1 บันทกึขออนุญาตไปราชการ  

(รับแบบฟอร์มที่คณะฯ)   1   
11 

2 

 

3 

4 

5 

ถ้ามีการเบิกค่าใช้จ่ายให้งานแผนตัดยอดจากงบ                  

 ถ้าไม่เบิกค่าใช้จ่ายไม่ต้องตัดยอดงบประมาณ  (5 นาที) 

น าเสนอหัวหน้าส านักงานคณบด ีตรวจสอบความถูกต้อง (5 นาท)ี 

 

 ผู้ขออนญุาตไม่ใช้บริการจากฝ่ายยานพาหนะ   

 

ลงทะเบียนรับแบบขออนุญาตไปราชการ (ปร.๑) (5 นาที) 

 น าเสนอหัวหน้าส านักงานคณบดีตรวจสอบความถูกต้อง (5 นาที) 

ธุรการจัดท าค าส่ังขออนุญาตไปราชการ (10 นาที) 

6 

7 

8 

9 

รับแบบ ปร.1จากผู้ขออนุญาตเดินทางไปราชการ                                  

ธุรการตรวจดูความถูกต้องในแบบ ปร.1 ( 3 นาที) 

10 

11 

ผู้ขออนญุาตใช้บริการจากฝ่ายยานพาหนะ (15 นาที) 

 
ผ่านรองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ (10 นาที) 

กอ 
เสนอคณบดีพิจารณาลงนาม (15 นาที) 

 

 น าเสนอหัวหน้าส านักงานคณบดีตรวจสอบความถูกต้อง (5 นาที) 
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ธุรการสแกนค าส่ัง และเก็บต้นฉบับเข้าแฟ้มประจ าเดือน 

 

ส าเนาประสานแจ้งผู้ขออนุญาตไปราชการรับค าส่ัง (5 นาที) 
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น าเสนอคณบดลีงนามค าส่ังไปราชการ (5 นาที) 
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แผนภมู ิ(Flow Chart) 
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บันทึกข้อความแจ้งก าหนดการส่งผลการเรียน  

ตามท่ีกองบริการการศึกษาก าหนด 

ปร๊ินใบกรอกผลการเรียน(ทบ.5) จากระบบ เป็นรายวิชา  

และจัดส่งให้คณาจารย์เป็นรายบุคคล 

อาจารย์ผู้สอนกรอกผลการเรียน 

เสนอประธานสาขาวิชาตรวจสอบ พร้อมลงนามและกรอกวันท่ี 

คณะรับผลการเรียน และตรวจสอบการกรอกผลการเรียน  

เสนอคณบดีพิจารณาลงนามอนุมัติและกรอกวันท่ี 

รายงานผลการเรียนเสนอคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติผลการ

เรียน  

เสนอประธานคณะกรรมการประจ าคณะ(คณบดี) ลงนามอนุมัติ พร้อมกรอกวันท่ี 

ส่งผลการเรียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ส่งงานทะเบียนและประมวลผล  

นักศึกษาระดับปริญญาโท ส่งบัณฑิตศึกษา 

ส าเนาส่งให้อาจารย์ผู้สอน 1 ชุดส าเนาเก็บคณะ 1 ชุด  

โดยเก็บเข้าแฟ้มตามสาขาวิชาท่ีอาจารย์ผู้สอนสังกัด 

ผลการเรียนไม่ถูกต้อง 

หรือไม่เป็นไปตามระเบียบ 

ผลการเรียนไม่ถูกต้อง 

หรือไม่เป็นไปตามระเบียบ 

 

ผลการเรียนไม่ถูกต้อง 

หรือไม่เป็นไปตามระเบียบ 

 

ผลการเรียนไม่ถูกต้อง 

หรือไม่เป็นไปตามระเบียบ 

 

ตรวจสอบการส่งผลการเรียน 

ในกรณีท่ียังไม่ได้จัดส่งตาม

ก าหนด จัดท ารายงานเสนอ

คณบดีเพื่อพิจารณา 
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นายอเุทน  หนิออ่น 
นกัวชิาการศกึษา 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบุผลผลิต 

ระบุประเด็นกลยุทธ์ 

ก าหนดโครงการ 

ก าหนดระยะเวลาสิ้นสุด 

ก าหนดงบประมาณ 

ระบุประเภทรายจ่าย 

ระบุรายการจ่าย 

ก าหนดรายละเอียดการจ่าย 

ระบุแผนงาน 
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นางสาวพชัราวรรณ  กนัทะวงศ ์
ผูป้ฏบิตังิานบรหิาร 

 

  

 

 

 

 

 

 

PO 

 

 

ขออนมุัติโครงการ 

ขออนญุาตซื้อ/จ้าง/เช่า 

คณบดีอนุมัติ 

กรณียอดเงินเกิน 5,000 

จัดท าใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า 

คณบดีอนุมัติ 

คณบดีอนุมัติ 

ซื้อ/จ้าง/เช่า 

คณบดีอนุมัติ 

ด าเนินโครงการ 

เก็บหลักฐานการใช้จ่าย 

แนบหลักฐานการเบิกจ่าย 

เช่น  ใบส่งของ , ใบส าคัญรับเงิน 

กรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับ

ตรวจรับเอกสาร 

ตรวจสอบเอกสาร 

เอกสารครบถ้วน 

**ตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขาย 

การเงิน 
ตรวจสอบ 

ส่งไปยังพัสดุกลาง 

กรณียอดเงินเกิน 5,000 

จัดท าระบบ e-GP 
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คณบดีอนุมัติ 

กรณียอดเงินเกิน 

5,000 

จัดท าใบสั่งซ้ือ/จ้าง/เช่า คณบดีอนุมัติ 

อนุมัติ 

ซื้อ/จ้าง/เช่า 

คณบดีอนุมัติ 

ด าเนินโครงการ 

เก็บหลักฐานการใช้จ่าย 

แนบหลักฐานการเบิกจ่าย 

เช่น  ใบส่งของ , ใบส าคัญรับเงิน,บิลเงินสด และอืน่ๆ 

กรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับตรวจรับเอกสาร 

ตรวจสอบเอกสาร 

เอกสารครบถ้วน 

การเงิน 
จัดท าระบบ e-GP 

 

กรณียอดเงินเกิน 5,000 

 

อนุมัติ 
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ขออนมุัติโครงการ 

ผู้ขอเขยีนแบบ ตทก. 

คณบดีอนุมัติ 

รองคณบดี/ผูม้อบอ านาจลงนาม

ตรวจสอบแผนงานและลงนาม 

คณบดีอนุมัต ิ

ด าเนินโครงการ แนบหลักฐานการจ่าย     

(ใบส าคัญจ่ายและเอกสารอืน่ๆ) 

 

ตัดยอด/ตรวจสอบเอกสาร 

ขออนญุาตเบิกเงิน 

คณบดีอนุมัต ิ

การเงิน 

ตรวจสอบงบประมาณ 

งบแผ่นดิน 
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เขียนแบบขออนญุาตไปราชการ 

ไปราชการ 

 อนุมัติ 

เขียนแบบรายงานเดินทางไปราชการ พร้อมแนบหลักฐาน 

เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารขออนุญาตเบิกเงิน 

ตรวจสอบหลักฐาน 
เอกสารครบและถูกต้อง 

คณบดีอนุมัต ิ

หัวหน้าส านักงานลงนามพร้อมตรวจสอบ 

การเงิน 

ท าการเบิกจ่าย 
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นางสาวเยาวภา  แปงเสน 
เจา้หนา้ทีช่ว่ยปฏบิตังิาน

 
 

 
            
            
            

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบกับทางงานการเงินของมหาวิทยาลัยว่าติดเงนิยืมหรอืไม่ 

ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ติดเงนิยืม จึงจะสามารถยมืเงินได ้

ติดต่อขอรับสัญญายืมเงินได้โดยผ่านทางคณะหรือติดตอ่ขอรับ

ได้โดยตนเองที่งานการเงิน 

เมื่อได้สัญญายมืเงินแล้วกรอกรายละเอียด 

ในสัญญายืมเงิน พร้อมแนบเอกสาร 

เอกสารทีต่อ้งแนบ 

กบัสญัญายมืเงนิ 

1.กรณยีมืไปราชการ 

-หนังสือแจ้งให้ไปเข้าร่วมการอบรม,ประชุม,หรือสัมมนาที่ได้รับอนุญาต 

-ค าสั่งไปราชการ         -ตารางอบรม 

-เอกสารแนบใช้ตัวจริง 1 ชุดและส าเนา 1 ชุด 

2.กรณยีมืเงนิโครงการ/ประชมุ/จดัอบรม 

-โครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 

-ตารางการอบรม หรือประชุมสัมมนาหรอืก าหนดการตามโครงการ 

-หนังสอืแจ้ง/ค าสั่งให้ไปอบรมหรอืสัมมนา 

-หนังสอืเชิญวิทยากร(กรณีเบิกค่าตอบแทนวิทยากร) 

ตรวจสอบความถูกตอ้งและน าเอกสารสัญญายมืเงินส่งงานการเงิน 

โดยผ่านทางคณะหรอืน าส่งได้ด้วยตนเอง 

การยืมเงินทุกกรณ ี   ต้องยืนสัญญายมืเงินล่วงหน้า 5 วัน 
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กรณีเอกสารไม่ครบ/มีการแก้ไข 

 

เอกสารครบถ้วน 

เอกสารถูกต้องครบถ้วน 

 

รับใบเบิกค่าใช่จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จากผู้ขออนญุาตไปราชการ 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน  

เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 

 

ส่งคืนผูข้อเบิกค่าใช้จ่าย 

เดินทางไปราชการ 

  แนบฟอรม์รับงาน (ใบสีชมพ)ู 

  หัวหน้าส านักงาน ตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าที่พัสดุท าการเบิกจ่าย 

  หัวหน้าส านักงานลงนาม 

      รองคณบดีลงนาม 

คณบดีอนุมัต ิ การเงิน  ลงทะเบียนหนังสอืส่ง 
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นางสาวเยาวภา  แปงเสน 
เจา้หนา้ทีช่ว่ยปฏบิตังิาน
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นางสาวระววีรรณ  แสนปัง๋ 
เจา้หนา้ทีช่ว่ยปฏบิตังิาน
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นางสาวจฑุามาศ  สวุมิลเจริญ 
                                                                                         เจา้หนา้ทีช่ว่ยปฏบิตังิาน 

 

1.  

2.  

3.  

4. 
 

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

 

 

 

 

 

 

 

 



|  โครงการจัดการความรู้32

 

นางสาวระววีรรณ  แสนปัง๋ 
เจา้หนา้ทีช่ว่ยปฏบิตังิาน

 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประจำ�ปีงบประม�ณ 2558 | 33

นางสาวจฑุามาศ  สวุมิลเจริญ 
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นางสาวทานตะวนั  แปงจติต ์
เจา้หนา้ทีส่าขาวชิาการบรหิารและพฒันาประชาคมเมอืงและชนบท 

 

1. 
 

2. 
 

3. 
  

4. 

 

5.  
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START 

 
แจ้งให้นักศึกษามายื่นเรื่องสอบ โดยรับครั้งละ 5 คน 

 

 

สอบถามอาจารย์แตล่ะท่านว่ามีความสะดวก 

ที่จะสอบตามวนัเวลาที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่? 

 

  

 

 

ก าหนดวนั เวลา และสถานที่สอบอย่างเป็นทางการ  

 

แจ้งประชาสัมพนัธ์ก าหนดการสอบใหน้ักศึกษาที่จะขึน้สอบและคณะกรรมการสอบทราบทางเฟสบุ๊คและโทรศัพท์ 

 

 

จัดท าเอกสารประกอบการสอบ เช่น ค าสั่งสอบปอ้งกนั ,หนังสอืเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

เป็นคณะกรรกการสอบ และเอกสารเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบ 

 

ด าเนินการสอบตามวนัเวลา ที่ก าหนด 

 

 

จ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการสอบ 

 

จบงาน  

สะดวก    ไม่สะดวก 

นัดหมายวันสอบอีกคร้ัง 
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นางสาวทานตะวนั  แปงจติต ์
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ประจำ�ปีงบประม�ณ 2558 | 35

 

START 

 
แจ้งให้นักศึกษามายื่นเรื่องสอบ โดยรับครั้งละ 5 คน 

 

 

สอบถามอาจารย์แตล่ะท่านว่ามีความสะดวก 

ที่จะสอบตามวนัเวลาที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่? 
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จบงาน  

สะดวก    ไม่สะดวก 

นัดหมายวันสอบอีกคร้ัง 
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นางสาวปยิะนนัท ์ จะ๊เฮงิ  

ต าแหนง่ เจา้หนา้ทีช่่วยปฏบิตังิาน 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศรับข้อเสนอโครงร่างงานวิจัย แบ่งเปน็  2  ประเภท  

*จัดท าบันทึกข้อความพรอ้มแนบประกาศรับขอ้เสนอโครงการวิจัยให้ทั้ง 11 สาขาวิชา โดยให้

สง่ข้อเสนอภายใน 15 วันนับตั้งแต่วนัที่ประกาศรับขอ้เสนอโครงร่างงานวิจยั  

 
2.งบประมาณแผ่นดนิ  

- การวิจัยองค์ความรู้เพื่อการพฒันาชุมชน 

และท้องถิน่  

-การวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพฒันา

ชุมชนและทอ้งถิน่  

 

1.งบประมาณรายได้  

- การวิจัยตามศาสตร์ในของแต่ละสาขาวิชา  

 

ประชุมคณะกรรมการการส่งเสริมและบรหิารงานด้านการด้านการวิจัย  

*    วิพากย์และพิจารณาข้อเสนอโครงร่างงานวิจัยเพื่อคัดเลอืกจัดท าประกาศผู้ที่ได้รับ

ทุนอุดหนนุการวิจัย  

 

- จัดท าประกาศผู้ที่ได้รับเงนิอุดหนนุการวิจัย  

- จัดท าบันทึกขอ้ความโปรดลงนาประกาศทนุอุดหนนุการวิจัยส าหรับอาจารย์เสนอตอ่อธิการบดี  

- ท าบันทึกขอ้ความพรอ้มแนบประกาศทนุอุดหนนุการวิจัยส าหรับอาจารย์ให้ทั้ง 11 สาขาวิชาและ

ติดบอร์ดประชาสัมพนัธ์ในคณะฯ Facebook  
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สัญญาทนุวิจัย 

เซ็นสัญญาทุนวิจยั (ภายใน 7 วันนบัตั้งแต่วนัที่อธิการลงนามประกาศทนุอุดหนนุการวิจัย) 

 

 

 

2.2 เซน็สญัญาทนุวจิยั เอกสารประกอบในการเซน็สญัญาทนุวจิยั 

- สัญญาทุนวิจัยจ านวน 2 ฉบับ 

-โครงร่างงานวิจัย 

- ส าเนาประกาศทนุอุดหนนุวิจยั 

- เอกสารแนบหมายเลข 1 

หมายเหต ุ......งบประมาณไม่เกิน 50,000 บาท ผู้ให้ทุนเปน็ คณบดีคณะฯ (งบประมาณ

รายได้) 

......งบประมาณตั้งแต่  60,000 บาทขึน้ไป ผู้ให้ทุนเปน็ อธิการบดี (งบประมาณแผ่นดนิ) 
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บนัไดสู่ความส าเร็จ
ของการสนบัสนุนการบรูณาการการเรียน
การสอนกบัการบริการวิชาการและการวิจยั

ผลจากการแลกเปล่ียนเรียนรูร่้วมกนั จึงน ามาสู่การ
คดัเลือกแนวปฏิบติัท่ีดี

ในการปฏิบติังานของบุคลากรในคณะ เพ่ือเป็นตน้แบบ

นางเจนจิรา  เชิงดี 
นกัวิชาการศึกษา (งานประกนัคุณภาพการศึกษา)

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์
มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง

1

ค าน า

 การจดัการความรู ้คือ การรวบรวมองคค์วามรูท่ี้มีอยู ่
ในส่วนราชการซ่ึงกระจดักระจายอยูใ่นตวับุคคลหรือเอกสาร 
มาพฒันาใหเ้ป็นระบบ เพ่ือใหทุ้กคนในองคก์รสามารถเขา้ถึง
ความรู ้และพฒันาตนเองใหเ้ป็นผูรู้ ้รวมทัง้ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ อนัจะส่งผลใหอ้งคก์รมีความสามารถในเชิง
แขง่ขนัสูงสุด โดยท่ีความรูมี้ 2 ประเภท คือ 1. ความรูท่ี้ฝังอยูใ่น
คน (Tacit Knowledge) เป็นความรูท่ี้ไดจ้ากประสบการณ ์
พรสวรรคห์รือสัญชาติญาณของแตล่ะบุคคลในการท าความ
เขา้ใจในส่ิงตา่งๆ เป็นความรูท่ี้ไมส่ามารถถา่ยทอดออกมาเป็น
ค าพูดหรือลายลกัษณอ์กัษรไดโ้ดยงา่ย เชน่ ทกัษะในการท างาน 
งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็น
ค ว า ม รู้ แ บ บน า ม ธ ร ร ม  2 .ค ว า ม รู้ ท่ี ช ัด แ จ ้ง  ( Explicit 
Knowledge) เป็นความรูท่ี้สามารถรวบรวม ถา่ยทอดได ้โดย
ผา่นวิธีตา่ง ๆ เชน่ การบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทฤษฎี 
คูมื่อตา่ง ๆ และบางครั้งเรียกวา่เป็นความรูแ้บบรูปธรรม

3

เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เป็นไปอยา่งมีระบบและมีประสิทธิภาพท่ีดี  จึงไดน้ าการจดัการ
ความรู ้(Knowledge Management) ซ่ึงเป็นระบบการจดัการท่ี
สามารถก าหนดข้ึน และน าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม โดยได ้
ด า เนินการจัดวางระบบการจัดการความรู้ และ แผนการ
ด าเนินงาน ไวเ้พ่ือท่ีจะใหมี้การ รวบรวม จดัระบบ เผยแพร่ ถา่ย
โอนองคค์วามรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ ปฏิบติังานของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใหส้ามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้น
สถานการณ์ตา่ง ๆ ไดท้นัเวลา และทนัเหตุการณ์ และส่งผลให ้
การปฏิบติังานของบุคลากรในคณะ มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงส่งผลใหค้ณะฯบรรลุเป้าหมายตามวิสยัทศัน์พนัธ
กิจ และเป็นองคก์รแหง่การเรียนรู(้Learning Organization ) 

  คณะกรรมการจดัการความรู ้
คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง

ประจ าปีการศึกษา 2557

4

กรอบแนวคิด จึงไดห้าเทคนิคหรือขัน้ตอนการปฏิบติังาน 
เพ่ือสนบัสนุนการด าเนินงานของคณะใหป้ระสบผลส าเร็จ

ดงัน้ี

5

กรอบแนวคิด วิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์
ปัญหาการปัญหาการ
ท างานท่ีเกิดข้ึนท างานท่ีเกิดข้ึน

คณะก าลงัประสบคณะก าลงัประสบ
ปัญหาอะไรบา้งท่ีปัญหาอะไรบา้งท่ี
รนุแรง เร่งด่วน รนุแรง เร่งด่วน 
จะตอ้งแกไ้ขทนัทีจะตอ้งแกไ้ขทนัที

จากผลก า รป ร ะ เ มิ น คุณภาพ
การศึกษา ในปีการศึกษา 2556 ท่ี
ผา่นมา พบวา่ การบูรณาการการ
เ รี ยนการสอนกับกา รบ ริก า ร
วิชาการและการวิจยั ของคณะยงั
ไ ม่บ ร ร ลุ เ ป้ า ป ร ะ ส ง ค์ ท่ี ต ั้ ง ไ ว ้
เน่ืองจากมีจ านวนหลายโครงการท่ี
มีการบูรณาการท่ียงัไมช่ดัเจน จึง
ท า ให ้ผลการประ เ มิน คุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑก์ารประเมิน
ดา้นการบูรณาการการเรียนการ
สอนกบัการบริการวิชาการและการ
วิจยัอยูใ่นระดบัพอใช ้จึงจ าเป็นตอ้ง
แกไ้ขทนัที
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บนัไดสู่ความส าเร็จ
ของการสนบัสนุนการบรูณาการการเรียน
การสอนกบัการบริการวิชาการและการวิจยั

ผลจากการแลกเปล่ียนเรียนรูร่้วมกนั จึงน ามาสู่การ
คดัเลือกแนวปฏิบติัท่ีดี

ในการปฏิบติังานของบุคลากรในคณะ เพ่ือเป็นตน้แบบ

นางเจนจิรา  เชิงดี 
นกัวิชาการศึกษา (งานประกนัคุณภาพการศึกษา)

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์
มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง

1

ค าน า

 การจดัการความรู ้คือ การรวบรวมองคค์วามรูท่ี้มีอยู ่
ในส่วนราชการซ่ึงกระจดักระจายอยูใ่นตวับุคคลหรือเอกสาร 
มาพฒันาใหเ้ป็นระบบ เพ่ือใหทุ้กคนในองคก์รสามารถเขา้ถึง
ความรู ้และพฒันาตนเองใหเ้ป็นผูรู้ ้รวมทัง้ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ อนัจะส่งผลใหอ้งคก์รมีความสามารถในเชิง
แขง่ขนัสูงสุด โดยท่ีความรูมี้ 2 ประเภท คือ 1. ความรูท่ี้ฝังอยูใ่น
คน (Tacit Knowledge) เป็นความรูท่ี้ไดจ้ากประสบการณ ์
พรสวรรคห์รือสัญชาติญาณของแตล่ะบุคคลในการท าความ
เขา้ใจในส่ิงตา่งๆ เป็นความรูท่ี้ไมส่ามารถถา่ยทอดออกมาเป็น
ค าพูดหรือลายลกัษณอ์กัษรไดโ้ดยงา่ย เชน่ ทกัษะในการท างาน 
งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็น
ค ว า ม รู้ แ บ บน า ม ธ ร ร ม  2 .ค ว า ม รู้ ท่ี ช ัด แ จ ้ง  ( Explicit 
Knowledge) เป็นความรูท่ี้สามารถรวบรวม ถา่ยทอดได ้โดย
ผา่นวิธีตา่ง ๆ เชน่ การบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทฤษฎี 
คูมื่อตา่ง ๆ และบางครั้งเรียกวา่เป็นความรูแ้บบรูปธรรม

3

เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เป็นไปอยา่งมีระบบและมีประสิทธิภาพท่ีดี  จึงไดน้ าการจดัการ
ความรู ้(Knowledge Management) ซ่ึงเป็นระบบการจดัการท่ี
สามารถก าหนดข้ึน และน าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม โดยได ้
ด า เนินการจัดวางระบบการจัดการความรู้ และ แผนการ
ด าเนินงาน ไวเ้พ่ือท่ีจะใหมี้การ รวบรวม จดัระบบ เผยแพร่ ถา่ย
โอนองคค์วามรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ ปฏิบติังานของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใหส้ามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้น
สถานการณ์ตา่ง ๆ ไดท้นัเวลา และทนัเหตุการณ์ และส่งผลให ้
การปฏิบติังานของบุคลากรในคณะ มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงส่งผลใหค้ณะฯบรรลุเป้าหมายตามวิสยัทศัน์พนัธ
กิจ และเป็นองคก์รแหง่การเรียนรู(้Learning Organization ) 

  คณะกรรมการจดัการความรู ้
คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง

ประจ าปีการศึกษา 2557

4

กรอบแนวคิด จึงไดห้าเทคนิคหรือขัน้ตอนการปฏิบติังาน 
เพ่ือสนบัสนุนการด าเนินงานของคณะใหป้ระสบผลส าเร็จ

ดงัน้ี

5

กรอบแนวคิด วิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์
ปัญหาการปัญหาการ
ท างานท่ีเกิดข้ึนท างานท่ีเกิดข้ึน

คณะก าลงัประสบคณะก าลงัประสบ
ปัญหาอะไรบา้งท่ีปัญหาอะไรบา้งท่ี
รนุแรง เร่งด่วน รนุแรง เร่งด่วน 
จะตอ้งแกไ้ขทนัทีจะตอ้งแกไ้ขทนัที

จากผลก า รป ร ะ เ มิ น คุณภาพ
การศึกษา ในปีการศึกษา 2556 ท่ี
ผา่นมา พบวา่ การบูรณาการการ
เ รี ยนการสอนกับกา รบ ริก า ร
วิชาการและการวิจยั ของคณะยงั
ไ ม่บ ร ร ลุ เ ป้ า ป ร ะ ส ง ค์ ท่ี ต ั้ ง ไ ว ้
เน่ืองจากมีจ านวนหลายโครงการท่ี
มีการบูรณาการท่ียงัไมช่ดัเจน จึง
ท า ให ้ผลการประ เ มิน คุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑก์ารประเมิน
ดา้นการบูรณาการการเรียนการ
สอนกบัการบริการวิชาการและการ
วิจยัอยูใ่นระดบัพอใช ้จึงจ าเป็นตอ้ง
แกไ้ขทนัที
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กรอบแนวคิด จึงไดห้าเทคนิคหรือขัน้ตอนการปฏิบติังาน 
เพ่ือสนบัสนุนการด าเนินงานของคณะใหป้ระสบผลส าเร็จ

ดงัน้ี

6

กรอบแนวคิด วิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์
ความรูท่ี้ตอ้งใช้ความรูท่ี้ตอ้งใช้
ในงานประจ าในงานประจ า

หากคณะมีหากคณะมี
บุคลากรใหม่มาบุคลากรใหม่มา
ปฏิบติังาน มีปฏิบติังาน มี
อะไรบา้งท่ีเขาอะไรบา้งท่ีเขา
จ าเป็นจะตอ้งจ าเป็นจะตอ้ง
ทราบก่อนเป็นทราบก่อนเป็น
ล าดบัตน้ๆล าดบัตน้ๆ

เน่ืองจากการสนับสนุนการด าเนินงาน
การการเรียนการสอนกบัการบริการ
วิชาการและการวิจยัการ ถือวา่เป็น
ภารกิจท่ีส าคญั ซ่ึงมองวา่ประเด็น
ดงักลา่วจะตอ้งจดัท าในรูปแบบของ
คูมื่อการปฏิบติังาน เพ่ือใหผู้ท่ี้มารับ
หนา้ท่ีตอ่ หรือรับหนา้ท่ีแทน สามารถ
ด าเนินการสนับสนุนใหป้ระสบ
ผลส าเร็จไดอ้ยา่งตอ่เน่ือง

ส่ิงท่ีจะตอ้งส่ิงท่ีจะตอ้ง
พฒันาต่อไปพฒันาต่อไป

บุคลากรในคณะบุคลากรในคณะ
จ าเป็นจะตอ้งรู ้จ าเป็นจะตอ้งรู+้+
เขา้ใจเร่ืองอะไร เขา้ใจเร่ืองอะไร 
ในหนา้ท่ีท่ีคณะในหนา้ท่ีท่ีคณะ
ไดร้บัมอบหมายไดร้บัมอบหมาย

ทุกคนจะรูแ้ละเขา้ใจหนา้ท่ีของตนเอง
เป็นอยา่งดี แตจ่ะท าอยา่งไรใหค้นอ่ืนรู้
ดว้ยน้ัน จะตอ้งด าเนินการดงัน้ี 
 - จดัท าคูมื่อการปฏิบติังาน 
- สอนงาน หรือ แนะน าวิธีการและ
ขัน้ตอนของการปฏิบติัในหนา้ท่ีตนให้
ผูอ่ื้นเขา้ใจและมีความชดัเจน

กรอบแนวคิด จึงไดห้าเทคนิคหรือขัน้ตอนการปฏิบติังาน 
เพ่ือสนบัสนุนการด าเนินงานของคณะใหป้ระสบผลส าเร็จ
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กรอบแนวคิด วิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์
ปัญหาการปัญหาการ
ท างานท่ีเกิดข้ึนท างานท่ีเกิดข้ึน

คณะก าลงัประสบคณะก าลงัประสบ
ปัญหาอะไรบา้งท่ีปัญหาอะไรบา้งท่ี
รนุแรง เร่งด่วน รนุแรง เร่งด่วน 
จะตอ้งแกไ้ขทนัทีจะตอ้งแกไ้ขทนัที

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ในปีการศึกษา 2556 ท่ีผา่นมา พบวา่ 
การบูรณาการการเรียนการสอนกบั
การบริการวิชาการและการวิจยั ของ
คณะยงัไม่บรรลุเป้าประสงคท่ี์ตัง้ไว ้
เน่ืองจากมีจ านวนหลายโครงการท่ีมี
การบูรณาการท่ียงัไม่ชดัเจน จึงท า
ใหผ้ลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ตามเกณฑก์ารประเมินดา้นการบูรณา
การการเรียนการสอนกบัการบริการ
วิชาการและการวิจยัอยูใ่นระดบัพอใช ้
จึงจ าเป็นตอ้งแกไ้ขทนัที

บนัไดสู่ความส าเร็จ
ของการสนบัสนุนการบรูณาการการเรียนการสอนกบัการ

บริการวิชาการและการวิจยั

6. ท าซ า้และพฒันา
กระบวนการในปีถดัไป

5. การปรบัปรุงกระบวนการ

4. ประเมินผลความส าเร็จของกระบวนการ

3. ด าเนินการและติดตามผลการด าเนินงานโครงการ

2. วิธีการท่ีจะช่วยสนบัสนุน  แยกเป็น 2 ส่วน คือ
2.1 จดัท าขัน้ตอนการด าเนินงาน หรือ Flow Chat (แผนภูมิ) ของ

ระบบงานท่ีท า ในรปูแบบของคู่มือการปฏิบติังาน
2.2 จดัประชุมช้ีแจงกระบวนการในรปูแบบของการจดัการความรู ้

1. ศึกษาขอ้มลูทัว่ไปจากอาจารยผู์ร้บัผิดชอบโครงการ

บรรลุ
ความส าเร็จ
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บนัไดขัน้ท่ี 1 ศึกษาขอ้มลูทัว่ไป 

            ในการสนับสนุนด าเนินงานใหก้บัผูร้ับบริการและ
ประสบผลส าเร็จน้ัน ตนเองในฐานะท่ีท าหนา้ท่ีรับผิดชอบงาน
ประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ไดใ้ชอ้งคค์วามรูจ้าก
ประสบการณ์การเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินใน
ระดบัคณะ ระดบัมหาวิทยาลยั และองคค์วามรูจ้ากการ
พัฒนาตนเอง  และ พัฒนาตนเองจาการเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพ่ือสรา้งความเขา้ใจในการเกณฑก์ารประเมิน 
รวมถึงศึกษาองค์ความรู ้ผ่ านคู่ มือประกันคุณภาพ
การศึกษา ของส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) 
ก าหนด ส่งผลใหท้ราบแนวทางในการปฏิบติัตามองคป์ระกอบ
และตวับง่ช้ีท่ีชดัเจน สามารถอธิบายใหอ้าจารยเ์ขา้ใจในประเด็น
ตวับง่ช้ีตา่ง ๆ ได ้

บนัไดสู่ความส าเร็จ
ของการสนบัสนุนการบรูณาการการเรียนการสอนกบัการ

บริการวิชาการและการวิจยั
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กรอบแนวคิด จึงไดห้าเทคนิคหรือขัน้ตอนการปฏิบติังาน 
เพ่ือสนบัสนุนการด าเนินงานของคณะใหป้ระสบผลส าเร็จ

ดงัน้ี
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กรอบแนวคิด วิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์
ความรูท่ี้ตอ้งใช้ความรูท่ี้ตอ้งใช้
ในงานประจ าในงานประจ า

หากคณะมีหากคณะมี
บุคลากรใหม่มาบุคลากรใหม่มา
ปฏิบติังาน มีปฏิบติังาน มี
อะไรบา้งท่ีเขาอะไรบา้งท่ีเขา
จ าเป็นจะตอ้งจ าเป็นจะตอ้ง
ทราบก่อนเป็นทราบก่อนเป็น
ล าดบัตน้ๆล าดบัตน้ๆ

เน่ืองจากการสนับสนุนการด าเนินงาน
การการเรียนการสอนกบัการบริการ
วิชาการและการวิจยัการ ถือวา่เป็น
ภารกิจท่ีส าคญั ซ่ึงมองวา่ประเด็น
ดงักลา่วจะตอ้งจดัท าในรูปแบบของ
คูมื่อการปฏิบติังาน เพ่ือใหผู้ท่ี้มารับ
หนา้ท่ีตอ่ หรือรับหนา้ท่ีแทน สามารถ
ด าเนินการสนับสนุนใหป้ระสบ
ผลส าเร็จไดอ้ยา่งตอ่เน่ือง

ส่ิงท่ีจะตอ้งส่ิงท่ีจะตอ้ง
พฒันาต่อไปพฒันาต่อไป

บุคลากรในคณะบุคลากรในคณะ
จ าเป็นจะตอ้งรู ้จ าเป็นจะตอ้งรู+้+
เขา้ใจเร่ืองอะไร เขา้ใจเร่ืองอะไร 
ในหนา้ท่ีท่ีคณะในหนา้ท่ีท่ีคณะ
ไดร้บัมอบหมายไดร้บัมอบหมาย

ทุกคนจะรูแ้ละเขา้ใจหนา้ท่ีของตนเอง
เป็นอยา่งดี แตจ่ะท าอยา่งไรใหค้นอ่ืนรู้
ดว้ยน้ัน จะตอ้งด าเนินการดงัน้ี 
 - จดัท าคูมื่อการปฏิบติังาน 
- สอนงาน หรือ แนะน าวิธีการและ
ขัน้ตอนของการปฏิบติัในหนา้ท่ีตนให้
ผูอ่ื้นเขา้ใจและมีความชดัเจน

กรอบแนวคิด จึงไดห้าเทคนิคหรือขัน้ตอนการปฏิบติังาน 
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ดงัน้ี

7

กรอบแนวคิด วิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์
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จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
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การบูรณาการการเรียนการสอนกบั
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6. ท าซ า้และพฒันา
กระบวนการในปีถดัไป

5. การปรบัปรุงกระบวนการ

4. ประเมินผลความส าเร็จของกระบวนการ
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การศึกษา ของส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) 
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จากการพฒันาตนเองขา้งตน้ จึงไดน้ าองคค์วามรูด้งักลา่ว
เพ่ือใหค้  าปรึกษาและช้ีแนะกระบวนการด าเนินงานต่างๆ 
โดยเฉพาะอยา่งย่ิงดา้นการสนับสนุนการด าเนินงานดา้น
การบูรณาการการเรียนการสอนกบัการบริการวิชาการ
และการวิจยั  โดยกอ่นการด าเนินการบูรณาการอาจารยจ์ะ
มาขอค าปรึกษาในเชิงกระบวนการการปฏิบติั 
           ดงันั้น กอ่นการใหค้  าปรึกษาหรือช้ีแจงกระบวนการ
ใหอ้าจารยท์ราบแนวทางในการปฏิบติั จึงตอ้งสอบถาม
ขอ้มูลเบ้ืองตน้จากอาจารยถึ์งแผนการด าเนินการท่ีวาง
ไว ้ตัง้เร่ิมจนจบกระบวนการ รวมถึงปัญหาและอุปสรรค
ต่าง ๆ ท่ีคิดว่าจะกระทบกบัการด าเนินการบูรณาการ
ดว้ย  เพ่ือ ใหค้ าแนะน าหรือช้ีใหเ้ห็นถึงกระบวนการท่ี
ถูกตอ้งและชดัเจนมากย่ิงข้ึนก่อนเร่ิม เน่ืองจากการบูร
ณาการของอาจารยแ์ต่ละท่านจะแตกต่างกนั

บนัไดสู่ความส าเร็จ
ของการสนบัสนุนการบรูณาการการเรียนการสอนกบัการ

บริการวิชาการและการวิจยั
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จากการสอบถามขอ้มูลขา้งตน้ท าใหพ้บปัญหาและ
อุปสรรคดงัน้ี
1) อาจารยมี์ความเขา้ในกระบวนการบูรณาการ

การเรียนการสอนและการวิจยัคลาดเคล่ือน ใน
ระหว่างท่ีด าเนินการท่ีจะตอ้งบูรณาการเขา้กบั
การวิจัยหรือบูรณาการเข้ากับการบริการ
วิชาการ

2) อาจารยย์งัมีความเขา้ใจคลาดเคล่ือนในเร่ือง
ของกลุ่มเป้าหมายท่ีจะด าเนินโครงการบริการ
วิชาการแก่สงัคมและชุมชน ซ่ึงพบว่า อาจารย์
เข้าใจว่าการบริการวิชาการนั้น คือ จะต้อง
ด าเนินการกบักลุ่มเป้าหมายภายนอกคณะ

บนัไดสู่ความส าเร็จ
ของการสนบัสนุนการบรูณาการการเรียนการสอนกบัการ

บริการวิชาการและการวิจยั
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7

           จากการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปจากขอ้ท่ี 1 จึงไดคิ้ดวิธีการท่ี
จะช่วยสนับสนุนอาจารยท่ี์จะสามารถด าเนินการบูรณาการ
การเรียนการสอนกับการบริการวิชาการและการวิจัยให้
ประสบความส าเร็จ เป็น 2 วิธี คือ 

บนัไดขัน้ท่ี 2 หาวิธีการท่ีจะช่วยสนบัสนุน  แยกเป็น 2 วิธี คือ 

วิธีท่ี 1 จดัท าขัน้ตอนการด าเนินงาน หรือ Flow Chat 
(แผนภูมิ) ของระบบงานท่ีท า
          จดัท าแผนภูมิการด าเนินงาน หรือ Flow Chat หรือ แนว
ปฏิบติัท่ีดี ดา้นการบูรณาการการเรียนการสอนกบัการบริการวิชาการ
และการวิจยั โดยจดัท าไวใ้นรูปแบบของคู่มือ และ จดัท า
ประกาศขัน้ตอนการบูรณาการเรียนการสอนกบัการ
บริการวิชาการและการวิจยั โดยยิบหยกตวัอยา่งกระบวนการ
ดงักลา่วใหเ้ห็นภาพชดัเจน  เชน่ การบูรณาการของสาขาวิชาการ
พฒันาชุมชน การบูรณาการของสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
เป็นตน้  และจดัสง่ใหส้าขาวิชาใชเ้ป็นแนวปฏิบติั

บนัไดสู่ความส าเร็จ
ของการสนบัสนุนการบรูณาการการเรียนการสอนกบัการ

บริการวิชาการและการวิจยั
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บนัไดสู่ความส าเร็จ
ของการสนบัสนุนการบรูณาการการเรียนการสอนกบัการ

บริการวิชาการและการวิจยั

 แผนภูมิการด าเนินงาน หรือ Flow Chat หรือ แนวปฏิบติัท่ีดี ท่ีบรรจุใน
คู่มือการปฏิบติังานดา้นการบริการวิชาการ 
วิธีท่ี 1

13



|  โครงการจัดการความรู้46

บนัไดสู่ความส าเร็จ
ของการสนบัสนุนการบรูณาการการเรียนการสอนกบัการ

บริการวิชาการและการวิจยั

แผนภูมิการด าเนินงาน หรือ Flow Chat หรือ แนวปฏิบติัท่ีดี ท่ี
บรรจุในคู่มือการปฏิบติังานดา้นการบริการวิชาการ 
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วิธีท่ี 2  จดัประชุมช้ีแจงกระบวนการในรปูแบบของการ
จดัการความรู ้
       
            จดัประชุมช้ีแจงโดยการส ารวจผูเ้ขา้ร่วมจาก
สาขาวิชาในรูปแบบของ การจดัการความรู(้KM) ซ่ึง
เป็นวิธีแลกเปล่ียนเรียนรูร้ะหวา่งสาขาวิชา โดยจะศึกษา
จากเอกสารผลการประเมินคุณภาพการศึกษาเม่ือปีท่ี
ผา่นมา จากขอ้เสนอของผูป้ระเมินท่ีช้ีใหเ้ห็นว่า
สาขาหรือผูร้บัผิดชอบท่านไดไดมี้กระบวนการ
บรูณาการการเรียนการสอนกบัการบริการวิชาการ
และการวิจยัท่ีชดัเจน ท่ีจะสามารถน ามาเป็นตวัอยา่ง
ใหก้บัสาขาอ่ืน ๆ ได ้และหลงัจากน้ันน าผลจากการ
จดัการความรู ้KM เผยแพร่ตอ่อาจารยเ์พ่ือน าไป
ประยุกตใ์ชใ้นกิจกรรมการของตนเองได ้ 15

บนัไดสู่ความส าเร็จ
ของการสนบัสนุนการบรูณาการการเรียนการสอนกบัการ

บริการวิชาการและการวิจยั

บนัไดขัน้ท่ี 3 ติดตามผลการด าเนินงานโครงการ 

ในการด าเนินการงานดา้นการบริการวิชาการ
แก่สังคมของคณะฯน้ัน มีระบบและกลไกการ
ด าเนินงานท่ีชดัเจนและท าใหป้ระสบผลส าเร็จคือ 
(1) แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมงานวิชาการ (2) 
จดัท าแผนงานดา้นการบริการวิชาการแกส่งัคม (3) จดั
ประชุมเพ่ือติดตามการด าเนินงานอยา่งตอ่เน่ืองและ
ประเมินผลการด าเนินงานดา้นการบริการวิชาการ  จึง
คิดวิธีการท่ีจะช่วยสนับสนุนการติดตามการ
ด าเนินโครงการใหป้ระสบผลส าเร็จ  2 วิธี ดงัน้ี
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วิธีท่ี 1     
            ท าบนัทึกขอ้ความพรอ้มแนบแบบฟอร์มรายงาน
ผลการด าเนินงานโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกบั
การบริการวิชาการและการวิจยัไปยงัสาขาหรือผูร้ับผิดชอบ
โครงการ (ติดตามระหว่างด าเนินการว่าด าเนินถึงไหน
และผลเป็นอย่างไร) เพ่ือตรวจสอบดูรายละเอียดทัง้หมด
ของการด าเนินการโครงการ ว่ามีแนวโน้มท่ีจะส าเร็จ
หรือไม่ โดยงานประกนัคุณภาพการศึกษาฯ จะสรุปผลแต่
ละโครงการพร้อมปัญหาและอุปสรรคตา่ง ๆ เพ่ือน าเขา้
ประชุมเพ่ือหารือกบัคณะกรรมการส่งเสริมงานบริการ
วิชาการคณะฯ เพ่ือแกไ้ขปัญหาหรืออุปสรรคตา่งๆ ในการ
ด าเนินโครงการได ้ ดงัผลการแกไ้ขปัญหาดงัน้ี
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โครงการ ปัญหาและอุปสรรค
ระหว่างด าเนินการ

แนวทางแกไ้ขเพ่ือให้
การบรูณาการเขา้กบั

การวิจยัประสบผลส าเร็จ

โครงท่ีอยู่
ระหว่าง
ด าเนินการ

กรณีน านักศึกษาในรายวิชา
ลงพ้ืนท่ี เพ่ือใชเ้ป็นเวทีให ้
นักศึกษาไดศึ้กษาเรียนรู้
ร่วมกบัชุมชน 

ใหอ้าจารยผู์รั้บผิดชอบ ใน
การบูรณาการการเรียน
การสอนเขา้กบัการบริการ
วิชาการน้ัน จะตอ้งเขียน
รายละเอียด มคอ .3 ให ้
ช ัดเจน โดยให ้ระบุว่าจะ
ด าเนินการบูรณาในรูปแบบ
ได และจะด าเนินการใน
ชว่งเวลาใดใหช้ดัเจน

ตารางสรุปผลการแกไ้ขปัญหาระหว่างด าเนินการ 
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โครงการ ปัญหาและอุปสรรค แนวทางแกไ้ขเพ่ือให้
การบรูณาการเขา้กบั

การวิจยัประสบผลส าเร็จ

โครงท่ี
ด าเนินการ
แลว้เสร็จ
และ
ประสบ
ผลส าเร็จ

ส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองของ
การบูรณาการเขา้กบัการ
วิจัย  ท่ีจะต้องแสดงให้
เห็นถึงว่าไดมี้การบูรณา
การในรปูแบบได 

 ช้ี แ จ ง ใ ห ้ อ า จ า ร ย์ ไ ด ้
รับทราบแนวทางท่ีชดัเจน
อีกครั้ง โดยน าแนวปฏิบติัท่ี
ดีของสาขาวิชาการพฒันา
ชุมชน และสาขาวิชาศิลปะ
และการออกแบบฯ มาเป็น
ตัว อ ย่ า ง  พ ร้อม เ ชิญ
อา จ า ร ย์ข อ ง ทั้ ง ส อ ง
สาขามาให้ข้อแนะน า
เพ่ิมเติม 
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4. ประเมินผลความส าเร็จของกระบวนการ
การบูรณาการการเรียนการสอนกบัการบริการ
วิชาการและการวิจยั
           เม่ือส้ินสุดปีการศึกษา งานประกนัคุณภาพ
การศึกษาจะส่งแบบฟอรม์รายงานผลการประเมิน
ความส าเร็จของกระบวนการบรูณาการการเรียน
การสอนกบัการบริการวิชาการและการวิจยัไป
ยงัสาขาวิชาท่ีรบัผิดชอบใหร้ายงานผลโครงการ
ทุกโครงการดา้นการบริการวิชาการแกส่ังคม เพ่ือ
จดัท ารายงานการประเมินความส าเร็จ

20

บนัไดสู่ความส าเร็จ
ของการสนบัสนุนการบรูณาการการเรียนการสอนกบัการ

บริการวิชาการและการวิจยั

ของการบูรณาการการเรียนการสอนกบัการบริการ
วิชาการและการวิจัย เสนอต่อคณะกรรมการ
ส่งเสริมการบริการวิชาการและคณะกรรมการ
ประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาใหข้อ้เสนอแนะ  และสง่
ขอ้เสนอแนะยอ้นกลับไปยังสาขาท่ีรับ ผิดชอบ
โครงการเพ่ือน าไปปรับปรุงแกไ้ขตอ่ไป
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3
1

โครงการ ปัญหาและอุปสรรค
ระหว่างด าเนินการ

แนวทางแกไ้ขเพ่ือให้
การบรูณาการเขา้กบั
การวิจยัประสบ

ผลส าเร็จ
โครงการท่ี
ด าเนินกา
รแลว้เสร็จ

ระยะเวลาของการบูรณา
การน้อยเกินไป ส่งผลให ้
อาจารยผู์ร้ับผิดชอบตอ้ง
บีบกิจกรรมและระยะเวลา
ใหน้อ้ยลง

อาจารยผู์รั้บผิดชอบควร
ตอ้งเขียนแผนการบูรณา
การวิชาการเขา้ก ับการ
เ รียนการสอนและการ
วิ จั ย  ใ ห ้ช ั ด เ จ น  โ ด ย
ก าหนดกิจกรรม ตวัช้ีวดั 
แ ล ะ ร ะ ย ะ เ ว ล า ใ ห ้
เหมาะสม

ตารางสรปุผลการแกไ้ขปัญหาหลงัจากประเมินความส าเร็จและ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริการวิชาการคณะและคณะกรรมการประจ าคณะ
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โครงการ ปัญหาและอุปสรรค
ระหว่างด าเนินการ

แนวทางแกไ้ขเพ่ือให้
การบรูณาการเขา้กบั

การวิจยัประสบผลส าเร็จ
โครงการท่ี
ไม่สามารถ
ด าเนินการ
ไดค้รบ
กระบวนก
าร

1) อาจารย์มีความเขา้ใจ
ค ล า ด เ ค ล่ื อ น ใ น ช่ ว ง
ระยะเวลาของการบูรณา
การการเรียนการสอนกบั
การบริการวิชาการและการ
วิ จั ย  เ น่ื อ ง จ า ก ร อ บ
ระยะเวลาของปีการศึกษา 
ไดเ้ปล่ียนแปลงเขา้สู่ระบบ
อ า เ ซี ย น  ร ว ม ถึ ง
ปีงบประมาณ และปีปฏิทิน
ในการ นับรอบของการ
ด าเนินการ

จดัท ากรอบระยะเวลาเพ่ือ
ความชดัเจนคือ
1) ปี ง บ ป ร ะ ม าณ คื อ 

ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตุลาคม 
ถึ ง  วั น ท่ี  3 0 
กนัยายน ของปีถดัไป

2) ปีการศึกษาคือ ตัง้แต ่
วนัท่ี 1 สิงหาคม ถึง 
31 กรกฎาคมของปี
ถดัไป

3) ปี ป ฏิ ทิ น  ตั้ ง แ ต ่
ม ก ร า ค ม  ถึ ง 
ธนัวาคม

23

บนัไดสู่ความส าเร็จ
ของการสนบัสนุนการบรูณาการการเรียนการสอนกบัการ

บริการวิชาการและการวิจยั

โครงการ ปัญหาและอุปสรรค
ระหว่างด าเนินการ

แนวทางแกไ้ขเพ่ือให้
การบรูณาการเขา้กบั

การวิจยัประสบผลส าเร็จ

โครงการท่ี
ไม่สามารถ
ด าเนินการ
ไดค้รบ
กระบวนก
าร (ต่อ)

2) รูปแบบของการบูรณา
การการเรียนการสอนเขา้
กบัการบริการวิชาการและ
การวิจยั ยงัมีขอ้บกพร่องอยู่
หลายประเด็น  เช่น การ
เขียนมคอ. 3 และมคอ. 5 

ส่งคูมื่อข ัน้ตอนการบูรณา
การฯ ใหอ้าจารย์และจัด
ประชุมช้ีแจงใหอ้าจารยไ์ด ้
รับทราบแนวทางท่ีชดัเจน
อีกครั้ง โดยน าแนวปฏิบติัท่ี
ดีของสาขาวิชาการพฒันา
ชุมชน และสาขาวิชาศิลปะ
และการออกแบบฯ มาเป็น
ตั ว อ ย่ า ง  พ ร้ อ ม เ ชิ ญ
อาจารยข์องทัง้สองสาขา
มาใหข้อ้แนะน าเพ่ิมเติม
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บนัไดสู่ความส าเร็จ
ของการสนบัสนุนการบรูณาการการเรียนการสอนกบัการ

บริการวิชาการและการวิจยั

จากกระบวนการขา้งตน้ส่งผลใหใ้นปีการศึกษา 
2557 มี  โครงการท่ีมีการด าเนินการบรูณาการ
การเรียนการสอนกบัการบริการวิชาการและการ
วิจยัและประสบผลส าเร็จ จ านวน 7 โครงการ 
จากท่ีด าเนินการบูรณาการฯ ในรอบปีการศึกษา 
2556 ท่ีผ่านมา เพียง 2 โครงการเท่านัน้ 
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บนัไดสู่ความส าเร็จ
ของการสนบัสนุนการบรูณาการการเรียนการสอนกบัการ

บริการวิชาการและการวิจยั

3
1

โครงการ ปัญหาและอุปสรรค
ระหว่างด าเนินการ

แนวทางแกไ้ขเพ่ือให้
การบรูณาการเขา้กบั
การวิจยัประสบ

ผลส าเร็จ
โครงการท่ี
ด าเนินกา
รแลว้เสร็จ

ระยะเวลาของการบูรณา
การน้อยเกินไป ส่งผลให ้
อาจารยผู์ร้ับผิดชอบตอ้ง
บีบกิจกรรมและระยะเวลา
ใหน้อ้ยลง

อาจารยผู์รั้บผิดชอบควร
ตอ้งเขียนแผนการบูรณา
การวิชาการเขา้ก ับการ
เ รียนการสอนและการ
วิ จั ย  ใ ห ้ช ั ด เ จ น  โ ด ย
ก าหนดกิจกรรม ตวัช้ีวดั 
แ ล ะ ร ะ ย ะ เ ว ล า ใ ห ้
เหมาะสม

ตารางสรปุผลการแกไ้ขปัญหาหลงัจากประเมินความส าเร็จและ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริการวิชาการคณะและคณะกรรมการประจ าคณะ
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บนัไดสู่ความส าเร็จ
ของการสนบัสนุนการบรูณาการการเรียนการสอนกบัการ

บริการวิชาการและการวิจยั

บนัไดขัน้ท่ี 5 การปรบัปรุงกระบวนการ 
        การไดม้าซ่ึงมาตรฐานการปฏิบติังานส่ิงหน่ึง
ท่ีตอ้งด าเนินการก่อนคือการปรบัปรุงงานใหมี้
ประสิทธิภาพ ซ่ึงจากขัน้บนัไดทัง้ 4 ขัน้ ท าให ้พบวา่ 
ย ังมีบางโครงการท่ีย ังไม่สามารถด าเนินการตาม
กระบวนการฯ ได ้ จึงไดคิ้ดวิธีเพ่ือปรับปรุงในปีถดัไป
ดงัน้ี 

1) วิเคราะหห์าสาเหตุและหาแนวทาง ซ่ึง
จะตอ้งระบุปัญหา สาเหตุวิธีการป้องกนั และแนวทาง
การปรับปรุง โดยข้อมูลทัง้หมดจะป้อนกลับมา
ทบทวนคู่มือการปฏิบติังาน หรือ Flow Chat อีก
ครัง้หน่ึง 
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บนัไดสู่ความส าเร็จ
ของการสนบัสนุนการบรูณาการการเรียนการสอนกบัการ

บริการวิชาการและการวิจยั

2) คิดวิธีการเพ่ิม โดยอาจด าเนินการดงัน้ี  
- จดักิจกรรมการแลกเปล่ียน

ประสบการณก์บัหน่วยงานอ่ืน โดยใชก้ระบวน KM 
มาเพ่ือแลกเปล่ียนระหวา่งหน่วยงาน 

- ประเมินความพึงพอใจของอาจารย ์ เพ่ือ
น ามาปรบัปรงุกระบวนการ 

- การน าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใชช่้วย
สนับสนุนช่องทางการเผยแพร่แนวปฏิบติัท่ีดีใน
การบูรณาการ เช่น ผา่นทางเว็บไซต ์ผา่นทาง FB 
เป็นตน้
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บนัไดสู่ความส าเร็จ
ของการสนบัสนุนการบรูณาการการเรียนการสอนกบัการ

บริการวิชาการและการวิจยั

บนัไดขัน้ท่ี 6 ท าซ ้าและพฒันากระบวนการในปี
ถดัไป
           จากการด าเนินการขา้งตน้ ส่งผลท่ีชดัเจนว่า  
สาขาวิชาและอาจารยผู์ร้ับผิดชอบโครงการสามารถ
ด าเนินงานโครงการการบูรณาการการเรียนการสอนกบั
การบริการวิชาการและการวิจยัและประสบผลส าเร็จได ้
อยา่งครบกระบวนการและมีประสิทธิภาพ 
           ดงันั้น จึงวางแผนท่ีจะก าหนดกระบวนการให ้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของอาจารย ์เชน่ อาจารย์
ตอ้งการกระบวนการบูรณาการท่ีหลากหลายรูปแบบ 
ขอ้ก าหนดท่ีส าคญั ทบทวนคู่มือการปฏิบติังานหรือ 
Flow Chat ท่ีจะเป็นแนวปฏิบติัท่ีมีคุณภาพให้
อาจารยน์ าไปใชไ้ดต่้อไป

28

จากบนัได 6 ขัน้ ท่ีกล่าวมา คณะฯ ไดใ้ห้
เจา้หนา้ท่ีของคณะน าไปประยุกตใ์ชก้บัหนา้ท่ีของ

แต่ละคน โดยมีการติดตามดงัน้ี

1) จดัประชุมบุคลากร เพ่ือใหข้อ้มูลบุคลากร เพ่ือ
น าไปประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังานของตนเอง

2) จดัท าเอกสารขัน้ตอนการปฏิบติังานของแต่ละ
หน้า ท่ี  ท่ี แสดง ถึ งก า รน าบัน ได  ดังก ล่ า ว ไป
ประยุกตใ์ช้

ผลจากการน าบนัได 6 ขั้น ไปประยุกตใ์ชใ้นการ
ท างาน
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ผลจากการน าบนัได 6 ขั้น ไปประยุกตใ์ชใ้นการ
ท างาน

ผลท่ีเกิดจากการน าบนัได 6 ขัน้ไปใชแ้ลว้
ประสบผลส าเร็จ มีดงัน้ี

1. งานบริหารงานทัว่ไป เชน่ งานขออนุญาตไป
ราชการ มีการจดัท าข ัน้ตอนการปฏิบติังาน 
และ Flow chat ขออนุญาตไปราชการชดัเจน 
ถูกตอ้งและทนัเวลา สง่ผลใหค้ณาจารยไ์ดร้ับ
ความสะดวกและมีความพึงพอใจมากข้ึน 

2. งาน รับ -ส่งผลการ เ รียน โดยการ ศึกษา
ขอ้บงัคบัวดัและประเมินผล และมาจดัท าเป็น 
Flow chat แสดงระยะเวลาการสง่ผลการ
เรียนท่ีแน่นอน และท าคณะฯ ส่งเกรดได ้
ทนัเวลามากข้ึน
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คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์
องคก์รแห่งการเรียนรู ้

จงเปลี่ยนจากการจงเปลี่ยนจากการ
หลีกเลี่ยงความผิดพลาด หลีกเลี่ยงความผิดพลาด 

ไปส ูก่ารคน้หาไปส ูก่ารคน้หา
ความผิดพลาดและแกไ้ขความผิดพลาดและแกไ้ข
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µ‹Í 8509 , 8501 , 8002 
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E-mail  hm_lpru@hotmail.com
Line id : human_09 (097-9264218)
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