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สรุปโครงการจัดการความรู้

บุคลากรสายสนับสนุน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ 2558
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สรุป โครงการจัดการความรู้บุคลากรสายสนับสนุน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประจำาปีงบประมาณ 2558

1.ที่มา
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
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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
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ กำ า หนดการจั ด การความรู้ ไ ว้ ใ นแผนปฏิ บั ติ ง านประจำ า
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

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานสำานักงาน

นางจันทร์ฟอง มงคล

ชื่อ-สกุล
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ความภูมิใจ
ประสบความสำาเร็จ
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
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เทคนิค
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

เป้าหมาย
งาน คือ พัฒนางานในหน้าที่งาน
สารบรรณให้อาจารย์ทำางานเป็น
ขั้นตอน ในการจัดส่งเอกสาร เช่น
หนังสือไปราชการ ต้องทำาอย่างไร
ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย

ชื่อ-สกุล

ความภูมิใจ
ประสบความสำาเร็จ

นางเจนจิรา เชิงดี

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

เทคนิค

เป้าหมาย

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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ชื่อ-สกุล

ความภูมิใจ
ประสบความสำาเร็จ

เทคนิค
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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| โครงการจัดการความรู้

เป้าหมาย

นางสาวนิลวรรณ ชมภูโคตร

ชื่อ-สกุล

ความภูมิใจ
ประสบความสำาเร็จ
1) รักงานที่ได้รับมอบหมาย (LOVE)
เนื่องจากจบสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ศึกษาบรรจุเข้ามาในตำาแหน่งนัก
วิชาการศึกษาเทคโนโลยีการศึกษา มี
โอกาสได้ทำางานบริการวิชาการด้าน
ภาษาต่างประเทศมีโอกาสได้รับมอบ
หมายให้ดูงานด้านการบริหารงาน
ทั่วไป ด้านแผนและงบประมาณ ด้าน
การบริการได้แก่ การจัดอบรมภาษา
ต่างประเทศสำาหรับนักศึกษา บุคลากร
ภายในและภายนอก ตลอดจนเยาวชน
จังหวัดลำาปาง
2) คิดแต่ทางบวก(Positive Thingkin)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

เทคนิค

เป้าหมาย

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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นางสาวพัชราวรรณ กันทะวงศ์

นางเยาวภา แปงแสน

นางสาวระวีวรรณ แสนปั๋ง

ชื่อ-สกุล
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ความภูมิใจ
ประสบความสำาเร็จ

เทคนิค

เป้าหมาย

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

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

1) การเคลียร์เอกสารให้ทัน เวลา หรือ 1) เรียงลำาดับงาน ก่อนหลัง
ตามกำาหนด
แจ้งอาจารย์ให้รีบนำาเอกสารเคลียร์ /ติดตาม
2) การทำางานให้บรรลุเป้าหมาย
งาน /ประสาน
2) ศึกษาระเบียบ และตรวจเอกสารให้ถูกต้อง
3) จัดส่งเอกสารให้เร็วที่สุด
4) อดทน

| โครงการจัดการความรู้

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

นางรัตติยา ทวีกุล

นางสาวทานตะวัน แปงจิตต์

นางสาวธัญลักษณ์ ทะลือ

ชื่อ-สกุล

ความภูมิใจ
ประสบความสำาเร็จ

เทคนิค

เป้าหมาย

1) การทำาเบิกค่าสอนเกินภาระ
งาน ของอาจารย์ประจำาสาขา
รัฐประศาสนศาสตร์
2) การติดต่อประสานงานอาจารย์
ประจำาสาขา

1) มีความละเอียด รอบคอบ เนื่องจากการเบิก
ค่าสอนเกินภาระงานตัวเลขต้องถูกต้อง
2) ถ้าไม่เข้าใจก็สอบถามหัวหน้าสำานักงาน

ไม่มี

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

1) สามารถรวบรวมไฟล์ มคอ.3-6 ได้ 1) มีความรับผิดชอบ
เกือบครบถ้วน
2) ติดตามงาน
2) การเขียนวาระงานการประชุมได้
3) มีเป้าหมายในการทำางาน
เรียบร้อย

กระบวนการในการติดตามงาน
จากคณาจารย์
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กลุ่มแม่บ้านและคนสวน

นางสมยงค์ ไชยยาสืบ

นางภัณฑิรา ปะละน่าน

นางอุตสาห์ ยะสืบ

ชื่อ-สกุล

10

ความภูมิใจ
ประสบความสำาเร็จ

เทคนิค

เป้าหมาย

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

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

ต้องมีการวางแผน และคิดก่อนทำางานทุก
ครั้งและตรวจเช็คอุปกรณ์การทำางานทุกครั้ง
ก่อนการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้งานออกมาดี
รวดเร็ว และสะอาดเรียบร้อย

ถ้าทำางานกันเป็นกลุ่มต้องแยกกัน
ทำาทีละชิ้น

1) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในหน่วยงาน
2) ภูมิใจที่ได้ทำาหน้าที่และปฏิบัติการ
ทำางานเต็มความสามารถ

1) ทำาหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเต็มความ
สามารถ
2) เป็นคนตรงต่อเวลา

การจัดการอบรมให้ความรู้ เพื่อ
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทำางาน

| โครงการจัดการความรู้

นางสารี่ คำาเขื่อน

นางณิชพัณณ์ โฆษิตดลยาพัฒน์

นางบัวเขียน วงศ์เขียว

ชื่อ-สกุล

ความภูมิใจ
ประสบความสำาเร็จ

เทคนิค

เป้าหมาย

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

1) การขัดตึก
2) การปั่นเงา
3) การล้างพัดลม

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

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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นางวันเพ็ญ พุฒใจกา

นางมาลัย ขุนสืบ

นางศิริพร ต๊ะตุ้ย

ไม่มีชื่อ

ชื่อ-สกุล
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ความภูมิใจ
ประสบความสำาเร็จ

เทคนิค

เป้าหมาย

ตั้งเป้าหมายสูงสุดสำาหรับเป้าหมาย
และทำามันจนให้สุดความสามารถ
แม้ว่ามันจะสำาเร็จหรือไม่สำาเร็จ
ก็ตามและผลที่เราทำามันจนสุดความ
สามารถผลลัพธ์ดีๆก็จะตอบแทนเรา
เหมือนกัน

-

-

1) ภูมิใจได้ปฏิบัติหน้าที่เต็มความ
สามารถ
2) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในหน่วยงาน
3) ได้รับรางวัลในการปฏิบัติหน้าที่
ยอดเยี่ยม

มาเช้าๆก่อนที่อาจารย์จะมาสอน มีวินัยต่อ
หน้าที่ที่รับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ และตรงต่อ
เวลา ใส่ใจในการทำางานทุกด้าน

-

1) ภูมิใจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เต็มความ
สามารถ
2) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในหน่วยงาน
3) ได้รับรางวัลในการปฏิบัติหน้าที่
ยอดเยี่ยม

-

-

1) ภูมิใจที่ได้รับและปฏิบัติหน้าที่ที่ได้
รับผิดชอบ
2) ได้รับรางวัลในการปฏิบัติหน้าที่ดี
3) ภูมิใจที่ได้ทำาหน้าที่บริการ
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1) ทำาหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่
2) มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
3) ทำาหน้าที่อย่างมีความสุข

1) ได้รับความรู้จากการอบรม
พัฒนาบุคลิกภาพ
2) ได้รับความรู้ในการปฏิบัติงาน
อย่างมีคุณภาพ

ความภูมิใจ
ประสบความสำาเร็จ

เป้าหมาย

นางสาวฟองจันทร์ ก้อนแหวน

เทคนิค

-มีวินัยต่อหน้าที่ที่รับผิดชอบ
-มีความซื่อสัตย์และตรงต่อเวลา
-ใส่ใจในการทำางานทุกๆด้าน

-

-

นายคำาหลวง เทพพรมวงค์

ชื่อ-สกุล

เมื่อเราทำางานหรือกวาดสนามเสร็จ
ทุกครั้งเราก็มีความภูมิใจในการ
ทำางานทุกครั้ง

-ต้องตรวจเช็คอุปกรณ์การทำางานทุกครั้งเพื่อ
พร้อมจะใช้งานในครั้งต่อไป
-ต้องทำาตนเองให้พร้อมที่จะทำางานทุกครั้ง

-
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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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ในรู ป แบบดั ง กล่ า วยั ง มี ว งจรภายนอกซึ่ ง หากดำ า เนิ น
เคลื่อนที่ตลอดเวลาจึงจะเป็นการการจัดการความรู้ที่สมบูรณ์
สำาหรับวงจรภายนอก ได้แก่
1.มี แ หล่ ง เรี ย นรู้ ที่ ไ ด้ ม าจากการค้ น หาหรื อ การคบหา
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
้ ทำาให้เกิดการเบื่อหน่าย และไม่
ตนเอง เหมือนการประชุมการจัดการความรู้ครั้งที่ 1 ข้อมูลอาจจะซำาๆ
สามารถแก้ไขปัญหาได้ ดังนั้นหากจะแก้ปัญหาการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน จึงเห็นว่าควร
ร่วมกันช่วยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาอุปสรรคและโอกาส เพื่อที่จะนำาเสนอผู้บริหาร หรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างราบรื่น
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5.3 ความรู้ที่ได้จากผลการวิเคราะห์

จุดแข็ง

จุดอ่อน

อุปสรรค

โอกาส

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

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

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

7. สรุปการประชุมจัดการความรู้ ครั้งที่ 4
7.1 วัตถุประสงค์

7.1.1 เพื่อเป็นไปตามแผนโครงการจัดการความรู้
7.1.2เพื่อติดตามผลการนำาการจัดการความรู้ของ
สมาชิก ได้แก่ นางเจนจิรา เชิงดี ไปประยุกต์หรือต่อยอดใน
งานของตนเอง

7.2 ขั้นตอน

1) ประธาน ได้แก่ อาจารย์พงศธร คำาใจหนัก กล่าว
เปิ ด การประชุ ม และพู ด ถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายของ
การจัดการประชุมครั้งที่ 4
2) ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละคนพูดถึงการนำาเทคนิคการ
จัดการความรู้ที่ประสบผลสำาเร็จ
นำาไปประยุกต์หรือปรับ
ใช้ในงานของตนเอง
ประธานในที่ประชุม และหัวหน้า
สำานักงาน ได้กล่าวเพิ่มเติม ชี้แนะในส่วนที่จะพัฒนางานให้
สอดคล้องกับความต้องการหรือเป้าหมายของทางคณะมาก
ขึ้น โดยเน้นย้ำาจะจัดประชุมในรอบต่อไป
3) นางเจนจิรา เชิงดี นำาเสนอข้อมูลในรูปแบบ powerpoint 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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นางจันทร์ฟอง มงคล
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
ขัน้ ตอนการดาเนินการดาเนินงานขออนุญาตไปราชการ

1

11
2

3

4

5
6

7

กรอกแบบ ปร.1 บันทึกขออนุญาตไปราชการ
(รับแบบฟอร์มที่คณะฯ)

รับแบบ ปร.1จากผู้ขออนุญาตเดินทางไปราชการ
ธุรการตรวจดูความถูกต้องในแบบ ปร.1 ( 3 นาที)
ถ้ามีการเบิกค่าใช้จ่ายให้งานแผนตัดยอดจากงบ
ถ้าไม่เบิกค่าใช้จ่ายไม่ต้องตัดยอดงบประมาณ (5 นาที)
นาเสนอหัวหน้าสานักงานคณบดี ตรวจสอบความถูกต้อง (5 นาที)

ผู้ขออนุญาตใช้บริการจากฝ่ายยานพาหนะ (15 นาที)

ผู้ขออนุญาตไม่ใช้บริการจากฝ่ายยานพาหนะ

ผ่านรองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ (10 นาที)

กอ

เสนอคณบดีพิจารณาลงนาม (15 นาที)

8

ลงทะเบียนรับแบบขออนุญาตไปราชการ (ปร.๑) (5 นาที)

9

ธุรการจัดทาคาสั่งขออนุญาตไปราชการ (10 นาที)

10

นาเสนอหัวหน้าสานักงานคณบดีตรวจสอบความถูกต้อง (5 นาที)

11

นาเสนอหัวหน้าสานักงานคณบดีตรวจสอบความถูกต้อง (5 นาที)
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12

นาเสนอคณบดีลงนามคาสั่งไปราชการ (5 นาที)

(5 นาที)

13

สาเนาประสานแจ้งผู้ขออนุญาตไปราชการรับคาสั่ง (5 นาที)

14

*

ธุรการสแกนคาสั่ง และเก็บต้นฉบับเข้าแฟ้มประจาเดือน

*

.
.
.
.
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นางรัตติยา ทวีกลุ
นักวิชาการศึกษา













1

1
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แผนภูมิ (Flow Chart)
–
บันทึกข้อความแจ้งกาหนดการส่งผลการเรียน
ตามที่กองบริการการศึกษากาหนด

ปริ๊นใบกรอกผลการเรียน(ทบ.5) จากระบบ เป็นรายวิช า
และจัดส่งให้คณาจารย์เป็นรายบุคคล

อาจารย์ผู้สอนกรอกผลการเรียน

เสนอประธานสาขาวิชาตรวจสอบ พร้อมลงนามและกรอกวันที่

คณะรับผลการเรียน และตรวจสอบการกรอกผลการเรียน

ผลการเรียนไม่ถูกต้อง
หรือไม่เป็นไปตามระเบียบ
ผลการเรียนไม่ถูกต้อง
หรือไม่เป็นไปตามระเบียบ

เสนอคณบดีพิจ ารณาลงนามอนุมัติและกรอกวันที่

ผลการเรียนไม่ถูกต้อง
หรือไม่เป็นไปตามระเบียบ
ผลการเรียนไม่ถูกต้อง

รายงานผลการเรียนเสนอคณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติผลการ

หรือไม่เป็นไปตามระเบียบ

เรียน
เสนอประธานคณะกรรมการประจาคณะ(คณบดี) ลงนามอนุมัติ พร้อมกรอกวันที่

สาเนาส่งให้อาจารย์ผู้สอน 1 ชุดสาเนาเก็บคณะ 1 ชุด
โดยเก็บเข้าแฟ้มตามสาขาวิชาที่อาจารย์ผู้สอนสังกัด
ตรวจสอบการส่งผลการเรียน
ส่งผลการเรียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ส่งงานทะเบียนและประมวลผล

ในกรณีที่ยังไม่ได้จัดส่งตาม

นักศึกษาระดับปริญญาโท ส่งบัณฑิตศึกษา

กาหนด จัดทารายงานเสนอ
คณบดีเพื่อพิจ ารณา
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นายอุเทน หินอ่อน
นักวิชาการศึกษา

ระบุแผนงาน
ระบุผลผลิต
ระบุประเด็นกลยุทธ์
กาหนดโครงการ
กาหนดระยะเวลาสิ้นสุด
กาหนดงบประมาณ
ระบุประเภทรายจ่าย
ระบุรายการจ่าย
กาหนดรายละเอียดการจ่าย
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นางสาวพัชราวรรณ กันทะวงศ์
ผูป้ ฏิบตั งิ านบริหาร

ขออนุมัติโครงการ
คณบดีอนุมัติ
กรณียอดเงินเกิน 5,000

ขออนุญาตซื้อ/จ้าง/เช่า
คณบดีอนุ มัติ

**ตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขาย

จัดทาใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ซื้อ/จ้าง/เช่า
คณบดีอนุ มัติ
เก็บหลักฐานการใช้ จา่ ย

ดาเนินโครงการ
คณบดีอนุมัติ

แนบหลักฐานการเบิกจ่าย
เช่น ใบส่งของ , ใบสาคัญรับเงิน

ตรวจสอบเอกสาร
เอกสารครบถ้ วน

กรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับ
ตรวจรับเอกสาร

จัดทาระบบ e-GP
กรณียอดเงินเกิน 5,000

ส่งไปยังพัสดุกลาง
ตรวจสอบ

การเงิน
PO
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
***** 1.
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ขออนุมัติโครงการ
คณบดีอนุ มัติ
กรณียอดเงินเกิน

ขออนุญาตซื้อ/จ้าง/เช่า

คณบดีอนุ มัติ

5,000
คณบดีอนุ มัติ

จัดทาใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
อนุ มัติ

ซื้อ/จ้าง/เช่า

เก็บหลักฐานการใช้ จ่าย

ดาเนินโครงการ

แนบหลักฐานการเบิกจ่าย
เช่น ใบส่งของ , ใบสาคัญรับเงิน,บิลเงินสด และอืน่ ๆ

เอกสารครบถ้ วน

ตรวจสอบเอกสาร
กรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับตรวจรับเอกสาร
กรณียอดเงินเกิน 5,000

จัดทาระบบ e-GP

การเงิน
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อนุ มัติ

ขออนุมัติโครงการ

คณบดีอนุ มัติ

ผู้ขอเขียนแบบ ตทก.

รองคณบดี/ผูม้ อบอานาจลงนาม
ตรวจสอบแผนงานและลงนาม
งบแผ่นดิน

ตรวจสอบงบประมาณ

คณบดีอนุมัติ
ตัดยอด/ตรวจสอบเอกสาร

ดาเนินโครงการ แนบหลักฐานการจ่าย
(ใบสาคัญจ่ายและเอกสารอืน่ ๆ)

ขออนุญาตเบิกเงิน

คณบดีอนุมัติ

การเงิน

ประจำ�ปีงบประม�ณ 2558 |
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เขียนแบบขออนุญาตไปราชการ

อนุ มัติ

ไปราชการ

เขียนแบบรายงานเดินทางไปราชการ พร้อมแนบหลักฐาน

เอกสารครบและถูกต้อง

เจ้าหน้าที่จัดทาเอกสารขออนุญาตเบิกเงิน

หัวหน้าสานักงานลงนามพร้อมตรวจสอบ

คณบดีอนุมัติ

การเงิน
ทาการเบิกจ่าย
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ตรวจสอบหลักฐาน

เขียนแบบขออนุญาตไปราชการ

คณบดีอนุ มัติ

ไปราชการ

เขียนแบบรายงานเดินทางไปราชการ พร้อมแนบหลักฐาน

ตรวจสอบหลักฐาน
จัดทาเอกสารขออนุญาตเบิกเงิน

เอกสารครบและถูกต้อง

หัวหน้าสานักงาน
ลงนามพร้อมตรวจสอบ

ถูกต้องครบถ้วน

รองคณบดี/ผู้รบั มอบอานาจลงนาม

อนุมัติ
คณบดีลงนามอนุมัติ

การเงิน
ทาการเบิกจ่าย

ประจำ�ปีงบประม�ณ 2558 |
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นางสาวเยาวภา แปงเสน
เจ้าหน้าทีช่ ว่ ยปฏิบตั งิ าน
ตรวจสอบกับทางงานการเงินของมหาวิทยาลัยว่าติดเงินยืมหรือไม่

ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ติดเงินยืม จึงจะสามารถยืมเงินได้

ติดต่อขอรับสัญญายืมเงินได้โดยผ่านทางคณะหรือติดต่อขอรับ
ได้โดยตนเองที่งานการเงิน

เมื่อได้สัญญายืมเงินแล้วกรอกรายละเอียด
ในสัญญายืมเงิน พร้อมแนบเอกสาร

เอกสารทีต่ อ้ งแนบ
กับสัญญายืมเงิน
1.กรณียมื ไปราชการ
-หนังสือแจ้งให้ไปเข้าร่วมการอบรม,ประชุม,หรือสัมมนาที่ได้รับอนุญาต
-คาสั่งไปราชการ

-ตารางอบรม

-เอกสารแนบใช้ตัวจริง 1 ชุดและสาเนา 1 ชุด
2.กรณียมื เงินโครงการ/ประชุม/จัดอบรม
-โครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
-ตารางการอบรม หรือประชุมสัมมนาหรือกาหนดการตามโครงการ
-หนังสือแจ้ง/คาสั่งให้ไปอบรมหรือสัมมนา
-หนังสือเชิญวิทยากร(กรณีเบิกค่าตอบแทนวิทยากร)

ตรวจสอบความถูกต้องและนาเอกสารสัญญายืมเงินส่งงานการเงิน
โดยผ่านทางคณะหรือนาส่งได้ด้วยตนเอง

การยืมเงินทุกกรณี
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ต้องยืนสัญญายืมเงินล่วงหน้า 5 วัน

รับใบเบิกค่าใช่จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จากผู้ขออนุญาตไปราชการ

กรณีเอกสารไม่ ครบ/มี การแก้ ไข

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

ส่งคืนผูข้ อเบิกค่าใช้จ่าย

เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

เดินทางไปราชการ

เอกสารครบถ้ วน

แนบฟอร์มรับงาน (ใบสีชมพู)

หัวหน้าสานักงาน ตรวจสอบเอกสาร

เอกสารถูกต้องครบถ้ วน

เจ้าหน้าที่พัสดุทาการเบิกจ่าย

หัวหน้าสานักงานลงนาม

รองคณบดีลงนาม

คณบดีอนุมัติ

ลงทะเบียนหนังสือส่ง

การเงิน
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นางสาวระวีวรรณ แสนปัง๋
เจ้าหน้าทีช่ ว่ ยปฏิบตั งิ าน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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นางสาวจุฑามาศ สุวมิ ลเจริญ
เจ้าหน้าทีช่ ว่ ยปฏิบตั งิ าน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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นางสาวทานตะวัน แปงจิตต์
เจ้าหน้าทีส่ าขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท
1.
2.
3.
4.

5.
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START
แจ้งให้นักศึกษามายื่นเรื่องสอบ โดยรับครั้งละ 5 คน

ไม่สะดวก

สะดวก
สอบถามอาจารย์แต่ละท่านว่ามีความสะดวก

นัดหมายวันสอบอีกครั้ง

ที่จะสอบตามวันเวลาที่ได้กาหนดไว้หรือไม่?

กาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบอย่างเป็นทางการ

แจ้งประชาสัมพันธ์กาหนดการสอบให้นักศึกษาที่จะขึน้ สอบและคณะกรรมการสอบทราบทางเฟสบุ๊คและโทรศัพท์

จัดทาเอกสารประกอบการสอบ เช่น คาสั่งสอบป้องกัน ,หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
เป็นคณะกรรกการสอบ และเอกสารเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบ

ดาเนินการสอบตามวันเวลา ที่กาหนด

จ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการสอบ

จบงาน
ประจำ�ปีงบประม�ณ 2558 |
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นางสาวปิยะนันท์ จ๊ะเฮิง
ตาแหน่ง เจ้าหน้าทีช่ ่วยปฏิบตั งิ าน

ประกาศรับข้อเสนอโครงร่างงานวิจัย แบ่งเป็น 2 ประเภท
*จัดทาบันทึกข้อความพร้อมแนบประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยให้ทั้ง 11 สาขาวิชา โดยให้
ส่งข้อเสนอภายใน 15 วันนับตั้งแต่วนั ที่ประกาศรับข้อเสนอโครงร่างงานวิจยั

1.งบประมาณรายได้

2.งบประมาณแผ่นดิน

- การวิจัยตามศาสตร์ในของแต่ละสาขาวิชา

- การวิจัยองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชน
และท้องถิน่
-การวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
ชุมชนและท้องถิน่

ประชุมคณะกรรมการการส่งเสริมและบริหารงานด้านการด้านการวิจัย
*

วิพากย์และพิจารณาข้อเสนอโครงร่างงานวิจัยเพื่อคัดเลือกจัดทาประกาศผู้ที่ได้รับ

ทุนอุดหนุนการวิจัย

-

จัดทาประกาศผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุนการวิจัย

-

จัดทาบันทึกข้อความโปรดลงนาประกาศทุนอุดหนุนการวิจัยสาหรับอาจารย์เสนอต่ออธิการบดี

-

ทาบันทึกข้อความพร้อมแนบประกาศทุนอุดหนุนการวิจัยสาหรับอาจารย์ให้ทั้ง 11 สาขาวิชาและ
ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ในคณะฯ Facebook
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สัญญาทุนวิจัย
เซ็นสัญญาทุนวิจยั (ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วนั ที่อธิการลงนามประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย)

2.2 เซ็นสัญญาทุนวิจยั เอกสารประกอบในการเซ็นสัญญาทุนวิจยั
- สัญญาทุนวิจัยจานวน 2 ฉบับ
-โครงร่างงานวิจัย
- สาเนาประกาศทุนอุดหนุนวิจยั
- เอกสารแนบหมายเลข 1
หมายเหตุ ......งบประมาณไม่เกิน 50,000 บาท ผู้ให้ทุนเป็น คณบดีคณะฯ (งบประมาณ
รายได้)
......งบประมาณตั้งแต่ 60,000 บาทขึน้ ไป ผู้ให้ทุนเป็น อธิการบดี (งบประมาณแผ่นดิน)

ประจำ�ปีงบประม�ณ 2558 |
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ผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ่วมกัน จึงนามาสู่การ
คัดเลือกแนวปฏิบตั ิท่ีดี
ในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในคณะ เพื่อเป็ นต้นแบบ

บันไดสู่ความสาเร็จ
ของการสนับสนุนการบูรณาการการเรียน
การสอนกับการบริการวิชาการและการวิจยั

นางเจนจิรา เชิงดี
นักวิชาการศึกษา (งานประกันคุณภาพการศึกษา)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง

คานา
การจัดการความรู ้ คื อ การรวบรวมองค์ความรู ท้ ่ ีมีอยู ่
ในส่วนราชการซึ่ งกระจัดกระจายอยูใ่ นตัวบุคคลหรื อเอกสาร
มาพัฒนาให้เป็ นระบบ เพื่ อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึ ง
ความรู ้ และพัฒนาตนเองให้เป็ นผูร้ ู ้ รวมทัง้ ปฏิ บตั ิงานได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ อัน จะส่ง ผลให้อ งค์ก รมี ค วามสามารถในเชิ ง
แข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู ม้ ี 2 ประเภท คื อ 1. ความรู ท้ ่ ีฝังอยูใ่ น
คน (Tacit Knowledge) เป็ นความรู ท้ ่ ีได้จากประสบการณ์
พรสวรรค์หรื อสัญชาติ ญาณของแต่ละบุ คคลในการทาความ
เข้าใจในสิ่ งต่างๆ เป็ นความรู ท้ ่ ีไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็ น
คาพูดหรื อลายลักษณ์อกั ษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทางาน
งานฝี มื อ หรื อการคิ ด เชิ ง วิ เ คราะห์ บางครั้ ง จึ ง เรี ย กว่า เป็ น
ค ว า ม รู ้ แ บ บ น า ม ธ ร ร ม 2 .ค ว า ม รู ้ ท่ ี ชั ด แ จ้ ง ( Explicit
Knowledge) เป็ นความรู ท้ ่ ีสามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดย
ผ่านวิ ธี ตา่ ง ๆ เช่น การบัน ทึ กเป็ นลายลักษณ์อ กั ษร ทฤษฎี
คูม่ ื อต่าง ๆ และบางครั้งเรี ยกว่าเป็ นความรู แ้ บบรู ปธรรม

1

เพื่ อให้การปฏิ บตั ิ งานของคณะมนุ ษยศาสตร์แ ละสัง คมศาสตร์
เป็ นไปอย่างมี ระบบและมี ประสิ ทธิ ภาพที่ดี จึ งได้นาการจัดการ
ความรู ้ (Knowledge Management) ซึ่ งเป็ นระบบการจัดการที่
สามารถกาหนดขึ้น และนาไปปฏิ บตั ิได้อย่างเป็ นรู ปธรรม โดยได้
ด าเนิ นการจัด วางระบบการจัด การความรู ้ และ แผนการ
ดาเนิ นงาน ไว้เพื่ อที่จะให้มีการ รวบรวม จัดระบบ เผยแพร่ ถ่าย
โอนองค์ค วามรู ้ท่ ี เป็ นประโยชน์ ต ่อ การ ปฏิ บ ตั ิ ง านของคณะ
มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ตา่ ง ๆ ได้ทนั เวลา และทันเหตุการณ์ และส่งผลให้
การปฏิบตั ิงานของบุคลากรในคณะ มีคุณภาพ และมีประสิ ทธิ ภาพ
เพิ่ มมากขึ้น ซึ่ งส่งผลให้คณะฯบรรลุเป้ าหมายตามวิ สยั ทัศน์พนั ธ
กิจ และเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู (้ Learning Organization )
คณะกรรมการจัดการความรู ้
คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ประจาปี การศึกษา 2557

3

กรอบแนวคิด จึงได้หาเทคนิ คหรือขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน
เพื่อสนับสนุนการดาเนิ นงานของคณะให้ประสบผลสาเร็จ
ดังนี้
กรอบแนวคิด

วิเคราะห์

ปั ญหาการ
คณะกาลังประสบ
ทางานที่เกิดขึ้น ปั ญหาอะไรบ้างที่
รุนแรง เร่งด่วน
จะต้องแก้ไขทันที

ผลการวิเคราะห์

จ า ก ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ
การศึ กษา ในปี การศึ กษา 2556 ที่
ผ่านมา พบว่า การบู ร ณาการการ
เรี ยนการสอนกั บ การบริ การ
วิ ชาการและการวิ จยั ของคณะยัง
ไ ม่ บ ร ร ลุ เ ป้ า ป ร ะ ส ง ค์ ท่ ี ตั้ ง ไ ว้
เนื่ องจากมีจานวนหลายโครงการที่
มี การบู รณาการที่ ยังไม่ชดั เจน จึ ง
ท าให้ ผ ลการประเมิ นคุ ณ ภาพ
การศึ กษาตามเกณฑ์การประเมิ น
ด้า นการบู ร ณาการการเรี ย นการ
สอนกับการบริ การวิชาการและการ
วิจยั อยูใ่ นระดับพอใช้ จึงจาเป็ นต้อง
แก้ไขทันที

4

5
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กรอบแนวคิด จึงได้หาเทคนิ คหรือขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน
เพื่อสนับสนุนการดาเนิ นงานของคณะให้ประสบผลสาเร็จ
ดังนี้

กรอบแนวคิด จึงได้หาเทคนิ คหรือขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน
เพื่อสนับสนุนการดาเนิ นงานของคณะให้ประสบผลสาเร็จ
ดังนี้

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิด

วิเคราะห์

ผลการวิเคราะห์

ความรูท้ ี่ตอ้ งใช้ หากคณะมี
ในงานประจา บุคลากรใหม่มา
ปฏิบตั ิงาน มี
อะไรบ้างที่เขา
จาเป็ นจะต้อง
ทราบก่อนเป็ น
ลาดับต้นๆ

เนื่ องจากการสนับสนุ นการดาเนิ นงาน
การการเรี ยนการสอนกับการบริ การ
วิชาการและการวิจยั การ ถื อว่าเป็ น
ภารกิจที่สาคัญ ซึ่งมองว่าประเด็น
ดังกล่าวจะต้องจัดทาในรู ปแบบของ
คูม่ ื อการปฏิบตั ิงาน เพื่ อให้ผูท้ ่ ีมารับ
หน้าที่ตอ่ หรื อรับหน้าที่แทน สามารถ
ดาเนิ นการสนับสนุ นให้ประสบ
ผลสาเร็ จได้อย่างต่อเนื่ อง

สิ่งที่จะต้อง
พัฒนาต่อไป

ทุกคนจะรู แ้ ละเข้าใจหน้าที่ของตนเอง
เป็ นอย่างดี แต่จะทาอย่างไรให้คนอื่ นรู ้
ด้วยนั้น จะต้องดาเนิ นการดังนี้
- จัดทาคูม่ ื อการปฏิบตั ิงาน
- สอนงาน หรื อ แนะนาวิธีการและ
ขัน้ ตอนของการปฏิบตั ิในหน้าที่ตนให้
ผูอ้ ่ ื นเข้าใจและมีความชัดเจน

บุคลากรในคณะ
จาเป็ นจะต้องรู+้
เข้าใจเรื่องอะไร
ในหน้าที่ที่คณะ
ได้รบั มอบหมาย

วิเคราะห์

ปั ญหาการ
คณะกาลังประสบ
ทางานที่เกิดขึ้น ปั ญหาอะไรบ้างที่
รุนแรง เร่งด่วน
จะต้องแก้ไขทันที

ผลการวิเคราะห์
จากผลการประเมินคุณภาพการศึ กษา
ในปี การศึ กษา 2556 ที่ผา่ นมา พบว่า
การบู ร ณาการการเรี ยนการสอนกับ
การบริ การวิ ชาการและการวิ จยั ของ
คณะยัง ไม่บ รรลุ เ ป้ า ประสงค์ท่ ี ตัง้ ไว้
เนื่ องจากมี จานวนหลายโครงการที่ มี
การบู ร ณาการที่ ยัง ไม่ช ดั เจน จึ ง ท า
ให้ผลการประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษา
ตามเกณฑ์การประเมินด้านการบูรณา
การการเรี ยนการสอนกับการบริ การ
วิชาการและการวิ จยั อยูใ่ นระดับพอใช้
จึงจาเป็ นต้องแก้ไขทันที

6

บันไดสู่ความสาเร็จ
ของการสนับสนุ นการบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
บริการวิชาการและการวิจยั

บันไดสู่ความสาเร็จ
ของการสนับสนุ นการบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
บริการวิชาการและการวิจยั

บันไดขัน้ ที่ 1 ศึกษาข้อมูลทัว่ ไป

บรรลุ
ความสาเร็จ

ในการสนั บ สนุ น ด าเนิ นงานให้ก บั ผู ร้ ั บ บริ การและ
ประสบผลสาเร็ จนั้น ตนเองในฐานะที่ทาหน้าที่รับผิ ดชอบงาน
ประกันคุ ณภาพการศึ กษาของคณะฯ ได้ใช้องค์ความรูจ้ าก
ประสบการณ์ก ารเป็ นคณะกรรมการตรวจประเมิ น ใน
ระดับคณะ ระดับมหาวิ ทยาลัย และองค์ความรูจ้ ากการ
พัฒ นาตนเอง และ พัฒ นาตนเองจาการเข้า รับ การ
ฝึ กอบรมเพื่ อสร้างความเข้าใจในการเกณฑ์การประเมิ น
รวมถึ งศึ กษาองค์ ค วามรู ้ผ่ า นคู่ มื อประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษา ของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.)
กาหนด ส่งผลให้ทราบแนวทางในการปฏิ บตั ิ ตามองค์ประกอบ
และตัวบ่งชี้ท่ ีชดั เจน สามารถอธิ บายให้อาจารย์เข้าใจในประเด็น
ตัวบ่งชี้ตา่ ง ๆ ได้

6. ทาซา้ และพัฒนา
กระบวนการในปี ถัดไป
5. การปรับปรุงกระบวนการ
4. ประเมินผลความสาเร็จของกระบวนการ
3. ดาเนิ นการและติดตามผลการดาเนิ นงานโครงการ
2. วิธีการที่จะช่วยสนับสนุน แยกเป็ น 2 ส่วน คือ
2.1 จัดทาขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน หรือ Flow Chat (แผนภูมิ) ของ
ระบบงานที่ทา ในรูปแบบของคู่มือการปฏิบตั ิงาน
2.2 จัดประชุมชี้แจงกระบวนการในรูปแบบของการจัดการความรู ้
1. ศึกษาข้อมูลทัว่ ไปจากอาจารย์ผูร้ บั ผิ ดชอบโครงการ
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9

บันไดสู่ความสาเร็จ
ของการสนับสนุ นการบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
บริการวิชาการและการวิจยั

บันไดสู่ความสาเร็จ
ของการสนับสนุ นการบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
บริการวิชาการและการวิจยั

จากการพัฒ นาตนเองข้างต้น จึ งได้น าองค์ความรู ด้ งั กล่าว
เพื่ อให้ค าปรึ กษาและชี้ แนะกระบวนการด าเนิ นงานต่า งๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ งด้า นการสนั บสนุ น การดาเนิ น งานด้า น
การบูรณาการการเรี ยนการสอนกับการบริ การวิ ชาการ
และการวิ จยั โดยก่อนการดาเนิ นการบูรณาการอาจารย์จะ
มาขอคาปรึ กษาในเชิงกระบวนการการปฏิบตั ิ
ดังนั้น ก่อนการให้คาปรึ กษาหรื อชี้แจงกระบวนการ
ให้อ าจารย์ท ราบแนวทางในการปฏิ บ ตั ิ จึ ง ต้อ งสอบถาม
ข้อมูลเบื้ องต้นจากอาจารย์ถึงแผนการดาเนิ นการที่วาง
ไว้ ตัง้ เริ่มจนจบกระบวนการ รวมถึ งปั ญหาและอุปสรรค
ต่ าง ๆ ที่ คิดว่ าจะกระทบกับการดาเนิ นการบูรณาการ

จากการสอบถามข้อมูลข้างต้นทาให้พบปั ญหาและ
อุปสรรคดังนี้
1) อาจารย์มีความเข้า ในกระบวนการบูร ณาการ
การเรียนการสอนและการวิจยั คลาดเคลื่ อน ใน
ระหว่างที่ ดาเนิ นการที่ จะต้องบูรณาการเข้ากับ
การวิ จ ัย หรื อ บู ร ณาการเข้า กับ การบริ ก าร
วิชาการ

10

11

ด้วย เพื่ อ ให้คาแนะนาหรือชี้ ให้เห็นถึ งกระบวนการที่
ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่ งขึ้ นก่อนเริ่ ม เนื่ องจากการบูร
ณาการของอาจารย์แต่ละท่านจะแตกต่างกัน

บันไดสู่ความสาเร็จ
7
ของการสนับสนุ นการบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
บริการวิชาการและการวิจยั
บันไดขัน้ ที่ 2 หาวิธีการที่จะช่วยสนับสนุน แยกเป็ น 2 วิธี คือ
จากการศึ กษาข้อมูลทัว่ ไปจากข้อที่ 1 จึงได้คิดวิ ธีการที่
จะช่ วยสนับสนุ นอาจารย์ที่จะสามารถดาเนิ นการบูรณาการ
การเรี ย นการสอนกับ การบริ ก ารวิ ช าการและการวิ จ ัย ให้
ประสบความสาเร็จ เป็ น 2 วิธี คื อ

2) อาจารย์ยงั มี ความเข้าใจคลาดเคลื่ อนในเรื่ อง
ของกลุ่มเป้ าหมายที่ จะดาเนิ นโครงการบริ การ
วิชาการแก่สงั คมและชุมชน ซึ่ งพบว่า อาจารย์
เข้า ใจว่ า การบริ ก ารวิ ช าการนั้ น คื อ จะต้อ ง
ดาเนิ นการกับกลุ่มเป้ าหมายภายนอกคณะ

บันไดสู่ความสาเร็จ
ของการสนับสนุ นการบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
บริการวิชาการและการวิจยั
แผนภูมิการดาเนิ นงาน หรือ Flow Chat หรือ แนวปฏิบตั ิที่ดี ที่บรรจุใน
คู่มือการปฏิบตั ิงานด้านการบริการวิชาการ
วิธีที่ 1

วิธีท่ี 1 จัดทาขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน หรือ Flow Chat
(แผนภูมิ) ของระบบงานที่ทา
จัดทาแผนภูมิการดาเนิ นงาน หรื อ Flow Chat หรื อ แนว
ปฏิบตั ิท่ ีดี ด้านการบูรณาการการเรี ยนการสอนกับการบริ การวิชาการ
และการวิ จยั โดยจัดทาไว้ในรูปแบบของคู่มือ และ จัดทา

ประกาศขัน้ ตอนการบูรณาการเรี ยนการสอนกับการ
บริการวิชาการและการวิจยั โดยยิบหยกตัวอย่างกระบวนการ
ดังกล่าวให้เห็ นภาพชัดเจน เช่น การบูรณาการของสาขาวิ ชาการ
พัฒนาชุมชน การบูรณาการของสาขาวิ ชาศิ ลปะและการออกแบบ
เป็ นต้น และจัดส่งให้สาขาวิชาใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิ
12

13
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บันไดสู่ความสาเร็จ
ของการสนับสนุ นการบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
บริการวิชาการและการวิจยั
แผนภูมิการดาเนิ นงาน หรือ Flow Chat หรือ แนวปฏิบตั ิที่ดี ที่
บรรจุในคู่มือการปฏิบตั ิงานด้านการบริการวิชาการ
วิธีท่ี 2

14

บันไดสู่ความสาเร็จ
ของการสนับสนุ นการบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
บริการวิชาการและการวิจยั

บันไดขัน้ ที่ 3 ติดตามผลการดาเนิ นงานโครงการ
ในการดาเนิ นการงานด้านการบริ การวิ ชาการ
แก่สั ง คมของคณะฯนั้ น มี ร ะบบและกลไกการ
ดาเนิ นงานที่ ชดั เจนและทาให้ประสบผลสาเร็ จคื อ
(1) แต่ง ตั้ง คณะกรรมการส่ง เสริ มงานวิ ช าการ (2)
จัดทาแผนงานด้านการบริ การวิ ชาการแก่สงั คม (3) จัด
ประชุ มเพื่ อติ ดตามการดาเนิ น งานอย่างต่อเนื่ องและ
ประเมิ นผลการดาเนิ นงานด้านการบริ การวิ ชาการ จึ ง
คิ ด วิ ธี ก ารที่ จ ะช่ ว ยสนั บ สนุ น การติ ด ตามการ
ดาเนิ นโครงการให้ประสบผลสาเร็จ 2 วิธี ดังนี้
16
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บันไดสู่ความสาเร็จ
ของการสนับสนุ นการบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
บริการวิชาการและการวิจยั

วิธีที่ 2 จัดประชุมชี้แจงกระบวนการในรูปแบบของการ
จัดการความรู ้

จัดประชุมชี้แจงโดยการสารวจผูเ้ ข้าร่วมจาก
สาขาวิชาในรู ปแบบของ การจัดการความรู(้ KM) ซึ่ ง
เป็ นวิธีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ร้ ะหว่างสาขาวิชา โดยจะศึกษา
จากเอกสารผลการประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษาเมื่ อปี ท่ ี
ผ่า นมา จากข้อ เสนอของผู ป้ ระเมิ นที่ ช้ ี ให้เ ห็ น ว่ า
สาขาหรื อ ผู ร้ บั ผิ ด ชอบท่ า นไดได้มี ก ระบวนการ
บูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ
และการวิจยั ที่ชดั เจน ที่จะสามารถนามาเป็ นตัวอย่าง
ให้กบั สาขาอื่ น ๆ ได้ และหลังจากนั้ นนาผลจากการ
จัดการความรู ้ KM
เผยแพร่ตอ่ อาจารย์เพื่ อนาไป
ประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการของตนเองได้
15

บันไดสู่ความสาเร็จ
ของการสนับสนุ นการบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
บริการวิชาการและการวิจยั

วิธีท่ี 1

ทาบันทึ กข้อความพร้อมแนบแบบฟอร์มรายงาน
ผลการดาเนิ นงานโครงการบูรณาการการเรี ยนการสอนกับ
การบริ การวิชาการและการวิจยั ไปยังสาขาหรื อผูร้ ับผิดชอบ
โครงการ (ติ ดตามระหว่างดาเนิ นการว่าดาเนิ นถึ งไหน
และผลเป็ นอย่างไร) เพื่ อตรวจสอบดูรายละเอียดทัง้ หมด
ของการด าเนิ นการโครงการว่ า มี แ นวโน้ม ที่ จ ะส าเร็ จ
หรื อไม่ โดยงานประกันคุณภาพการศึ กษาฯ จะสรุ ปผลแต่
ละโครงการพร้อ มปั ญ หาและอุ ปสรรคต่า ง ๆ เพื่ อน าเข้า
ประชุ ม เพื่ อหารื อกับ คณะกรรมการส่ง เสริ มงานบริ การ
วิ ชาการคณะฯ เพื่ อแก้ไขปัญหาหรื ออุปสรรคต่างๆ ในการ
ดาเนิ นโครงการได้ ดังผลการแก้ไขปัญหาดังนี้
17

บันไดสู่ความสาเร็จ
ของการสนับสนุ นการบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
บริการวิชาการและการวิจยั

บันไดสู่ความสาเร็จ
ของการสนับสนุ นการบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
บริการวิชาการและการวิจยั

ตารางสรุปผลการแก้ไขปั ญหาระหว่างดาเนิ นการ

โครงการ

ปั ญหาและอุปสรรค

แนวทางแก้ไขเพื่อให้
การบูรณาการเข้ากับ
การวิจยั ประสบผลสาเร็จ

โครงที่
ดาเนิ นการ
แล้วเสร็จ
และ
ประสบ
ผลสาเร็จ

ส่ว นใหญ่จ ะเป็ นเรื่ องของ
การบู ร ณาการเข้า กับ การ
วิ จ ั ย ที่ จ ะต้อ งแสดงให้
เห็ นถึ งว่ า ได้มีการบูร ณา
การในรูปแบบได

ชี้ แ จ ง ใ ห้ อ า จ า ร ย์ ไ ด้
รั บ ทราบแนวทางที่ ชัด เจน
อีกครั้ง โดยนาแนวปฏิ บตั ิท่ ี
ดีของสาขาวิ ชาการพัฒนา
ชุมชน และสาขาวิชาศิลปะ
และการออกแบบฯ มาเป็ น
ตั ว อ ย่ า ง พ ร้ อ ม เ ชิ ญ
อ า จ า ร ย์ ข อ ง ทั้ ง ส อ ง
สาขามาให้ข ้อ แนะน า
เพิ่มเติม

โครงการ

ปั ญหาและอุปสรรค
ระหว่างดาเนิ นการ

โครงที่อยู่ กรณี นานักศึกษาในรายวิชา
ระหว่าง ลงพื้ นที่ เพื่ อใช้เ ป็ นเวที ใ ห้
ดาเนิ นการ นั ก ศึ ก ษาได้ศึ ก ษาเรี ยนรู ้
ร่วมกับชุมชน

แนวทางแก้ไขเพื่อให้
การบูรณาการเข้ากับ
การวิจยั ประสบผลสาเร็จ
ให้อาจารย์ผูร้ ับผิ ดชอบ ใน
การบู ร ณาการการเรี ยน
การสอนเข้ากับการบริ การ
วิ ช าการนั้ น จะต้อ งเขี ย น
รายละเอี ย ด มคอ.3 ให้
ชัด เจน โดยให้ร ะบุ ว ่า จะ
ดาเนิ นการบูรณาในรู ปแบบ
ได และจะด าเนิ นการใน
ช่วงเวลาใดให้ชดั เจน
18

19

บันไดสู่ความสาเร็จ
ของการสนับสนุ นการบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
บริการวิชาการและการวิจยั

บันไดสู่ความสาเร็จ
ของการสนับสนุ นการบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
บริการวิชาการและการวิจยั

4. ประเมิ น ผลความส าเร็ จ ของกระบวนการ
การบูรณาการการเรี ยนการสอนกับการบริ การ
วิชาการและการวิจยั
เมื่ อสิ้ นสุ ดปี การศึ กษา งานประกันคุณภาพ
การศึกษาจะส่งแบบฟอร์มรายงานผลการประเมิน
ความสาเร็จของกระบวนการบูรณาการการเรียน
การสอนกับการบริ การวิ ชาการและการวิ จยั ไป
ยังสาขาวิ ชาที่ รบั ผิ ดชอบให้รายงานผลโครงการ
ทุ ก โครงการด้า นการบริ ก ารวิ ช าการแก่สัง คม เพื่ อ
จัดทารายงานการประเมินความสาเร็ จ

ของการบู รณาการการเรี ยนการสอนกับการบริ การ
วิ ช าการและการวิ จ ัย เสนอต่ อ คณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการบริ การวิ ชาการและคณะกรรมการ
ประจาคณะ เพื่ อพิ จารณาให้ขอ้ เสนอแนะ และส่ง
ข้อ เสนอแนะย้อ นกลับ ไปยัง สาขาที่ รั บ ผิ ด ชอบ
โครงการเพื่ อนาไปปรับปรุ งแก้ไขต่อไป
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3
บันไดสู่ความสาเร็จ
1
ของการสนับสนุ นการบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
บริการวิชาการและการวิจยั

ตารางสรุปผลการแก้ไขปั ญหาหลังจากประเมินความสาเร็จและ
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริการวิชาการคณะและคณะกรรมการประจาคณะ

โครงการ

แนวทางแก้ไขเพื่อให้
การบูรณาการเข้ากับ
การวิจยั ประสบ
ผลสาเร็จ

ปั ญหาและอุปสรรค
ระหว่างดาเนิ นการ

โครงการที่ ระยะเวลาของการบู ร ณา
ด าเนิ น กา การน้อ ยเกิ น ไป ส่ง ผลให้
รแล้วเสร็จ อาจารย์ผู ร้ ั บ ผิ ด ชอบต้อ ง
บีบกิจกรรมและระยะเวลา
ให้นอ้ ยลง

อาจารย์ผู ร้ ั บ ผิ ด ชอบควร
ต้องเขียนแผนการบู รณา
การวิ ช าการเข้า กับ การ
เรี ยนการสอนและการ
วิ จั ย ใ ห้ ช ั ด เ จ น โ ด ย
กาหนดกิ จ กรรม ตัว ชี้ วัด
แ ล ะ ร ะ ย ะ เ ว ล า ใ ห้
เหมาะสม

บันไดสู่ความสาเร็จ
ของการสนับสนุ นการบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
บริการวิชาการและการวิจยั
โครงการ

ปั ญหาและอุปสรรค
ระหว่างดาเนิ นการ

แนวทางแก้ไขเพื่อให้
การบูรณาการเข้ากับ
การวิจยั ประสบผลสาเร็จ

โครงการที่
ไม่สามารถ
ดาเนิ นการ
ได้ครบ
กระบวนก
าร

1) อาจารย์มี ค วามเข้า ใจ
ค ล า ด เ ค ลื่ อ น ใ น ช่ ว ง
ระยะเวลาของการบู ร ณา
การการเรี ย นการสอนกับ
การบริ การวิชาการและการ
วิ จั ย เ นื่ อ ง จ า ก ร อ บ
ระยะเวลาของปี การศึ กษา
ได้เปลี่ ยนแปลงเข้าสู ่ระบบ
อ า เ ซี ย น ร ว ม ถึ ง
ปี งบประมาณ และปี ปฏิ ทิน
ในการนั บ รอบของการ
ดาเนิ นการ

จัดทากรอบระยะเวลาเพื่ อ
ความชัดเจนคื อ
1) ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ คื อ
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม
ถึ ง วั น ที่ 3 0
กันยายน ของปี ถดั ไป
2) ปี การศึ กษาคื อ ตัง้ แต่
วันที่ 1 สิ งหาคม ถึ ง
31 กรกฎาคมของปี
ถัดไป
3) ปี ป ฏิ ทิ น ตั้ ง แ ต่
ม ก ร า ค ม ถึ ง
ธันวาคม
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บันไดสู่ความสาเร็จ
ของการสนับสนุ นการบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
บริการวิชาการและการวิจยั

บันไดสู่ความสาเร็จ
ของการสนับสนุ นการบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
บริการวิชาการและการวิจยั

โครงการ

ปั ญหาและอุปสรรค
ระหว่างดาเนิ นการ

แนวทางแก้ไขเพื่อให้
การบูรณาการเข้ากับ
การวิจยั ประสบผลสาเร็จ

โครงการที่
ไม่สามารถ
ดาเนิ นการ
ได้ครบ
กระบวนก
าร (ต่อ)

2) รู ป แบบของการบู ร ณา
การการเรี ย นการสอนเข้า
กับการบริ การวิ ชาการและ
การวิจยั ยังมีขอ้ บกพร่องอยู ่
หลายประเด็ น เช่น การ
เขียนมคอ. 3 และมคอ. 5

ส่งคู ม่ ื อ ขัน้ ตอนการบู ร ณา
การฯ ให้อ าจารย์แ ละจัด
ประชุมชี้แจงให้อาจารย์ได้
รั บ ทราบแนวทางที่ ชัด เจน
อีกครั้ง โดยนาแนวปฏิ บตั ิท่ ี
ดีของสาขาวิ ชาการพัฒนา
ชุมชน และสาขาวิชาศิลปะ
และการออกแบบฯ มาเป็ น
ตั ว อ ย่ า ง พ ร้ อ ม เ ชิ ญ
อาจารย์ข องทัง้ สองสาขา
มาให้ขอ้ แนะนาเพิ่มเติม
24
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| โครงการจัดการความรู้

จากกระบวนการข้างต้นส่งผลให้ในปี การศึ กษา
2557 มี โครงการที่มีการดาเนิ นการบูรณาการ
การเรียนการสอนกับการบริการวิชาการและการ
วิ จยั และประสบผลสาเร็ จ จานวน 7 โครงการ
จากที่ดาเนิ นการบูรณาการฯ ในรอบปี การศึกษา
2556 ที่ผ่านมา เพียง 2 โครงการเท่านัน้

25

บันไดสู่ความสาเร็จ
ของการสนับสนุ นการบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
บริการวิชาการและการวิจยั

บันไดขัน้ ที่ 5 การปรับปรุงกระบวนการ

การได้มาซึ่ งมาตรฐานการปฏิ บตั ิ งานสิ่ งหนึ่ ง
ที่ ต อ้ งด าเนิ น การก่ อ นคื อ การปรับ ปรุ ง งานให้มี
ประสิ ทธิภาพ ซึ่ งจากขัน้ บันไดทัง้ 4 ขัน้ ทาให้ พบว่า
ยัง มี บ างโครงการที่ ยัง ไม่ส ามารถด าเนิ นการตาม
กระบวนการฯ ได้ จึ งได้คิดวิ ธีเพื่ อปรับปรุ งในปี ถดั ไป
ดังนี้
1) วิ เคราะห์หาสาเหตุและหาแนวทาง ซึ่ ง
จะต้องระบุปัญหา สาเหตุวิธีการป้ องกัน และแนวทาง
การปรั บ ปรุ ง โดยข้อ มู ล ทัง้ หมดจะป้ อนกลับ มา
ทบทวนคู่มือการปฏิ บตั ิงาน หรือ Flow Chat อีก
ครัง้ หนึ่ ง

บันไดสู่ความสาเร็จ
ของการสนับสนุ นการบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
บริการวิชาการและการวิจยั

2) คิดวิธีการเพิ่ม โดยอาจดาเนิ นการดังนี้
จัด กิ จ กรรมการแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์กบั หน่ วยงานอื่น โดยใช้กระบวน KM
มาเพื่ อแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงาน
- ประเมิ นความพึ งพอใจของอาจารย์ เพื่ อ
นามาปรับปรุงกระบวนการ
- การนาเทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมมาใช้ช่วย
สนับสนุ นช่องทางการเผยแพร่แนวปฏิ บตั ิ ที่ดีใน
การบูรณาการ เช่น ผ่านทางเว็ บไซต์ ผ่านทาง FB
เป็ นต้น

26
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บันไดสู่ความสาเร็จ
ของการสนับสนุ นการบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
บริการวิชาการและการวิจยั

ผลจากการน าบัน ได 6 ขั้น ไปประยุ ก ต์ใ ช้ใ นการ
ทางาน

บันไดขัน้ ที่ 6 ทาซ้าและพัฒนากระบวนการในปี
ถัดไป

จากบันได 6 ขัน้ ที่กล่าวมา คณะฯ ได้ให้
เจ้าหน้าที่ของคณะนาไปประยุกต์ใช้กบั หน้าที่ของ
แต่ละคน โดยมีการติดตามดังนี้

จากการดาเนิ นการข้า งต้น ส่ง ผลที่ ชัด เจนว่า
สาขาวิ ช าและอาจารย์ผู ร้ ั บ ผิ ด ชอบโครงการสามารถ
ดาเนิ นงานโครงการการบูรณาการการเรี ยนการสอนกับ
การบริ การวิ ชาการและการวิ จยั และประสบผลสาเร็ จได้
อย่างครบกระบวนการและมีประสิ ทธิ ภาพ
ดัง นั้น จึ ง วางแผนที่ จะกาหนดกระบวนการให้
สอดคล้องกับความต้องการของอาจารย์ เช่น อาจารย์
ต้องการกระบวนการบูรณาการที่หลากหลายรูปแบบ
ข้อกาหนดที่ สาคัญ ทบทวนคู่มือการปฏิ บตั ิ งานหรื อ
Flow Chat ที่ จะเป็ นแนวปฏิ บตั ิ ที่มีคุณภาพให้
อาจารย์นาไปใช้ได้ต่อไป

1) จัดประชุ มบุคลากร เพื่ อให้ขอ้ มูลบุคลากร เพื่ อ
นาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานของตนเอง
2) จัดทาเอกสารขัน้ ตอนการปฏิ บตั ิ งานของแต่ ละ
ห น้ า ที่ ที่ แ ส ด ง ถึ ง ก า ร น า บั น ไ ด ดั ง ก ล่ า ว ไ ป
ประยุกต์ใช้
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ผลจากการน าบัน ได 6 ขั้น ไปประยุ ก ต์ใ ช้ใ นการ
ทางาน

ผลที่เกิดจากการนาบันได 6 ขัน้ ไปใช้แล้ว
ประสบผลสาเร็จ มีดงั นี้
1.

2.

งานบริ หารงานทัว่ ไป เช่น งานขออนุ ญาตไป
ราชการ มี การจัดทาขัน้ ตอนการปฏิ บตั ิ งาน
และ Flow chat ขออนุ ญาตไปราชการชัดเจน
ถูกต้องและทันเวลา ส่งผลให้คณาจารย์ได้รับ
ความสะดวกและมีความพึงพอใจมากขึ้น
งานรั บ -ส่ ง ผลการเรี ยน โดยการศึ กษา
ข้อบังคับวัดและประเมิ นผล และมาจัดทาเป็ น
Flow chat แสดงระยะเวลาการส่งผลการ
เรี ยนที่ แน่ น อน และท าคณะฯ ส่ ง เกรดได้
ทันเวลามากขึ้น
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| โครงการจัดการความรู้

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
องค์กรแห่งการเรียนรู ้
จงเปลี่ยนจากการ
หลีกเลี่ยงความผิดพลาด
ไปสูก่ ารค้นหา
ความผิดพลาดและแก้ไข
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