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ชื่อผลงาน     การสร้างเงื่อนไขการส่งงานผ่าน YOUTUBE เพ่ือเพ่ิมความตระหนัก เห็นคุณค่าและประโยชน์ 
      ในการผลิตสื่อการสอนรูปแบบวิดีโอในวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
เจ้าของผลงาน  นายไตรทศ  แก้วเหง้า  
ชื่อหน่วยงาน     สาขาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตขอนแก่น 
ประเด็นความรู้ :  การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาบัณฑิต 
 
บทน า  
 เพ่ือให้การศึกษาในรายวิชา 11-001-202 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ซึ่งเป็นวิชาที่เน้นการ
วางแผน วิเคราะห์ สร้าง และประเมินสื่อการสอนในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการผลิ ตสื่อการสอนประเภทวิดีโอ ที่มีการ
เตรียมการและกระบวนการที่ยุ่งยากซับซ้อน และต้องมีประโยชน์สามารถน ามาใช้ได้จริง จึงได้ให้นักศึกษาส่งงานที่เป็น
วิดีโอผ่านสื่อออนไลน์ YOUTUBE โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษามีความตั้งใจในการท างานเห็นคุณค่าและประโยชน์ใน
การผลิตสื่อการสอนรูปแบบวิดีโอเพ่ือที่จะได้มีประโยชน์ต่อสาธารณชน 
 การด าเนินงานมีขั้นตอนที่เพ่ิมเติมเป็นกรณีพิเศษจากการสอนการผลิตสื่อการสอนที่เป็นวิดีโอในส่วนที่แสดงผล
งานของรุ่นพ่ีที่ส่งงานวิดีโอผ่าน YOUTYUBE เปรียบเทียบให้เห็นถึงความส าคัญในการเลือกหัวขอเรื่องที่จะถ่ายวิดีโอ            
โดยการดูจากยอดของผู้ที่มาเข้าชมเป็นประเด็นหลัก โดยมอบหมายให้นักศึกษาผลิตวิดีโอคนละหนึ่งเรื่อง และก่อนลงใน 
YOUTUBE ให้อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมก่อน 
 ผลการด าเนินงาน จากการเปรียบเทียบผลงานของนักศึกษารุ่นปัจจุบันและรุ่นก่อนพบว่านักศึกษาเลือกหัวข้อที่ท า
สื่อวิดีโอที่มีเนื้อหาสาระในด้านการซ่อมบ ารุงรักษารถจักรยานยนต์ประมาณ ร้อยละ 57 จากนักศึกษารุ่นเก่า ร้อยละ 5  
และวิดีโอเกี่ยวกับการใช้ชีวิต ร้อยละ17  วิดีโอเกี่ยวกับสารคดีและการท่องเที่ยว ร้อยละ 27 โดยสื่อการสอนด้านการซ่อม
บ ารุงรักษายานพาหนะมีอัตราเพิ่มขึ้นจากนักศึกษารุ่นเก่า ร้อยละ40 
 
หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน   
 ในการเรียนการสอนวิชา 11-001-202 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สาขาครุศาสตร์
อุตสาหกรรมเครื่องกลได้ตระหนักถึงการเรียนรูที่จะท าให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนการสอน 
โดยได้มอบหมายงานให้นักศึกษาผลิตสื่อการเรียนการสอนเช่น แผ่นพับความรู้ ภาพโปสเตอร์ แผ่นใส ภาพถ่าย วิดีโอ CAI 
เป็นต้น  
 แต่ในการส่งงานที่เป็นวิดีโอนั้นนักศึกษามักจะเลือกหัวข้อเกี่ยวกับสารคดี การท่องเที่ยว และความบันเทิงเป็นหลัก
เพราะนักศึกษามีความชอบเป็นการส่วนตัว และคิดว่าถ่ายท าได้ง่าย ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักศึกษายังไม่เห็นความส าคัญและ
ประโยชน์ของสื่อประเภทวิดีโอ 
 ดังนั้นเพ่ือการปรับปรุงการเรียนการสอนในเรื่องการท าสื่อประเภทวิดีโอจึงได้สร้างเงื่อนไขการส่งงานผ่าน  
YOUTUBE เพ่ือเพ่ิมความตระหนัก เห็นคุณค่าและประโยชน์ในการผลิตสื่อการสอนรูปแบบวิดีโอในวิชานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
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วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน  
1. การวางแผนการปฏิบัติงาน(Plan) 

  สาขาสาขาครุศาสตร์เครื่องกลท าการประชุมเพ่ือวางแผนในการยกระดับความร่วมมอกับเครือข่ายโดยมี
ประเด็นส าคัญคือ 
  1.1 การก าหนดประเด็นปัญหาและวัตถุประสงค์โครงการ 
  1.2 การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนการของผู้สอน 
  1.3 ก าหนดชื่อโครงการ 
  1.4 การวางแผนการด าเนินงาน 
   1.4.1 การรวบรวมข้อมูลความรู้และกระบวนการในการเรียนการสอนวิชา 11-001-202 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
   1.4.2 สอบถามข้อมูลจากอาจารย์ผู้สอนสาขาอ่ืน 
   1.4.3 จัดรูปแบบและวางแผนการสอน 

2. การปฏิบัติ (Do) 
  2.1 รวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ 
  2.2 จัดท าแผนการสอน 

3. การตรวจสอบ(Check) 
  3.1 ตรวจสอบวิดีโอของนักศึกษารุ่นก่อนและรุ่นปัจจุบัน 
  3.2 ตรวจสอบผลงานของนักศึกษาก่อนลง YOUTUBE 
  3.3 ตรวจสอบยอดคนดูวิดีโอของนักศึกษาหลังลงใน YOUTUBE 

4. การปรับปรุงแก้ไข (Action)  ในการปรับปรุงแก้ไขนั้นจะแบ่งเป็น 2 หมวดคือ 
  4.1 การปรับปรุงแผนการสอนที่ดีขึ้นโดยดูจากข้อเสนอแนะของนักศึกษาและข้อเสนอแนะใน YOUTUBE 
  4.2 การปรับปรุงกระบวนการในการด าเนินงาน KM ด้านการผลิตสื่อการสอน 
 
ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน  
  ผลการผลิตสื่อการสอนประเภทวิดีโอ  

ประเภทและหัวข้อเรื่องวิดีโอ ผลงาน 
2558 
(เรื่อง) 

ร้อยละ ผลงาน 
2559 
(เรื่อง) 

ร้อยละ เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 

1.การซ่อมบ ารุงรักษายานพาหนะ 5 17 17 57 40 
2.การใช้ชีวิตของนักศึกษา 10 33 5 17 -17 
3.สารคดี การท่องเที่ยว  15 50 8 27 -23 
รวม 30  30   

 

 
ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี  
 1.เพ่ือเพ่ิมความตระหนัก เห็นคุณค่าและประโยชน์ในการผลิตสื่อการสอนรูปแบบวิดีโอในวิชานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
 2.เป็นแนวทางท่ีดีในการปรับการเรียนการสอน 
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เอกสารประกอบผลงาน 
ผลงานของนักศึกษาปี 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ผลงานของนักศึกษาปี 2559 
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ประเด็นความรู้ท่ี  2  การพฒันานักศึกษา 
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ชื่อผลงาน      การจัดการเรียนการสอนเพ่ือสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติทักษะศตวรรษท่ี 21 
เจ้าของผลงาน  นางสาวชดาษา เนินพลกรัง,  นางสาวนฤมล ผ่องกุศล,  นางสาวจิราภา พร้อมสันเทียะ, 
                       นางสาวนฤมล ตั้งสุณาวรรณ และผศ.สุรินทร์ อ่อนน้อม  
ชื่อหน่วยงาน    แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ประเด็นความรู้  การพัฒนานักศึกษา 
 

บทน า 
 การเปลี่ยนของช่วงอายุคนท าให้ปัจจุบันนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อนั้นอยู่ในยุคเจเนอเรชั่นวายช่วงต่อของซี  ซึ่งมี
พฤติกรรมกล้าแสดงออก มีความคิดที่เป็นอิสระ ชอบตรวจสอบหาความจริง ต้องการความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารและ
พิสูตรหาความจริง กระบวนการสอนในห้องเรียนจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงท าให้การปรับตัวเพ่ือพัฒนาทักษะการสอนของ
อาจารย์ล่าช้ากว่าเทคโนโลยีที่มี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์จึงน าข้อมูลจากผลประเมินในด้านต่างๆ
ได้แก่ สหกิจศึกษา การได้งานท าในรอบ 1ปี ผลประเมินบัณฑิตจากสถานประกอบการ ข้อเสนอแนะจากบัณฑิต ผล
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในแต่ลหลักสูตร การรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)ผลประเมินการ
สอนอาจารย์มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 พบว่าต้องมีการปรับปรุงกระบวนการสอนอย่างเร่งด่วนเพ่ือ
สร้างคุณค่าบัณฑิต โดยอาศัยระบบการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือเพ่ือสกัดองค์ความรู้ด้านวิธีการสอนที่สอดคล้องกับ
ทักษะการศึกษาศตวรรษท่ี 21 ส าหรับผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ  
 
หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน  
  

 
 

รูปที่ 1 ต้นเหตุของการจัดการความรู้ 
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วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2 การทบทวนก่อนการปฏิบัติ 

 

   
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 โครงการการจัดการความรู้ “เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21” 
      
        
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 กิจกรรมสกัดความองค์ความรู้รูปแบบการสอนในแต่ละรายวิชา ทฤษฎี ปฏิบัติ ทฤษฎีร่วมกับปฏิบัติ 
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รูปที่ 5 แผนที่แนวความคิดบทสรุปกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติทักษะศตวรรษที่ 21 
 

ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี  

ล าดับที่ ผลลัพธ์เกิดกับ 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 
นักศึกษา (ร้อยละ) 

1. ผลประเมินสหกิจศึกษา 82.84 87.27 89.47 92.45 
2. จ านวนนักศึกษาที่ได้ใบเกียรติบัตรจากการทดสอบ

กับสถาบันวิชาชีพ 
25.67 57.70 75.25 82.00 

3. จ านวนนักศึกษาได้งานท าต่อบริษัทเดิมท่ีออก 
สหกิจ 

57.12 60.24 61.51 62.23 

บัณฑิต (ร้อยละ) 
4. การได้งานท าในรอบ 1 ปี 75.89 81.30 85.89 89.95 
5. ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF 76.20 80.20 86.02 90.02 

อาจารย ์(ร้อยละ) 
6. รายวิชาจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาเกิดทักษะ

ในศตวรรษท่ี 21 (มคอ.3) 
30 50 60 75 

7. ค่าเฉลี่ยผลประเมินการสอนรายบุคคลประจ าปี
การศึกษา 

76.4 80.2 86 88 

8. ทุนวิจัยในห้องเรียน 3 5 8 8 
9. ผลงานวิจัยในห้องเรียนที่ได้รับการตีพิมพ์ 3 5 6 6 
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ชื่อผลงาน   โครงการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยนักศึกษามีส่วนร่วม   
เจ้าของผลงาน  นางสาวอภิญญา จิวยงเจริญ 

              คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 

ประเด็นความรู้   การพัฒนานักศึกษา 

 
บทน า 

การจัดท าแผนพัฒนานักศึกษา ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยนักศึกษามีส่วนร่วมนี้ คือ กรอบแนวทาง 
ในการพัฒนา การบริหารจัดการกิจกรรม การวางแผนกิจกรรมนักศึกษา ของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เพ่ือจัดกิจกรรม ที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนา
สติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมสอดคล้อง กับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์     

 
หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน 

การจัดท าแผนพัฒนานักศึกษา ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยนักศึกษามีส่วนร่วมนี้ คือ กรอบแนวทาง           
ในการพัฒนา การบริหารจัดการกิจกรรม การวางแผนกิจกรรมนักศึกษา ของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น โดยสถาบันอุดมศึกษาส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีการจัด
กิจกรรมนักศึกษา ตลอดไปจนกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่ด าเนินการทั้งโดยสถาบัน และโดยองค์การนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่
ผู้เข้าร่วม   จะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมสอดคล้อง กับคุณลักษณะของ
บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ 

 
วิธีการด าเนินงาน/ข้ันตอนการท างาน 

การวางแผนการด าเนินการ (P_Plan) 
   พิจารณาข้อเสนอแนะของนักศึกษาที่ได้มีส่วนร่วมในการทบทวน และ SWOT แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 (ประจ าปีงบประมาณ 2560) โดยน าข้อเสนอแนะ จากแผนดังกล่าว มาปรับปรุง
ให้เหมาะสม และจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 (ประจ าปีงบประมาณ 2561) ให้เกิด
เป็นแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 (ประจ าปีงบประมาณ 2561) อย่างเป็นรูปธรรม 
 การด าเนินงานตามแผน  (D_Do)  
  - จัดเตรียมเอกสาร และอุปกรณ์ต่างๆ 
  - การด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 

การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน (C_Check) 
  - ได้แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 (ประจ าปีงบประมาณ 2561) อย่าง
เป็นรูปธรรม   

     การปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไขจากผลการติดตาม (A_Action)  
  - การปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไขผลการติดตาม จากข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

  - น าเอาข้อเสนอแนะและปัญหาในการจัดโครงการมาทบทวน ปรับปรุง เพ่ือก าหนดหัวข้อการให้ความรู้   
แก่นักศึกษา เพ่ือพัฒนาแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในปีการศึกษาถัดไป 
 
 
 
 
 
 

CoP 2-02 



11 

 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
 จากการระดมความคิดในหัวข้อ “กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ”  ท าให้มีผลการด าเนินงาน ในแต่
ละหัวข้อได้แก่ 

 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม  : โครงการสวดมนต์ท าวัตรเย็น ณ ศาลาพระพุทธธนวราชมงคลนุสรณ์ 
 2.ด้านความรู้ : การจัดอบรมภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษ 

 3.ด้านทักษะทางปัญญา : โครงการพี่สอนน้องบูรณาการการเรียน 

 4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ : การออกค่ายพัฒนาชุมชนและแนะแนวการศึกษา 

 5.ด้านทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ : การอบรมโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อ
งานวิจัย 
  

ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี 
 การจัดกิจกรรมนักศึกษา ที่ตรงตามความต้องการของนักศึกษาและสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
5 ประการ เกิดจากความต้องการของนักศึกษา ที่จะใช้ทักษะที่ตนเองได้ศึกษาเล่าเรียน และความร่วมแรงร่วมใจกัน จัดท า
โครงการที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนานักศึกษา และมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชน และสังคมใกล้เคียง ก่อให้เกิด               
สานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถาบันการศึกษาและสังคม 
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ประเด็นความรู้ที่  4  การบริการวิชาการแก่สังคม 
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ชื่อเรื่อง      การปรับรูปแบบการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา 
เจ้าของผลงาน  นางสาวชนัญชิดา อนุชาติ  
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร 
ประเด็นความรู้  การบริการวิชาการแก่สังคม  
 
บทน า 

สืบเนื่องจากแผนกงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สังกัดส านักงานวิทยาเขตสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้มีภารกิจในการออกพ้ืนที่เพ่ือประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามโรงเรียนมัธยมในเขตจังหวัดสกลนครและพ้ืนที่ใกล้เคียงในห้วงเดือนที่มีการรับสมัครนักศึกษาใหม่
เป็นประจ าทุกปี โดยมีการจัดท าหนังสือภายนอกส่งไปยังโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเพ่ือขอความอนุเคราะห์เข้าประชาสัมพันธ์
และแนะแนวการศึกษา พร้อมโทรประสานไปยังโรงเรียนนั้นๆเพื่อนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ ที่ทางโรงเรียนสามารถให้
เข้ามาด าเนินกิจกรรมได้ ซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีทั้งการตอบรับที่ดีและได้รับการปฏิเสธจากโรงเรียน เนื่องจากการเข้า
ประชาสัมพันธ์และแนะแนวในแต่ละครั้งทางโรงเรียนจะต้องหาคาบเรียนหรือหาเวลาที่สะดวกในการให้เข้าแนะแนว             
ซึ่งหลายครั้งที่ได้รับการปฏิเสธจากโรงเรียนต่างๆ เป็นผลมาจากทางโรงเรียนหวั่นถึงผลกระทบเรื่องรบกวนเวลาเรียนของ
นักเรียนจึงไม่อนุญาตให้เข้าแนะแนว 

ดังนั้น แผนกงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สังกัดส านักงานวิทยาเขตสกลนคร จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการแนะ
แนวการศึกษาให้มีกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและนักเรียนที่ก าลังจะจบการศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และก าลังประสบปัญหากับระบบการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในยุค
ปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นการให้บริการวิชาการและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการออกแนะแนว
การศึกษาครั้งแรกในปี พ.ศ. 2560 และน าผลตอบรับที่ได้มาปรับใช้ในการแนะแนวการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป  

 
หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน 
 ในการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาในช่วงหลายปีที่ผ่านมามักได้รับการปฏิเสธจาก
ทางโรงเรียนในการขอความอนุเคราะห์เข้าจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา เนื่องจากการจัดกิจกรรมใน
รูปแบบเดิมจะมีเพียงการประสานกับทางโรงเรียนเพ่ือเข้าไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนและแจ้งก าหนดการรับ
สมัครนักศึกษาใหม่เท่านั้น และแต่ละครั้งทางโรงเรียนก็จะให้ระยะเวลาไม่นานในการเข้าพูดคุยกับนักเรียน เพราะทาง
โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่ต้องการให้เกิดผลกระทบต่อเวลาเรียนของนักเรียน และการจัดกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียน 
 
วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน 

การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง “การปรับรูปแบบการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา” เกิดจากการน า
เครื่องมือการจัดการความรู้ (KM TOOLS) ด้านการทบทวนสรุปบทเรียน หรือ AAR (After Action Review) ซึ่งเป็นการ
ร่วมกันทบทวนกระบวนการท างานแต่ละขั้นตอนในครั้งที่ผ่านมา ใช้เป็นหลักในการหารือเรื่องโอกาสและอุปสรรคในการ
ด าเนินการร่วมกับทีมแนะแนวการศึกษา และในระหว่างการทบทวนนั้นจะน าไปสู่การค้นพบวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
หรือแนวทางการปรับปรุงให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น โดยเริ่มจากการทบทวนวิธีการท างานทั้งด้านความส าเร็จและ
ปัญหาที่เกิดข้ึนจากการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา ทั้งนี้ยังเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การท างานของทีมแนะแนวการศึกษา เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนและปรับปรุงการท างานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 ทั้งนี้ การปรับรูปแบบการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตสกลนคร ได้ด าเนินการปรับปรุงและด าเนินงานในระหว่างปีการศึกษา 2560 เพื่อใช้เป็นรูปแบบการประชาสัมพันธ์และ
แนะแนวการศึกษาในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 มีขั้นตอนดังนี้ 
 

CoP 4-01 
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ตารางท่ี 1.1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ล าดับที่ กิจกรรม กรอบระยะเวลา 

1 จัดประชุมทีมแนะแนวการศึกษาโดยน าผลจากการปฏิบัติใน
ปีการศึกษาที่แล้วมาหารือว่าควรมีแนวทางอย่างไร 

กลางเดือนกันยายน 

2 จัดท าแผนแนวทางการแนะแนวการศึกษาและสรุปรายชื่อ
สถานศึกษาท่ีจะไปจัดกิจกรรมและหารือที่ประชุมและ
ผู้บริหารอีกครั้ง 

ต้นเดือนตุลาคม 

3 ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าประชาสัมพันธ์และแนะ
แนวการศึกษาพร้อมแนบแบบตอบรับไปยังโรงเรียนมัธยมใน
เขตจังหวัดสกลนครและพ้ืนที่ใกล้เคียง 

ปลายเดือนตุลาคม 

4 โทรประสานขอนัดวัน เวลา และสถานที่ ในการจัดกิจกรรม
กับทางโรงเรียน เพ่ือจัดตารางออกแนะแนว 

ต้นเดือนพฤศจิกายน 

5 ด าเนินการออกแนะแนวตามแผนที่ได้วางไว้โดยมีทีมแนะ
แนวประกอบด้วย คณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 3 ส่วนงาน 
ตัวแทนจากงานบริการการศึกษา 3 ส่วนงาน ตัวแทน
คณาจารย์ 2 คณะ และนักประชาสัมพันธ์ 3 ส่วนงาน  

เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 

 
ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 

การปรับรูปแบบการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร เกิดจากการได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานในรูปแบบเดิมที่มีเพียงการแนะแนวหลักสูตรและประชาสัมพันธ์
ก าหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ จึงท าให้ได้รับการปฏิเสธจากทางโรงเรียน เนื่องจากเป็นการรบกวนเวลาเรียนและ
รูปแบบการจัดกิจกรรมไม่ส่งผลประโยชน์ต่อตัวนักเรียนมากพอ และสืบเนื่องจากปัจจุบันมีระบบการคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยแบบใหม่ที่มีชื่อว่า TCAS หรือ Thai University Center Admission System ที่ออกแบบ
โดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ซึ่งจะเริ่มน ามาใช้ในปีการศึกษา 2561 เป็นปีแรก โดยมีสถาบันอุดมศึกษา
เข้าร่วม จ านวน 54 แห่ง รวมถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ซึ่งจะท าการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาโดยการ
ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จึงเล็งเห็นช่องทางในการปรับรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ในยุคปัจจุบันเพ่ือเป็น
การจูงใจให้ทางโรงเรียนเปิดโอกาสให้ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้เข้าไปท าการประชาสัมพันธ์และแนวการศึกษามากขึ้น โดย
ปัจจัยที่จะสามารถท าให้ได้รับผลตอบรับที่ดีขึ้น คือการน าการบรรยายในหัวข้อเรื่องการรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบ TCAS 
ซึ่งเป็นการรับสมัครนักศึกษารูปแบบใหม่ที่ทางโรงเรียนและนักเรียนจะต้องท าความรู้จักให้ดีก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการ
สมัครเรียน กอปรกับการสอนท าแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่จะต้องเตรียมเพ่ือสมัครเรียนในระบบ 
TCAS โดยเปิดโอกาสให้มีการเข้ารับฟังได้ทั้งครูและนักเรียนและซักถามข้อสงสัยได้ แล้วจึงใช้การแนะแนวหลักสูต ร การ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ และการเปิดรับสมัครเป็นกิจกรรมสุดท้าย ซึ่งถือเป็นปรับรูปแบบการแนะแนว
การศึกษาพร้อมกับการให้ความรู้ทางวิชาการ และเป็นที่มาของรูปแบบการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 และให้ความรู้เรื่องการท า Portfolio เพ่ือใข้สมัครเรียนในระบบ TCAS ที่ได้ขอ
ความอนุเคราะห์ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโรงเรียนมัธยมในเขตจังหวัดสกลนครและพ้ืนที่ใกล้เคียง ซึ่งมีรูปแบบดังนี้ 
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ตารางที่ 1.2 รูปแบบการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา2561 และให้ความรู้เรื่อง
การท า Portfolio เพ่ือใข้สมัครเรียนในระบบ TCAS 
 

ล าดับ
ที ่

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ที่ใช้ 
หมายเหตุ 

1 บรรยายเรื่อง “ก าหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา 2561” และแนะน าการรับสมัคร
นักศึกษาในระบบ TCAS  

1 ชั่วโมง ขอความอนุเคราะห์ใช้
สถานที่ที่มีเครื่องเสียง 
คอมพิวเตอร์ และจอ
โปรเจคเตอร์ 2 บรรยายเรื่อง “การท า Portfolio ให้มีความน่าสนใจเพ่ือ

ใช้ประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา” 
30 นาที 

3 เปิดโอกาสให้นัก เรียนได้ซักถามข้อสงสัย เกี่ ยวกับ
สาขาวิชา/การรับสมัคร/การเรียนการสอน ฯลฯ 

10 นาที  

4 เปิดรับใบสมัครจากนักเรียนที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อ 20 นาที ขอให้นักเรียนที่สนใจ
จะสมัครเข้าศึกษาต่อ
เตรี ยม เอกสารการ
สมัครมาในวันนั้นด้วย 

 หมายเหตุ:  ก าหนดการและกิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
 
เอกสารการสมัครที่นักเรียนต้องเตรียมไว้ล่วงหน้า:  
 กรณีต้องการสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร นักเรียนสามารถเตรียม
เอกสารมาสมัครได้ในวันและเวลาที่โรงเรียนอนุญาตให้ทางมหาวิทยาลัยฯ เข้าจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา2561 และให้ความรู้เรื่องการท า Portfolio เพ่ือใข้สมัครเรียนในระบบ TCAS ได้แก่ 
   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน 1 ฉบับ 
   ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน 1 ฉบับ 
   หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน    จ านวน 1 ฉบับ 
   หนังสือรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4-5 ภาคเรียน  จ านวน 1 ฉบับ 
 ซึ่งมีโรงเรียนที่ให้การตอบรับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1.3 ตารางการจัดกิจกรรรมประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561  และให้ความรู้
เรื่องการท า Portfolio เพ่ือใข้สมัครเรียนในระบบ TCAS 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี โรงเรียน 
1 21 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ 
2 22 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 
3 24 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 
4 29 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนธาตุทองอ านวยวิทย์ 
5  7 ธันวาคม  2560 โรงเรียนวาริชวิทยา 
6  8 ธันวาคม 2560 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 
7 โรงเรียนค าตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 
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ตารางที่ 1.3 (ต่อ)  

ที ่ วัน/เดือน/ปี โรงเรียน 
8 12 ธันวาคม 2560 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 
9 13 ธันวาคม 2560 โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา 
10 14 ธันวาคม 2560 โรงเรียนโพนงามศึกษา 
11 19 ธันวาคม 2560 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 
12 20 ธันวาคม 2560 โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา 
13  9 มกราคม 2561 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 

 
ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี 
 จากการด าเนินงานขออนุญาตเข้าประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561  และให้
ความรู้เรื่องการท า Portfolio เพ่ือใช้สมัครเรียนในระบบ TCAS พบว่าได้รับผลตอบรับจากทางโรงเรียนดีขึ้น โดยวัดจาก
การส่งหนังสือขออนุญาตฯ ไปยังโรงเรียนต่างๆในจังหวัดสกลนครจ านวน 20 โรงเรียน และได้รับการตอบรับจ านวน 13 
โรงเรียน โดยโรงเรียนที่ตอบรับส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่ายินดีให้ทางมหาวิทยาลัยฯ เข้ามาจัดกิจกรรมตามรูปแบบในตารางที่ 
1.2 เพราะว่าครูและนักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาระบบ TCAS มากนัก และเล็งเห็นว่าการ
สอนท า Portfolio เป็นสิ่งส าคัญที่ต้องการทางมหาวิทยาลัยฯ ช่วยให้ค าแนะน าเพื่อเป็นประโยชน์กับนักเรียนที่ก าลังเตรียม
แฟ้มสะสมผลงาน ซึ่งแนวทางการท างานในครั้งต่อไปจะมีการปรับปรุงการด าเนินงานเพ่ือสร้างองค์ความรู้ให้มีความ
น่าเชื่อถือมากขึ้น โดยการจัดท าสถิติผลตอบรับของโรงเรียนที่ให้เข้าจัดกิจกรรม การเก็บแบบสอบถาม/แบบส ารวจความ
ต้องการด้านแนะแนวการศึกษาของโรงเรียนที่มีต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เพ่ือน าไป
ปรับรูปแบบการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาให้เกิดผลตอบรับที่ดีและมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
เอกสารประกอบผลงาน 
 หนังสือขออนญาตข้าประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 และให้ความรู้เรื่องการท า 
Portfolio เพ่ือใข้สมัครเรียนในระบบ TCAS พร้อมเอกสารแนบ 
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ภาพการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 และให้ความรู้เรื่องการท า 
Portfolio เพ่ือใช้สมัครเรียนในระบบ TCAS ตามโรงเรียนต่างๆ 
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ประเด็นความรู้ที่  6  การบริหารจัดการ 
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ชื่อผลงาน     ยืมเงินฉบับไว ใส่ใจบริการ 
เจ้าของผลงาน   นายวุฒิภัทร  สุขช่วย, นางสาวศศิชา  คงราศรี,  นางสาวอรสา  ทานะขันธ์  
                    และนางกรรณิการ์ ก าเนิดบุญ  
                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
ประเด็นความรู้   การบริหารจัดการ 
 
บทน า  

การยืมเงินทดรองราชการถือเป็นหัวใจส าคัญในการบริหารจัดการเรื ่องต่างๆ  เช่น การเดินทางไปราชการ                
การด าเนินงานตามโครงการ การจัดซื้อ/จัดจ้าง เป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  และเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานเดิม ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงานขององค์กร 

  
หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน   
 การด าเนินงานตามโครงการต่างๆ การเดินทางไปราชการ และการจัดซื้อ/จัดจ้าง จ าเป็นที่จะต้องมีการขอยืมเงิน
เพ่ือใช้ในการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ และปัญหาที่พบในช่วงที่มีการได้รับค าสั่งให้เดินทางไปราชการอย่างเร่งด่วน โครงการที่
ต้องด าเนินงานมีวงเงินสูงในการด าเนินงานตามโครงการ การจัดซื้อ/จัดจ้างที่ต้องท าอย่างกะทันหัน ท าให้การขออนุมัติยืม
เงินทดรองราชการมีระยะเวลานานในการขออนุมัติ และเนื่องจากบางโครงการต้องใช้งบประมาณที่สูง รองอธิการประจ า
วิทยาเขตไม่สามารถอนุมัติให้ยืมเงินดังกล่าวได้ จากปัญหาที่เกิดขึ้น รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตสุรินทร์ ได้มอบอ านาจ 
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ที่ 48/2561 เรื่องมอบอ านาจให้คณบดีปฏิบัติราชการ
แทนรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตสุรินทร์ ให้มีอ านาจในการอนุมัติยืมเงินทดรองราชการตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งส่งผลต่อขั้นตอนการปฏิบัติงานเดิม ดังนั้น 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย คณะ
เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการจัดการ ส านักงานวิทยาเขตสุรินทร์ จึงได้มีการประชุมเพ่ือหาวิธีการ
แก้ปัญหา และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเพ่ิมประสิทธิภาพการในบริหารงานภายในหน่วยงาน 
 
วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน  
 1. จัดประชุมบุคลากร 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
และส านักงานวิทยาเขตสุรินทร์ 
 2. หาข้อสรุปเกี่ยวกับขั้นตอนการยืมเงินทดรองราชการ 
 3. จัดท าขั้นตอนการยืมเงินทดรองราชการ ออกแบบแบบฟอร์มแนวปฏิบัติส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ ศึกษา
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และหนังสือเวียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดท าเป็น ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน ฉบับ 
POCKET BOOK  
 4. ท าหนังสือแจ้งเวียนให้บุคลากรภายในหน่วยงานปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 5. จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือทบทวน ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมเงินทดรองราชการ 
 6. น าปัญหาที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงกระบวนการยืมเงินทดรองราชการอีกครั้ง 
 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน  
 จากการประชุมของหน่วยงาน 3 หน่วยงาน ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับขั้นตอนการยืมเงินทดรองราชการที่ชัดเจน โดย
การมอบอ านาจตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ที่ 48/2561 เรื่องมอบอ านาจให้คณบดี
ปฏิบัติราชการแทนรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตสุรินทร์ ให้มีอ านาจในการอนุมัติยืมเงินทดรองราชการตามที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งสามารถท าให้ลดระยะเวลาในการอนุมัติเงินยืมทดรองราชการ
ได้ และจัดท าเอกสาร ระเบียบการเบิกจ่ายฉบับ Pocket Book เพ่ือเป็นเอกสารประกอบการตรวจสอบการเบิกจ่าย

CoP 6-01 
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ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม ประกาศ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือเวียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสร้างแนว
ปฏิบัติการส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ โดยการเดินทางไปราชการให้ส่งเอกสารชดใช้เงินยืมหลักจากกลับมาจากราชการ 
ภายใน 7 วัน และให้ส่งเอกสารยืมเงินทดรองราชการหลักจากด าเนินการจัดซื้อจัด/จ้าง และด าเนินโครงการต่างๆ ภายใน 
15 วัน นับแต่ได้รับเงินยืม ซึ่งมีส่วนส าคัญในการแก้ปัญหาเรื่องการอนุมัติยืมเงินเกินวงเงินที่รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต
สามารถอนุมัติได้ และสามารถลดระยะเวลาในการขออนุมัติให้ยืมเงิน จากเดิม 2 - 3 วัน สามารถขออนุมัติและเขียนเช็ค
เงินยืมได้ภายใน 1 วัน และมีผลการประเมินความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.73 รองลงมา ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 และด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับ 
ปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 ตามล าดับ 
 
ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี  
 1. ลดระยะเวลาในการขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการ 
 2. ลดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ของหน่วยงาน 
 3. บุคลากรภายในหน่วยงาน มีความประทับใจในการให้บริการเก่ียวกับการยืมเงินทดรองจ่าย 
 4. สามารถแก้ปัญหาเรื่องให้ยืมเงินเกินอ านาจรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตที่สามารถอนุมัติให้ยืมเงินได้ 
 
เอกสารประกอบผลงาน 
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ขั้นตอนการยืมเงินทดรองราชการ 
  

 
 

   
1.ผู้ขอเบิกจัดท าเอกสารยื่นต่อภาระงานด้าน
การเงินและบัญชีไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ 

 
 
 
 
 

     1.บันทึกขอ้ความขออนุมัติเบิกเงินและยืมเงิน
ทดรองจ่าย 
     2.สัญญายืมเงิน 2 ฉบับ 
     3.ชุดเอกสารขออนุมัติเดินทางไปราชการ/
โครงการที่ได้รับการอนุมัติ 

   
2.ภาระงานด้านการเงินและบัญชีตรวจสอบ
ความถูกต้องโดยใช้ ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
ฉบับ POCKET BOOK ในการอ้างอิง 

 
 

                        
 

                                           ไม่ถูกต้อง 
 
 

 

 
 
 
 

                     
                ถูกต้อง 
 

ไม่อนุมัติ 

 

3. คณบดีพิจารณาอนุมัติ/ลงนามเอกสาร                                               
 
 

 

                   
                อนุมัต ิ
 

มีหนี้ค้าง 

 
 

4. แผนกงานคลังและพัสดุตรวจสอบหนี้ค้าง
ช าระ 

 
   

 

 

                               ไม่มีหนี้ค้าง 
 

 

5. แผนกงานคลังและพัสดุเขียนเช็คเงินยืม 
 
 
 

  

6.แผนกงานคลังและพัสดุคืนเอกสารให้ผู้ขอเบิก
พร้อมรับเช็คเงินยืม 
 
 
 

 
 
 
 
 

     1.บันทึกขอ้ความขออนุมัติเบิกเงินและยืมเงิน
ทดรองจ่าย 
     2.สัญญายืมเงิน 2 ฉบับ 
     3.ชุดเอกสารขออนุมัติเดินทางไปราชการ/
โครงการที่ได้รับการอนุมัติ 
     4.เช็คเงินยืม 

   
 
 
 
 

  

 
 

 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 1 วัน 

 

จุดเริ่มต้น 

3 
2 

1 

ตรวจสอบ
ความถูก

ต้อง 

ส่งเอกสารให้แผนกงานคลังและ
พัสดุเขียนเช็คเงินยืม 

ผู้ขอเบิก 

พิจารณา
อนุมัติ 

ผู้ขอเบิก 

ผู้ขอเบิกด าเนินการ
ตามที่ได้รับอนุมัติ 

ตรวจสอบ 
หนี้ค้าง 

ผู้ขอเบิก 

4 
3 

2 
1 
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ชื่อผลงาน     การจัดระบบการใช้อาคารเรียน  

เจ้าของผลงาน   แผนกงานวิชาการและวิจัย  งานบริการการศึกษา  และแผนกงานธุรการ  งานบริหารงานทั่วไป   
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
ข้อมูลผลงาน  

ปัญหาเดิม หรือเหตุจูงใจ ในการสร้างผลงาน งานบริการการศึกษา แผนกงานวิชาการและวิจัย ร่วมกับ แผนก
งานธุรการคณะ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบอาคาร 50 ปี เทคนิค ไทย-เยอรมัน ขอนแก่น  โซน A  ซึ่งเป็นห้องเรียน และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
เนื่องจากอาคารดังกล่าวเป็นอาคารที่เปิดใช้งาน เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559  โดยระยะเริ่มต้นจึงยังไม่มีระบบการใช้งาน
หรือมาตรฐานการใช้ห้อง  การเบิกจ่ายอุปกรณ์การเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็น รีโมท  เครื่องเสียง  อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายใน
ห้องเรียน  จึงท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา  เช่น เปิดแอร์  เปิดไฟ  ทิ้งไว้  หลังจากการใช้ห้องเรียนเสร็จ  ไม่ส่งคืน
อุปกรณ์ที่ยืมไปใช้ระหว่างเรียน  อุปกรณ์สูญหาย เป็นต้น  ดังนั้น   คณะด าเนินงานจึงได้คิดริเริ่มการการพัฒนาการใช้
ห้องเรียนและอุปกรณ์  โดยได้น ามาตรฐาน 7ส มาปรับใบ้งานและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น   
 
 วิธีการด าเนินการ  

1. รวบรวมปัญหาที่เกิดจากหลายส่วนงาน  เช่น ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ  ผู้ควบคุมกระบวนการ 
2. เชิญประชุมบุคลากรที่มีส่วนรับผิดชอบในการดูแลอาคาร 50 ปี เทคนิค ไทย-เยอรมัน ขอนแก่น โซน A เพ่ือ

ระดมสมองหารือแนวทางการแก้ไขปัญหา ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน และใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานฯ 
3. เมื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้วก็ได้มีการน าเสนอคณบดี  และ น าเสนอคณะกรรมการ

ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์  เพื่อออกเป็นประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์  เรื่อง การใช้ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการฯ  
4. แจ้งประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง การใช้ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการฯ  แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5. เชิญประชุมหน่วยงานต่าง ๆ ที่ใช้งานอาคาร  ร่วมรับฟังการชี้แจงวิธีการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และ

ขั้นตอนการเบิกอุปกรณ์ต่าง ๆ  
 
ปัจจัยท่ีท าให้เกิดความส าเร็จ  

1. การท างานเป็นทีม 
2. การรวบรวมปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
3. การสนับสนุนการด าเนินงานของผู้บริหาร  

 
ผลส าเร็จของงาน  

ท าให้การท างานมีระบบที่สามารถควบคุมกระบวนการท างานต่าง ๆ ได้  รวมทั้งสามารถตรวจสอบการใช้งานของ
ผู้รับบริการ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการได้ ง่ายต่อการบ ารุงรักษา  บุคลากรท างานได้สะดวกมาก
ขึ้น ไม่ต้องค่อยตามหาอุปกรณ์ที่ศูนย์หาย  หรือใช้งานแล้วไม่น าส่งคืน  รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้งานมีอายุการท างานที่
ยาวนานขึ้น ซึ่งมีผลต่อการประหยัดก าลังคน ประหยัดการใช้พลังงาน    ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม 7ส  (สะสาง  สะดวก  
สะอาด  สุขลักษณะ  สร้างนิสัย  สิ่งแวดล้อม)  และฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบและเรียนรู้มาตรฐาน 7ส ไปในตัว  

 
ประโยชน์ต่อองค์กรและการเรียนรู้ที่น าไปใช้  

ระบบการท างานที่แผนกงานวิชาการและวิจัย  ได้จัดท าขึ้น  สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการท างานในหน่วยงาน
อ่ืนได้  ไม่ว่าจะเป็นการใช้ห้องประชุม  การใช้อาคาร  และเป็นการฝึกฝนการท างานของบุคลากรให้รู้จักการแก้ไขปัญหา  
การจัดการระบบการท างาน  เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งกับตนเอง  องค์กร และผู้รับบริการ 
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เอกสารประกอบผลงาน 
  ประกาศระเบียบการใช้ห้องอาคารห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ภายในอาคาร 18 
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ประเด็นความรู้ที่  7  การประกันคณุภาพการศึกษา 
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ชื่อผลงาน    QA มืออาชีพ 
เจ้าของผลงาน   นางสาวลักขณา  ช้างแก้ว และนางรัชภร เรืองแสน 
    ทีม QA หน่วยงานสายสนับสนุน ส านักงานวิทยาเขตสุรินทร์ 
     แผนกประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานวิทยาเขตสุรินทร์ 
ประเด็นความรู้   การประกันคุณภาพการศึกษา 
 

บทน า 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้มีการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงหน่วยงานสายสนับสนุน โดยมีการน าตัว
บ่งชี้ของ สกอ. ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยและอัตลักษณ์ มาบูรณาการก าหนดเป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้เป็นกรอบการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ให้ได้มาตรฐาน และส านักงานวิทยาเขตสุรินทร์ เป็นหน่วยงานที่ได้รับการถ่ายทอดเป้าหมาย
คุณภาพประจ าปี ด าเนินการวางแผนการปฏิบัติงาน การเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้คุณภาพ การรายงานความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ตลอดจนการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มาวางแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษาในปีถัดไป               
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกต่อไป  
หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน 
 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้เล็งเห็นความส าคัญของหน่วยงานทุกระดับในมหาวิทยาลัยฯ            
ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เพ่ือเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานสายสนับสนุน ให้ตอบสนองนโยบาย
คุณภาพ “เรามุ่งมั่นจัดการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้วยการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง” มหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการทบทวนตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสาย
สนับสนุน ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลง เพ่ือยกระดับการท างานของหน่วยงานสายสนับสนุน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยยึดพันธกิจหลักที่หน่วยงานสายสนับสนุนต้องด าเนินการ ประกอบด้วย 4 มิติ คือ มิติที่ 1 
ด้านประสิทธิผล มิติที่ 2 ด้านคุณภาพ มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน และมิติที่ 4 ด้านการพัฒนาหน่วยงาน 

จากผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสายสนับสนุน ส านักงานวิทยาเขต
สุรินทร์ (ย้อนหลัง 3 ปี) แม้ผลการประเมินจะอยู่ในระดับดีและดีมาก แต่ก็พบปัญหาในการจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้
คุณภาพที่ไม่เป็นไปตามแผน ขาดความเป็นระบบ ทั้งนี้ นอกจากคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสาย
สนับสนุน และแนวทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ นั้น ส านักงานวิทยาเขตสุริ นทร์ โดยแผนกประกันคุณภาพ
การศึกษา ได้น าข้อมูลผลการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บตัวบ่งชี้ตามเป้าหมายคุณภาพประจ าปี ตลอดจน
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน มาวิเคราะห์ พิจารณาทบทวน ค้นหา
วิธีการและแนวปฏิบัติที่ดี มุ่งเน้นให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการก ากับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานสายสนับสนุน และยึดหลักวงจรคุณภาพ 
PDCA ในการจัดกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในดังกล่าว     

 

วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับตัวบ่งชี้  ผู้จัดเก็บตัวบ่งชี้หลัก ผู้จัดเก็บตัวบ่งชี้รอง โดยระบุชื่อและหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้อย่างชัดเจน ศึกษารายละเอียดค าอธิบายตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน/แนวทางการ
ประเมินอย่างละเอียด ตลอดจนจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้คุณภาพและบันทึกเอกสารหลักฐานอย่างเป็นระบบ 

2. จัดท าแผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสายสนับสนุน ระดับส านักงานวิทยา
เขตสุรินทร์ ประจ าปีการศึกษา และประชุมวางแผนการจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้คุณภาพที่ประกาศใน
เป้าหมายคุณภาพประจ าปี แจ้งให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ 
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3. อบรมให้ความรู้ความเข้าใจตัวบ่งชี้ในแต่ละมิติให้กับบุคลากรสายสนับสนุน  ทั้งที่เป็นผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
โดยตรงและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
อย่างสม่ าเสมอ โดยน าเครื่องมือการจัดการความรู้ (KM Tools) มาปรับใช้ในกระบวนการด าเนินงาน ดังนี้ 

   สร้างชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) 
   การสอนงาน (Coaching) 
   เพ่ือนช่วยเพื่อน (Peer Assist) 
   การเป็นพ่ีเลี้ยง (Mentoring) 
   เวทีส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Forum) 

4. ติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน อย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 
และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารของหน่วยงาน  

5. แผนกประกันคุณภาพการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจสอบและศึกษาเอกสารหลักฐานในแต่ละตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบตัว
บ่งชี้รวบรวมข้อมูลจัดท ารายการงานการประเมินตนเอง (SAR) และประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินเพ่ือ
เตรียมความพร้อมรับการประเมินจากคณะกรรมการ 

6. รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสายสนับสนุน โดยคณะกรรมการที่ผ่านการอบรม
หลักสูตรผู้ตรวจประเมิน และบุคลากรเข้าร่วมรับฟังผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พร้อม
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ 

7. เผยแพร่ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสายสนับสนุน 
8. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน  รวมทั้ งข้อเสนอแนะของคณะ

กรรมการบริหารของหน่วยงาน มาวางแผนปรับปรุง และจัดท าแผนพัฒนาการด าเนินงานในปีถัดไป 
  

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
1. บุคลากรเข้าใจบทบาทในการเป็นผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้  กระตือรือร้น และเล็งเห็นความส าคัญในการจัดเก็บ

ข้อมูลตามตัวบ่งชี้คุณภาพ ให้เป็นไปตามเกณฑ์บรรลุเป้าหมายคุณภาพประจ าปี 
2. บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนได้รับความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดในตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

เพ่ือให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานสายสนับสนุน สามารถถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน
ได้อย่างถูกต้อง และให้ร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลมากยิ่งขึ้น 

3. บุคลากรของหน่วยงานทุกคนมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และเป็นส่วนหนึ่งในการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานที่เอ้ือต่อการจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนความสามารถในการสะท้อนปัญหาในการ
ด าเนินงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ในแต่ละมิติคุณภาพ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาแนว
ปฏิบัติที่ดี 

4. มีเวที/ช่องทางที่หลากหลาย ส าหรับการรายงานผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
อย่างสม่ าเสมอ โดยผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของหน่วยงาน ในระเบียบ
วาระแจ้งเพ่ือทราบ ซึ่งจะมีการประชุมติดตามประจ าเดือน ท าให้ทราบถึงทิศทางการปฏิบัติงาน ปัญหาและ
อุปสรรคในการจัดเก็บข้อมูล 

 

ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ด ี
 ผลอย่างเป็นรูปธรรมของการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสายสนับสนุน ของ
ส านักงานวิทยาเขตสุรินทร์ ได้แก่ 

1. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในระบบประกันคุณภาพ 
QA มืออาชีพ ต้องเริ่มต้นจากการสร้างวิสัยทัศน์ การปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เกิดการยอมรับในกระบวนการที่
ต้องด าเนินอย่างต่อเนื่อง การอบรมให้รู้ความเข้าใจ เมื่อบุคลากรมีความพร้อม และความมุ่งมั่นในการที่จะ
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พัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณภาพ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการ
ท างาน การก ากับติดตาม การรายงานผลอย่างสม่ าเสมอ เป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ท าให้ภาพของปัญหาและความ
จริงที่เป็นอยู่ชัดเจนยิ่งขึ้น และทุกคนมองเห็นเป็นภาพเดียวกัน 

2. การบริหารจัดการแผนเป็นเลิศ 
การจัดการที่ดี จะท าให้ QA รู้ว่าควรท าอะไรก่อนหลัง สามารถจัดสรรเวลาและทรัพยากรต่างๆ ให้เกิด
ประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่ การจัดการจะเป็นสิ่งผลักดันให้มีการวางแผนและเป้าหมายการท างานอยู่เสมอ 
เพ่ือขจัดปัญหาในการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามแผน มุ่งเน้นพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของบุคลากร ส่งเสริมให้
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ  สร้างแรงกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้สามารถก าหนดทิศทางการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมแบบมืออาชีพ น าไปสู่ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาที่สูงขึ้น 

3. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสายสนับสนุน ระดับส านัก 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสายสนับสนุน ประจ าปีการศึกษา 2558 
การจัดอันดับ (Ranking) 

   หน่วยงานสายสนับสนุน คะแนนเฉลี่ย จัดล าดับ 
ส านักงานอธิการบดี 3.68 6 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.71 2 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 4.01 4 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 3.73 5 

ส านักงานวิทยาเขตสุรินทร์ 4.65 3 

ส านักงานวิทยาเขตขอนแก่น 2.43 7 

ส านักงานวิทยาเขตสกลนคร 4.79 1 
 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสายสนับสนุน ประจ าปีการศึกษา 2559 
การจัดอันดับ (Ranking) 

   หน่วยงานสายสนับสนุน คะแนนเฉลี่ย จัดล าดับ 

ส านักงานอธิการบดี 1.85 6 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.35 1 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 4.03 3 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 3.86 4 

ส านักงานวิทยาเขตสุรินทร์ 4.35 1 

ส านักงานวิทยาเขตขอนแก่น 3.71 5 

ส านักงานวิทยาเขตสกลนคร 4.10 2 
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เอกสารประกอบผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 อบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสายสนับสนุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2 สร้างชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
                  รูปที่ 3  การสอนงาน (Coaching)                            รูปที่ 4  การเป็นพ่ีเลี้ยง (Mentoring) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่  5 เวทีส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Forum) 
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ชื่อผลงาน    การประกันคุณภาพการท างานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยกิจกรรม 7 ส  
เจ้าของผลงาน  นายจิรพงษ์ เมฆเวียน, ผศ.นิตยา  แจ่มยวง, ว่าที่ ร.ต.เดชาวัตร มั่นกลาง, นายศุภกร วิศวภัทรธนธร, 

    นางอุมาพร  ปฏิมาประกร, นายพิศาล  หมื่นแก้ว และนางสาวคนึงนิจ ประค ามินทร์ 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 

ประเด็นความรู้  การประกันคุณภาพการศึกษา 
 
บทน า  

คณะวิศวกรรมศาสตร์เริ่มท าการตรวจกิจกรรม 7 ส  อย่างจริงจังในปีการศึกษา 2558 การเริ่มต้นเป็นสิ่งที่ยากต่อการ
ยอมรับของแต่ละหน่วยงานภายในคณะ ทางกรรมการผู้ตรวจต้องอธิบายทุกเกณฑ์การตรวจ ในปีแรกบางหน่วยงาน ก็จะมีตก
เกณฑ์การประเมินบ้าง และสงสัยถึงแบบฟอร์มต่าง ๆ ในการใช้เป็นหลักฐาน ดังนั้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวทางกรรมการผู้ตรวจได้
ปรึกษาหารือกับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงท าให้เกิดโครงการ “สร้างสุนทรียในการท างานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ด้วย
กิจกรรม 7 ส” จากโครงการนี้เพื่อให้บุคลากรในคณะวิศวกรรมศาสตร์มีความเข้าใจตรงกันและให้เห็นความส าคัญของกิจกรรม 7 ส  
จากโครงการดังกล่าวส่งผลให้กรรมการผู้ตรวจท างานได้ง่ายขึ้น จนมาถึงปัจจุบัน 

 
หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน  

จากการตรวจประเมินกิจกรรม 7 ส ของคณะวิศวกรรมศาสตร์มีความเข็มแข็งจึงอยากที่จะประชาสัมพันธ์ถึงกระบวนการ
ท างานของทีมผู้ตรวจ และกิจกรรม 7 ส ไม่ได้เป็นเพียงการท าความสะอาดหรือการจัดเก็บของเท่านั้น กิจกรรม 7 ส สามารถที่จะ
พัฒนาคนได้ พัฒนานักศึกษาในหลายๆด้าน เช่น ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ เป็นต้น ฝึกเขาบ่อย ๆ ตัวนักศึกษาก็จะซึม
ซับเข้าไปโดยไม่รู้ตัว ปัญหาที่เกิดขึ้นคือการพูดการอธิบายให้หน่วยงานอื่น ๆ ยอมรับและเห็นความส าคัญของกิจกรรม 7 ส นี้ 

 
วิธีการด าเนินงาน / ขั้นตอนการท างาน   

จากการที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เร่ิมมีการตั้งคณะกรรมการตรวจ 5 ส (ปีการศึกษา 2558) และมาถึงปัจจุบันที่เป็น
กิจกรรม 7 ส  
 ปี 2558 คณะกรรมการเข้าตรวจ 15 หน่วยงาน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทางกรรมการได้อธิบายทุกข้อของการตรวจ 
เพื่อความเข้าใจตรงกัน หลังจากนั้นทางคณะกรรมการให้เวลาแต่ละหน่วยงานท าการปรับปรุงแก้ไข แล้วท าการเข้าตรวจซ้ าอีกคร้ัง 
 ปี 2559 จากปี 2558 ที่มีความเข้าใจไม่ตรงกันของแต่ละหน่วยงาน ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงมีโครงการขึ้นมา 1 
โครงการ เพื่ออบรมเกี่ยวกับกิจกรรม 7 ส ซึ่งท าให้ทุกหน่วยงานมีความเข้าใจและมีแบบฟอร์มที่ใช้ร่วมกัน จึงท าให้การตรวจง่ายขึ้น
และได้เห็นความร่วมมือ ของแต่ละหน่วยงานเพิ่มมากขึ้น 
 ปี 2560 ทางคณะยังมีการจัดโครงการอบรมกิจกรรม 7 ส เหมือนปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ปัจจุบันนี้ หน่วยงานของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ให้ความร่วมมือในการตรวจเป็นอย่างดี และมีความพร้อมความเข้าใจที่ตรงกั นของทุกหน่วยงาน จึงง่ายต่อ
คณะกรรมการผู้ตรวจ 
 
ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน  

ผลที่ได้รับจะเห็นได้จากผลคะแนนการตรวจกิจกรรม 7 ส ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ผ่านทุกหน่วยงาน (85%) ปัจจัย
ส าคัญของความส าเร็จนี้มาจากคณะกรรมการตรวจกิจกรรม 7 ส ที่ให้ความทุ่มเท จริงจัง และมีการรายงานผลอย่างต่อเนื่องจึงท า
ให้หน่วยงานทุก ๆ หน่วยงานมีความกระตือรือร้น ปัญหาที่เจอคือการยอมรับกิจกรรม 7 ส การที่คณะกรรมการจะเข้าไปปลุก
จิตส านึกในแต่ละหน่วยงานให้ท ากิจกรรม 7 ส นอกจากนั้นเราต้องปลูกฝังให้หน่วยงานท าเป็นกิจวัตรอย่างนี้สืบต่อไป 
สรุปผล จากการด าเนินงานกิจกรรม 7 ส ท าให้หน่วยงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความเรียบร้อยเป็นระเบียบเพิ่มข้ึนอยา่ง
ต่อเนื่อง มีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรม 7 ส และสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ในกิจกรรม 7 ส นี้ได้ 
 
 
 

CoP 7-02 
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ชื่อผลงาน  การน าเครื่องมือส าเร็จรูป Google Apps มาประยุกต์ใช้ในการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

เจ้าของผลงาน    นายนิกร ศรีนวล  หัวหน้าแผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา 
      ผู้ร่วมด าเนินงาน นางสาวมนต์ธิณี  ดุลย์เภรี หัวหน้างานประกันคุณภาพและประเมินผล  
       งานประกันคุณภาพและประเมินผล ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ประเด็นความรู้    การประกันคุณภาพการศึกษา 
 
บทน า 
 จากการด าเนินงานที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พบปัญหาในกระบวนการรายงาน
ความก้าวหน้าการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เนื่องจากมีความล่ าช้าในการส่งรายงาน จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จึงได้แนวปฏิบัติที่ดีในการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยใช้เทคโนโลยี Google Apps มาช่วยในการรายงานความก้าวหน้าฯ แบบออนไลน์ และน าเสนอรายงานดังกล่าว ต่อ 
CEO มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือให้เกดิความสะดวก และรวดเร็ว ในการเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน 

การพัฒนาระบบสารสนเทศหรือการน าเครื่องมือ มาช่วยในการสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ถือเป็น
ความคาดหวังที่ส าคัญขององค์กร เพ่ือลดปัญหา ลดขั้นตอน ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เพ่ิมประสิทธิภาพ และ เป็น
การยกระดับการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐานมากยิ่งข้ึน 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ก าหนดให้รายงาน
ความก้าวหน้าการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย คณะ และหน่วยงานสายสนับสนุน  
จ านวน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา โดยรายงานตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด เสนอคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 
และจัดท าหนังสือส่งรายงานความก้าวหน้าฯ มายังงานประกันคุณภาพและประเมินผล ระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือน าเสนอ
รายงานดังกล่าว ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (CEO) จากการด าเนินงานดังกล่าวท าให้ทราบถึงปัญหา ดังนี้  
1) การส่งรายงานความก้าวหน้าฯ ล่าช้า เนื่องจากหน่วยงานอยู่ต่างวิทยาเขต 2) มีขั้นตอนทางด้านเอกสาร ยุ่งยาก  
3) สิ้นเปลืองทรัยากรกระดาษ 
  งานประกันคุณภาพและประเมินผล เป็นหน่วยงานที่มี พันธกิจหลักในการสนับสนุนและส่งเสริมงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งบุคลากรมีข้อจ ากัดในเรื่องคุณสมบัติ ทักษะ ความช านาญในด้านการเขียน
โปรแกรมหรือพัฒนาระบบขึ้นมาใช้งานเอง จึงได้น าแนวคิดและองค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการเข้าร่วม 
โครงการ ประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ มาใช้ในงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยน าเครื่องมือส าเร็จรูปที่เรียกว่า Google App มาปรับ
ประยุกต์ใช้ในงานประกันคุณภาพการศึกษา ให้การรายงานข้อมูล อยู่ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  1. เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทบทวนปัญหา อุปสรรค จากการปฏิบัติงาน และการแก้ไขปัญหา 
ตลอดจนการพัฒนาระบบงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  2. เพ่ือให้เกิดการประยุกต์หรือการบูรณาการในการน าเอาโปรแกรมส าเร็จรูป Google App มาปรับใช้
กับงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เกิดความสะดวกรวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน 
  3. เพ่ือให้บุคลกรมีทักษะจากการลงมือปฏิบัติจริง ในแต่ละขั้นตอน ท าให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญใน
การพัฒนางาน 
  4. เพ่ือให้การรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย คณะ และหน่วยงานสายสนับสนุน ลดขั้นตอน เกิดความสะดวก รวดเร็วในการรายงานข้อมูล 

CoP 7-03 



31 

 

  5. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (CEO) และ
อ้างอิงในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน 
 จากปัญหาดังกล่าว งานประกันคุณภาพและประเมินผล จึงจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการน าเครื่องมือการ
จัดการความรู้ (KM tool) การทบทวนหลังการปฏิบัติ (After action review : AAR) มาช่วยในการวิเคราะห์หาแนวทางใน
การแก้ไขปัญหา ลดขั้นตอน และ พัฒนากระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีวิธีการด าเนินการ 4 
ขั้นตอน ตามกระบวนการ PDCA ได้แก่ การวางแผนและเตรียมการ การด าเนินการ การตรวจสอบผลการด าเนินงาน การ
ปรับปรุงและพัฒนา ด้วยการใช้ KM Tool เป็นเครื่องมือในการด าเนินการแต่ละขั้นตอน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 การวางแผนและเตรียมการ (Planning) 
  งานประกันคุณภาพและประเมินผล มีการก าหนดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือทบทวน วางแผน ติดตาม 
ปรับปรุงและพัฒนางาน ให้มีความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้ที่ประชุมเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในกลุ่มงาน ที่ประชุมเห็นด้วยกับประเด็นการแก้ไขปัญหาในการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ในรูปแบบเอกสาร จึงระดมแนวคิดและศึกษาเครื่องมือที่จะใช้ในการพัฒนาเป็นระบบรายงาน
ความก้าวหน้าฯ แบบออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือส าเร็จรูปที่เรียกว่า Google App มาประยุกต์ใช้กับงานประกันคุณภาพฯ 
รวมทั้งศึกษาคู่มือการใช้งาน Google App สื่อออนไลน์ผ่าน YouTube  
  KM Tools ที่ใช้ในขั้นนี้ คือ เวทีส าหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Forum) ซึ่งมีการประชุม
ทุกเดือน เพ่ือให้บุคลากรในงาน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก้ไขปัญหา และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 ด าเนินการ (Doing) 
      ด าเนินการ จัดท าระบบโดย ตามข้ันตอน ดังนี้ 
  1. เขียนโครงสร้างระบบ เพ่ือให้ทราบถึงขอบเขตของการจัดท าระบบ 
  2. ลงชื่อเข้าใช้ Google site โดยใช้ Mail มหาวิทยาลัยฯ (XXXX.XX@rmuti.ac.th) 
  3. เลือกแม่แบบส าเร็จรูป ตามความเหมาะสม ออกแบบส่วนต่างๆ ของไซต์ 
  4. จัดท าทะเบียนผู้ใช้งานระบบ โดยการเพ่ิมรายชื่อผู้บันทึกรายงานความก้าวหน้าฯ ระดับมหาวิทยาลัย 
คณะ และหน่วยงานสายสนับสนุน 
  5. ก าหนดสิทธิ์ในการใช้งานระบบ 
  6. บูรณาการการท างานร่วมกันของ Google App โดยใช้ Google Site จัดท าเป็นไซต์ Google Form 
จัดท าแบบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน Google Drive ในการเก็บข้อมูล 
  7. จัดท าคู่มือการใช้งาน เผยแพร่ทางเว็บไซต์ 
  8. ทดสอบระบบ เพ่ือหาจุดบกพร่องและปรับปรุงระบบให้พร้อมใช้งาน 
  9. ชี้แจงการใช้งานระบบ โดยให้หน่วยงานศึกษาคู่มือการใช้งานผ่านเว็บไซต์ และให้ค าปรึกษาผ่าน
โทรศัพท์ 
  10. ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบ 
  KM Tools ที่ใช้ในขั้นนี้ คือ การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Action Learning) คือ ผู้จัดท าระบบได้เรียนรู้จาก
การลงมือปฏิบัติจริง ในแต่ละขั้นตอน เพ่ือให้เกิดทักษะ สามารถน าเครื่องมือส าเร็จรูป (Google App) มาปรับใช้กับงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ท าให้เกิดการพัฒนาระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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 การตรวจสอบผลการด าเนินงาน (Checking) 
      น าเสนอระบบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.อีสาน ต่อที่
ประชุมงาน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหาร บุคลากร และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบ ดังนี้ 
  1. ให้เพ่ิมเมนูการแนบเอกสารหลักฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
  2. ให้ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งาน เพ่ือจะได้น าข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการมาปรับปรุงระบบให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
      KM Tools ที่ใช้ในขั้นนี้ คือ การทบทวนสรุปบทเรียน (After action reviewหรือ AAR)  ที่ประชุมร่วมกัน 
ทบทวนกระบวนการท างานแต่ละขั้นตอนของระบบ เพ่ือค้นหาจุดบกพร่อง ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 การปรับปรุงและพัฒนา (Action) 
     จากที่ได้ด าเนินการปรับปรุงระบบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการที่ประชุม เรียบร้อยแล้วนั้น ทาง
ผู้รับผิดชอบระบบ ยังได้วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.12) คิด
เป็นร้อยละ 82.4 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า หัวข้อที่ได้ผลการประเมินต่ าสุด คือ การเข้าถึงสะดวก ( = 3.31) คิดเป็น
ร้อยละ 66.2 จึงได้ด าเนินการปรับปรุง โดยการแจ้งลิงค์การใช้งานผ่าน Facebook Line กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา 
มทร.อีสาน พร้อมท าเป็นภาพลิงค์หน้าระบบให้เห็นได้ชัดเจน บนหน้าเว็บไซต์ประกันคุณภาพฯ 
     KM Tools ที่ใช้ในขั้นนี้ คือ การเรียนรู้จากบทเรียนที่ผ่านมา (Lesson Learned) คือ การเรียนรู้โดยอาศัย
ข้อมูลความส าเร็จและข้อผิดพลาดจากการลงมือปฏิบัติที่ผ่านมา และข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ เพ่ือปรับปรุงระบบให้มี
ความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด 
 
ตารางที่ 1 วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  
 

หัวข้อการประเมิน 
ผลการประเมิน 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ปรับปรุง 
ค่าเฉลี่ย 

X  
SD 

ค่าเฉลี่ย 
(ร้อยละ) แปลผล 

1. เข้าถึงได้สะดวก 3 
(15.8%) 

8 
(42.1%) 

7 
(36.8%) 

1 
(5.3) 

0 
(0.00) 

3.31 0.821 66.2 มาก 

2. ใช้งานง่าย 10 
(52.6%) 

8 
(42.1%) 

1 
(5.3) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.47 0.611 89.4 มาก 

3. มีการจัดระบบข้อมูล
เป็นหมวดหมู่ 

8 
(42.1%) 

7 
(36.8%) 

4 
(21.1) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.21 0.787 84.2 มาก 

4. ระบบเป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินงาน 

12 
(63.2%) 

4 
(21.1%) 

3 
(15.8%) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.47 0.772 89.4 มาก 

รวม 4.12 0.466 82.4 มาก 
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กราฟที่ 1 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
    ภาพที่ 1 เพิ่มเมนูการแนบหลักฐาน                          ภาพที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ภาพลิงค์หน้าระบบ บนหน้าเว็บไซต์ประกันคุณภาพฯ 
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1.     เข้าถึงได้สะดวก 2.     ใช้งานง่าย 3.     มีการจัดระบบ
ข้อมูลเป็นหมวดหมู่ 

4.     ระบบเป็น
ประโยชน์ต่อการ

ด าเนินงาน 

รวม 

66.2 

89.4 84.2 89.4 82.4 

ค่าเฉลี่ย 
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ผลและการอภิปรายผลการด าเนินงาน  
ผลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่า การน า Google Apps มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบรายงาน

ความก้าวหน้าการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.12) คิดเป็นร้อยละ 82.4 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ระบบเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน และ ใช้งานง่าย อยู่ในระดับมาก ( X = 4.47) คิดเป็นร้อยละ 94.8  มีการ
จัดระบบข้อมูลเป็นหมวดหมู่และใช้งานง่าย อยู่ในระดับมาก ( X = 4.47) คิดเป็นร้อยละ 89.4 และเข้าถึงได้สะดวก อยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X = 3.31) คิดเป็นร้อยละ 66.2 ท าให้เกิดผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์และการน าเครื่องมือ KM Tool มาใช้ 
ดังนี้ 

 
 1. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทบทวนปัญหา อุปสรรค จากการปฏิบัติงาน และการแก้ไขปัญหา ตลอดจน

การพัฒนาระบบงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 2. เกิดการประยุกต์หรือการบูรณาการในการน าเอาโปรแกรมส าเร็จรูป Google App มาปรับใช้กับงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เกิดความสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนการท างาน ในการปฏิบัติงาน 
 3. บุคลกรเกิดทักษะจากการลงมือปฏิบัติจริง ในแต่ละขั้นตอน ท าให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการ

พัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
 4. ลดขั้นตอนการท างาน เกิดความสะดวก ในการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย คณะ และหน่วยงานสายสนับสนุน เสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยฯ (CEO) และอ้างอิงในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 4 เปรียบเทียบระบบการท างานเดิมกับใหม่ 
 
 

  

แบบระบบเอกสาร ระบบออนไลน์โดยใช้  
Google Apps 

1. รายความก้าวหน้าฯ ตามแบบฟอร์ม 
ที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 

2. เสนอรายความก้าวหน้าฯ  
ต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 

3. จัดท าหนังสือส่งรายความก้าวหน้าฯ  
มายังประกันฯ มหาวิทยาลัยฯ 

แบบเดิม 

1. เสนอรายความก้าวหน้าฯ ต่อ
คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 

 

2. บันทึกรายงานฯ ผ่านระบบ 

แบบใหม่ 
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ปัจจัยที่ท าให้เกิดผลส าเร็จ 
 1. ศักยภาพและความร่วมมือของบุคลากร ที่สามารถน าองค์ความรู้จากการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการ
ความรู้ 9 มทร+2 มาต่อยอดและปรับใช้กับงานประกันคุณภาพการศึกษา ให้เกิดการพัฒนางานอย่างเป็นรูปธรรม 
 2. ความร่วมมือของบุคลากรประกันคุณภาพการศึกษาประจ าหน่วยงานคณะ ส านัก สถาบัน ที่สามารถท าตาม
ขั้นตอนของระบบได้ จนท าให้ข้อมูลรายงานความก้าวหน้าฯ มีความพร้อมที่จะน าเสนอคณะกรรมการบริหาร            
มหาวิทยาลัยฯ (CEO) ได้  
 
ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี 
  การน าเครื่องมือส าเร็จรูป Google App มาพัฒนาระบบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ได้ผลส าเร็จของงาน อย่างเป็นรูปธรรม กล่าวคือ มีการน าระบบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มาใช้งานจริง ในการรายงานความก้าวหน้าฯ ระดับมหาวิทยาลัย  คณะ และหน่วยงาน
สายสนับสนุน เมื่อปีการศึกษา 2558 และใช้ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ บุคลากรยังเกิดทักษะ ความเชี่ยวชาญใน
การน าองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้จากข้อผิดพลาด แล้วน ามาต่อยอด ปรับปรุง
ระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนการน า Google App มาพัฒนาระบบงานอ่ืนๆ เช่น SAR Online ระบบ
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แฟ้มผลงานออนไลน์ เป็นต้น ระบบงานต่างๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้นแสดงให้เห็น
ถึงศักยภาพและการพัฒนาบุคลากร โดยการน าองค์ความรู้มาต่อยอด ปรับใช้ในงานตนเองได้ชัดเจนมากข้ึน  
 
เอกสารประกอบผลงาน 
 1. https://sites.google.com/a/rmuti.ac.th/progress/ 
 2. คู่มือการใช้งานระบบ 
 3. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
 4. รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย คณะ และ
หน่วยงานสายสนับสนุน 
 
ภาพตัวอย่างหน้าระบบรายงานผลการประเมินฯ มทร.อีสาน 
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ประเด็นความรู้ที่  8  การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
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ชื่อผลงาน   การยกระดับการร่วมมือกับหน่วยงานและสถาบันเครือข่ายด้วยการช่วยเหลือด้านการผลิตสื่อการสอน 
    และอบรมสื่อการสอนสมัยใหม่ 
เจ้าของผลงาน   นายไตรทศแก้วเหง้า  
               สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   
     วิทยาเขตขอนแก่น 
ประเด็นความรู้  การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
 
บทน า  
 เพ่ือการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือซึ่งมีทั้งหน่วยงานเอกชนและสถาบันการศึกษาและสาขาครุศาสตร์เครื่องกล
ให้เข้มแข็ง เป็นรูปธรรม สาขาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตขอนแก่นจึงจัดท าโครงการ การยกระดับความร่วมมือกับหน่วยงานและสถาบันเครื อข่ายด้วยการช่วยเหลือด้าน
การผลิตสื่อการสอนและอบรมสื่อการสอนสมัยใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์คือ1.ผลิตสื่อการสอนให้แก่บริษัทโตโยต้าสาขา
ขอนแก่น 2.อบรมการผลิตสื่อสมัยใหม่ให้แก่อาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคและการอาชีพ 
 การด าเนินงานมีข้ันตอนที่ส าคัญดังนี้ ส ารวจข้อมูลการให้บริการแก่สถาบันเครือข่ายจากอาจารย์และผู้บริหารที่มี
ประสบการณ์ การส ารวจความต้องการของสถาบันเครือข่าย ด าเนินการจัดเตรียมโครงการและงบประมาณ ด าเนินการ
ผลิตสื่อการสอนให้แก่บริษัทโตโยต้าสาขาขอนแก่น อบรมการผลิตสื่อสมัยใหม่ให้แก่อาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคและการ
อาชีพ ท าการวัด ประเมินผล และสรุปโครงการและกระบวนการ 
 ผลการด าเนินงาน 1.ผลิตสื่อการสอนที่น าของจริงมาท าโมเดลเพ่ือเป็นสื่อการสอนให้แก่บริษัทโตโยต้าสาขา
ขอนแก่น 13 รายการ โดยแต่ละรายการเป็นชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้กับรถรุ่นใหม่ ทางบริษัทได้น าโมเดลนี้ใช้สอนและอบรม
ให้แก่ นักศึกษา อาจารย์และช่างทั่วภาคอีสาน  2.อบรมการผลิตสื่อสมัยใหม่ให้แก่อาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคและการ
อาชีพในหัวข้อการจ าลองการท างานและการท าอะนิเมชั่นด้วยโปรแกรมโซลิดเวริค์ 2 หัวข้อคือการจ าลองการไหลและการ
ท าอะนิเมชั่นการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนเครื่องกล 
 
หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน   
  ในการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาของสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมเครื่องกลให้เป็นบัณฑิตนัก
ปฏิบัตินั้นมีกระบวนการและข้ันตอนที่ส าคัญหลายขั้นตอนโดยเฉพาะการส่งนักศึกษาไปฝึกงานในช่วงปิดภาคเรียนในปีที่  3 
และ การส่งนักศึกษาออกฝึกสอนในชั้นปีที่ 5 เป็นระยะเวลา 1 ปี การศึกษา โดยหน่วยงานเอกชนและสถาบันอาชีวศึกษามี
หน้าที่และความรับผิดชอบในการฝึกประสบการณ์ในการท างานและฝึกประสบการณ์ในการสอนและความเป็นครูให้แก่
นักศึกษา โดยหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานราชการที่กล่าวมานั้นได้มีการลงนามในเอกสารเพ่ือการเป็นเครื อข่ายความ
ร่วมมือกันในด้านต่างๆ แต่ในการให้ความช่วยเหลือของสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมเครื่องกลแก่หน่วยงานเอกชนและ
หน่วยงานราชการที่เป็นเครือข่ายกันนั้นยังไม่มีหลักการและกระบวนการที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมในการให้ความช่วยเหลือทาง
วิชาการหรือความร่วมมือเพ่ือเป็นการสร้างความเข้มแข็งในการเป็นเครือข่ายความร่วมมือ  

ดังนั้นทางสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมเครื่องกลจึงได้วางแนวทางในการให้ความช่วยเหลือหรือความร่วมมือแก่
หน่วยงานต่างๆที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือโดยผ่ายกิจกรรมดังนี้คือ 1. การรวบรวมข้อมูลการการให้ความช่วยเหลือหรือ
ความร่วมมือแก่หน่วยงานต่างๆที่ผ่านมา 2. ปรึกษาผู้บริหารและอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการท างานด้านนี้  3. ส ารวจ
ความต้องการของสถาบันและหน่วยงานเครือข่าย 4. วางแผนการด าเนินงาน 5. ด าเนินการจัดกิจกรรม 6. การรวบรวม
ข้อมูล 7. การสรุปผลโครงการและกิจกรรม 8. การวิเคราะห์การด าเนินงานและ 9. ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการการให้ความ
ร่วมมือแก่หน่วยงานเครือข่าย 

 
 

CoP 8-01 
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จากการวิเคราะห์จุดแข็งของสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมเครื่องกลในการให้ความร่วมมือแก่หน่วยงานเครือข่าย
นั้นคือความสามารถในการสร้างและผลิตสื่อการสอนทั้งทางด้านซอฟแวร์  และฮาร์ดแวร์ ดังนั้นทางสาขาจึงได้แบ่งการให้
ความช่วยเหลือเครือข่ายความร่วมมือโดยการส ารวจความต้องการของเครือข่ายว่ามีประเด็นไหนที่ทางสาขาสามารถให้การ
ช่วยเหลือและสนับสนุนได้ และได้ก าหนดหัวข้อการให้ความร่วมมือได้สองงานคือการสร้างสื่อการสอนให้กับบริษัทโตโยต้า
แก่นนคร จ ากัด และการอบรมการผลิตสื่อการสอนสมัยใหม่ด้วยการท าอะนิเมชั่นจากโปรแกรม โซลิดเวิค ให้แก่อาจารย์
ช่างยนต์จากวิยาลัยต่างๆ 

 
วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน  
 1. การวางแผนการปฏิบัติงาน(Plan) 
     สาขาสาขาครุศาสตร์เครื่องกลท าการประชุมเพ่ือวางแผนในการยกระดับความร่วมมอกับเครือข่ายโดยมี
ประเด็นส าคัญคือ 
  1.1 การก าหนดประเด็นปัญหาและวัตถุประสงค์โครงการ 
  1.2 การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนการของสาขา 
  1.3 ก าหนดชื่อโครงการ 
  1.4 การวางแผนการด าเนินงาน 
     1.4.1 การรวบรวมข้อมูลความรู้และกระบวนการในการให้ความช่วยเหลือแก่สถาบัน 

          ภายนอก 
     1.4.2 ติดต่อสอบถามรวบรวมความต้องการและข้อเสนอแนะจากเครือข่ายความร่วมมือ 
     1.4.3 จัดสรรงบประมาณและบุคลากรในการด าเนินงาน 
 2. การปฏิบัติ (Do) 
     2.1 รวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาเขียนโครงการ 
     2.2 ด าเนินโครงการโดยแบ่งเป็นสองโครงการคือ 
  2.2.1 การผลิตสื่อการสอนประเภทโมเดลของจริงให้แก่บริษัทโตโยต้าขอนแก่น 
         (ให้นักศึกษา TME2N และ TME4R เป็นผู้ผลิตสื่อการสอนแบบโมเดล) 
  2.2.2 อบรมการผลิตสื่อการสอนสมัยใหม่ให้แก่อาจารย์จากสถาบันอาชีวศึกษา 
 3.การตรวจสอบ(Check) 
     3.1 ตรวจสอบผลการด าเนินโครงการโดยวัดจ านวนสื่อที่ผลิตได้และความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม 
     3.2 ตรวจสอบและวิเคราะห์ของกระบวนการในการด าเนินงานทั้งระบบ 
 4. การปรับปรุงแก้ไข (Action)  
     การปรับปรุงกระบวนการในการสร้างองค์ความรู้ ในการด าเนินโครงการการยกระดับการร่วมมือกับหน่วยงาน
และสถาบันเครือข่ายด้วยการช่วยเหลือด้านการผลิตสื่อการสอนและอบรมสื่อการสอนสมัยใหม่ 
 

กระบวนการบริหารจัดการความรู้ เคร่ืองมือ กระบวนการเดิม กระบวนการใหม่ 
1.ก าหนด 
(Identify) 
 

การก าหนดหนดความรู้ส าคัญ
ที่องค์กรต้องมี 

การระดมสมอง สอบถามผูม้ี
ประสบการณ ์

-สอบถามผู้มปีระสบการณ ์
- ดูโครงการที่เคยท ามา 
- วิเคราะห์ความต้องการของ
เครือข่าย 

2.สร้าง/แสวงหา 
(Create/Acquir
e) 

การสร้างความรู้ใหม่ และสวง
หาความรู้ทั้งจากภายในหรือ
ภายนอกองค์กร 

ถามความรู้ในตัว
คนและแหล่ง
ความรู้อื่น 

สอบถามผูม้ี
ประสบการณ ์

-สอบถามผู้มปีระสบการณ ์
- ดูโครงการที่เคยท ามา 
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กระบวนการบริหารจัดการความรู้ เคร่ืองมือ กระบวนการเดิม กระบวนการใหม่ 

3.รวบรวมและ
จัดเก็บ 
(Collect/Orga
nize) 

การรวบรวมและจัดเก็บความรู้
ให้เป็นระบบ เป็นหมวดหมู่ที่
สามารถค้นหาได ้
 

เอกสาร 
ภาพถ่าย 
วิดีโอ 

การบอกเล่าพดูคุย
ของผู้มี
ประสบการณ์มี
ความรู้ในตน 

ท าเอกสารความรู้และเอกสาร
อิเล็คทรอนิกส ์

4.เข้าถึง 
(Access) 
 

การเข้าถึงความรู้ ผู้ที่ต้องการ
ใช้สามารถเข้าถึงความรู้นั้นได้
สะดวก และพร้อมต่อการใช้
งาน 
 

ที่เก็บความรู ้ การตามหรือไปหา
ผู้มีประสบการณ ์

แฟ้มเก็บรวบรวมข้อมูล 
ไฟล์ในคอมพิวเตอร ์

5.แบ่งปัน 
(Share) 
 

การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู ้
ระหว่างกัน 

การเผยแพร ่ พูดคุยบอกเล่า จดหมายข่าว 

6.ใช้(apply) การประยุกต์ใช้ความรู้ใหเ้กิด
ประโยชน์ในการท างานจริง 

การน าไปใช้และ
ประเมินผลการ
ปฎิบัต ิ

การใช้แบบสังเกตุ
ผลการท าโครงการ 

- การนับจ านวนช้ินผลงาน 
- การประเมินความพึงพอใจ 

 
ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน  
  1. การผลิตสื่อการสอนประเภทโมเดลของจริงให้แก่บริษัทโตโยต้าขอนแก่น   
     1.1 การผลิตสื่อทั้งหมด 13 ชิ้น และเป็นอุปกรณ์ท่ีมีความทันสมัยมาก  
     1.2 นักศึกษา TME 2N และ TME3R มีประสบการณ์ในการผลิตสื่อการสอนที่ใช้จริง 
     1.3 สื่อการสอนที่ท าขึ้นมีคุณภาพดีบริษัทโตโยต้าขอนแก่นน าไปใช้งานทั่วภาคอีสาน 
     1.4 บริษัทโตโยต้าขอนแก่นน าไปใช้งานเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่มหาวิทยาลัย 
 2. อบรมการผลิตสื่อการสอนสมัยใหม่ให้แก่อาจารย์จากสถาบันอาชีวศึกษา 
     2.1 อาจารย์ผู้เข้าอบรมมีความรู้ด้านการจ าลองการไหลของสารภายในท่อ 
     2.2 อาจารย์ผู้เข้าอบรมมีความรู้ด้านการท าสื่อการสอนอะนิเมชั่น 
     2.3 การประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก 
 
ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี  
 1. เพ่ิมความเข้มแข็งในด้านการให้ความร่วมมือของหน่วยงานและสถาบันเครือข่าย 
 2. สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 
 3. นักศึกษาที่ผลิตสื่อการสอนเกิดประสบการณ์จริงและมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 
 4. อาจารย์มีความรู้ในการเป็นวิทยากร 
 5. เกิดความเชื่อมั่นในการเป็นศูนย์เรียนรู้และการผลิตสื่อการสอน 
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เอกสารประกอบผลงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 การผลิตสื่อการเรียนการสอนให้กับบริษัทิโตโยต้าขอนแก่น 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
       
 
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่2 การผลิตสื่อการเรียนการสอนส าหรับครูช่างอุตสาหกรรม 
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ประเด็นความรู้ที่  9  การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
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ชื่อผลงาน   ปลูกจิตส านึกในการใช้กระดาษอย่างมีประสิทธิภาพและรู้คุณค่า 
เจ้าของผลงาน   นางสาววรรณ์มณี  บุญฟู  ผูร้่วมด าเนินงาน นางสาวภัณฑิรา สุขนา, นางสาวน้ าผึ้ง ขอเชิญกลาง 
      งานทะเบียนและประมวลผล ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
    อีสาน นครราชสีมา 
ประเด็นความรู ้ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 
บทน า 
 กิจกรรมปลูกจิตส านึกการใช้กระดาษอย่างมีประสิทธิภาพและรู้คุณค่า งานทะเบียนและประมวลผล ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา จัดขึ้นเพ่ือเป็นการกระตุ้นเตื อน
และปลูกจิตส านึกที่ดีให้แก่บุคลากรได้ตระหนักถึงความส าคัญและรู้คุณค่าของทรัพยากรกระดาษ และเพ่ือให้เป็นไปตาม
นโยบายกิจกรรม 7ส ของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นยกระดับมาตรฐานขององค์กรและตอบสนองนโยบายด้านการประหยัด
ทรัพยากร จากที่ผ่านมางานทะเบียนและประมวลผลได้ใช้กระดาษในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก สาเหตุ
เนื่องมาจากทุกกระบวนงานต้องมีการจัดท าเอกสารและจัดเก็บเอกสาร ตามนโยบายคุณภาพ  ระบบบริหารคุณภาพ ISO 
ของมหาวิทยาลัย ที่มีระยะเวลาในการจัดเก็บตามบันทึกคุณภาพ โดยมีระยะเวลาจัดเก็บตั้งแต่ 1 ภาคการศึกษาจนถึง
จัดเก็บตลอดไป รวมทั้งการจัดเก็บหนังสือราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 เพ่ือการสืบค้นและอ้างอิงในการปฏิบัติงาน ท าให้ในแต่ละปีต้องใช้งบประมาณใน
การจัดซื้อกระดาษเป็นจ านวนมาก  
 
หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน 
 กระดาษมีบทบาทส าคัญต่อการปฏิบัติงานด้านงานทะเบียนและประมวลผล ไม่ว่าจะเป็นงานทะเบียนนักศึกษา  
งานประมวลผลและอนุมัติผลการศึกษา  งานออกเอกสารทางการศึกษา  งานส าเร็จการศึกษา  งานสถิติทางการศึกษา  
งานจัดท ารายงานการประชุม รวมทั้งงานสารบรรณซึ่งต้องใช้กระดาษในการจัดท าเอกสารและจัดเก็บเอกสารเป็นจ านวน
มาก ท าให้สิ้นเปลืองงบประมาณในการสั่งซื้อกระดาษ งานทะเบียนและประมวลผลได้เล็งเห็นความส าคัญของการประหยัด
กระดาษจึงจัดกิจกรรมขึ้น เพื่อกระตุ้นเตือนและปลูกจิตส านึกที่ดีให้แก่บุคลากรได้ตระหนักถึงความส าคัญและรู้คุณค่าของ
ทรัพยากรต้นไม้ เพราะถ้าหากคนไทยทุกคนใช้กระดาษอย่างประหยัด โดยการใช้กระดาษให้ครบทั้ง 2 หน้า จะช่วยรักษา
ต้นไม้ได้ถึง 1.3 ล้านต้น (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ. 2557) และหากบุคลากรงานทะเบียนและประมวลผลทุกคน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในใช้กระดาษอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ก็จะเป็นส่วนหนึ่ งที่ช่วยรักษาทรัพยากรต้นไม้ไว้ได้ ซึ่งเป็น
ผลดีต่อบุคลากร องค์กรและประเทศชาติในระยะยาวอย่างยั่งยืน  
 
วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน 
 จากเหตุผลดังกล่าว งานทะเบียนและประมวลผลจึงจัดกิจกรรมขึ้นเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสาย
สนับสนุนภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา โดยการน าเครื่องมือการจัดการความรู้ (KM Tool) 
ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice หรือ CoP) คือ กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนของแต่ละหน่วยงานมาร่วม
พูดคุยแลกเปลี่ยนถึงปัญหาที่พบ วิธีการแก้ไขปัญหาในระยะยาว และสร้างองค์ความรู้ใหม่ร่วมกัน สามารถน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

3.1 การวางแผนด าเนินการ (Plan) ประชุมคณะกรรรมการ จัดท าแผนและเสนออนุมัติแผน แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน 

3.2 การด าเนินการตามแผน (Do) ส ารวจความต้องการเข้าร่วมกิจกรรม ท าหนังสือเชิญวิทยากร แต่งตั้ง
วิทยากรและผู้เข้าร่วมกิจกรรม  เตรียมเอกสารที่เก่ียวข้อง  ด าเนินกิจกรรม รวบรวมองค์ความรู้และสรุปเป็นแนวปฏิบัติที่ดี 
แจ้งเวียนไปยังผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ  

CoP 9-01 
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3.3 การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน (Check) ภายหลังการจัดกิจกรรมพบว่า บุคลากรงานทะเบียน
และประมวลผลให้ความร่วมมือในการคัดแยกกระดาษมากข้ึน   

3.4 การปรับปรุง และพัฒนาผลจากการติดตาม (Action) เพ่ือลดใช้กระดาษ และประหยัดงบประมาณในระยะ
ยาว งานทะเบียนและประมวลผลได้น าวิธีการต่าง ๆ มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น เปลี่ยนมาใช้กระดาษที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม จัดประชุมออนไลน์  พิมพ์หนังสือต่างๆ ผ่านระบบ E-Document ของมหาวิทยาลัย  น า Google 
แอปพลิเคชั่นมาประยุกต์ใช้ในการท างาน จัดเก็บเอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF  ประสานงานผ่าน Social Media 

 
ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
 บุคลากรน าความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้กระดาษโดยน า
กระดาษ Reuse กลับมาใช้ใหม่ให้ครบ 2 หน้า น าซองเอกสารกลับมาใช้ใหม่ให้คุ้มค่ามากที่สุด น าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานแทนกระดาษ เป็นการสร้างนิสัยและปลูกจิตส านึกที่ดีแก่บุคลากรน าไปใช้ในกิจวัตรประจ าวัน
ไดท้ั้งท่ีบ้านและที่ท างาน เป็นต้นแบบที่ดีแก่คนในครอบครัวและในองค์กร ส่งผลให้ปริมาณการสั่งซื้อกระดาษ และปริมาณ
การใช้กระดาษลดลง ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1 และในรูปที่ 1-2 
 

ตารางที่ 1  เปรียบเทียบปริมาณสั่งซื้อและปริมาณใช้กระดาษขาวขนาด A4 (80 แกรม) ระหว่างปีงบประมาณ 2559-2561 
(รีม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 1 เปรียบเทียบปริมาณสั่งซื้อและปริมาณท่ีใช้กระดาษขาวขนาด A4 (80 แกรม) 
ระหว่างปีงบประมาณ 2559 - 2561 
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เปรียบเทียบปริมาณสั่งซื้อและปริมาณที่ใช้กระดาษขาวขนาด A4 (80 แกรม)  
         ระหว่างปีงบประมาณ 2559 - 2561  

  ปรมิาณทีซ่ ือ้ (รมี) 

  ปรมิาณทีใ่ช ้(รมี) 
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รูปที่ 2 แสดงแนวโน้มค่าซ้ือกระดาษขาวขนาด A4 (80 แกรม) ช่วงปีงบประมาณ 2559 – 2561 
 

ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี 
1. บุคลากรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดใช้กระดาษ 
2. สร้างวัฒนธรรมการประหยัดกระดาษในองค์กร โดยด าเนินการคัดแยกกระดาษตามมาตรการ 7ส ให้เป็น

กิจวัตร 
3. ประหยัดกระดาษ ประหยัดงบประมาณ  
4. ได้แนวปฏิบัติที่ดีในการใช้กระดาษอย่างมีประสิทธิภาพและรู้คุณค่า  

 
เอกสารประกอบผลงาน 
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    แนวโน้มค่าซื้อกระดาษขาวขนาด A4 (80 แกรม)  
ช่วงปีงบประมาณ 2559 - 2561  

    ค่าซือ้กระดาษ (บาท) 
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ประเดน็ความรู้ที่  10 การพัฒนางานของสายสนับสนุน 
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ชื่อผลงาน  การประชาสัมพันธ์ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดยการเผยแพร่ผ่านสื่อสารมวลชน 
เจ้าของผลงาน  นางวารุณี กิตติสุทธิ์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
ประเด็นความรู้  การพัฒนางานของสายสนับสนุน 
 
บทน า 

จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบัน ท าให้เกิดการสื่อสารแบบไร้พรมแดน แต่ละประเทศต่าง
ต้องการฉกฉวยโอกาสจากตลาดโลกที่กว้างใหญ่ไพศาล โดยเฉพาะด้านการสื่อสารและสารสนเทศ ท าให้แต่ละประเทศต้อง
ปรับเปลี่ยนวิธีการและค้นหาช่องทางต่างๆ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด น ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
จากลักษณะที่ค่อยเป็นค่อยไปอย่างช้าๆ และแนวโน้มความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมมากขึ้นในลักษณะซับซ้อน 
รวดเร็ว รุนแรง และฉับพลัน กอปรกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน ท าให้ทุกภาคส่วนของสังคมประเทศต่างเล็งเห็นถึงความจ าเป็นที่ต้องปรับตัวให้พร้อมรับกับ
สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าดังกล่าว  
 นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ ก็หันมาใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ 
ภาคเอกชน สถานศึกษา หน่วยงานต่างๆ โดยน าเทคโนโลยีมาพัฒนากับงานที่มีอยู่เดิม ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสาร การ
ประสานงานกับลูกค้าหรือเครือข่าย การส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้กลายเป็นเครื่องมือ
ส าคัญที่จะน ามาพัฒนาองค์กร  
 ในด้านการประชาสัมพันธ์หน่วยงานสถานศึกษา เทคโนโลยีสามารถเข้ามามีส่วนในการพัฒนางานประชาสัมพันธ์
ได้มากมาย เช่น ช่องทางการประชาสัมพันธ์ รูปแบบการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตสกลนคร เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีการน าเทคโนโลยีและความก้าวหน้าด้านการสื่อสารมาประกอบใช้กับงาน
ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน และมีการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ในด้านการท าข่าวประชาสัมพันธ์และมีการเผยแพร่
ในสื่อหนังสือพิมพ์และสื่อสังคมออนไลน์เวปไซต์ข่าวต่างๆ อาทิ ข่าวสด มติชน คมชัดลึก ไทยรัฐ สยามรัฐ เด็กดีดอทคอม 
เป็นต้น 
 
หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน 

กว่า 10 ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าด้านสารสนเทศและการสื่อสารเป็นอย่างมาก พร้อมกับการ
พัฒนาขีดก าลังความสามารถในด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์องค์กร เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร 
รูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร เพ่ือประสิทธิภาพของการสื่อสารอันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของคนยุคใหม่ 
การสื่อสารเป็นเครื่องมือที่ส าคัญอย่างหนึ่งในภาคการศึกษา อาทิเช่น การประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ การ
เผยแพร่ผลงาน นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ การจัดกิจกรรม การจัดโครงการต่างๆ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น แผ่น
พับ ป้ายประกาศ วิดีโอแนะน ามหาวิทยาลัย เพ่ือให้คนภายนอกรับรู้ ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่มีความ
สะดวกมากขึ้นกว่าสมัยก่อน  

ดังนั้น การส่งเสริมและการปรับปรุงภาระงานด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่มหาวิทยาลัย จึงเป็นสิ่ง
กระบวนการส าคัญในการสื่อสารข่าวสารให้กว้างขวางและตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ภาระงานประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จึงได้มีการพัฒนากระบวนการประชาสัมพันธ์เพ่ิมเติม 
ในรูปแบบของสื่อสารมวลชน เพ่ือสื่อสารข้อมูลข่าวและบทความในสื่อออนไลน์ เวปไซต์ข่าว รวมทั้งการเผยแพร่ผ่านสื่อ
หนังสือพิมพ์ อาทิ ข่าวสด มติชน คมชัดลึก สยามรัฐ ฯลฯ เพ่ือสร้างชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และการเข้าถึงบุคลากรทุกกลุ่ม
เพ่ือสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม และเป็นแนวทางในการด าเนินเงินของบุคลากรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป 

 
 

CoP 10-01 
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วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน 
 การด าเนินงานประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการสื่อสารผ่านสื่อสารมวลชน ยกตัวอย่างประเด็น “โครงการจิตอาสา
เพื่อชุมชน”มีขั้นตอนการท างานดังนี้ 

1. เมื่อก าหนดประเด็นการท าข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการจิตอาสาเพื่อชุมชน แล้ว จึงเริ่มต้นศึกษาจากเอกสาร
การประชุม บันทึกข้อความที่ได้รับการส่งต่อจาก มทร.อีสาน ส่วนกลางนครราชสีมา เพ่ือน ามาเขียนบทความ
ในส่วนของที่มาของโครงการ 

2. ประสานกับฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตสกลนคร เพื่อขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมจิตอาสา
เพ่ือชุมชน อาทิ วันเวลาในการจัดกิจกรรม พื้นที่การท ากิจกรรม จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ฯลฯ 

3. คิดประเด็นสัมภาษณ์ผู้บริหารวิทยาเขตสกลนคร (ผศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต
สกลนคร อาทิ ที่มาของการจัดกิจกรรม เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ และนโยบายเกี่ยวกับงานจิตอาสาของ
วิทยาเขตสกลนคร เป็นต้น พร้อมถอดเทปเสียงสัมภาษณ์เตรียมไว้เขียนบทความ 

4. ในวันงาน (21 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น.) ร่วมลงพ้ืนที่การท ากิจกรรมจิตอาสา โดยแยกเป็น 2 สาย ได้แก่ 
1.บริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช จ.นครพนม 2.บริเวณน้ าตกเข่ือนน้ าอูน อ.พังโคน จ.สกลนคร เพื่อ
ถ่ายภาพบรรยากาศการท ากิจกรรมจิตอาสา และสัมภาษณ์นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมในส่วนของความรู้สึก
และสิ่งที่ได้รับจากการท ากิจกรรม เพ่ือน าไปเขียนบทความเผยแพร่ต่อสื่อสารมวลชน 

5. ด าเนินการคัดเลือกภาพและเขียนข่าวสั้นเพื่อเผยแพร่ในเทมเพลทรายวันของ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
และเฟสบุค : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร  

6. ด าเนินการเขียนบทความเรื่อง “มทร.อีสาน จิตอาสาเพื่อชุมชน” โดยลักษณะการเขียนเป็นทรงปิรามิดคว่ า 
บรรยายเริ่มต้นจากเรื่องของนโยบายการจัดกิจกรรมดังกล่าว ต่อด้วยบทสัมภาษณ์ผู้บริหาร นักศึกษาและ
บรรยายกิจกรรมที่จัด ให้เห็นภาพของความร่วมแรงร่วมใจในงานจิตอาสา 

7. ด าเนินการส่งผู้บริหารตรวจแก้บทความเรื่อง “มทร.อีสาน จิตอาสาเพ่ือชุมชน” พร้อมแก้ไขตามคอมเมนต์ 
8. ด าเนินการจัดส่งบทความเรื่อง “มทร.อีสาน จิตอาสาเพื่อชุมชน” พร้อมภาพประกอบ ให้กับสื่อทุกแขนง อาทิ 

หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ 
9. ด าเนินการตรวจสอบสถานการณ์เผยแพร่ผ่านเวปไซต์ www.iqnewsclip.com 
10. เมื่อพบว่ามีการเผยแพร่ในสื่อ จึงน ามาจัดท าคลิปปิ้งข่าวและจัดเก็บหนังสือพิมพ์ เพ่ือเสนอต่อผู้บริหาร 
11. ด าเนินการสรุปผลการประชาสัมพันธ์เป็นรายเดือน โดยในสรุปผลการด าเนินงานจะประกอบไปด้วย ตาราง

แสดงผลการเผยแพร่แต่ละชิ้น ประกอบด้วย วันที่เดือนปี หัวหนังสือพิมพ์ เรื่องที่ได้รับการเผยแพร่ AD 
Value และ PR Value ต้นฉบับข่าว/บทความ คลิปปิ้งข่าว พร้อมข่าวในสื่อออนไลน์ 
 

เครื่องมือจัดการความรู้ (KM TOOLS) 
ในส่วนการประชาสัมพันธ์ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้น าเครื่องมือจัดการความรู้ (KM TOOLS) มาใช้ 

ได้แก่ วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) คือ การเรียนรู้จากวิธีการท างานที่ดีที่สุดในเรื่องนั้นๆ เพื่อใช้เป็นต้นแบบ
เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการท างาน ซึ่งอาจจะเป็นระบบบริหารเทคนิควิธีการต่างๆ ที่ท าให้ผลงานบรรลุเป้าหมายระดับ
สูงสุด โดยก่อนที่ผู้ปฏิบัติงานจะเข้ามาท างานประชาสัมพันธ์ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้มีประสบการณ์ในการ
ท างานบริษัทวางแผนการประชาสัมพันธ์ให้กับหลายหน่วยงาน อาทิเช่น บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) มูลนิธิสยามกัมมา
จล ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด(มหาชน) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) อุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ราว 9 
ปี จึงได้น าประสบการณ์เหล่านี้ มาปรับใช้ในการวางแผนงานประชาสัมพันธ์ให้กับ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
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ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
 การด าเนินงานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสารมวลชน เป็นเครื่องมือหนึ่งในการส่งเสริมการท างานประชาสัมพันธ์
องค์กร สร้างภาพลักษณ์และสร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จึง
ได้น าเทคโนโลยีนี้มาพัฒนาแผนกงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้เป็นช่องทางในการสื่อสารข่าวสารที่เกิดขึ้น เพื่อให้ 
มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เป็นที่รู้จักในแวดวงการศึกษาทั้งระดับผู้ก าหนดนโยบาย ผู้บริหารสถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยว ผู้ปกครองและนักศึกษา เป็นต้น 
 
ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี 
 1.มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีการเผยแพร่ข่าว/บทความ ในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ อาทิ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คมชัด
ลึก มติชน ข่าวสด เดลินิวส์ ผูจ้ัดการรายสัปดาห์ ฯลฯ อย่างสม่ าเสมอ เฉลี่ยเดือนละ 40 ข่าว 
 2.มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีการเผยแพร่ข่าว/บทความ ในสื่อออนไลน์ต่างๆ อาทิ เวปไซต์ข่าวของไทยรัฐ 
คมชัดลึก มติชน ข่าวสด ฯลฯ โดยมีจ านวนผู้อ่านและผู้แชร์ ราว 300 ครั้ง / เดือน 
 3.เกิดรูปแบบการประชาสัมพันธ์แนวใหม่ ของ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร นอกเหนือจากสื่อประชาสัมพันธ์ที่มี 
 4.เกิดการสร้างเครือข่ายการท างานร่วมกันระหว่างสื่อมวลชนทุกแขนงกับ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
 5.มีการสรุปการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนทุกเดือน เพ่ือรายงานต่อผู้บริหาร มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
 6.บุคลากรแผนกงานประชาสัมพันธ์ มีการปรับตัวในการพัฒนางานประชาสัมพันธ์เพ่ือสอดรับกับความก้าวหน้า
ด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร 
 
เอกสารประกอบผลงาน 
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ชื่อผลงาน     คู่มือการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวในราชอาณาจักร 
เจ้าของผลงาน    นายวุฒิภัทร  สุขช่วย และนางสาวศศิชา  คงราศี 
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
ประเด็นความรู้   การพัฒนางานของสายสนับสนุน 
 
บทน า  
 คู่มือการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวในราชอาณาจักร เป็นการพัฒนา
ระบบการเดินทางไปราชการเดิม เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กร 
ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานการเบิกจ่ายแทนกันได้ การปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเป็นมาตรฐานเดียวกัน ใช้เป็นเอกสาร
ประกอบการขอรับการประเมินเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ ด้านการเงินและ
เบิกจ่าย และลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
 
หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน   
 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวในราชอาณาจักร  ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ซึ่งมีพระราชกฤษฎีกา กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ ประกอบกับต้องอาศัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราช
กฤษฎีกา กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และที่ส าคัญขั้นตอนที่ใช้ในการปฏิบัติงานบางขั้นตอนมี
ความซับซ้อนและซ้ าซ้อน และบางหน่วยงานมีรูปแบบการด าเนินงานที่แตกต่างกัน  
 คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
นโยบาย แผนการบริหารจัดการและแผนพัฒนาหน่วยงาน และเป็นผู้น าการศึกษาด้านวิชาชีพที่มีความเป็นเลิศด้านเกษตร
อินทรีย์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม ผลิตงานวิจัยให้เป็นแหล่งความรู้ และบริการวิชาการ เพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่นและสังคม และผลิตบัณฑิตด้านเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ออกสู่ตลาดแรงงาน ประกอบด้วยหน่วยงาน 
15 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานคณบดี ศูนย์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิจัยพลังงานและนวัตกรรม ศูนย์วิจัยและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาสิ่งทอและการออกแบบ สาขาวิชา
เทคโนโลยีภูมิทัศน์ สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาประมง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร หน่วยงาน
ด าเนินการจัดท าแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ โดยในแต่ละปีงบประมาณจะมีผู้เบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการโดยเฉลี่ยในแต่ละปีจ านวน 200 คน 
 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวในราชอาณาจักร มีกระบวนการด าเนินงานหลายขั้นตอน 
เช่น ความต้องการในการเดินทางไปราชการ การขออนุมัติในการเดินทางไปราชการ การยืมเงิน และการรายงานการ
เดินทางไปราชการ เป็นต้น ในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวในราชอาณาจักร มีระยะเวลาในการ
ด าเนินการในแต่ละข้ันตอนในการด าเนินงานที่แตกต่างกัน ซ่ึงหากการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว
ในราชอาณาจักร ด าเนินไปด้วยความรวดเร็ว ไม่มีข้อผิดพลาด จะส่งผลให้การเบิกจ่ายเป็นไปอย่างถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพ ในทางตรงกันข้าม หากการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวในราชอาณาจักร หากมี
ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งที่มีความล่าช้า  หรือมีความผิดพลาด จะส่งผลต่อการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ชั่วคราวในราชอาณาจักร ในปัจจุบันมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมีเป้าหมายเพ่ือลด
ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ลดความซ้ าซ้อนของการบันทึกข้อมูล มีความแม่นย าในการเบิกจ่ายงบประมาณ ผู้ปฏิบัติงาน
จึงเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวในราชอาณาจักร เพ่ือให้การ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวในราชอาณาจักร ถูกต้อง ชัดเจน ลดความผิดพลาดและเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
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วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน  
 1. จัดประชุมบุคลากร 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
และส านักงานวิทยาเขตสุรินทร์ 
 2. หาข้อสรุปเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุมัติเดินทางไปราชการชั่วคราวในราชอาณาจักร 
 3. จัดท าข้ันตอนการขออนุมัติเดินทางไปราชการ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวใน
ราชอาณาจักร 
 4. พัฒนาเป็นคู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวในราชอาณาจักร 
 5. น าคู่มือการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวในราชอาณาจักร เสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมความถูกต้องของการใช้ภาษา และครอบคลุมเนื้อหาของการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการชั่วคราวในราชอาณาจักร 
 6. ปรับปรุงแก้ไขตามผู้เชี่ยวชาญ 
 7. น าคู่มือการปฏิบัติงานดังกล่าวมาใช้ในคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 
 8. เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน ไปยังหน่วยงานภายนอกเพ่ือเป็นการเผยแพร่ผลงาน และเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวในราชอาณาจักร 
 
ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน  
 จากการประชุมของหน่วยงาน 3 หน่วยงาน ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุมัติเดินทางไปราชการชั่วคราว
ในราชอาณาจักรที่ชัดเจน โดยการมอบอ านาจตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ที่ 
48/2561 เรื่องมอบอ านาจให้คณบดีปฏิบัติราชการแทนรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตสุรินทร์ ให้มีอ านาจในการอนุมัติให้
เดินทางไปราชการชั่วคราวในราชอาณาจักร ซึ่งสามารถท าให้ลดระยะเวลาในการอนุมัติการเดินทางไปราชการได้ และ
จัดท าเอกสาร คู่มือการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวในราชอาณาจักร  เพ่ือสร้างแนว
ปฏิบัติในการขออนุมัติเดินทางไปราชการชั่วคราวในราชอาณาจักร และมีกรณีศึกษาเกี่ยวกับข้อปฏิบัติการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวในราชอาณาจักร ค่าใช้จ่ายที่สามารถเบิกจ่ายได้และไม่สามารถเบิกจ่ายได้ โดย
อ้างอิงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และหนังสือเวียนต่างๆ ของกระทรวงการคลังและของมหาวิทยาลัย 
 
ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี  
 1. ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานการเบิกจ่ายแทนกันได้ 
 2. การปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 3. ใช้เป็นเอกสารประกอบการขอรับการประเมินเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีช านาญ
การ ด้านการเงินและเบิกจ่าย 
 3. ลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
 

เอกสารประกอบผลงาน 
 

 
 
 
 
 
 



51 

 

ขั้นตอนการขออนุมตัิเดินทางไปราชการชั่วคราวในราชอาณาจักร 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



52 

 

ชื่อผลงาน    ตารางงานผู้บริหารผ่านระบบออนไลน์ 
เจ้าของผลงาน   นายจักรพงษ์  คงดี 
     แผนกงานธุรการส านัก  งานบริหารงานทั่วไป  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  นครราชสีมา 
ประเด็นความรู้   การพัฒนางานของสายสนับสนุน 
 
บทน า 
 งานของเลขานุการ   ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มีลักษณะงานเป็นการตรวจสอบงานเป็นประจ า 
เพ่ือป้องกันความผิดพลาด ท าการนัดหมาย และจัดตารางการนัดหมายให้ผู้บังคับบัญชา เตือนการนัดหมายให้
ผู้บังคับบัญชาทราบถึงก าหนดการนัดหมายล่วงหน้า ติดต่อสอบถามงานทางโทรศัพท์ หรือทางอินเตอร์เน็ต บันทึกงานจาก
ผู้บังคับบัญชา ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในองค์กรหรือภายนอกองค์กร       
 งานเลขานุการ  แผนกงานธุรการส านัก ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน  นครราชสีมา  พบปัญหาในการรจัดท าตารางงานผู้บริหาร  เนื่องจากตารางงานผู้บริหารมีการปรับเปลี่ยนอยู่
ตลอดเวลา  เป็นผลให้ไม่สามารถวางแผนระบบการท างานภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงานได้  เช่นการจัด
โครงการ  การอบรม  นัดหมายการประชุมภายในและภายนอกหน่วยงาน  โดยผู้บริหารและบุคลากรภายในหน่วยงานจะ
รับทราบตารางงานผู้บริหารผ่านหัวหน้าแผนกงานธุรการส านัก  ที่รับผิดชอบงานเลขานุการผู้บริหารผ่านการโทรศัพท์
สอบถามเท่านั้น    ซ่ึงตามนโยบายของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนให้เทคโนโลยี  มาพัฒนาในงานที่รับผิดชอบ  
แผนกงานธุรการส านัก  จึงได้มีการพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการท างาน  โดยใช้หลักการของ   ไคเซ็น  (Kaizen)  
เพ่ือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพ่ือสิ่งที่ดี  และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานการให้ดียิ่งขึ้น 
 จากการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการท างานตามหลักการของ ไคเซ็น (Kaizen)  จึงก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
บุคลากร (Knowledge Management : KM)  เป็นแนวปฏิบัติที่ดีจึงได้พัฒนาการประชุมเป็นรูปแบบ  ตารางงานผู้บริหาร
ผ่านระบบออนไลน์  เพ่ือลดปัญหาที่เกิดข้ึนได้เป็นอย่างดี 
 
หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน  
 แผนกงานธุรการส านัก  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบงานเลขานุการผู้บริหาร  โดยปฏิบัติหน้าที่ท าการนัดหมาย และจัดตารางการนัดหมายให้ผู้บังคับบัญชา เตือน
การนัดหมายให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงก าหนดการนัดหมายล่วงหน้า ติดต่อสอบถามงานทางโทรศัพท์ หรือทางอินเตอร์เน็ต 
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในองค์กรหรือภายนอกองค์กร   
 ตารางงานผู้บริหาร  มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา  เป็นผลให้ไม่สามารถวางแผนระบบการท างานภายใน
หน่วยงานและภายนอกหน่วยงานได้  เช่นการจัดโครงการ  การอบรม  นัดหมายการประชุมภายในและภายนอกหน่วยงาน  
โดยผู้บริหารและบุคลากรภายในหน่วยงานจะรับทราบตารางงานผู้บริหารผ่านหัวหน้าแผนกงานธุรการส านัก  ที่รับผิดชอบ
งานเลขานุการผู้บริหารผ่านการโทรศัพท์สอบถามเท่านั้น  จึงก่อให้เกิดความล่าช้าและรับทราบข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน     
 จากปัญหาที่พบจึงได้มีการพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการท างานภายในหน่วยงาน  โดยใช้หลักการของไคเซ็น  
(Kaizen)  เพ่ือหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  จึงก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร   (Knowledge 
Management : KM)  ได้แนวปฏิบัติที่ดีจึงได้พัฒนาการประชุมเป็นรูปแบบ  ตารางงานผู้บริหารผ่านระบบออนไลน์  โดย
น าเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการจัดท าตารางงานผู้บริหาร  เป็นผลให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานที่ดี  ในการเข้าดู
ตารางงานผู้บริหารได้ทุกที่ตลอดเวลาและเป็นปัจจุบัน  พร้อมทั้งสามารถวางแผนการท างานในระยะยาวของบุคลากรได้  
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการเข้าร่วมงานส าคัญหรือเร่งด่วนนั้น ๆ ของผู้บริหาร  ซ่ึงตามนโยบายของส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน  ให้น าเทคโนโลยีมาหรือทรัพยากรของหน่วยงานมาพัฒนาในงานที่รับผิดชอบเป็นการน า
เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
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วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน  
 1. วิเคราะห์ปัญหา  จากการพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการท างานภายในหน่วยงาน  โดยใช้หลักการของไค
เซ็น  (Kaizen)  หลังจากนั้นก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือในการด าเนินการจัดการความรู้  (KM Tools)  คือ
ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice หรือ CoP) คือ กลุ่มบุคลากรที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดเตรียมการ
ประชุมของหน่วยงาน  มาร่วมพูดคุยถึงปัญหาที่พบ  การแก้ไขปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันจนสามารถสร้างองค์
ความรู้ร่วมกันได ้
 2. ด าเนินการจัดการความรู้จนได้แนวปฏิบัติที่ดี  โดยน าเทคโนโลยีและทรัพยากรที่มีอยู่ภายในองค์กรมา
พัฒนาการประชุมเป็นรูปแบบ  ตารางงานผู้บริหารผ่านระบบออนไลน์   
 3. มอบหมายผู้รับผิดชอบ  โดยผู้รับผิดชอบในการด าเนินการจัดเตรียมการประชุม   
 4. เลือกใช้เครื่องมือจากเทคโนโลยีในการจัดการการประชุมผ่านระบบออนไลน์  คือ  Google Apps for Work  
เป็นชุดโปรแกรมส าหรับเพิ่มประสิทธิภาพการท างานและการท างานร่วมกัน 
    4.1 เลือกใช้  Google Calendar  ที่เลขานุการ  เป็นผู้จัดท าตารางงานของผู้บริหาร และควบคุมสิทธิ์ในการ
เข้าถึงโดยเลือกผู้ที่สามารถดูและแก้ไขตารางงานผู้บริหารได้  และบุคลากรสามารถเปิดตารางงานผู้บริหารจาก
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟน  เครื่องใดก็ได้ 
    4.2 เลือกใช้ Webpage ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ช่วยให้สามารถสร้างตารางงานผู้บริหาร
ออนไลน์และเผยแพร่ให้บุคลากรได้เข้าดูได้ตลอดเวลา 
 5. ทดลองใช้งาน  ตารางงานผู้บริหารผ่านระบบออนไลน์  และแก้ไขปัญหาที่พบ 
 6. เริ่มใช้ตารางงานผู้บริหารผ่านระบบออนไลน์  โดยการท าการแชร์ตารางงานผู้บริหารผ่านคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต
คอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟน 
 7. ติดตามผลการท างานจากผู้ใช้งาน  โดยผู้ใช้งานแจ้งปัญหาที่พบจากการใช้งานจริงและข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง 
 8. แก้ไขและพัฒนาระบบจากข้อเสนอแนะของผู้ใช้งาน 
 
ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
 ผลจาการด าเนินงาน  ตารางงานผู้บริหารผ่านระบบออนไลน์  เป็นผลให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานที่ดี 
กล่าวคือบุคลากรสามารถดูและจองตารางงานผู้บริหารได้ตลอดเวลา    มีความรวดเร็วในการแก้ไขข้อมูล  ผู้บริหาร
สามารถตรวจสอบตารางการท างานเพื่อพิจารณาการท างานตามล าดับความส าคัญได้ตลอดเวลา  สามารถตรวจสอบตาราง
งานย้อนหลังได้ตลอดเวลา  สามารใช้อุปกรณ์ในการเข้าดูตารางงานผู้บริหารผ่านระบบออนไลน์ได้หลากหลาย  เช่น  
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ  คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค หรือสมาร์ทโฟน  มีความปลอดภัยในการให้หรือจ ากัดสิทธิ์เฉพาะผู้ที่บริหารหรือ
เลขานุการเท่านั้น  ในการแก้ไขข้อมูลในตารางงานผู้บริหารออนไลน์  
 ปัญหาที่พบจาการด าเนินงาน  คือ   
 1. รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  และหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ ไม่เกิดความ
สะดวกในการเปิดดู 2 ตารางงานพร้อม ๆ กัน  การแก้ไข  จัดท าการแชร์ตารางงานผู้บริหารผ่านระบบออนไลน์ในตาราง
งานรองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  และหัวหน้าส านักงาน 
 2. การแสดงผลด้วยสมาร์ทโฟน  ตารางงานผู้บริหารมีขนาดเล็กไม่สัมพันธ์กับหน้าจอสมาร์ทโฟน  การแก้ไข  
จัดท าการตั้งค่า  Google Calendar  ให้มีการแสดงผลสัมพันธ์กับหน้าจอสมาร์ทโฟน 
 3. ช่องทางการเข้าค้นหาลิงค์ตารางงานผู้บริหารผ่านระบบออนไลน์ไม่หลากหลาย  การแก้ไข  จัดท าคัดลอกลิงค์
ตารางงานผู้บริหารผ่านระบบออนไลน์ในไลน์กลุ่มผู้บริหาร  
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ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี 
 ผลส าเร็จของตารางงานผู้บริหารผ่านระบบออนไลน์ คือ  บุคลากรสามารถดูและจองตารางงานผู้บริหารได้
ตลอดเวลา มีความรวดเร็วในการแก้ไขข้อมูล  ผู้บริหารสามารถตรวจสอบตารางการท างานเพ่ือพิจารณาการท างาน
ตามล าดับความส าคัญได้ตลอดเวลา  สามารถตรวจสอบตารางงานย้อนหลังได้ตลอดเวลา  สามารใช้อุปกรณ์ในการเข้าดู
ตารางงานผู้บริหารผ่านระบบออนไลน์ได้หลากหลาย  เช่น  คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ  คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค หรือสมาร์ทโฟน  มี
ความปลอดภัยในการให้หรือจ ากัดสิทธิ์เฉพาะผู้ที่บริหารหรือเลขานุการเท่านั้น  ในการแก้ไขข้อมูลในตารางงานผู้บริหาร
ออนไลน์ 
 การพัฒนาการด าเนินงานของ แผนกงานธุรการส านัก  จะใช้ Google Apps  ในการจัดท าการจองห้องประชุม
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนผ่านระบบออนไลน์  เนื่องด้วยห้องประชุมส านักส่งเสิรมวิชาการและงานทะเบียน  
มีการปรับปรุงห้องประชุมให้มีความทันสมัยและมีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย อีกทั้งยังสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ 
51 คน  เป็นผลให้ต้องมีการก าหนดวันขอใช้ห้องประชุมล่วงหน้า  แต่เนื่องจากการจองห้องประชุมอาจจะต้องจัดล าดับ
ความส าคัญในการขอใช้ห้องประชุม  กรณีท่ีมีการขอใช้ห้องประชุมจากหลายหน่วยงานในวันเดียวกัน  ก่อให้เกิดการค้นหา
เอกสารเพ่ือจัดล าดับความส าคัญในการให้ใช้ห้องประชุม  และเพ่ือเป็นการลดการใช้กระดาษ  และลดระยะเวลาในการ
พิจารณาอนุมัติในการใช้ห้อง  จึงจะพัฒนาด้วยการจัดท าการจองห้องประชุมส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนผ่าน
ระบบออนไลน์ต่อไป 
 
เอกสารประกอบผลงาน   

 
ตารางงานผู้บริหารผ่านระบบออนไลน์ 

ตารางงานผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
เผยแพร่บุคลากรภายในและภายนอก  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   
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ตารางงานผู้บริหารผ่านระบบออนไลน์ 
ตารางงานหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
เผยแพร่บุคลากรภายในและภายนอก  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ตารางงานผู้บริหารผ่านระบบออนไลน์ 

ตารางงานผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
เผยแพร่แก่หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

     
 
     แถบสีแดง           คือตารางงานผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ 
                   และงานทะเบียน  (ให้สิทธิ์ดูแต่ไม่สามารถแก้ไขได้) 

  
     แถบสีม่วง           คือตารางงานหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
     แถบสีเขียว          คือวันหยดุนักขัตฤกษ์ 
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ชื่อผลงาน   กระบวนการจัดการเอกสารการประชุมออนไลน์  
เจ้าของผลงาน   นายทวีรัตน์  แดงงาม     

งานประกันคุณภาพและประเมินผล  ส านักส่งเสริมวิชาการฯ   
ประเด็นความรู้     การพัฒนางานของสายสนับสนุน   
   
บทน า 
 ตามท่ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นสถาบันการศึกษาท่ีให้บริการการศึกษา ทั้งการจัดการเรียนการ
สอน การบริการวิชาการ งานวิชาการ และงานสนับสนุน  ซึ่งงานทุกอย่างล้วนมีความส าคัญต่อการขับเคลื่อนของ
มหาวิทยาลัยฯ ทั้งสิ้น ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานในส่วนของงานสายสนับสนุนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถ
ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ได้เป็นอย่างดี  งานประกันคุณภาพและประเมินผล เป็นหน่วยงานกลางของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งมีพันธกิจในการตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ  ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประกอบด้วยงานพัฒนาระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008  งานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในและภายนอก  งานกิจกรรม 5ส และ 7ส  งานการจัดการความรู้ (KM) โดยที่งานประกันคุณภาพและประเมินผล 
เป็นส่วนกลางในการจัดการประชุมคณะกรรมการในแต่ละงาน เป็นจ านวนมาก ท าให้ต้องใช้ทรัพยากรในการด าเนินงาน
จ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็น กระดาษ งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล เพ่ือจัดท าเอกสารและส าเนาและเข้าเล่มวาระการประชุม 
และทรัพยากรด้านเวลาที่ใช้เวลาในการด าเนินงานเตรียมการประชุมในแต่ละครั้งเป็นจ านวนหลายสัปดาห์ ดังนั้นเพ่ือการ
ด าเนินงานด้านการประชุมตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ได้อย่างเต็มที่ คือ สามารถช่วยประหยัดทรัพยากรทั้ง 
งบประมาณ วัสดุส านักงาน ไม่ว่าจะเป็นกระดาษ หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  บุคลากรที่ด าเนินงานเตรียมเอกสาร และเวลาใน
การเตรียมการประชุม นั้น 
 งานประกันคุณภาพและประเมินผล จึงได้น าประเด็นปัญหาในเรื่องของการจัดการเอกสารในการจัดการประชุม 
มาเป็นหัวข้อในการสกัด กลั่นกรอง แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการให้การด าเนินงานในด้านการ
จัดการเอกสารการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมบูรณ ์และประหยัดทรัพยากรตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย
ฯ ได้มากที่สุด โดยกระบวนการในการสกัดเพ่ือให้ได้มาซึ่งแนวปฏิบัติที่ดีนั้น งานประกันคุณภาพและประเมินผล ได้ใช้
เครื่องมือในการด าเนินการจัดการความรู้  คือ  Storytelling (การถ่ายทอดความรู้โดยการเล่าเรื่อง) ซึ่งเป็นการถอด
ความรู้ฝังลึกโดยการมอบหมายให้ผู้ที่มีผลงานดีหรือมีวิธีการท างานที่ดี มาเล่าให้คนอ่ืนๆ ฟังว่าท าอย่างไร โดยที่ผู้เล่าจะเล่า
ให้เห็นการปฏิบัติใช้ภาษาเชิงปฏิบัติจริง และมีการบันทึกเก็บไว้อย่างเป็นระบบ ในเอกสาร บันทึกเรื่องเล่า   และ
มอบหมายให้บุคลากรที่ท าหน้าที่จัดการประชุม ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติการจริง ตามทฤษฎีเครื่องมือการจัดการความรู้ 
การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Action Learning) ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือให้เข้าใจถึงสาเหตุและ
น าไปสู่การแก้ไขปัญหา โดยสามารถพัฒนาวิธีการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้แล้วจึงน าข้อมูลที่ได้จากการบันทึกมา
วิเคราะห์ สกัด กลั่นกรอง ท าให้ได้มาซึ่ง แนวปฏิบัติที่ดี คือ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน
การประชุม เพ่ือลดทรัพยากรในการด าเนินงานการประชุม 
 การด าเนินงานด้านการจัดประชุมในแต่ละครั้งใช้กระดาษในการจัดท าเอกสารวาระการจ านวนมาก เช่น การ
ประชุมคณะกรรมการบริหารคุณภาพ (QMRC) ทั้ง ในศูนย์กลาง นครราชสีมา หรือการประชุมระหว่างวิทยาเขต ซึ่งการ
ประชุมดังกล่าวล้วนต้องใช้กระดาษในการจัดท าใช้บุคลากรในการจัดเตรียมเอกสาร  และใช้เวลาในการเตรียมด าเนินงาน
มากจ านวนมาก  ส่งผลให้กระบวนการในการตรวจสอบข้อมูลก่อนการน าเสนอในที่ประชุม ผิดพลาด และไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ หลังจากได้น าเอาแนวปฏิบัติที่ได้จากการจัดการความรู้โดยใช้  Storytelling (การถ่ายทอดความรู้โดยการเล่า
เรื่อง)และการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Action Learning) มาใช้ ท าให้การด าเนินงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
คุณภาพ (QMRC) ด าเนินการไปได้ด้วยความเรียบร้อย สามารถประหยัดทรัพยากรประเภทวัสดุอย่างเห็นได้ชัด คือ ลด
จ านวนกระดาษจากการด าเนินงานการประชุม ลดจ านวนบุคลากรในการจัดเตรียมเอกสาร ลดระยะเวลาในการด าเนินงาน
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เตรียมการประชุม ตลอดจนส่งผลให้ได้ด าเนินการน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการประชุมภายในหน่วยงาน และเผยแพร่องค์
ความรู้ให้แก ่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้น าแนวปฏิบัติที่ดีไปปรับใช้ในงานของต้นได้  
 
หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน 
 งานประกันคุณภาพและประเมินผล เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งมีพันธกิจ
ในการตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วยงานพัฒนาระบบบริหาร
คุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008  งานประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก  งานกิจกรรม 5ส และ 7ส  
งานการจัดการความรู้ (KM) ซึ่งเป็นส่วนกลางในการจัดการประชุมคณะกรรมการ ในหลายงาน ต้องใช้ทรัพยากรในการ
ด าเนินงานจ านวนมาก ทั้ง กระดาษ งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และเวลา เพ่ือจัดท าเอกสารและส าเนาและเข้าเล่มวาระ
การประชุม เนื่องจากเดิม ในการจัดท าด าเนินการประชุมในแต่ละครั้ง ต้องใช้ทรัพยากรจ านวน ไม่ว่าจะเป็น กระดาษที่ใช้
ท าเอกสารวาระและเอกสารประกอบการประชุม ใช้บุคลากรจ านวนมากในหารเตรียมเอกสารการประชุม ใช้เวลาในการ
เตรียมเอกสารประชุมจ านวนมาก ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการประชุมด าเนินงานไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว และ
ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ จึงได้น าเอาประเด็นปัญหาดังกล่าว เข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ สกัด กลั่นกรอง หา
แนวปฏิบัติที่ดี โดยใช้เครื่องในการจัดการความรู้  คือ Storytelling (การถ่ายทอดความรู้โดยการเล่าเรื่อง) และการ
เรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Action Learning) มาใช้ในกระบวนการจัดการความรู้  
 
วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน  
 การด าเนินงานในการจัดการความรู้จนได้มาซึ่งแนวปฏิบัติที่ดี นั้น ผู้ด าเนินการได้ใช้กระบวนการท างานตามแบบ 
PDCA (Plan, Do, Check, Action) 

1. วิเคราะห์ปัญหาในการด าเนินงาน  พร้อมวางแผนและเป้าหมายการด าเนินงาน (P : Plan) 
2. เริ่มต้นการด าเนินการจัดการความรู้ (D : Do )โดยจดบันทึกเรื่องเล่า ในแบบ บันทึกเรื่องเล่า  ซึ่งใช้เครื่องมือ 

Storytelling (การถ่ายทอดความรู้โดยการเล่าเรื่อง) ในการประชุมงานฯ ทุกครั้ง 
3. ระดมความรู้ สรรหา คัดกรอง และกลั่นกรอง ให้ได้มาซึ่งแนวปฏิบัติที่ดี 

3.1  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเอกสารการประชุม 
3.2 วิเคราะห์เครื่องมือสารสนเทศที่ใช้ในการจัดท าระบบการจัดการเอกสารการประชุม ที่เป็น Open  
     Source เช่น Google App 
3.3 จัดท า Flow chart ในการด าเนินงาน เพ่ือให้เห็นขอบเขตและแนวทางใน การท างาน 
3.4 ศึกษากระบวนการท างานของส่วนประกอบภายในโปแกรมเสริมต่างๆ ของ Google ไม่ว่าจะเป็น    
     google site, google drive, google docs, google sheets, google forms อ่ืนๆ  
3.5 เรียนรู้ถึงวิธีการใช้งานของ โปรแกรม Google App โดยใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ การเรียนรู้ 
     โดยการปฏิบัติ (Action Learning)เพ่ือจะได้รู้ถึงผลกระทบ ปัญหาและอุปสรรค ในการด าเนินการ 
3.6 ด าเนินการพัฒนาระบบโดยจะเริ่มพัฒนาระบบตามขั้นตอนที่ได้เขียน Flow chart ไว้แล้วเบื้องต้น 

4. ตรวจสอบทดสอบการท างานของระบบการจัดการเอกสารการประชุมออนไลน์ (C : Check)  
5. ด าเนินการจัดท าเอกสารการประชุ มออนไลน์ และน าไปใช้จริงในการจัดการประชุม  การประชุม

คณะกรรมการบริหารคุณภาพ (QMRC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ครั้งที่ 1 
ประจ าปีการศึกษา 2560  โดยใช้ชื่อระบบรวบรวมและติดตาม เอกสารด้าน ระบบบริหารคุณภาพ ISO 
9001(QMRC ศูนย์ 
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6. ติดตามและประเมินผล(A : Action) มีการติดตามผลจากการด าเนินงานโดยใช้ในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารคุณภาพ (QMRC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ครั้งที่ 1/2560 ผลที่ได้รับ คือ 
ผู้บริหารหลายท่านให้ความสนใจ และชื่นชมในการน าระบบมาใช้ในการประชุมในครั้งนี้  เนื่องจากท าให้
สะดวกสบาย และประหยัดกระดาษ ได้เป็นอย่างด ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน  

จากการด าเนินการพัฒนากระบวนการท างาน โดยใช้ระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการจัดการความรู้  ในเรื่อง 
การจัดการเอกสารการประชุมออนไลน์ นั้น ผลที่ได้คือ ได้ระบบจัดการเอกสารการประชุมออนไลน์ ที่สามารถใช้ในการ
ประชุมต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมคณะกรรมการบริหารคุณภาพ (QMRC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
นครราชสีมา การประชุมคณะกรรมการบริหารคุณภาพ (QMRC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต  และ
การประชุมบุคลากรงานประกันคุณภาพและประเมินผลเป็นต้น  โดยที่ในขณะด าเนินการก่อนจะได้ระบบฯ นั้น ท าให้ได้
ทราบถึงความส าคัญของการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการประยุกต์ในการด าเนินงานได้  ว่า สามารถช่วยอ านวยความ
สะดวกสบายในการด าเนินงานมากน้อยเพียงใด ได้มีการพัฒนากระบวนการด าเนินงานของตัวบุคคล และองค์กรได้เป็น 
และเป็นการยกระดับการท างานให้ก้าวเข้าสู่ยุคนโยบายของรัฐบาลที่ว่า  มหาวิทยาลัยฯ 4.0 ตามแบบของ Thailand 4.0 
ได้เป็นอย่างนี้  ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงานบ้างในช่วงแรก คือ ผู้ด าเนินการมีเวลาในการศึกษาถึง
วิธีการใช้งานของ Google App น้อย เนื่องจากมีภาระหน้าที่อ่ืนที่ต้องด าเนินการด้วยเช่นกัน ท าให้การด าเนินงานเป็นไป
ด้วยความล่าช้า แต่อย่างไรผู้ด าเนินการก็ได้จัดสรรเวลาในศึกษาค้นคว้าการใช้งานของ Google App เช่น Google Site, 
Google Sheet, Google Form, Google Drive ได้มาเป็นอย่างดี ทั้งมีการสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต การสอบถามผู้ที่มี
ความรู้หรือผู้ที่มีประสบการณ์ตรงในการน า Google App มาใช้ในการด าเนินการ และได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร 
หัวหน้างาน และบุคลากรเพ่ือร่วมงานภายในงาน  จึงท าให้สามารถด าเนินงานจัดท าระบบ การจัดการเอกสารการประชุม
ออนไลน์ มาใช้ในการจัดการความประชุมในแต่ละการประชุมเป็นอย่างดี 
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ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี 
 การด าเนินการจัดการความรู้  โดยใช้เครื่องมือของกระบวนการการจัดการความรู้  คือ Storytelling (การ
ถ่ายทอดความรู้โดยการเล่าเรื่อง) และ การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Action Learning) นั้น ท าให้สามารถด าเนินงานได้
ตรงตามความต้องการและตรงประเด็นปัญหา ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเอกสารการประชุมออนไลน์ ซึ่ง
ผลส าเร็จที่ได้จากการจัดการความรู้ นั้น สามารถน าระบบไปใช้ประกอบการด าเนินงานในการประชุมได้สะดวกสบาย โดย
ไปจัดท าการประชุมออนไลน์ สามารถลดการใช้ทรัพยากรได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะลดจ านวนกระดาษ ลดงบประมาณ ลด
จ านวนบุคลากรในการเตรียมเอกสาร ลดระยะเวลาในการด าเนินงาน อย่างเห็นไดชัด ซึ่งเป็นผลดีต่อการด าเนินงานมาก 
เนื่องจากการน าระบบมาประยุกต์ใช้ร่วมกับการประชุม ผู้เตรียมวาระการประชุม ไม่จ าเป็นต้องด าเนินงานในที่ท างาน หรือ
ที่โต๊ะท างานของตน สามารถจัดเตรียมได้ทุกที่ ที่มีสัญญาอินเตอร์เน็ตและมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ประเภทคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก แท๊บเล็ท หรือแม้แต่สมาร์ทโฟนก็สามารถด านเนินการได้  ซึ่งล้วนเป็นผลดีในทุกๆ ด้านอย่างยิ่ง และในอนาคตงาน
ประกันคุณภาพและประเมินผล มีการวางแผนว่าจะปรับการด าเนินงานต่างๆ โดยใช้ระบบสารสนเทศที่เป็นโปรแกรม 
Open Source อย่างเช่น Google App เข้ามาปรับปรุง มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานให้ครบทุกกระบวนการอย่าง
แน่นอน และมีการเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่หน่วยงานภายใน และภายนอกได้น าองค์ความรู้นี้ไปใช้ให้เกิดผลต่อหน่วยงาน
ของตนยิ่งขึ้นต่อไป   
 
เอกสารประกอบผลงาน  

- คู่มือการสร้างไซต ์การจัดการประชุมออนไลน์ 
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ประเด็นความรู้ที่  1   การเรียนการสนอนเพื่อพฒันาบัณฑิต 
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ชื่อผลงาน   กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 
เจ้าของผลงาน   นพดล หงส์สุวรรณ, พิเชษฐ เวชวิฐาน, ไกรศรี ศรีทัพไทย, ขนิษฐา ทุมา  
    สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะทรัพยากรธรรมชาติ    
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
ประเด็นความรู้  การเรยีนการสนอนเพ่ือพัฒนาบัณฑิต  
    
บทน า  
         ส าหรับหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตนั้น เป็นสาขาวิชาชีพโดยมีสภาวิชาชีการแพทย์แผนไทยดูแลควบคุม ซึ่ง
หลังจากนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต จะต้องได้รับอนุญาตการประกอบวิชาชีพการแพทย์
แผนไทย โดยผ่านกระบวนการสอบที่ทางสภาวิชีพการแพทย์แผนไทยก าหนด ดังนั้นทางสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยจึงได้
จัดกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกระบวนการสอบของทางสภาวิชีพการแพทย์แผนไทย โดยทางสาขาวิชาฯ 
ได้จัดให้มีการสอบประมวลความรอบรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทยให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งมีกระบวนการจัดสอบ
เหมือนกับทางท่ีสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทยก าหนดไว้ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนที่จะสอบ
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยต่อไป 
 
หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน  

บัณฑิตคุณภาพ คือ บัณฑิตท่ีท างานอยู่ในสายงานที่ตนเองส าเร็จการศึกษา จึงเป็นหน้าที่ของทางหลักสูตรที่
จะต้องด าเนินการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพ เพราะฉะนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีวิธีการจัด
กระบวนการเรียนการสอนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ เพื่อให้บัณฑิตออกไปแข่งขันในการเข้าสู่ต าแหน่งงานกับ
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอื่นๆ และสามารถท างานในสายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
วิธีการด าเนินงาน  

1. ติดต่อประสานงานสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทย เพ่ือขอข้อมูลผลการสอบ  
2. ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศึกษาข้อมูลผลการสอบจากสภาวิชาชีพฯ เพื่อวางแผนการจัดการเรียน

การสอน  
3. พัฒนาอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่เป็นวิชาชีพ โดยส่งอาจารย์ให้เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดสอบของสภา

วิชีพการแพทย์แผนไทย  
4. ด าเนินการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้สอดคล้องกับกระบวนการจัดสอบใบประกอบวิชาชีพของทางสภา

วิชาชีพการแพทย์แผนไทย  
5. ด าเนินการจัดสอบประมวลความรอบรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทยให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งให้มีกระบวนการ

จัดสอบเหมือนกับทางที่สภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทยก าหนดไว้  
6. เก็บข้อมูลผลการสอบประมวลความรอบรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทยให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพ่ือใช้

เปรียบเทียบกับผลการสอบกับการจัดสอบของสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  
7. ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศึกษาข้อมูลในข้อที่ 6 เพ่ือน าวางวางแผนปรับปรุง   การจัดการเรียนการ

สอนและการจัดสอบประมวลความรอบรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทยให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในปีต่อไป  
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ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน      
ผลการด าเนินงาน พบว่าบัณฑิตของหลักสูตรการแพทย์แผนไทยที่ผ่านกระบวนการสอบประมวลความรอบรู้

ทางด้านการแพทย์แผนไทย มีผลการสอบผ่านจากการจัดสอบของสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทยในแต่ละสาขาส่วนใหญ่มี
อัตราการที่เพ่ิมข้ึน (ตารางที่ 1) โดยศึกษาข้อมูลการจัดสอบของสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทยย้อนหลัง ทั้งนี้เป็นผลมาจา
การจัดการเรียนการสอนและการจัดสอบประมวลความรอบรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทยให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพ่ือเป็น
การเตรียมความพร้อมก่อนที่เข้าสู่กระบวนการจัดสอบของสภาวิชาชีพฯ ดังนั้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว
จึงเป็นวิธีการจัดการที่ดี เพ่ือให้มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม  

 

 
 
ผลส าเร็จของงาน/แนวทางปฏิบัติที่ดี   

บัณฑิตสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยได้เพ่ิมมากข้ึน  
 

สรุป 
จากข้อมูลจากทางสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทยท าให้เห็นว่าอัตราการสอบผ่านเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตการ

ประกอบวิชาชีพในแต่ละสาขามีอัตราที่เพ่ิมสูงขึ้น มีเพียงสาขาเภสัชกรรมไทยเท่านั้นที่มีอัตราการสอบผ่านลดลง ทั้งนี้เป็น
ผลมาจากการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนท่านเดิมเสียชีวิต และได้มีการให้อาจารย์ที่เข้ารับบรรจุ
ใหม่เข้ามาท าหน้าที่แทน ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการที่สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้จัดการเรียนการสอน และการจัดสอบประมวลความรอบรู้ด้านการแพทย์
แผนไทย เป็นวิธีและแนวทางที่ดี ที่ส่งผลให้อัตราการสอบเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ของบัณฑิตแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้เพ่ิมมากข้ึน 
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ประเดน็ความรู้ที่ 5 การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
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ชื่อผลงาน    อัตลักษณ์นักศึกษาแพทย์แผนไทย ราชมงคลสกลนคร 
               Thai Traditional Medicine Student Identification Rajamangala Sakon Nakhon 
เจ้าของผลงาน    นพดล หงส์สุวรรณ, พิเชษฐ เวชวฐิาน, ไกรศรี ศรีทัพไทย, ขนิษฐา ทุมา  
      สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะทรัพยากรธรรมชาติ   
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
ประเด็นความรู้   การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
บทน า 
         คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีการจัดการเรียนการสอน
ทั้งหมด 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาประมง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย โดยสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยนั้น เป็นสาขาวิชาที่มุ่งเน้น
การศึกษาการรักษา ดูแลสุขภาพของมนุษย์เป็นหลัก ซึ่งท าให้มีความแตกต่างจากสาขาวิชาอ่ืนๆ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่
ต้องมีการปลูกฝังอัตลักษณ์ของการเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
ชั้นปีที่ 1 ที่มาจากหลายพ้ืนที่และมีความแตกต่างกัน เช่น ขนบธรรมเนียม พ้ืนฐานครอบครัว ฯลฯ การที่ต้องมาใช้ชีวิตอยู่
ร่วมกันในมหาวิทยาลัยจึงเป็นเรื่องยาก  ที่จะท าให้นักศึกษาใหม่ทุกคนสามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของทาง
มหาวิทยาลัย และเข้าใจถึง อัตลักษณ์ของนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ทางสาขาวิชาฯ จึงได้ร่วมกับกลุ่มผู้น า
นักศึกษาสาขาวิชาแพทย์แพทย์ไทยจัดกิจกรรม มอบป้ายชื่อนักศึกษา และกิจกรรมการมอบเสื้อกาวน์วิชาชีพการแพทย์
แผนไทยเพ่ือให้กับนักศึกษาใหม่ได้ทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของทางมหาวิทยาลัย รวมทั้งปลูกฝังให้นักศึกษามีความ
อ่อนน้อม สุภาพ เรียบร้อย และมีจิตเมตตาต่อเพ่ือนมนุษย์ อันถือเป็นอัตลักษณ์ของนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  
 
หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน  

อัตลักษณ์นักศึกษาแพทย์แผนไทย คือ ลักษณะเฉพาะของนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย กล่าวคือ 
นักศึกษาจ าต้องมีความอ่อนน้อม สุภาพ เรียบร้อย และสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือมีจิตเมตตาต่อเพ่ือนมนุษย์ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ จึง
เป็นสิ่งที่จ าเป็นที่ต้องปลูกฝังให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยทุกคน และเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วจะสามารถ
เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม สืบต่อไป 

 
วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน  

1. ประชุมร่วมระหว่างคณาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย และผู้น านักศึกษาในแต่ละชั้นปี เพ่ือก าหนดรูปแบบ
กิจกรรมในโครงการ  

2. เสนอโครงการต่อหัวสาขาวิชาฯ ผ่านรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเพ่ือขออนุมัติโครงการจากคณบดี  
3. แจ้งคณาจารย์ในคณะทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือเข้าร่วมโครงการ  
4. ด าเนินกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในโครงการ  
5. ประชุมสรุป ประเมินผล รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการจัดโครงการ  
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ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน  
        ผลการด าเนินงานการจัดกิจกรรม นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์ แผนไทยทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของทาง
มหาวิทยาลัย และเข้าใจถึงความหมายของการท ากิจกรรมมอบป้ายชื่อนักศึกษา และกิจกรรมการมอบเสื้อกาวน์วิชาชีพ
การแพทย์แผน ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงความเป็นวิชาชีพฯ ที่มุ่งเน้นที่จะให้การช่วยเหลือ ดูแล รักษาโรค ต่อผู้ป่วย
ทุกๆ คน ประกอบกับมีความอ่อนน้อม สุภาพ เรียบร้อย และมีจิตเมตตาต่อเพ่ือนมนุษย์ อันแสดงถึงเป็นอัตลักษณ์ความ
เป็นนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  
 
ผลส าเร็จของงาน/แนวทางปฏิบัติที่ดี  
        เกิดความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาและสาขาวิชาที่เรียน มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ความสามัคคี ระหว่างเพ่ือน 
รุ่นพี่ รุ่นน้อง ท าให้ตระหนักถึงการเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยอย่างถ่องแท้  
 
สรุป  
         นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยตระหนักถึงหน้าที่ของตนเอง ที่ว่าต้องรับผิดชอบในสุขภาพของประชาชน    
ในบทบาทของแพทย์แผนไทยหลังจากที่ส าเร็จการศึกษา ก่อให้เกิดความตั้งใจในการแสวงหาองค์ความรู้ในขณะที่
การศึกษา ซึ่งตามแนวทางข้างต้นเป็นการแนะแนวทางให้นักศึกษาได้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของการ
ประกอบวิชาชีพหลังจากที่ส าเร็จการศึกษา ซึ่งจากกระบวนการดังกล่าวสามารถน าไปปรับใช้กับนักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนได้  
โดยการกระตุ้นให้นักศึกษาเล็งเห็นถึงความส าคัญในสาขาวิชาที่นักศึกษาได้เข้ามาท าการศึกษา 
 
ภาพการด าเนินกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กิจกรรมมอบป้ายชื่อ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 ภาพการด าเนินกิจกรรมมอบเสื้อกาวน์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย 
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ชื่อผลงาน  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
เจ้าของผลงาน   นายวุฒิพงษ์  ลีโคตร 
  แผนกพัฒนานักศึกษาและเครือข่ายสัมพันธ์ งานบริการการศึกษา   
ประเด็นความรู้   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
 
บทน า  

แผนกพัฒนานักศึกษาและเครือข่ายสัมพันธ์  งานบริการการศึกษา  ส านักงานวิทยาเขตขอนแก่น   ได้ด าเนินการ
ตอบสนองพันธกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ในเรื่องการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดย
ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมงานประเพณีกับทางจังหวัดขอนแก่นเป็นประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่อง  วิทยาเขต
ขอนแก่น  ได้มอบหมายให้แผนกพัฒนานักศึกษาฯ งานบริการการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม จึงท าให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในวิทยาเขตขอนแก่น แต่     ยังไม่มีแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่อง
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนั้น แผนกพัฒนานักศึกษาฯ จึงสร้างแนวทาง   การด าเนินงานของโครงการและมีการ
ประเมินผลแนวทางการด าเนินงานดังกล่าว ตามแนวทางกิจกรรม   การจัดการความรู้ (KM) เพ่ือให้สามารถใช้เป็นแนว
ทางการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ ในโครงการอื่น ๆ ต่อไป 

 
หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน   

1.  ผู้บริหารให้ความส าคัญและอนุมัติงบประมาณในการด าเนินงาน 
2.  นักศึกษาและบุคลกรให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน และเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี 
3.  ศิษย์เกา่ผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านงานศิลปะ มาช่วยในการด าเนินงาน 
4.  ปราชญ์ชาวบ้านให้ความร่วมมือ และให้ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
5.  กิจการร้านค้าท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินงาน อ านวยความสะดวกในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 
 

วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมกลุ่มย่อยแผนกพัฒนา
นักศึกษาฯ งานบริการการศึกษา 
เพ่ือด าเนินโครงการฯ 

ประชุมเตรียมการด าเนินงานของกลุ่ม
ย่อย 

แผนกพัฒนานักศึกษาฯ 

2. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
วิทยาเขตขอนแก่น 

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการและ
เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

แผนกพัฒนานักศึกษาฯ 

3. งานออกแบบ 
 

ออก แบ บ รู ป แ บ บกิ จ ก ร ร ม  โ ด ย
กา ร ศึ ก ษ า ข้ อ มู ล จ า ก ผู้ รู้ แ ล ะ ผู้ มี
ประสบการณ์  และหาข้ อมู ลจาก
กิจกรรมที่ผ่านมาของหน่วยงานอ่ืน ซึง
มีการแบ่งรูปแบบงานออกแบบ ดังนี้ 
- ออกแบบรูปขบวน 
- ออกแบบองค์ประกอบในขบวน 
- ออกแบบการตกแต่งขบวนให้
สวยงามและสร้างสรรค์ 

แผนกพัฒนานักศึกษาฯ 
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วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

4. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการฯ ทุกส่วนงาน 

ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือ
พิจารณารูปแบบ และวางแผนการ
ด าเนินงาน 

คณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการฯ 

5. วางแผนการด าเนินงาน วางแผนการด าเนินงานเพ่ือแบ่งหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ และก าหนดระยะเวลา  
ในแต่ละกิจกรรม 

คณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการฯ 

6. แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ 
 

ด าเนินการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
- ส่วนงานโครงสร้าง 
- ส่วนงานจัดเตรียมอุปกรณ์ประดับ
และตกแต่ง 
- ส่วนงานประกอบและตกแต่งขบวน 
- ส่วนงานการแสดง 

แผนกพัฒนานักศึกษาฯ 

7. ก าหนดระยะเวลาด าเนินงานส่วน
งานโครงการฯ 

ก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานใน 
แต่ละกิจกรรม 

แผนกพัฒนานักศึกษาฯ 

8. ด าเนินงาน ปฏิบัติตามแผนงานแต่ละกิจกรรม คณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการฯ ทุกส่วนงาน 

9. ก ากับติดตาม ก ากับติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม เ พ่ือ
ตรวจสอบอุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้น 

ประธานคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการฯ ทุกส่วน
งาน 

10. ประเมินผลการด าเนินงาน สรุปผลการด า เนินงาน เ พ่ือจะได้      
น าปัญหาและอุปสรรคมาปรับปรุง
แก้ไขในการด าเนินงานในครั้งต่อไป 

แผนกพัฒนานักศึกษาฯ 

11. ปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนินงาน วัดผลการด าเนินกิจกรรม/โครงการ 
ประชาสัมพันธ์ ให้กับบุคลากรและ
นั กศึ กษ า  ร ว มทั้ ง ศิ ษ ย์ เ ก่ า  แ ล ะ
หน่วยงานภายนอกได้รับทราบ 

แผนกพัฒนานักศึกษาฯ 

 
ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน  

1.  น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการในรอบที่ผ่านมามาปรับใช้ 
2.  ศึกษาเกณฑ์การให้คะแนนและค้นหาข้อมูลจากผู้มีความรู้ 
3.  ระดมความคิดในการออกแบบจากผู้มีประสบการณ์ 
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อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
1. กรอบระยะเวลาในการด าเนินงานจ ากัด 
2. การสื่อสาร การประสานงาน การมอบหมาย

หน้าที่คลาดเคลื่อน ในส่วนการเคลื่อนขบวน 
3. วัสดุ อุปกรณ์ ประเภทวัสดุธรรมชาติที่น ามา

ตกแต่งขบวนต้องรักษาให้อยู่ ในสภาพสด        
ไม่เหี่ยวเฉา 

1. เพ่ิมบุคลากรในการด าเนินงาน 
2. ระบุหน้าที่รับผิดชอบให้ชัดเจน ในแต่ละบุคคล

ของส่วนงานนั้น ๆ 
3. น าวัสดุธรรมชาติที่จัดเตรียมไว้แล้ว แช่เย็นเพ่ือ

รักษาสภาพความสด และหลังจากการประกอบ 
ก็จะได้มีการฉีดน้ าให้ความเย็นและคลุมด้วย   
ผ้าขาวบางชุบน้ าเพื่อคงความสดอยู่เสมอ 

 
 

ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี  
1.  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดขบวนแห่เกวียนบุปผชาติ ในงานเทศกาลวันดอกคูณเสียงแคนและ  ถนน

ข้าวเหนียวจังหวัดขอนแก่น ปี 2560 
2.  ได้สร้างความสามัคคี และการท างานเป็นทีม ระหว่างบุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า 
3.  ได้ประชาสัมพันธ์ผลงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัย 
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ประเดน็ความรู้ที่  6  การบริหารจัดการ 
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ชื่อผลงาน     DMS ระบบจัดการหอพักออนไลน์                                 . 
เจ้าของผลงาน     นายเฉลิม   คมคาย     
      หอพักสวัสดิการนักศึกษา มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์                      . 
ประเด็นความรู้    การบริหารจัดการ       
                                                            . 
บทน า  
 หอพักสวัสดิการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสุรินทร์  เป็นที่พักอาศัยที่มี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง  ที่จะช่วยในการพัฒนานักศึกษาให้ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน  และมีสังคมที่ดี  ช่วยสนับสนุนให้
นักศึกษามีความสมบูรณ์ทั้งในด้านคุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพ สุขภาพจิตที่ดี  มีความสามารถในการอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืน
อย่างมีความสุข  รู้จักปรับตัวมีศิลปะในการด าเนินชีวิตภายในบริบทที่มีความแตกต่างของแต่ละบุคคล  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 การให้บริการที่สร้างความพึงพอใจต่อนักศึกษาท่ีพักอาศัยนอกจากสวัสดิการด้านอื่น ๆ แล้ว สิ่งที่ส าคัญอีก
ประการคือกระบวนการให้บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง สะดวก และมีความทันสมัย ทันต่อเทคโนโลยีปัจจุบัน  DMS ระบบ
จัดการหอพักออนไลน์เป็นอีกระบบหนึ่งที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถตอบสนองจัดการข้อมูลที่ถูกต้องและ
รวดเร็วแก่นักศึกษา เนื่องจากเป็นฐานข้อมูลเดียวกัน  สร้างความพึงพอใจและลดข้อร้องเรียนของนักศึกษาผู้พักอาศัย 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือลดความผิดพลาดข้อมูลผู้พักอาศัยซ้ าซ้อน 
 2. เพ่ือเกิดการประหยัดเวลา สะดวก รวดเร็ว ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและนักศึกษา 
 3. เพ่ือให้สามารถบริหารและติดตามหนี้ค้างช าระค่าน้ าประปาและไฟฟ้า ลดหนี้ค้างช าระ 
 

หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน   
จากอดีตรูปแบบกระบวนการจัดการฐานข้อมูลของนักศึกษาที่เข้าพักยังไม่เป็นระบบรูปแบบที่ดีนัก  ยังมีการใช้

วิธีการจัดเก็บด้วยเอกสารและใช้โปรแกรม Microsoft Word , Microsoft Excel ในการจัดการข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาผู้
เข้าพัก บ่อยครั้งที่มีการต้องปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับผู้พักอาศัยเช่นการขอย้ายห้องพัก การลาออกจากสถานศึกษา การ
ติดตามหนี้ค้างช าระค่าน้ าประปาและไฟฟ้า   ซึ่งการด าเนินการต่างๆ เหล่านี้หลายครั้งที่ไม่สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว  มีความผิดพลาดการซ้ ากันของข้อมูลเช่น นักศึกษาคนเดียวกัน มีชื่ออยู่ซ้ ากับห้องพักอ่ืน หรือนักศึกษาลาออก
หากแต่ยังคงมีชื่อพักอาศัย นักศึกษามีหนี้ค้างช าระค่าน้ าประปาและไฟฟ้าสะสมจ านวนมาก เนื่องจากความล่าช้าของการ
จัดส่งข้อมูลระหว่างฝ่ายการเงินและแผนกงานหอพักเป็นต้น  ผู้ด าเนินงานและปฏิบัติงานหอพักสวัสดิการนักศึกษาเล็งเห็น
ปัญหาความส าคัญในจุดนี้จึงได้คิดหาวิธีและออกแบบระบบเพ่ือบริหารจัดการฐานข้อมูลนักศึกษาผู้เข้าพักให้เป็นฐานข้อมูล
เดียวกัน ลดปัญหาที่เกิดข้ึน สะดวก และรวดเร็ว ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้ทันที 

 
 

วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน  
1.ด าเนินการส ารวจปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานภายในหอพักสวัสดิการนักศึกษาวิทยาเขต

สุรินทร์และหน่วยงานอื่น ๆ ภายในวิทยาเขตท่ีเกี่ยวข้อง 
          2.ออกแบบระบบงานเพ่ือแก้ไขปัญหาโดยให้นักพัฒนาโปรแกรม  พัฒนาให้อยู่ในรูปแบบระบบออนไลน์เพ่ือ
สะดวกต่อผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ ด้วยคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตโดยจ าแนก
กลุ่มผู้ใช้งานเป็น 2 กลุ่มคือ1.เจ้าหน้าที่2.นักศึกษา  
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         3. ทดลองใช้ DMSระบบจัดการหอพักออนไลน์โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและนักศึกษาได้ใช้ระบบและให้
ข้อเสนอแนะ ปัญหา เพ่ือการพัฒนาระบบ 
         4. ปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ระบบ 
         5. อบรม ชี้แจงให้ความรู้แก่ผู้ใช้ระบบเพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแก้ไขปัญหาได้ 
 
การใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ 
 1.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องติดต่อ Admin ผู้ดูแลระบบเพ่ือลงทะเบียนผู้มีสิทธิเข้าใช้งาน 
 2. น า User และ Password เข้าใช้งานที่ลิ้งค์ http://dms.suriyo.net/adm สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลและใช้งาน
ระบบข้ึนอยู่กับการให้สิทธิจากผู้ดูแลระบบ 
 3. สิทธิผู้ใช้งานระบบ 
     3.1 ผู้ดูแลระบบ   
     3.2 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  
              3.3 เจ้าหน้าที่การเงิน  
              3.4 ผู้บริหาร 
 
การใช้งานส าหรับนักศึกษา 
     1.  นักศึกษาเข้าใช้งานระบบลิ้งค์ http://dms.suriyo.net 
       2.  ล็อกอินเข้าใช้โดยใช้  User “รหัสนักศึกษา”  Password “เลขบัตรประชาชน” 
       3.  นักศึกษาสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้อง 
       4.  เรียกรายงานใบแจ้งหนี้ค่าน้ าประปาและไฟฟ้าประจ าห้องพักท่ีตนพัก 
       5.  เรียกส าเนาใบเสร็จการช าระค่าน้ าประปาและไฟฟ้า 
 
 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน   

 การศึกษาท าความเข้าใจในระบบงานของตนเอง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการท างานของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือให้
สามารถเข้าใจถึงกระบวนการ หาข้อขัดแย้งอันเป็นผลให้การท าด าเนินงานที่ไม่ราบรื่น ปรับและประยุกต์ขึ้นใหม่น ามาซึ่ง
กระบวนการท างานการพัฒนาต่อยอด  ที่สามารถเดินหน้าได้ เสริมสร้างให้นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความ
กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เท่าทันเทคโนโลยี  ผลส าเร็จเกิดจากความร่วมมือในการเข้าใช้งาน DMS ระบบการจัดการหอพัก
ออนไลน์ การใหข้้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงระบบตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน 
 ปัญหาและอุปสรรค DMSระบบจัดการหอพักออนไลน์ไม่สามารถใช้งานได้เมื่อระบบการสื่อสารอินเตอร์เน็ตล่ม
หรือเครือข่ายขัดข้อง 
 
ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี  
 หอพักสวัสดิการนักศึกษาสามารถมีการบริหารจัดการด้านฐานข้อมูลนักศึกษาผู้เข้าพักได้อย่างเป็นระบบมี
ประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา สะดวก รวดเร็ว หมดปัญหาความผิดพลาดข้อมูลผู้พักอาศัยซ้ าซ้อน  สามารถบริหารจัดการ
ติดตามหนี้ค้างช าระค่าน้ าประปาและไฟฟ้าเป็นผลให้ลดการเกิดนี้ค้างช าระสะสมของนักศึกษาผู้พักอาศัยแต่ละห้อง  เป็น
ระบบงานที่สามารถใช้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน สามารถเรียกดูรายงานย้อนหลังได้ ลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ
เนื่องจากอยู่ในระบบสารสนเทศ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจเมื่อได้ใช้ DMS ระบบจัดการหอพัก
ออนไลน์ 
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 ส าหรับการพัฒนาระบบในอนาคตผู้ด าเนินงานมีความประสงค์ต้องการพัฒนาระบบให้นักศึกษาสามารถจอง
ห้องพักล่วงหน้าได้ 
 
เอกสารประกอบผลงาน  
1. หน้าเมนูหลักเมื่อเข้าสู่ลิ้งค์ DMS ระบบจัดการหอพักออนไลน์  
 
 
 
 
 
 
 
 
2. การจัดรายชื่อนักศึกษาเข้าห้องพัก 
 
 
 
 
 
 
 
3. การบันทึกข้อมูลค่าน้ าประปาและ   4. การเรียกรายงานใบแจ้งหนี้ค่าน้ าประปาและไฟฟ้า 
   ไฟฟ้าประจ าเดือน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. การเรียกส าเนาใบเสร็จรับเงินส าหรับนักศึกษา 
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ชื่อผลงาน  ส่งบทความวิจัยง่าย ๆ ผ่านระบบออนไลน์ (9th RSNC & 1st RSIC) 
เจ้าของผลงาน  นายจักรินทร์ สนุกแสน  นางณิชาภา สารธิยากุล และนายธนภัทร นมัสไธสง 

แผนกงานวิจัยและพัฒนา งานบริการการศึกษา ส านักงานวิทยาเขตสุรินทร์ 
ประเด็นความรู้    การบริหารจัดการ 
 
บทน า  

การศึกษาวิจัย ถือเป็นภารกิจหลักอีกภารกิจหนึ่งที่ส าคัญของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ในเชิง
วิชาการ และน าไปสู่การพัฒนาประเทศ  อีกท้ังการวิจัยยังใช้เป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญของการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
สถาบันการศึกษา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  ตระหนักถึงความส าคัญของงานวิจัย 
และงานสร้างสรรค์ โดยมีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง รวมไปถึงการสนับสนุนงานวิจัยต่อยอดร่วมกัน ในการจัดการศึกษาระดับ อนุปริญญา ระดับปริญญา และในระดับ
บัณฑิตศึกษา ที่มุ่งเน้นให้มีการรังสรรค์งานวิจัย และสร้างสรรค์ผลงานวิจัย และปริญญานิพนธ์ที่มีคุณภาพ ที่น าไปใช้
ประโยชน์และเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชน  มีการพัฒนาและสร้างเวทีให้แสดงผลงาน และได้ด าเนินโครงการราชมงคล
สุรินทร์วิชาการ ครัง้ที ่1 ตั้งแต ่พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา  
            ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้รับงบประมาณ
สนับสนุน เพ่ือจัดการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 9 “เชื่อมโยงเครือข่ายวิชาการ ด้วยงานวิจัย” และ
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 1 “Academic Network Bridge through Research” 
ระหว่างวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวม 100 ปี ธรรมนูญ สิงคเสลิต เพ่ือเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย 
นิสิต นักศึกษาและนักประดิษฐ์  รวมทั้งผู้ที่สนใจ ได้น าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ และ
นวัตกรรมสู่สาธารณชน ซึ่งจะน ามาซึ่งการน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป และเป็นการยกย่องและประกาศเกียรติคุณเจ้าของ
ผลงานวิจัยนั้นอีกด้วย นอกจากนี้ยังได้รับองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า มีการแลกเปลี่ยน ความรู้ และประสบการณ์ 
น ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยอย่างกว้างขวางมากขึ้น  
 
 

หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน   
  ขั้นตอนการส่งผลงานเพ่ือตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ(Proceedings) 
นั้น จ าเป็นต้องกรอกใบสมัครและส่งบทความฉบับสมบูรณ์ Full-paper ผ่านทางอีเมล์ ซึ่งปัญหาในการท างานระบบเดิมๆ 
คือต้องใช้เจ้าหน้าเพ่ือพิมพ์รายละเอียดเจ้าของผลงานซึ่งต้องเสียเวลาค่อนข้างมาก และปัญหาอีกอย่างคือ เจ้าของผลงาน
กรอกรายละเอียดไม่ครบ ไม่ชัดเจน อ่านลายมือไม่ออก ท าให้เสียเวลา เสียกระดาษ และไม่มีระบบติดตามสถานะบทความ
วิจัยดังกล่าว  
 แผนกวิจัยและพัฒนาจึงมีแนวคิดเรื่องการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือส่งบทความผ่านระบบออนไลน์  เพ่ือให้
นักวิจัยที่จะส่งผลงานสามารถกรอกข้อมูลส่วนตัว รูปแบบที่จะน าเสนอ กลุ่มที่จะน าเสนอ ชื่อบทความ ชื่อผู้ร่วมวิจัยต่างๆ
ได้ ท าให้ลดข้อผิดผลาดจากอ่านใบสมัคร ลดการใช้กระดาษลง และท าให้การบริหารจัดการบทความเป็นระบบระเบียบ
มากขึ้น รวมถึงนักวิจัยก็สามารถติดตามสถานะบทความและบริหารจัดการบทความของตัวเองได้ 
 
วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน  

ขั้นตอนของการส่งผลงานเพ่ือตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
(Proceedings) นั้น มี 6 ขั้นตอนที่ส าคัญ ได้แก่ 
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หลังจากการประชุมวิชาการในปีที่ผ่านๆมา คณะกรรมการการด าเนินก็ได้สรุปผลการด าเนินงาน และแจ้งปัญหา

และอุปสรรค์ต่อที่ประชุม และพบว่าปัญหาการด าเนินงานใน ข้อที่ 2 และ 3 มีปัญหามากท่ีสุด จึงได้มีการพัฒนาระบบรับ
สมัครบทความออนไลน์ ซึ่งจะท าให้ทั้งผู้ส่งบทความและผู้รับบทความมีความสะดวกมากขึ้น 

 
ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน  
  ปัจจัยที่ท าให้ระบบการส่งบทความผ่านระบบออนไลน์นี้ประสบความส าเร็จคือ ความร่วมมือจากนักวิจัยเจ้าของ
ผลงานที่ยินดีกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ด้วยตนเอง อัพโหลดผลงาน และสามารถบริหารจัดการ ติดตามสถานะได้ด้วย
ตนเอง ลดภาระการท างานของเจ้าหน้าที่ ลดความการท างานที่ซ้ าซ้อนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท าให้
เป็นระเบียบ ง่ายต่อการสืบค้น การติดตาม และการรายงานผลต่อผู้บริหาร โดยระบบที่พัฒนาขึ้นมานี้ มีอยู่ 2 ส่วนคือ 
ส่วนของผู้ใช้งาน และส่วนของผู้ดูแลระบบ 
 
ส่วนของผู้ใช้งาน 
  การใช้งานส าหรับผู้ส่งบทความวิจัยเพ่ือน าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มีการใช้งานง่ายๆ
อยู่ 3 ขั้นตอนที่เหมือนกัน คือ  

ขั้นตอนที ่1 คือ การสมัครสมาชิก โดยกรอกข้อมูลส่วนตัวและรายละเอียดส าหรับการติดต่อให้ครบถ้วน 
ขั้นตอนที ่2 คือ การกรอกรายละเอียดต่างๆ ของบทความ ได้แก่ รูปแบบของการลงทะเบียน รูปแบบของ 

การน าเสนอ กลุ่มของบทความ ชื่อบทความภาษาไทย ชื่อบทความภาษาอังกฤษ ชื่อผู้แต่งคนที่ 1, 2, 3, 4, 5,และ 6 (ถ้ามี) 
และส่วนสุดท้ายจะเป็นส่วนของการแนบบทความฉบับสมบูรณ์  

ขั้นตอนที ่3 คือ การติดตามสถานะบทความวิจัย ซึ่งมีท้ังสิ้น 6 สถานะได้แก่ 
แถบสถานะ                 ค าอธิบาย 
1 ---------> บรรณาธิการพิจารณาเบื้องต้น 
2 ---------> อยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ 
3 ---------> อยู่ระหว่างการแก้ไข 
4 ---------> เห็นชอบให้น าเสนอผลงาน (Accept) 
5 ---------> ไม่เห็นชอบให้น าเสนอผลงาน (Reject) 
6 ---------> รับรองการตีพิมพ์ใน Proceedings RSNC2018 
 
 
 
 

1.ประชาสัมพันธ์การรับบทความ 
 

2.ผู้เขียนส่งบทความเพ่ือขอรับการพิจารณา 
 

3.คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาผลงานรับบทความมา
พิจารณา 

4.ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ 
พิจารณา 

5.ตรวจสอบบทความฉบับแก้ไข 
พิจารณา 

6.ส่งหนังสือตอบรับและแจ้งผู้เขียนเตรียมน าเสนอ 
พิจารณา 
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ส่วนของผู้ดูแลระบบ จะประกอบด้วย 
Document Management 

- กลุ่มสาขางานวิจัย  
- งานวิจัยที่สร้างทั้งหมด 
- งานวิจัยที่ส่งทั้งหมด 
- ประเภทสถานะงานวิจัย 

Member Management 
- ประเภทสมาชิก  
- ข้อมูลกองบรรณาธิการ  
- ข้อมูลนักวิจัย 

 

ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี  
ผลส าเร็จที่ส าคัญของงานชิ้นนี้คือ ลดปัญหาความผิดพลาดชื่อบทความและชื่อของนักวิจัย ลดปัญหาการ 

ท างานที่ซ้ าซ้อน นักวิจัยสามารถน าบทความเข้าสู่ระบบและติดตามสถานะบทความได้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์
บุคลากรที่รับผิดชอบดูแลเรื่องการรับบทความ สามารถบริหารจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านระบบ 
ออนไลน์ และสามารถรายงานสรุปยอดบทความ แยกหมวดหมู่ และดสูถานะบทความต่างๆ ได ้
 แนวทางการท างานในขั้นต่อไปหรือความท้าทายในการด าเนินกิจกรรม การน าระบบส่งบทความออนไลน์ก็ถือว่า
ประสบความส าเร็จระดับหนึ่ง แต่ก็ยังแก้ปัญหาได้ยังไม่หมด ยังขาดในส่วนของการท างานล าดับ ที่ 4 และ 5 ดังแสดงใน
วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน ซึ่งยงัต้องอาศัยการส่งอีเมล์ไปหาผู้ทรงคุณวุฒิ และส่งเมล์กลับไปหานักวิจัย ความท้า
ทายในอนาคตจะพัฒนาระบบในส่วนนี้  
 
เอกสารประกอบผลงาน  
สามารถลงทะเบียนส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ได้จาก www.surin.rmuti.ac.th/rsnc2018 
 

 
  

หน้าหลักระบบส่งบทความออนไลน์ มีให้เลือกส่งอยู่ 
2 ระดบั ฝั่งซ้ายจะเป็นการประชุมระดับชาติ ฝั่งขวา
เป็นการประชุมระดับนานาชาติ 

www.surin.rmuti.ac.th/rsnc2018
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รูปที่ 1 หน้าจอแสดงการกรอกรายละเอียดของผู้ส่งบทความระดับชาติและนานาชาติ 
 

     
 

รูปที่ 2 หน้าจอแสดงเมนูส าหรับการส่งบทความ 
 

รูปที่ 3 หน้าจอแสดงสถานะของบทความ 
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ชื่อผลงาน   ธนาคารขยะ 
เจ้าของผลงาน  นางจุรีรัตน์  สละทองอินทร์,  ผศ.ดร.ส าเนาว์  เสาวกูล, ผศ.ดร.วุฒิชัย  สิทธิวงษ์, ผศ.ชัยพร ตรี

กิ่ง, อาจารย์ทรงยศ กิตติชนม์ธวัช, อาจารย์อธิปัตย์  ฤทธิรณ, นายธรรมรงค์  เชียวดี,             
นางภัทร์พิชชา  พวงสด, นางสาวธันยกานต์  คูณสิน, นายศุภกร  ศรีสุข, นางสาวสุทธิรักษณ์   
แก้ววงษา, นายพินิจ จับใจเหมาะ, นายมงคล ถวิลรักษ์, นายวุฒิภัทร  สุขช่วย, นางสาวศศิชา       
คงราศรี และนางสาวแก้ววารี ดุมนิล 
คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วข.สุรินทร์ 

ประเด็นความรู้   การบริหารจัดการ  
 
บทน า  
 เนื่องจากในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ มีบุคลากรและนักศึกษาและผู้มา
รับบริการเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนมาก ท าให้มีปริมาณขยะและการใช้กระดาษเพ่ิมมากขึ้น เช่น หน่วยงานขอเข้าใช้สถานที่ ห้อง
ประชุม สนามกีฬาและการเข้าศึกษาดูงานของหน่วยงานภายนอก และภายในมหาวิทยาลัยนั้น ยังมีบริเวณบ้านพักอาจารย์
และบ้านพักรับรองของผู้มาขอใช้บริการ ซึ่งการขอเข้าใช้สถานที่ของหน่วยงานภายในและภายนอกเวลาประชุมหรือจัด
กิจกรรมต่างๆ ทุกหน่วยงานต้องมีอาหารและเครื่องดื่ม และเอกสารประกอบการประชุม ส าหรับรับรองผู้เข้าร่วมประชุม 
และเมื่อมีปริมาณขยะ โดยเฉพาะ ขวดพลาสติก กล่องพลาสติก กระป๋องโลหะ (น้ าอัดลม กาแฟ) แก้วพลาสติก กระดาษ 
เพ่ิมมากข้ึน สิ่งเหล่านี้จึงเป็นสาเหตุการเกิดภาวะโลกร้อน การที่ปริมาณขยะเพ่ิมขึ้น ก็เกิดค าถามตามมาว่า”เราจะจัดการ
ขยะเหล่านี้อย่างไร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ” เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่สะอาด ปราศจากขยะ และเป็น
มหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐาน 7 ส คือ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย สวยงาม สิ่งแวดล้อม  สิ่งส าคัญในการ
สร้างแรงจูงใจให้คนในองค์กรสนใจและหันมามีส่วนร่วมในการจัดการและแก้ไขปัญหาขยะที่ถูกต้องเหมาะสมให้ได้มาก
ที่สุด นั้นก็คือ การเปลี่ยนขยะให้เป็นเงิน สร้างรายได้จากของเหลือทิ้ง 
 ดังนั้น คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้จัดท าโครงการธนาคารเพ่ือให้บุคลากรและนักศึกษา ตลอดจน
ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะภายในองค์กร  เสริมสร้างจิตส านึกในการคัดแยกขยะ 
รวมทั้งสร้างนิสัยการออม เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคนให้มีวินัยที่ดีก่อให้เกิดรายได้ส าหรับผู้ที่สนใจเพ่ือเป็นการกระตุ้นและ
ปลูกจิตส านึกของคนในองค์กร นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้รณรงค์การประหยัด โดยใช้กระดาษให้คุ้มค่ามากที่สุด  โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้  
 1.เพื่อสร้างจิตส านึกและกระบวนการมีส่วนร่วมของอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ในมหาวิทยาลัย ในการจัดการ
ขยะที่ถูกต้องและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 2.เพ่ือลดปริมาณขยะและส่งเสริมความรู้ให้กับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ในมหาวิทยาลัยในเรื่องการคัดแยก
ขยะที่ถูกต้องและเหมาะสม 
 3. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกจิตส านึกให้กับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ในมหาวิทยาลัย ให้ตระหนัก
ถึงปัญหาภาวะโลกร้อนอันเกิดจากการจัดการขยะที่ไม่เหมาะสม 
 4. เพ่ือสร้างรูปแบบการจัดการขยะโดยอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ในมหาวิทยาลัย มีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
 5. เพ่ือส่งเสริมการออมและเพ่ิมรายได้ของอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ในมหาวิทยาลัย 
 6. เพ่ือประหยัดทรัพยากรและลดการใช้กระดาษ  
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วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน  
 1. การวางแผนการด าเนินงาน (P_Plan) 
  1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

1.3 ขออนุมัติโครงการ 
  1.3 ประชุมเพ่ือวางแผนและชี้แจ้งรายละเอียด เตรียมความพร้อมและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่งาน 

1.4 จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานและก าหนดวันเปิดท าการธนาคารขยะประจ าเดือน 
 2. การด าเนินงานตามแผน (D_Do) 
  2.1 ประชาสัมพันธ์โครงการและท าหนังสือเวียนแจ้งวันเปิดท าการธนาคารขยะประจ าเดือน 
  2.2 จัดท าเอกสารและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง (ใบฝาก-ถอน บันทึกการน าฝาก ทะเบียนร้านรับซื้อในพ้ืนที่) 
  2.3 จัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง (ตาชั่งขนาด 35 หรือ 60 กิโลกรัม เครื่องคิดเลข ตะกร้า     ถังขยะเพ่ือคัด
แยกขยะ 
  2.4. ด าเนินงานและรับสมัครสมาชิก รายละเอียดดังนี้ 
   รับสมัครสมาชิก คัดแยกขยะ ชั่งน้ าหนักและค านวณเป็นจ านวนเงิน บันทึกลงสมุดคู่ฝาก โดยใช้ราคาที่
คณะกรรมการก าหนดกับราคาที่สามารถขายให้กับร้านรับซื้อได้  โดยคณะกรรมการเช็คราคากับร้านค้าและติดป้ายแจ้ง
ราคาการรับ-ซื้อไว้หน้าธนาคารทุกครั้งก่อนท าการเปิดท าการ 
  2.5 ติดต่อร้านรับซื้อในพ้ืนที่ 
  2.6 สรุปรายยอดน าฝากและยอดขายขยะ 
  2.7 สรุปผลในภาพรวม จัดท าเล่มรายงานและส่งเอกสารเบิกจ่ายตามกรอบเวลา 
 
ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
 จากการด าเนินงานการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีเป็นเรื่องจ าเป็นและส าคัญมาก มากที่อาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษาต้องตระหนักและให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน เพราะนอกจากจะช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนและมลพิษ
ต่างๆ แล้ว ยังสามารถเปลี่ยนขยะมาเป็นเงิน ท าให้ขยะเหลือใช้มีคุณค่าและสามารถน าไปแปรรูปและใช้ประโยชน์ได้
หลากหลาย ซึ่งจะส่งผลให้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่ปลอดขยะและอาจารย์ บุคลากร นักศึกษามีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น โดยปัจจัยหลักของความส าเร็จ คือ ผู้บริหารให้การสนับสนุนโครงการ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มีความ
สนใจ และความร่วมมือเป็นอย่างดี 
 
ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี  

1.สร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในองค์กรของอาจารย์  บุคลากร นักศึกษา ในการจัดการขยะที่ถูกต้องและ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

2.ลดปริมาณขยะและส่งเสริมความรู้ให้กับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ในมหาวิทยาลัยในเรื่องการคัดแยกขยะที่
ถูกต้องและเหมาะสม 

3. สร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกจิตส านึกให้กับอาจารย์  บุคลากร นักศึกษา ในมหาวิทยาลัย ให้ตระหนักถึง
ปัญหาภาวะโลกร้อนอันเกิดจากการจัดการขยะที่ไม่เหมาะสม 

4. สร้างภาพลักษณ์ให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่สะอาด ปราศจากขยะมูลฝอยและลดมลภาพวะ 
5. อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ในมหาวิทยาลัย มีวินัยในการออม มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
6. อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดการขยะที่ถูกต้อง ในองค์กร 
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เอกสารประกอบผลงาน 
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ชื่อผลงาน      การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านการรับ-ส่งหนังสือราชการในยุคไทยแลนด์ 4.0 
เจ้าของผลงาน   นางสาวฐิตาพร  ยืนยงค์  
ชื่อหน่วยงาน      แผนกงานสารบรรณกลางวิทยาเขต งานอ านวยการ ส านักงานวิทยาเขตสุรินทร์  
                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
ประเด็นความรู้   การบริหารจัดการ 
 
บทน า  

งานด้านรับ-ส่งหนังสือราชการ เป็นภาระงานหลักของแผนกงานสารบรรณกลาง งานอ านวยการ ส านักงานวิทยา
เขตสุรินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  โดยมีกระบวนการด าเนินงาน เริ่มตั้งแต่การจัดท า  
การรับ  การส่ง  การเก็บรักษา  การยืม   ตลอดจนถึงการท าลายหนังสือราชการ   ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ ต้องอาศัย
ประสบการณ์ในการท างานแบบดั้งเดิม และการศึกษาเรียนรู้แนวคิดใหม่ๆมาประยุกต์ใช้ในขั้นตอนการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามพันธกิจและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ด้านงานสารบรรณและเกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด  

 และในปัจจุบันนี้ ด้วยความเจริญของเทคโนโลยีสารสนเทศที่รวดเร็ว ท าให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ต้องปรับตัวตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้กระบวนการการรับ -ส่งหนังสือ
ราชการต้องมีการปรับกลยุทธ์ให้ทันสมัยขึ้น เช่นการเชื่อมโยงการท างานงานสารบรรณเดิมที่ลงทะเบียนรับ -ส่งผ่านสมุด
ทะเบียน กับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document)  ภายใต้ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร
บรรณ พ.ศ.2526 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2548 พร้อมภาคผนวก ค าอธิบายเพ่ิมเติม และสรุปสาระส าคัญ ฉบับ
ปรับปรุงเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2557 เพื่อลดความซ้ าซ้อนระบบงาน เกิดเป็นแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน เพื่อรองรับการปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณในอนาคต ยุคไทยแลนด์ 4.0    

จากปัญหาดังกล่าวผู้ปฏิบัติงานได้ พบว่าในแต่ละวันเจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง จักต้องปฏิบัติงานรับ-ส่งหนังสือ
ราชการ จ านวน 3 ช่อง คือ 1)รับ -ส่งหนังสือราชการผ่านระบบงานเดิม 2) การรับ -ส่งหนังสือระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-document) 3) การรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของจังหวัดสุรินทร์ เพ่ือ
ส่งต่อให้หน่วยงานในสังกัดได้ทราบข้อมูลและน าสู่การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหนังสือราชการในแต่ละ
เรื่อง ดังนั้นการปฏิบัติงานสารบรรณกลางเกี่ยวกับการรับ-ส่งหนังสือราชการ จึงมีกระบวนการที่ซับซ้อน ยุ่งยาก              
หากผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจในกระบวนการท างานดังกล่าว อาจส่งผลให้การรับ-ส่งหนังสือราชการคลาดเคลื่อน ล้าช้า ไม่ตรง
วัตถุประสงค์  ดังนั้นจึงไดน้ าแนวคิดระบบเดิมมาประยุกต์กับสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เกิดเป็น modelใหม่ด้านงานรับ-ส่ง
หนังสือราชการ เพ่ือเชื่อมโยงโดยใช้บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ 7s McKinsey  ผนวกรวมกระบวนการรับ-ส่งหนังสือราชการ 
ที่เหมือนกันเข้าด้วยกันระบบงานสารบรรณเดิม และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพ  และเอ้ืออ านวยความสะดวก กับนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานภายนอก เพ่ือเกิดความพึง
พอใจมากที่สุด และใช้เป็นแนวทางหรือข้อมูลอ้างอิงที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยในภาพรวมได้ และสะท้อน
ภาพลักษณ์ในด้านบวกกับหน่วยงานภายนอกที่มาใช้บริการด้านงานสารบรรณ เรื่อง การรับ-ส่งหนังสือราชการ 

 
หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน   
  กระบวนการรับ-ส่งหนังสือราชการ เมื่อก่อนมีการรับ-ส่งหนังสือผ่านการลงทะเบียนรับ-ส่ง ในสมุด เพียงทางเดียว 
แต่ปัจจุบันได้มีการน าเทคโนโลยีการรับ-ส่งหนังสือผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์(E-document)  มาประยุกต์ใช้
เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายให้หน่วยงานของรัฐ แต่ก็ยังมีหนังสือราชการบางชนิดเช่น เอกสารการเงิน พัสดุ 
ฯลฯ ที่ยังต้องใช้ระบบงานสารบรรณเดิมอยู่ จึงท าให้ผู้ปฏิบัติงานต้องผนวกหรือเชื่อมโยงแนวคิดระบบงานเก่าและใหม่เข้า
ด้วยกัน เพ่ือลดขั้นตอนการท างานที่ไม่จ าเป็นออกไป    
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 จากแนวคิดดังกล่าว แผนกงานสารบรรณกลาง จึงมีแนวคิดเรื่องการบริหารจัดการการรับ-ส่งหนังสือราชการยุค 
4.0 เกิดเป็นModel การรับ-ส่งหนังสือราชการ แบบง่ายๆ แต่สามารถบ่งชี้ถึงกระบวนการท างานร่วมกันได้  ประหยัด
ทรัพยากรกระดาษ ประหยัดเวลา ลดขั้นตอนการท างานที่ซับซ้อน เกิดการท างานที่เป็นระบบภายใต้ระเบียบ ระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2548 พร้อมภาคผนวก ค าอธิบาย
เพ่ิมเติม และสรุปสาระส าคัญ ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2557 
 
วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน  
ขั้นตอน/กิจกรรม วิธีปฏิบัติ 

ระบบสารบรรณเดิม 
วิธีปฏิบัติ 

ระบบ E-document 
วิธีปฏิบัติ 

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์จากจังหวัด 

1.รวบรวมหนั งสื อ
ราชการ 

1.1ด าเนินการรวบรวมและ
ตรวจสอบหนั งสื อที่ รั บจาก
ร ะ ห ว่ า ง ห น่ ว ย ง า น  แ ล ะ
ภายนอกหน่วยงานในแต่ละวัน  

1.1ด าเนินการรวบรวมและ
ตรวจสอบหนังสือที่ รับจาก
ระหว่างหน่วยงาน และภายใน
หน่วยงานในระบบ  E-
document  

1.1ด าเนินการรวบรวมและ
ตรวจสอบหนังสือที่ รับจาก
ภายนอกที่เกี่ยวข้องจากระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จาก
จังหวัด  

2. คัดแยกหนังสือ 2.1  คัดแยกหนังสือรับระหว่าง
หน่วยงานภายในและภายนอก 
เ พ่ื อ ด า เ นิ น ก า ร จั ด ล า ดั บ
ความส าคัญและความเร่งด่วน
ของหนังสือและชนิดหนังสือ
ตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 

2.1 คัดแยกหนังสือรับจาก
หน่วยงานภายในและระหว่าง
วิทยาเขตเพ่ือด าเนินการเพ่ือ
ด าเนินการจัดล าดับ
ความส าคัญและความเร่งด่วน
ของหนังสือและชนิดของ
หนังสือตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง  

2.1 คัดแยกหนังสือจากรับ
อิเล็กทรอนิกส์จากจังหวัดที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานเพ่ือ
ด าเนินการจัดล าดับ
ความส าคัญและความเร่งด่วน
ของหนังสือและชนิดของ
หนังสือตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

3.ลงทะเบียนรับ 3.1 ประทับตรารับและ
ลงทะเบียนรับหนังสือราชการ
ในทะเบียนหนังสือรับ 

3.1 ลงทะเบียนรับหนังสือ
ราชการในระบบระบบ E-
document  

3.1 ประทับตรารับและ
ลงทะเบียนรับหนังสือราชการ
ในทะเบียนหนังสือรับ 

4.พิจารณาสั่งการ 4.1 เสนอผู้บริหารหน่วยงาน
พิจารณาสั่งการและลงนาม 

4.1 เสนอผู้บริหารหน่วยงาน
พิจารณาสั่งการและลงนาม 

4.1 เสนอผู้บริหารหน่วยงาน
พิจารณาสั่งการและลงนาม 

5.ส่งมอบหนังสือให้
ผู้เกี่ยวข้อง 

5.1 ตรวจสอบการสั่งการและ
ลงนามของผู้บริหาร 
5.2 บันทึกชื่อหน่วยงานที่สั่ง
การในช่อง “การปฏิบัติ”ใน
ทะเบียนรับและส่งต่อหนังสือ
ผ่าน 3 ช่องทาง คือ 
    - ส าเนาเอกสาร 
    - ส่ง E-mail   
    - ส่ง Line 
  ให้หน่วยงานในมหาวิทยาลัย  

5.1 ตรวจสอบการสั่งการและ
ลงนามของผู้บริหาร 
5.2 กดส่งต่อหนังสือราชการ
ในระบบให้หน่วยงานภาย
มหาวิทยาลัย 

5.1 ตรวจสอบการสั่งการและ
ลงนามของผู้บริหาร 
5.2 บันทึกชื่อหน่วยงานที่สั่ง
การในช่อง “การปฏิบัติ”ใน
ทะเบียนรับและส่งต่อหนังสือ
ผ่าน 3 ช่องทาง คือ 
    - ส าเนาเอกสาร 
    - ส่ง E-mail 
    - ส่ง Line   
 ให้หน่วยงานในมหาวิทยาลัย  
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วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน  (ต่อ)  
ขั้นตอน/กิจกรรม วิธีปฏิบัติ 

ระบบสารบรรณเดิม 
วิธีปฏิบัติ 

ระบบ E-document 
วิธีปฏิบัติ 

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์จากจังหวัด 

6.เก็บรักษาหนังสือ
ราชการ  

6.1 จัดเก็บหนังสือราชการใน
แฟ้ม/คอมพิวเตอร์/google 
Drive 

6.1จัดเก็บในระบบระบบ E-
document โดยอัตโนมัติ 

6.1 จัดเก็บหนังสือราชการใน
แฟ้ม/คอมพิวเตอร์/google 
Drive 

 

 
 

 
 

Model :  
การบริหารเชิงกลยุทธ์การรับ-ส่งหนังสือราชการยุค 4.0 

 
 

อ้างอิง: กลยุทธ ์7s McKinsey 

 

 
ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน  
  การรับ-ส่งหนังสือราชการในแต่ละวันมีจ านวนมาก และหลากหลายช่องทาง ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานจ าเป็นต้องการ
บริหารเชิงกลยุทธ์การรับ-ส่งหนังสือราชการในแต่ละวันให้เป็นระบบ โดยประยุกต์กระบวนการแบบเดิมโดยอาศัย
ประสบการณ์ท างานด้านงานสารบรรณ และแนวคิดค าปรึกษาจากผู้มีประสบการณ์ด้านงานสารบรรณ และเรียนรู้
ระบบงานใหม่ มาประยุกต์เข้าด้วยกันเกิดเป็น Model: กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์การรับ-ส่งหนังสือราชการยุค 4.0 
(สอดคล้องกับหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ คือ กระบวนการที่เป็นวงจร  เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนสุดท้ายและวนกลับมาจด
เริ่มต้น ดังโมเดลข้างต้น ) ทั้งนีผู้้ปฏิบัติงานจ าเป็นต้องใช้กลยุทธ์  7s McKinsey (คือ Strategy หมายถึง การวางแผนกลยุทธ์  
Structure (โครงสร้าง) System (ระบบ) Style (รูปแบบ) Staff (การจัดการบุคคล) Skill (ทักษะ) Shared Value 
(ค่านิยมร่วม) มาประยุกต์เข้ากับงานดังกล่าว เพ่ือลดปัญหาและเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับองค์กรหรือทีมงาน  ส่งผลให้ใช้
ทรัพยากรคุ้มค่า  ลดระยะเวลาการรับ-ส่งเอกสาร   สามารถลดความซ้ าซ้อน 
 
 
 
 
 
 
 

สารบรรณ
กลางวิทยา

เขต 

รับ
หนังสือ
ราชกา

ร 
ลงทะเ
บียน
รับ

หนังสื
อ

ราชก
าร 

ส่ง
หนังสื

อ
ราชกา

ร 

จัดเก็บ
หนังสื

อ
ราชกา

ร 
การเชื่อมโยง 
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ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี  
ผลส าเร็จของงาน คือ มีการใช้ทรัพยากรคุ้มค่า  ลดระยะเวลาการรับ-ส่งเอกสาร   สามารถลดความซ้ าซ้อน 

ขั้นตอนการท างานของงานสารบรรณเดิมและใหม่ ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานได้แนวปฏิบัติที่ดีในเรื่อง การรับ-ส่งหนังสือราชการ
ที่มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล 

แนวทางการพัฒนา คือ การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์การรับ-ส่งหนังสือราชการ จะเป็นแนวทางเบื้องต้นในการ
พัฒนางานสารบรรณตามระเบียบงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เรื่อง การจัดท า  การรับ  การส่ง  การเก็บรักษา  การยืม   ตลอด
จนถึงการท าลายหนังสือราชการ  เพ่ือพัฒนากระบวนงานต่อไป เป็นต้น 

 
เอกสารประกอบผลงาน  
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 ชื่อผลงาน ระบบการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน RUN FOR CARE @ SURIN 
ผู้น าเสนอ  นายธนกร พริ้งเพราะ, นายธนพล เริ่มปลูก, นายวสุพล เริ่มปลูก 
ชื่อหน่วยงาน  แผนกพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
ประเด็นความรู้ การบริหารจัดการ  
 
บทน า 

การจัดกิจกรรม RUN FOR CARE @ SURIN ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ 
เป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จัดขึ ้นโดยมุ ่งเน้นให้เยาวชนและ
ประชาชนสนใจรักการออกก าลังกายและห่างไกลยาเสพติด ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนตระหนักถึงโทษ
ของยาเสพติด  สนับสนุนกิจกรรมการออกก าลังกายในทุกระดับ อีกทั้งเพ่ือร่วมเทิดพระเกียรติในวันพระราชสมภพ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ การจัดกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นหลักยืนยันว่าเยาวชนและประชาชนสนใจ
รักการออกก าลังกายและตระหนักถึงโทษของยาเสพติด   

จากการด าเนินกิจกรรมรูปแบบหรือกระบวนการรับสมัครผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ยังใช้กระบวนการรับสมัครหน้า
งาน คือนักวิ่งสามารถมาลงทะเบียนรับสมัครหน้างานก่อนวันแข่งขัน ๑ วันและวันแข่งขันก่อนปล่อยตัวนักวิ่ง ท าให้มีความ
วุ่นวายในการรับสมัครหน้างาน เช่น นักวิ่งลงทะเบียนไม่ทัน ลงทะเบียนแล้วได้เสื้อไม่ตรงตามไซต์ การจ่ายเบอร์นักวิ่งไม่
ตรงกับที่ลงทะเบียน หรือแม้แต่การเตรียมการบริการไม่ครอบคลุมนักวิ่ง อีกทั้งในการรับสมัครใช้บุคลากรเพ่ือรับสมัคร
ค่อนข้างมาก ดังนั้น จึงเล็งเห็นว่าควรมีการจัดการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกๆ ปี  โดยในทุกๆ ปีจะเกิดปัญหาซ้ าๆ 
เดิมๆ เช่น ไม่สามารถคุมจ านวนได้ ท าให้เป็นปัญหาทั้งฝ่ายคนมาร่วมกิจกรรม และผู้ด าเนินงาน ผู้ด าเนินงานก็ไม่รู้จ านวน
ว่าจะต้องท าของที่ระลึกเป็นจ านวนเท่าไหร่ ถ้าท าไว้ไม่พอท าให้ผู้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจน้อยต่อการเข้าร่วมกิจกรรม  
ระบบการจัดการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน RUN FOR CARE @ SURIN เป็นการพัฒนากระบวนการท างานลดปัญหาใน
การรับสมัครนักวิ่ง สามารถท าให้ผู้จัดสามารถบริหารจัดการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน 
 1. เพ่ือลดข้อผิดพลาดของข้อมูลที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ท าให้สามารถจ าแนกประเภทผู้สมัคร หรือกลุ่มอายุได้
อย่างชัดเจน 
 2. เพื่อเกิดการประหยัดเวลา สะดวกรวดเร็ว สามารถน าข้อมูลมาวางแผนการท างานของแต่ละฝ่ายได้อย่างดี 
 3. เพื่อให้สามารถบริหารจัดการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วิธีด าเนินการ/ข้ันตอนการท างาน 
 ด าเนินวิเคราะห์ปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน ในการจัดการแข่งขัน RUN FOR CARE @ SURIN 
โดยท าการรวบรวมปัญหาและออกแบบระบบการจัดการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน RUN FOR CARE @ SURIN โดยมีนาย
วสุพล เริ่มปลูกเป็นผู้ออกแบบระบบการสมัครให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์ มีนายธนพล เริ่มปลูก เป็นผู้ดูแลระบบ และนายธน
กร พริ้งเพราะทดสอบการใช้งานเพ่ือความถูกต้องของระบบด้วยคอมพิวเตอร์และ Smartfhone เพ่ือสะดวกต่อผู้ใช้งานที่
สามารถเข้าถึงระบบได้ทุกท่ี เมื่อระบบเรียบร้อยแล้วจึงน าระบบไปใช้เพ่ือการรับสมัครโดยจ าแนกกลุ่มผู้ใช้งานเป็น ๒ กลุ่ม
คือ 1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และ 2. ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
  

CoP 6-05 
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การใช้งานส าหรับผู้ดูแล 
1. ผู้ออกแบบระบบให้รหัสผู้รับผิดชอบหรือ Admin เป็นผู้ดูแลระบบเพ่ือลงทะเบียนสิทธิ์เข้าใช้ระบบ 
2. น า Username และ Password เข้าไปใช้งานที่ลิงค์http://af.surin.rmuti.ac.th/runforcare/staff/ 
3. สิทธิของผู้ใช้งานระบบ 

     3.1 เข้าไปยืนยันการสมัครและช าระค่าสมัครการแข่งขัน 
     3.2 เรียกรายงานข้อมูล เช่น จ านวน ประเภท กลุ่มอายุ การสั่งของที่ระลึก 
 
การใช้งานส าหรับผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 

1. ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันไปท่ีลิงค์ http://af.surin.rmuti.ac.th/runforcare/staff/ เพ่ือลงทะเบียนสมัครเข้า
ร่วมการแข่งขัน 

2. สิทธิของผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
    2.1 สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
    2.2 ตรวจสอบสถานะยืนยันการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
 
ปัจจัยที่ท าให้เกิดผลส าเร็จ 

ในการท างานให้ประสบความส าเร็จนั้น ต้องคิดค้นหาโอกาสและช่องทางใหม่ๆ ในการพัฒนางาน ดังนั้นรูปแบบ
การท างานต้องไม่ยึดติดรูปแบบเดิม การคิดบวกและแสวงหาช่องทางและโอกาสใหม่ๆ ในการท างานส่งผลให้เกิดการ
พัฒนางานที่หลากหลายตามไปด้วย  ที่ส าคัญการท างานจะต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ เพราะการวางแผน
เปรียบเสมือนการจัดท าพิมพ์เขียวหรือแผนที่น าทางองค์กรและบุคคลภายในองค์การให้ปฏิบัติตาม สามารถท าให้เกิดผล
ตอบรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร 

 
ผลส าเร็จของงาน 

1. หมดปัญหาของข้อมูลการสมัครที่ไม่ตรงกับประเภทผู้สมัคร หรือกลุ่มอายุได้อย่างชัดเจน 
 2. ผู้สมัครทุกคนมีความพึงพอใจในการด าเนินงานอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีมาก 
 3. ผู้สมัครหรือผู้ดูแลสามารถใช้ระบบได้ทุกท่ีทั้งใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน 
 4. ลดข้อผิดพลาดของข้อมูลผู้สมัคร 
 
การน าไปใช้ประโยชน์ 
 ระบบการจัดการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน RUN FOR CARE @ SURIN เป็นระบบที่เอ้ือประโยชน์ต่อ
คณะกรรมการจัดงาน รวมทั้งเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน เนื่องจากเป็นระบบที่จัดการข้อมูล
การสมัครของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ท าให้ในการเรียกข้อมูลเพ่ือน ามาด าเนินการมีความถูกต้อง ลดการซ้ าซ้อนของข้อมูล 
สามารถวางแผนในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://af.surin.rmuti.ac.th/runforcare/staff/
http://af.surin.rmuti.ac.th/runforcare/staff/
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เอกสารประกอบ/รูปภาพ 
 

    
 

รูปที่ 1 หนา้เมนูหลักเม่ือเข้าสู่ระบบการจัดการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน RUN FOR CARE @ SURIN 
 

  
 

รูปที่ 2 หน้าเมนูส าหรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
 

  
 

รูปที่ 3 ขั้นตอนการเลือกประเภทการแข่งขันและการตรวจสอบการช าระเงินค่าสมัคร 
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รูปที่ 4 ขั้นตอนการเลือกไฟล์ยืนยันการช าระเงินค่าสมัคร 
 

   
 

รูปที่ 5 หน้าเมนูส าหรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
  

    
 

รูปที่ 6 หน้าเมนูส าหรับการตรวจสอบสถานะการช าระเงิน 
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ชื่อผลงาน   การบริหารจัดการงานจัดซื้อจัดจ้าง “งบลงทุน” รายจ่ายประจ าปี 
เจ้าของผลงาน   นายสิงขรณ์  ปุเรชะตัง ,นางสาวพัชรี สงคราม 
ชื่อหน่วยงาน     งานบริหารทรัพยากร ส านักงานวิทยาเขตขอนแก่น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
                        วิทยาเขตขอนแก่น 
ประเด็นความรู้   การบริหารจัดการ 
 
บทน า  
 การบริหารจัดการงานจัดซื้อจัดจ้างมีความส าคัญยิ่งที่ต้องด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ  จะช่วยให้ส่วนราชการ
ประหยัดเวลาในการด าเนินงาน และใช้เงินงบประมาณแผ่นดินที่มาจากภาษีอากรของประชาชนอย่างคุ้มค่า โดยเฉพาะใน
ส่วนของงบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) หากด าเนินการไม่ทันก าหนดตามนโยบายของรัฐบาลและเป้าหมายการ
เบิกจ่ายที่คณะรัฐมนตรีก าหนดไว้ ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณหรือมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณ จะส่งผลให้รัฐบาลไม่สามารถใช้จ่ายเงินงบประมาณเพ่ือน าไปกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้มีการกระจาย
รายได้และหมุนเวียนอย่างทั่วถึง  ในขณะเดียวกัน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณอาจสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในการ
ด าเนินงานของส่วนราชฯ ซึ่งอาจส่งผลต่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับส่วนราชการฯ ที่ไม่มีความพร้อมและ
ความสามารถด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพได ้ 
 

หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน   
  จากความส าคัญข้างต้น จะเห็นได้ว่าการบริหารจัดการงานจัดซื้อจัดจ้าง ถือเป็นหัวใจที่ส าคัญในเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี หากมีการบริหารจัดการงานจัดซื้อจัดจ้างที่ดี จะช่วยลดปัญหาด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง ช่วยให้ส่วนราชการด าเนินการได้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  และอาจได้รับการพิจารณาการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพ่ิมขึ้น  ส่วนราชการจึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน 
เพ่ือให้การเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนราชการฯ เป็นไปตามเป้าหมาย คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและ
ประเทศชาติต่อไป 
 
วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน  

1. วางแผนและเตรียมการจัดหาพัสดุ  
1.1 จัดท าแผนการจัดหาพัสดุร่วมกันทุกหน่วยงานในสังกัดเป็นการล่วงหน้า โดยการจัดประชุม เพ่ือ 

เตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส และแผนปฏิบัติงาน
ของส่วนราชการที่ได้ก าหนดไว้ 

- กรณีจัดหาครุภัณฑ์ ต้องมีความพร้อมเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะผลการสืบราคา และสถานที/่ 
พ้ืนที่รองรับครุภัณฑ์  

- กรณีสิ่งก่อสร้าง ต้องมีความพร้อมเกี่ยวกับข้อก าหนดและขอบเขตของงาน(TOR) แบบรูปรายการ 
ประมาณราคา สถานที/่พ้ืนที่ก่อสร้าง  
     1.2 เมื่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ผ่านการพิจารณาในวาระท่ี 2 (ประมาณปลาย 
เดือนสิงหาคมหรือต้นเดือนกันยายน) เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายจัดซื้อจัดจ้างสามารถด าเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ 
ได้ทันที  โดยจะก่อหนี้ผูกพันได้ก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสานักงบประมาณแล้ว 
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2. การจัดซื้อจัดจ้าง 
ในขั้นตอนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดประชุมเพ่ือชี้แจงและท าความเข้าใจใน 

รายละเอียด กระบวนการ ก าหนดระยะเวลา วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง แบบฟอร์มพร้อมเอกสารตัวอย่างต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ให้แก่หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการได้รับทราบ  

3. การบริหารสัญญา 
เจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้รับผิดชอบโครงการ และคู่สัญญา ต้องมีการประสานงาน ติดตาม เร่งรัด ตั้งแต่เริ่ม 

ลงนามสัญญาจนถึงกระบวนการตรวจรับมอบงานและส่งเบิกจ่าย  พร้อมรายงานผลการด าเนินงานเป็นรายสัปดาห์ ราย
เดือน และรายไตรมาส ต่อผู้บริหารของหน่วยงานทราบ  
 
ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน  

1. เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้รับผิดชอบโครงการ โดยเฉพาะบุคลากรใหม่ ไม่เข้าใจระเบียบ กระบวนการ และข้อ 
ก าหนดการจัดซื้อจัดจ้างตามที่รัฐบาลก าหนด ท าให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติและ
ส่วนราชการได้ 

 2.  ส่วนราชการไม่ได้รับพัสดุ ครุภัณฑ ์สิ่งก่อสร้าง ที่มีคุณภาพ มีความคุ้มค่าตามมาตรฐาน ตรงกับความต้องการ
และความจ าเป็นในการใช้งาน ซึ่งเกิดจากการก าหนดรายละเอียดพัสดุหรือแบบก่อสร้าง ไม่ถูกต้องตามรูปแบบรายละเอียด
ที่รัฐก าหนด ผลท าให้เกิดความล่าช้าในการจัดหาพัสดุ 

 3. การบริหารสัญญาไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเกิดจากขาดการก ากับ ติดตาม เร่งรัดและรายงานผล ท าให้ผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่ส่วนราชการก าหนด ส่งผลต่อการได้รับพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจ าปีของ
ส่วนราชการน้อยลง  

 
ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี  

1. เพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามมาตรการของรัฐ 
2. ช่วยลดปัญหาด้านการจัดซื้อจัดจ้าง บุคลากรปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ 
3. ประหยัดเวลาในการปฏิบัติ ประหยัดงบประมาณ โดยใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด 

 
เอกสารประกอบผลงาน  

ตาราง ผลการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 (งบลงทุน) วิทยาเขตขอนแก่น  

เป้าหมายการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

รวมท้ังสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ภาพรวม 31,324,900.00    6,578,229.00    6,891,478.00    6,891,478.00    7,204,727.00  

ประมาณร้อยละ 88.00             21.00              22.00  22.00 23.00 
 - ก่อหนี้ผูกพัน  28,807,763.57   10,659,044.92   18,148,718.65      

ประมาณร้อยละ 91.96             34.03              57.94      

 - เบิกจ่าย 28,807,763.57  5,077,700.00  12,207,199.92   11,522,863.65    
ประมาณร้อยละ 100.00             17.63              42.37  40.00   

 -งบประมาณเหลือจา่ย   2,517,136.43       858,914.73    1,658,221.70      

ประมาณร้อยละ 8.04               2.74                5.29      
 
ที่มา : 1.มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 เร่ืองมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ประเดน็ความรู้ที่  7 :  การประกันคุณภาพการศึกษา 
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ชื่อผลงาน        การพัฒนากิจกรรม 7ส คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
เจ้าของผลงาน   นายพิศาล  หมื่นแก้ว, ผศ.นิตยา  แจ่มยวง, ว่าที่ รต. เดชาวัตร มั่นกลาง, นายศุภกร  วิศวภัทรธนธร,  
                        นางอุมาพร  ปฏิมาประกร, นายจิรพงษ์ เมฆเวียน และนางสาวคนึงนิจ ประค ามินทร์ 
ชื่อหน่วยงาน      คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ประเด็นความรู้    การประกันคุณภาพการศึกษา 
 
บทน า      

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ที่คณะกรรมการผู้ตรวจกิจกรรม 7ส ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกระบวนการตรวจติดตาม
คุณภาพของหน่วยงานที่สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ใน
กิจกรรม 5ส สิ่งแรกที่ได้ท าคือ ประชุมกรรมการผู้ตรวจให้มีความ เข้าใจตรงกันเก่ียวกับ นโยบาย มาตรฐานและแบบฟอร์ม 
ที่ใช้ในการตรวจ  การคิดคะแนน ข้อปฏิบัติต่างๆ ตามคู่มือ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือให้ทุกคนท างานอย่างมั่นใจไม่
ผิดพลาด และตอบค าถามและแนะน าให้กับทุกฝ่ายได้ ซึ่งผลการตรวจพบว่า ปัญหาเกิดจากแต่ละหน่วยงานขาดคู่มือ 7ส 
และขาดความเอาใจใส่ในกิจกรรม 7ส จึงท าให้ผลการตรวจประเมิน มีผลประเมินหน่วยงานที่ต่ ากว่าเกณฑ์อยู่ 1 หน่วยงาน 
(เกณฑ์ผ่าน 75%) 

ในปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการได้ทบทวนและประเมินผลคะแนนเพื่อท าการปรับปรุงกิจกรรม 7ส ภายในคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จึงได้มีความเห็นว่า ควรท าการจัดอบรมกิจกรรม 7ส ในระดับคณะ เพ่ือให้บุคคลากรมีความเข้าใจตรงกัน
มากยิ่งขึ้นตรวจ โดยท าการจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเม่ือวันที่ 11 มกราคม 2560 และฝึกปฏิบัติการ ตลอดจนท าความ
เข้าใจมาตรฐานที่ก าหนดไว้ตามแบบฟอร์มที่ใช้ในการตรวจ โดยมีท่านคณบดีปริญ นาชัยสิทธิ์ เป็นประทานในพิธีเปิด และ
ท่าน ผศ.นิตยา แจ่มยวง เป็นหัวหน้าโครงการ หลังจากการอบรมมีกิจกรรม Big Cleaning day 

ในปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการได้ทบทวนและประเมินผลคะแนน พบว่าผลคะแนนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มีคะแนนที่สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งสามารถสรุปผลได้ว่าคณะวิศวกรรมมีการตื่นตัว และให้ความส าคัญกับกิจกรรม 7ส 
มากยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
1. บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม 7ส 
2. บุคลากรให้ความส าคัญกับกิจกรรม 7ส ทุกคน 
3. สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับหน่วยงาน 
4. ยกระดับคุณภาพหน่วยงานให้เทียบเท่ากับระดับสากล 

 
หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน   

จากนโยบายของมหาวิทยาลัยได้มีการเล็งเห็นความส าคัญของกิจกรรม 7 ส เนื่องจากกิจกรรม 7ส เป็นหนึ่งใน
กระบวนการการประกันคุณภาพ ทั้งในระดับหน่วยงานคณะ และมหาวิทยาลัย ทางคณะผู้จัดท าโครงการจึงเล็งเห็นแนว
ทางการเผยแพร่การปฏิบัติงาน ที่ได้ก าเนินการมามากกว่า 3 ปีการศึกษา เพ่ือให้ได้ทราบถึงขั้นตอน และกระบวนการการ
พัฒนากิจกรรม 7ส ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานดังกล่าวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างสูงที่สุด 
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วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน  
 ในปี 2558 ท าการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ในแต่ละหน่วยงาน 
  ในปี 2559 จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 และฝึกปฏิบัติการ ตลอดจนท าความ
เข้าใจมาตรฐานที่ก าหนดไว้ตามแบบฟอร์มที่ใช้ในการตรวจ 
 ในปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการได้ทบทวนและประเมินผลคะแนน และสรุปผลคะแนนเปรียบเทียบ 3 ปี 
 
ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน  
 ปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการได้ทบทวนผล พบว่าแต่ละหน่วยงานเริ่มให้ความส าคัญในกระบวนการ 7
ส มากยิ่งขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ เมื่อเทียบกับปีแรก เพ่ือให้กิจกรรม 7ส มีความยั่งยืนคู่กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย
การตรวจประจ าปีการศึกษา 2560 ได้ท าการส ารวจความพึงพอใจของหน่วยงานที่รับตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ต่อ
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ซึ่งผลการประเมินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี  
 เมื่อคณะกรรมการได้ท าการประเมินผลการตรวจตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา พบว่าคะแนนในภาพรวม
ของคณะมีแนวโน้มที่สูงขึ้น และบุคลากรในหน่วยงาน มีความเข้าใจและให้ความส าคัญกับกิจกรรม 7ส ซึ่งสามารถ
แสดงได้ดังตารางและแผนภูมิเปรียบเทียบคะแนน 3 ปีย้อนหลัง 
 
ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบคะแนนการตรวจกิจกรรม 5ส , 7ส  ปี 2558 -  2560 
 

เปรียบเทียบคะแนนการตรวจกิจกรรม 5ส , 7ส  ปี 2558 -  2560 
สาขาวิชา ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ส านักฯ คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 

คิดเป็น % 80.83 89.07 84.12 93.8 89.92 97.3 92.3 
 
 

 
รูปที่ 1 แผนภูมิเปรียบเทียบคะแนน 3 ปีย้อนหลัง 

 
 

ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี  
 คณะกรรมการได้ท าการประเมินผลการตรวจตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา พบว่าคะแนนในภาพรวมของคณะมี
แนวโน้มที่สูงขึ้น และบุคลากรในหน่วยงาน มีความเข้าใจและให้ความส าคัญกับกิจกรรม 7ส ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ต่อไป ทางคณะกรรมการผู้ตรวจจะต้องพยายามรักษามาตรฐานของคณะ โดยการจัดกิจกรรมนอกเหนือจากการอบรม เช่น 
ศึกษาดูงานในหน่วยงานในภาครัฐ และภาคเอกชนที่ได้มาตรฐาน เพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนาให้เข้ากับบริบทของ
มหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต 
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ชื่อผลงาน    การจัดการข้อมูลเพื่อยกระดับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
     (Information management for enhancing quality assurance) 
เจ้าของผลงาน    นางสาวไอรัตน์ดา  ศิลาโรจนสมบัติ 
ชื่อหน่วยงาน    คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
ประเด็นความรู้   การประกันคุณภาพการศึกษา 
 
บทน า  

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา โดยผลการด าเนินงานระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ในปีการศึกษา 2557 และ 2558 ที่ผ่านมา พบว่า คะแนนจากการประเมิน SAR 
(Self Assessment Report) มีการพัฒนาเพ่ิมขึ้นจากเดิมเพียงเล็กน้อย เนื่องจากการรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการตรวจ
ประเมินไม่สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาที่ก าหนด ทางแผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้น าหลักการ 
PDCA มาใช้ในกระบวนการจัดการข้อมูล ท าให้ผลด าเนินงานในปีการศึกษา 2559 ในแต่ละองค์ประกอบเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนด และมีผลคะแนนการประเมินเพิ่มขึ้นอย่างมาก 

 
หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน   
 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา โดยระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม องค์ประกอบที่ 5 การบริหาร
จัดการ และองค์ประกอบที่ 6 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งจากผลการด าเนินงาน ในปีการศึกษา 
2557 และ 2558 ที่ผ่านมา พบว่า คะแนนจากการประเมิน SAR (Self Assessment Report) มีการพัฒนาเพ่ิมขึ้นจาก
เดิมเพียงเล็กน้อย เนื่องจากการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการตรวจประเมินไม่สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาที่ก าหนด  

ด้วยเหตุนี้ ทางแผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้น าหลักการ PDCA มาใช้ในกระบวนการจัดการ
ข้อมูลเพื่อให้ผลการตรวจประเมิน SAR (Self Assessment Report) เพ่ิมมากข้ึน 

 
วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน  
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ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน  
 จากผลการด าเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ในปีการศึกษา 2557 และ 2558 ที่
ผ่านมา พบว่า คะแนนจากการประเมิน SAR (Self Assessment Report) มีการพัฒนาเพ่ิมขึ้นจากเดิมเพียงเล็กน้อย ดังนี้ 
ตามเกณฑ์ สกอ. ผลคะแนนเท่ากับ 2.95 และ 3.08 ตามล าดับ เพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 4.41 และตามเกณฑ์ มทร. ผล
คะแนนเท่ากับ 3.12 และ 3.33 ตามล าดับ เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 6.73 

หลังจากการน าหลักการ PDCA มาใช้ในกระบวนการจัดการข้อมูล ท าให้ข้อมูลมีความถูกต้อง แม่นย า เพราะมีการ
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล รวมถึงลดข้อผิดพลาด เนื่องจากมีการตรวจสอบทุกเดือน 
และยังสามารถปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่บกพร่องได้ภายในเวลาที่ก าหนด ส่งผลให้ในปีการศึกษา 2559 มีผลคะแนนจากการ
ประเมินเพ่ิมขึ้น ดังนี้ ตามเกณฑ์ สกอ. ผลคะแนนเท่ากับ 3.59 เพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 16.56 และตามเกณฑ์ มทร. ผล
คะแนนเท่ากับ 3.78 เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 13.51 
 ปัจจัยที่ท าให้เกิดผลส าเร็จ คือ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการน าข้อมูลเข้าสู่กระบวนการตาม
เวลาที่ก าหนด 

 
 

ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี  
 การน าหลักการ PDCA มาใช้ในกระบวนการจัดการข้อมูล ท าให้ผลการด าเนินงานระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ ในแต่ละองค์ประกอบเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด และมีผลคะแนนการประเมิน
เพ่ิมขึ้นอย่างมากจากปีการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งกระบวนการดังกล่าว ช่วยให้ข้อมูลมีความถูกต้อง แม่นย า เพราะมีการ
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล รวมถึงลดข้อผิดพลาด เนื่องจากมีการตรวจสอบทุกเดือน 
และยังสามารถปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่บกพร่องได้ภายในเวลาที่ก าหนด  

ส าหรับความท้าทายในการด าเนินงานในอนาคต คือ การสร้างระบบจัดการข้อมูลของคณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบภายในองค์กร (intranet) เพ่ือใช้ในการสนับสนุนการท างาน
ของบุคลากรทุกฝ่าย และยังสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารได้อีกด้วย 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

สกอ. มทร. สกอ. มทร. สกอ. มทร.
องค์ประกอบที ่1 2.10 2.10 1.99 1.82 2.82 2.52
องค์ประกอบที ่2 3.25 3.25 3.00 3.00 2.99 2.99
องค์ประกอบที ่3 3.00 3.00 3.00 3.00 5.00 5.00
องค์ประกอบที ่4 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00
องค์ประกอบที ่5 4.50 3.20 5.00 4.50 5.00 4.75
องค์ประกอบที ่6 4.67 4.67 5.00

รวม 2.95 3.12 3.08 3.33 3.59 3.78

ปกีารศึกษา 2559ปกีารศึกษา 2557 ปกีารศึกษา 2558
องค์ประกอบ

รายงานผลคะแนนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา  ระดบัคณะ ประจ าปกีารศึกษา  พ .ศ.  2557 - 2559
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ชื่อผลงาน   จุดเปลี่ยนที่ต้องรู้ กับนวัตกรรมใหม่สู่สุดยอด ISO มืออาชีพ 

เจ้าของผลงาน   นายอิทธิกร  นวลเพ็ญ  และนางสาวอนงค์ลักษณ์  สัตถาผล 
ชื่อหน่วยงาน   แผนกประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานวิทยาเขตสกลนคร 

ประเด็นความรู้  การประกันคุณภาพการศึกษา 
 

บทน า 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
โดยน าระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 มาบูรณาการใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้ ตามระบบคุณภาพภายใน ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน รวมทั้งการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน  เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับอย่างต่อเนื่อง และ
ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยและอัตลักษณ์ ที่ใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ให้ได้มาตรฐาน ตลอดจนมีการถ่ายทอดเป้าหมายคุณภาพ (KPI) ประจ าปี ด าเนินการ
วางแผนการปฏิบัติงาน การเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้คุณภาพ จัดท าข้อมูล Common Data Set  การจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในปีถัดไป 
 
หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน 
 การด าเนินการที่ผ่านมา พบปัญหาจากการจัดท ารายงานประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ระดับ
หลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน รวมทั้งระดับสายสนับสนุน พบว่าปัญหาส่ วนใหญ่ในการจัดท ารายงานประเมิน
ตนเอง (SAR) จะเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บหลักฐานอ้างอิงทุกตัวบ่งชี้  แผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา  วิทยาเขต
สกลนคร จึงได้น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน มาวิเคราะห์ พิจารณา
ทบทวน ค้นหาวิธีการและแนวปฏิบัติที่ดี มุ่งเน้นให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือสะท้อนปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก ากับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของทุกหน่วยงานในสังกัดโดยน าหลัก
วงจรคุณภาพ PDCA  มาใช้ในการจัดกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในดังกล่าว 
 จากเหตุผลดังกล่าว  วิทยาเขตสกลนคร จึงน าระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 มาบูรณาการร่วมกับตัวบ่งชี้ 
ของสกอ. และตัวบ่งชี้ของหน่วยงานสายสนับสนุน เพ่ือส่งผลต่อคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ให้ได้คะแนน
ระดับดี เพ่ือพัฒนาต่อยอดสู่ความเป็นเลิศต่อไป 
 

วิธีการด าเนินงาน/ข้ันตอนการท างาน 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015  และแต่งตั้งคณะกรรมการ

ด าเนินงานระบบคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR)  
2. จัดท าแผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขตสกลนคร ประจ าปีการศึกษา 

และประชุมวางแผนการจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ โดยการเชื่อมข้อก าหนดของแต่ละกระบวนงานการท างาน 
ทุกกระบวนงาน (PM) ตามท่ีระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 ก าหนด  

3. จัดโครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้เพ่ือให้บุคลากร ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
(SAR) และกระบวนการท างาน (PM) ตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ให้สามารถจัดเก็บข้อมูล
สร้างหลักฐานในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยน าเครื่องมือการจัดการความรู้ 
(KM Tools) มาปรับใช้ในกระบวนการด าเนินงาน    
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4. ติดตามความก้าวหน้า (Common Data Set) อย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อคณะ
กรรมการบริหารของหน่วยงาน 

5. ลงพ้ืนที่ตรวจสอบและศึกษาเอกสารหลักฐานในแต่ละตัวบ่งชี้  และประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินตนเอง 
(SAR) แก่บุคลากรที่รับผิดชอบจัดท ารายงานประเมินตนเอง และเพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินจาก
คณะกรรมการ 

6. รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน  รวมทั้ง
ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงานสายสนับสนุน 

7. เผยแพร่ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
8. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน มาวิเคราะห์และจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา (Improvement Plan) ในปีถัดไป 
 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
1. ผู้รับผิดชอบการจัดท ารายงานประเมินตนเอง ทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ และ

กระบวนขั้นตอนการท างาน (PM) ตามระบบบริหารคุณภาพ มีความรับผิดชอบตัวบ่งชี้  และเล็งเห็น
ความส าคัญในการจัดเก็บข้อมูลให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพประจ าปี 

2. ผู้รับผิดชอบการจัดท ารายงานประเมินตนเอง ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนทุกคนมีความรู้เกี่ยวตัวบ่งชี้ที่
มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามบริบทองค์กรตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน
ของตนเองได้อย่างถูกต้อง และมีความแม่นย าในการจัดเก็บข้อมูลและจัดท าเอกสารหลักฐานอ้างอิงได้ชัดเจน
มากขึ้น 

3. ผู้รับผิดชอบการจัดท ารายงานประเมินตนเอง ของหน่วยงานทุกคนมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน และเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล  และความสามารถสะท้อนปัญหาในการ
ด าเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาให้เกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี   (Best 
Practice)  

4. จัดให้มีเวทีและช่องทางที่หลากหลาย ส าหรับใช้ในการรายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของหน่วยงาน  
 

ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี 
 ความส าเร็จ ในการการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของ
ส านักงานวิทยาเขตสกลนคร ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่สายวิชาการและ
สายสนับสนุน ให้มีวิสัยทัศน์ ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ทัศนคต ิยอมรับในกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดับเกณฑ์คุณภาพ 
มีความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้ต่างๆ ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของ สกอ. และข้อก าหนดตามระบบ
บริหารคุณภาพ ISO 9001:2015  ที่มีความเชื่อมโยงกัน ส่งผลให้ผลคะแนนประเมิน (SAR) อยู่ในระดับดี  
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เอกสารประกอบผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 ประชุมคณะกรรมการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สายวิชาการและสายสนับสนุน  
เพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
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รูปที่ 3 อบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
สร้างชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) และเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Forum) 
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ประเดน็ความรู้ที่  8 การพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือ 
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ชื่อผลงาน          พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาประเทศ 
เจ้าของผลงาน   ไกรศรี ศรีทัพไทย, พิเชษฐ เวชวิฐาน, นพดล หงษ์สุวรรณ, ขนิษฐา ทุมา 
ชื่อหน่วยงาน   สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะทรัพยากรธรรมชาติ   
                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
ประเด็นความรู้   การพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือ 
 
บทน า  

การท างานเป็นปัจจัยส าคัญท่ีสุดของการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางาน พัฒนาคน อย่างมั่นคง และยั่งยืน สาขาวิชา
การแพทย์แผนไทย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้ท าความ
ร่วมมือข้อตกลงระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร กับ บริษัทเจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย 
จ ากัด จังหวัดนครปฐม และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร กับ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
สะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนางาน ด้วยการผลิตวัตถุดิบ
สมุนไพรที่ได้มาตรฐาน การพัฒนาคนด้านวิชาการการแพทย์แผนไทย และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือพัมนา
การจัดการเรียนการสอน พัฒนาองค์ความรู้ บุคลากร และทักษะต่างๆ ทางวิชาการ ไปสู่การปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผน
ไทยและวิทยาศาสตร์สุขภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างมั่นคง ยั่งยืน ต่อไป  

 
หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน 
 องค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดของการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางาน พัฒนาคน เพ่ือขับเคลื่อน Thailand 4.0 
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีส าน วิทยาเขตสกลนคร              
มีกิจกรรมโครงการให้บริการวิชาการแก่สังคม ภายนอกสถาบันการศึกษา เพ่ือมุ่งเน้นพัฒนาชุมชนหรือองค์กรเป้าหมาย 
แบบร่วมคิดร่วมท า เกิดประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มีผลกระทบก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่
องค์กรให้มีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามศักยภาพและเพ่ือขับเคลื่อนสู่ Thailand 4.0 ต่อไป 
 
วิธีการด าเนินงาน 
 1. ติดต่อประสานงานเพื่อท าความร่วมมือก าหนดกรอบความร่วมมือ ซึ่งรายละเอียดในแต่ละโครงการทั้งสองฝ่าย 
จะได้ร่วมกันพิจารณา 

2. จัดพิธีท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทเจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย จ ากัด ที่ศาลากลาง 
จังหวัดนครปฐม โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานในงาน  

3. จัดพิธีท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สะหวันนะเขต สาธารณรัฐ 
ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีรัฐมนตรีด้านการสาธารณสุข สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาร่วมลงนาม 
 4. ด าเนินกิจกรรมตามข้อตกลงที่ก าหนดไว้โดยภาคีทั้งสองฝ่ายจะสนับสนุน อ านวยความสะดวก และส่งเสริม
ความร่วมมือในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต) หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง แก่อาจารย์ 
นักศึกษา บุคลากร ซึ่งรวมถึงกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

   4.1 การบริการวิชาการ 
   4.2 การจัดการเรียนการสอน 
   4.3 การฝึกงานนักศึกษา 
   4.4 การวิจัย 
   4.5 การผลิตวัตถุดิบสมุนไพร  
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ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน  
 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

     ผลการด าเนินงานจากที่ได้ด าเนินการท าความร่วมมือถูกกต้องเรียบร้อยแล้ว นั้น ในส่วนของวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ สะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้จัดท าโครงการให้บริการวิชาการโครงการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและการดูแลสุขภาพการใช้สมุนไพร โดยได้ด าเนินการในวันที่ 20-22 มิถุนายน 2560 ณ 
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 จะมี
การจัดกิจกรรมสัมพันธ์ที่ดีต่อกันโดยมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มหาวิทยาลัยนครพนม 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สะหวันนะเขต เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการพัฒนา
งานด้านการบริการวิชาการ การจัดการเรียนการสอน และการวิจัย ตลอดจนการศึกษาดูงาน ให้แก่ นักศึกษา บุคลากร ที่
เกี่ยวข้องอย่างมั่นคง และยั่งยืนเพ่ือขับเคลื่อน Thailand 4.0 ต่อไป 

 
ผลส าเร็จของงาน/แนวทางปฎิบัติที่ดี 

ได้สร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน และ
เป็นการสร้างและต่อยอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากร อาจารย์ และนักศึกษา อีกทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดยังสามารถใช้
ประโยชน์ของการสร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายได้อย่างสูงสุด 

 
สรุป  

สรุป และอธิบายใหเห็นความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมจัดการความรู จนไดแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือน าไปใชประโย
ชน ในการพัฒนาตนเอง กระบวนการท างานในการปฏิบัติงานในองคกร รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการท างานในขั้นตอไป
หรือความทาทายในการด าเนินกิจกรรมอนาคตไดอยางไร  

 
เอกสารประกอบผลงาน 
 บันทึกข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร กับ บริษัทเจริญสุข ฟาร์มา 
ซัพพลาย จ ากัด  
 บันทึกข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร กับ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
สุขภาพ สะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและการดูแลสุขภาพการใช้สมุนไพร 
 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 หนังสือขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
 
พิธีลงนามความร่วมมือ 
    
 
  
 
 

  
 
 

รูปที่ 1 พิธีลงนามความร่วมมือ 
 



104 

 

กิจกรรมบริการวิชาการที่เป็นตัวขับเคลื่อน 
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บริษัทเจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย จ ากัด จังหวัดนครปฐม 
 

 หลังจากทีได้ด าเนินการ ท าความร่วมมือแล้ว ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนางาน ด้วยการผลิตวัตถุดิบ
สมุนไพรที่ได้มาตรฐาน เพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินงานหลักของแพทย์แผนไทยด้านสมุนไพรไทย การพัฒนาคนด้าน
วิชาการการแพทย์แผนไทย ได้จัดส่งนักศึกษาไปฝึกงานด้านเภสัชกรรมไทย เพ่ือเป็นการฝึกปฏิบัติอย่างจริงและเป็น
ประสบการณ์ให้กับนักศึกษา ตลอดจนการขยายแหล่งเพาะปลูกสมุนไพรเพ่ือส่งบริษัทโดยการส่งเสริมการปลูกสมุนไพร
คุณภาพตามระบบ GAP เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ได้เชิญมาเป็นอาจารย์บรรยายพิเศษด้านการรักษาคุณภาพ
สมุนไพร และการสังเกตสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพตลอดจนการพัฒนาองค์ความรู้ บุคลากร และทักษะต่างๆ ทางวิชาการ 
ไปสู่การปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยและวิทยาศาสตร์สุขภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างมั่นคง ยั่งยืน เพ่ือขับเคลื่อน 
Thailand 4.0 ต่อไป 
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ชื่อผลงาน         การลงนามความร่วมมือ (MOU) เพ่ือพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งด้านวิชาชีพ  

เจ้าของผลงาน    นางสาวมนัชยา อนันตศานต์ 
      วิทยาลัยไทยไมส์เตอร์ แห่ง มทร.อีสาน ส านักงานวิทยาเขตขอนแก่น 
ประเด็นความรู้    การพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือ 
 
บทน า 
 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดตั้ง วิทยาลัยไทยไมส์เตอร์แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน ขึ้น เพ่ือผลิตผู้เชี่ยวชาญที่สนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและพัฒนาทักษะวิชาชีพขั้นสูงสู่
มาตรฐานสากล ทั้งระดับผู้เชียวชาญด้านเทคนิคในสถานประกอบการ ,ครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูง และนักบริหารจัดการด้าน
อุตสาหกรรมครูฝึกช่างเทคนิคข้ันสูง โดย วิทยาลัยไทยไมส์เตอร์แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีภารกิจหลัก  
ดังนี้ 
 1. จัดการสอนหลักสูตรครูฝึกวิชาชีพเชี่ยวชาญสูงมาตรฐานเยอรมัน (Meister) 
 2. จัดการสอนหลักสูตรที่จัดท าร่วมกันระหว่างสถานประกอบการและวิทยาลัยไทยไมส์เตอร์  
             (Tailor made course) 
 3. เป็นศูนย์การศึกษาต่อเพ่ืออาชีพ ณ ต่างประเทศ  
 จะเห็นได้ว่าการร่วมมือกันกับภาครัฐ,ภาคเอกชนและสถานประกอบการเพ่ือพัฒนานักวิชาชีพและครูฝึกนักวิชาชีพ
เชี่ยวชาญสูงจึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง ดังนั้น วิทยาลัยไทยไมสเตอร์แห่งแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  จึง
จัดการลงนามความร่วมมือ (MOU) กันระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ,ภาครัฐ,ภาคเอกชนและสถาน
ประกอบการ เพื่อพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งด้านวิชาชีพ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือขององค์กร ซึ่งถือเป็น
กลไกส าคัญในการขับเคลื่อนของวิทยาลัยไทยไมส์เตอร์แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

โดยมีวัตถุประสงค์ตามบันทึกข้อตกลง ดังนี้ 
1. เพ่ือร่วมมือกันปฏิรูประบบการผลิตนักวิชาชีพและครูฝึกนักวิชาชีพเชี่ยวชาญสูงมาตรฐานสากล 
2. เพ่ือแลกเปลี่ยนทรัพยากรและประสบการณ์ในการจัดการศึกษา ด้านวิชาชีพบนพื้นฐานของการปฏิบัติงานจริง

ในสถานประกอบการ 
3. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน ด้านวิชาชีพ/ปฏิบัติการ ตาม

มาตรฐานสากล 
4. เพ่ือพัฒนาและจัดการทดสอบสมรรถนะของนักศึกษา นักวิชาชีพ/ปฏิบัติการ ตามมาตรฐานสากล 
5. เพ่ือร่วมกันสนับสนุน ส่งเสริมให้วิทยาเขตขอนแก่นเป็นต้นแบบมหาวิทยาลัยที่ผลิตและพัฒนานักวิชาชีพ

เชี่ยวชาญสูงมาตรฐานสากลของประเทศไทย 
 
วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน 

1. ประสานกับหน่วยงานภาครัฐ,ภาคเอกชนและสถานประกอบการ ที่จะท าบันทึกข้อตกลง 
 - ท าหนังสือราชการเรียนเชิญลงนามความร่วมมือ และแบบตอบรับลงนามความร่วมมือ 
 - รวมรวมรายชื่อ ภาครัฐ,ภาคเอกชนและสถานประกอบการ ที่ส่งแบบตอบรับลงนามความร่วมมือ 
            กลับมา 

2. งานจัดเตรียมเวทีและระบบภาพ  
 - จัดเตรียมฉากหลังเวทีให้สอดคล้องกับแนวคิด หรือชื่องาน และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ  
 - จัดเตรียมข้ันตอนพิธีการในการลงบันทึกข้อตกลง  
 - จัดเตรียมอุปกรณ์ระบบภาพ  
 

CoP 8-02 
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3. งานจัดเตรียม พร้อมการตกแต่งสถานที่จัดงาน  
 - จัดเตรียมสถานที่ส าหรับจัดงานรองรับแขกผู้ร่วมงาน จ านวน 500 คน 
 - จัดเตรียมฉากถ่ายรูป ,มุมแสดงผลงานของมหาวิทยาลัย  

4. จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับผู้เข้าร่วมงาน  
 - จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับผู้เข้าร่วมงาน จ านวน 500 คน 

5. งานลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน และควบคุมงาน  
 - การลงทะเบียนด้วย RFID เพ่ือแสดงความโดดเด่นด้านเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
            อีสาน 
 - จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ส าหรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานและสื่อมวลชน จ านวน 10 คน 
 - จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ส าหรับควบคุมการด าเนินการ และพิธีการต่างๆ 
 - จัดเตรียมแนวคิด ประเด็น ส าหรับการจัดเตรียมบทพิธีกร 

6. จัดหาของที่ระลึกส าหรับวิทยากร และผู้ร่วมงาน  
 - จัดหาของที่ระลึกส าหรับมอบให้แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน จ านวน 10 ชิ้น  
 - จัดหาของที่ระลึกส าหรับมอบให้วิทยากรที่ร่วมเสวนา จ านวน 5 ชิ้น 
 - จัดหาของที่ระลึกส าหรับผู้เข้าร่วมงาน จ านวน 500 ชิ้น  

7. งานประชาสัมพันธ์ และการต้อนรับสื่อมวลชน ในวันงาน  
 - เตรียมการประชาสัมพันธ์ให้มีข่าวเผยแพร่ผ่านสื่อก่อนวันจัดงาน  
 - เชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 10 คน  
 - เตรียมเอกสารเกี่ยวกับงาน ให้สื่อมวลชนในวันจัดงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 50 ชุด 
 - เตรียมเอกสารเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและวิทยาลัยไทยไมส์เตอร์  
            ส าหรับแขกร่วมงานจ านวน 500 ชุด 

8. งานบันทึกภาพ และเสียงภายในงาน  
 - จัดเตรียมอุปกรณ์ระบบกล้องวีดิโอและเสียง ส าหรับบันทึกงาน และเจ้าหน้าที่ด าเนินการควบคุม  
 - จัดหาช่างภาพนิ่ง ส าหรับบันทึกภาพงาน พร้อมบันทึกลงแผ่น DVD  

9. จัดท าบทวีดิทัศน ์ 
 - จัดท าบทวีดิทัศน์เนื้อหาเก่ียวกับวิทยาลัยไทยไมส์เตอร์ฯ พร้อมด าเนินการถ่ายท าและตัดต่อ ความยาว 
            ไม่น้อยกว่า ๕ นาที จ านวน ๑ เรื่อง และบันทึกลงแผ่น DVD  

10. จัดหาพิธีกรด าเนินรายการ  
 - พิธีกรผู้ด าเนินรายการ จ านวน 2 คน  
 

ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี 
 การลงนามความร่วมมือ (MOU) กันระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน,ภาครัฐ,ภาคเอกชนและ
สถานประกอบการ ของวิทยาลัยไทยไมส์เตอร์แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นกลไกความร่วมมือด้านการ
ผลิตและพัฒนานักวิชาชีพอย่างแท้จริง โดยเน้นที่ความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน 
    การเปิดสอนหลักสูตรครูฝึกวิชาชีพเชี่ยวชาญสูงมาตรฐานเยอรมัน (Meister) ,หลักสูตรที่จัดท าร่วมกันระหว่าง
สถานประกอบการและวิทยาลัยไทยไมส์เตอร์ (Tailor made course) และหลักสูตรอบรมระยะสั้น ต้องอาศัยเครือข่าย
ความร่วมมือขององค์กรของทุกฝ่ายเพ่ือส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมเพ่ือพัฒนานักวิชาชีพเชี่ยวชาญสูง 
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สู่มาตรฐานสากล อีกทั้งยังมีการศึกษาแบบทวิภาคี (Dual system) โดยภาครัฐจะเป็นผู้รับสมัครนักศึกษาและจับคู่กับ
สถานประกอบการ ในการศึกษารูปแบบนี้ นักศึกษาจะเรียนภาคทฤษฎีที่วิทยาลัย 4 สัปดาห์ และจะเข้าปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการในลักษณะพนักงานชั่วคราว และปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 8 สัปดาห์ ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่
นักศึกษาไม่สามารถเรียนรู้ได้ในห้องเรียน นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาตนเอง ทางด้านความคิด การสังเกต การตัดสินใจ 
การวิเคราะห์และประเมินผลอย่างเป็นระบบ มีการจัดเตรียมและน าเสนอรายงานจากประสบการณ์การท างานจริงของ
ตนเองที่สะท้อน การผสมผสานระหว่างภาคทฤษฎีกับการปฏิบัติเข้าด้วยกัน รวมทั้งการค้นพบตนเองทางด้านงานอาชีพที่
ชัดเจนขึ้น 
  ด้วยระบบการเรียนการสอนที่ผสมผสานภาคทฤษฎีเข้ากับภาคปฏิบัติได้อย่างลงตัวเช่นนี้ จึงส่งผลให้นักศึกษาเป็น
บัณฑิตที่มีคุณภาพสูง เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากข้ึน ซึ่งการท าบันทึกความร่วมมือนี้ท าให้ประสานงานอย่าง
ใกล้ชิดกับสถานประกอบการ ท าให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรได้ตลอดเวลา ส่วนสถานประกอบการจะได้
นักศึกษามาร่วมปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 
 
เอกสารประกอบผลงาน 
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ประเดน็ความรู้ที่ 9 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
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ชื่อผลงาน    การรณรงค์สร้างจิตส านึกและการอนุรักษ์พลังงาน 
เจ้าของผลงาน    นางสาวคนึงนิจ กลิ่นขจร, นางพันณิตา เอี่ยมแสงวัฒนา, นางสาวชนิดาภา หินเธาว์, 
       นายณัฏฐนันท์  พรมสิงห์ และนางสาวศศิประภา  ดิษสลุง  
ชื่อหน่วยงาน      แผนกเลขานุการและงานประชุม  งานอ านวยการ ส านักงานวิทยาเขตขอนแก่น 
ประเด็นความรู้   การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 
บทน า  
       วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมการรณรงค์สร้างจิตส านึกและการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จากแนวโน้ม
การใช้พลังงานเพ่ิมมากขึ้น ได้ด าเนินการด้านรณรงค์สร้างจิตส านึกให้ความรู้ด้านการลดใช้พลังงาน มาตรการ ประหยัดที่
ใช้ได้ในกิจวัตรประจ าวัน และด้านเทคนิคคือการเปลี่ยนหลอดไฟแบบประหยัด การล้างเครื่องปรับอากาศ การติดตั้งโซล่า
เซลล์เพ่ือได้พลังงานทดแทน ผลการด าเนินงานบุคลากรและนักศึกษาสร้างจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง   
 
หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน    

ส านักงานวิทยาเขตขอนแก่น ได้ด าเนินกิจกรรมการสร้างจิตส านึกและการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็น
ส่วนหนึ่งในการก ากับดูแลการใช้พลังงานของวิทยาเขตขอนแก่น โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นพลังงานส่วนใหญ่ที่ใช้อยู่
ในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิสูงสูด ตลอดจนเป็นไปตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.
2535 และ พ.ศ. 2550 (ฉบับที ่2)  จากแนวโน้มการใช้พลังงานไฟฟ้าของวิทยาเขตขอนแก่นเพิ่มมากข้ึน สาเหตุจากพัฒนา
อาคารเรียนการเพ่ิมจ านวนเครื่องปรับอากาศ พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ และความเจริญก้าวหน้าของวิทยาเขต
ขอนแก่น ที่มีการเพ่ิมจ านวนห้องเรียน ให้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตาม “ประเทศไทยยุคดิจิทัล 4.0”  และเพ่ือรองรับจ านวน
บุคลากรและจ านวนนักศึกษาที่เพ่ิมมากขึ้น   
 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างมากที่บุคลากรและนักศึกษาทุกคนต้องให้
ความร่วมมือ และในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  “การสร้างจิตส านึกของคน” เป็นสิ่งที่ท ายากมากที่สุด แต่ใช้
งบประมาณน้อยที่สุด ดังนั้น วิทยาเขตขอนแก่นจึงต้องสร้างจิตส านึกของบุคลากร และนักศึกษาตั้งแต่เริ่มท างานและเริ่ม
การศึกษาโดยกระตุ้นให้ความรู้ความเข้าใจและเกิดแรงจูงใจในระดับที่สูงขึ้น อีกทั้งส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
พฤติกรรมและความเคยชิน  และการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือความส าเร็จในการประหยัดพลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดภายในองค์กร 
 
วิธีการด าเนินงาน/ข้ันตอนการท างาน 
 การวางแผนการด าเนินงาน ( P  = Plan)    

- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในแต่ละฝ่ายและมอบหมายงานอย่างชัดเจน 
- จัดท าแผนการด าเนินการ อาทิเช่น จัดตารางการล้างเครื่องปรับอากาศ/จัดตารางการเปลี่ยนหลอดไฟ 
- ประชุมปรึกษาหารือและท าความเข้าใจในทีมงานตามงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด 

 การด าเนินงานตามแผน (D = Do) ด าเนินการกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตส านึกและอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง 
-   กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้ด้านการประหยัดพลังงาน บุคลากร นักศึกษาวิทยาเขตขอนแก่นและ   
    บุคคลภายนอกที่สนใจ  จากวิทยากรที่มีความช านาญและมีชื่อเสียง 
-   กิจกรรมการรณรงค์สร้างจิตส านึก การจัดท าป้ายรณรงค์ มาตรการประหยัดพลังงานให้ทุกหน่วยงาน  
    และห้องเรียน 
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-   กิจกรรมการประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
-   กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานล้างเครื่องปรับอากาศ  อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในปี 2552และ2553 โดย     
    จ้างให้บริษัทด าเนินการ และในปี 2554 จนถึงปัจจุบัน วิทยาเขตให้อาจารย์ นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า    
    ด าเนินการล้างเครื่องปรับอากาศ ในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อเพ่ิมทักษะให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง 
-   กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานเปลี่ยนหลอดไฟ  LED  
-   กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเก่าเป็นเครื่องปรับอากาศใหม่ 
-   กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานติดต้ังโซล่าเซลล์ได้พลังงานทดแทน   
 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน ด าเนินการด้านเทคนิคควบคู่ไปกับรณรงค์สร้างจิตส านึกการอนุรักษ์พลังงาน 
 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน C = Check   

ผลการด าเนินงานบุคลากรและนักศึกษาให้ความสนใจ มีส่วนร่วม และปรับเปลี่ยนทัศนคติในการอนุรักษ ์ 
พลังงาน   อุปสรรคการอนุรักษ์พลังงานมีค่าใช้จ่ายสูง งบประมาณในการจัดโครงการไม่เพียงพอ  

การปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไขจากผลการติดตาม  A = Action   
1. ในปี 2560 - 2561 ได้รับการสนับสนุนจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวง

พลังงาน คือ โครงการเปลี่ยนหลอดไฟ  LED จ านวน 14,584 หลอด แทน T8 
2. ในปี 2561 บุคลากรและนักศึกษาตั้งแต่เริ่มท างานและเริ่มการศึกษา โดยการจัดอบรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่  

และการจัดอบรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่   ได้เพ่ิมการเปิดสไลด์เรื่องมาตรการประหยัดพลังงานให้รับทราบ
เบื้องต้น เพ่ือกระตุ้นให้เข้าใจและเกิดแรงจูงใจในระดับที่สูงขึ้น อีกทั้งส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
พฤติกรรมและความเคยชินในประหยัดพลังงาน เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ในการด าเนินงานทุกปีตลอดไป
อย่างยั่งยืน ให้แก่บุคลากรใหม่และนักศึกษาใหม่  
 

ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี  
1. ได้รณรงค์สร้างจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
2. ได้ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน  
3. ไดส้่งเสริมพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และ พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 2)   
4. บุคลากรและนักศึกษามีความรู้และเข้าใจในการอนุรักษ์พลังงาน 
5. บุคลากรและนักศึกษาไดป้รับเปลี่ยนทัศนคติในการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน  
6. ไดส้ร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง 
7. ไดเครือข่ายการอนุรักษ์พลังงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพ่ิมข้ึน 
8. บุคลากรและนักศึกษาน าความรู้ไปใช้ในกิจวัตรประจ าวันที่ท างานและที่บ้าน 
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ประเดน็ความรู้ที ่ 10 : การพัฒนางานของสายสนบัสนนุ 
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ชื่อผลงาน       การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้ของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพ่ือรายงานสถิติการให้บริการ 
                      (Behavior Analysis for online teaching course by statistics service reported)  
เจ้าของผลงาน   นายรัญชน์ แถวโสภา  และนายชัยวัฒน์ แดงจันทึก    
ชื่อหน่วยงาน    ส านักวิทยบริการและเทคโนโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
                       นครราชสมีา 
ประเด็นความรู้  การพัฒนางานของสายสนับสนุน     
   
บทน า  
 การให้บริการจัดการเรียนการสอนออนไลน์หรืออีเลิร์นนิ่ง เริ่มเป็นที่นิยมเพ่ือน ามาใช้ประกอบการเรียนการสอน
เพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากไม่มีข้อจ ากัดด้านสถานที่และเวลา สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างต่อเนื่อง ความสะดวกในการ
ออกแบบวางแผนสร้างสื่อการสอน การจัดการแบบทดสอบ และการจัดการคะแนน ดังนั้นการรายงานข้อมูลการใช้งาน
ระบบบริการจัดการเรียนการสอน จึงบ่งบอกพฤติกรรมของผู้สอน และผู้เรียน รวมถึงบ่งบอกถึงประสิทธิภาพการให้บริการ
ของระบบให้บริการจัดการเรียนการสอนแบบ อีเลิร์นนิ่ง แต่ปัญหาของระบบบริการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ คือการ
จัดเก็บข้อมูล (Log) การใช้งานที่มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลเกิดความล่าช้า 
หากต้องการแสดงผลข้อมูลสถิติของการใช้งานสามารถท าได้ยาก เพราะไม่เป็นข้อมูลที่สามารถแสดงสรุปจ านวนการใช้เป็น
รายปี รายเดือน และรายวัน ขาดการแสดงผลในรูปแบบกราฟที่สามารถน าข้อมูลแสดงผล จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้
จัดท าระบบวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานจากฐานข้อมูลโปรแกรมมูลเดิ้ล (Moodle) โดยใช้วิธีการ คัดกรอง จัดกลุ่ม 
และสรุปรวบรวมข้อมูล (Fetching cache table) เพ่ือลดการค้นหาข้อมูลซ้ าซ้อน พัฒนาเว็บแสดง รายงานผลพฤติกรรม
การใช้งานในรูปแบบสถิติ รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี สามารถเลือกดูข้อมูลพฤติกรรมเฉพาะวิชาที่ต้องการ 
ลดความความซ้ าซ้อนของการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล และสามารถลดระยะเวลาการค้นหาข้อมูลสถิติการบริการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ใช้ลงได้เฉลี่ย 42.08 เปอร์เซนต์  
 
ค าส าคัญ: การจัดการความรู้ การเรียนการสอนออนไลน์ อีเลิร์นนิ่ง มูลเดิ้ล 
 

Online teaching or e-Learning services are becoming and more popular for use in teaching and 
learning course. It can continuously in the design, planning, creating teaching materials, managing the 
assignment and managing that any time and place. In addition, reporting of usage information of the 
teaching and learning service system is indicative of the behavior of the instructor and learner that 
efficiency of the services provided by the  e-learning service. However, the problem of online learning 
management system is the continuous storage of log file usage that resulting in delays on the 
processing of data from the database. It can difficult to visualize the usage statistics because the data 
that can used to summarize the annual, monthly, and daily usage data does not display results in a 
graph format that can display the data. The purpose of this research is to develop a behavioral data 
analysis system from a database of filtered data using clustering and fetching cache tables to reduction 
duplicate data processing. It can report the usage behavior in the form of daily, weekly, monthly and 
yearly statistics. The results show that the search service statistics for online learning services can 
reduced by an average of 42.08%. 

 
Keyword: Knowledge management, Internet, Log file, E-learning management 
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หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน   
การให้บริการจัดการเรียนการสอนออนไลน์หรืออีเลิร์นนิ่ง จัดเป็นนวัตกรรมการศึกษาที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ในการจัดการเก่ียวกับข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและเสียงบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เปิดโอกาศให้ผู้ใช้สามารถ
เรียนรู้ ทบทวนบทเรียน เพ่ือให้ผู้ใช้ได้รับทักษะทางด้านความคิด การจ า การส ารวจและเพ่ือสร้างบรรยากาศการรียนที่
สนุก และดึงดูดให้ผู้ใช้มีความต้องการเรียนมากขึ้น (ธีรพงษ์ มงคลวุฒิกุล. 2550) การเรียนอีเลิร์นนิ่งได้แพร่กระจายสู่การ
เรียนการสอนระดับอุดมศึกษาด้วยสาเหตุของคุณประโยชน์ที่โดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงเนื้อหาได้สะดวกทุกที่ทุกเวลา 
การเข้าร่วมกิจกรรมอย่างไร้ข้อจ ากัดของเวลา การเรียนอีเลิร์นนิ่งยังนับว่าเป็นการจัดสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้แบบ
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner-center) อีกทั้งยังสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Long life learning) ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาได้เป็นอย่างดี องค์ประกอบส าคัญที่จะท าให้การเรียนการสอนอีเลิร์นนิ่งประสบ
ผลส าเร็จได้แก่ เว็บไซต์ คอร์สแวร์ การติดต่อสื่อสาร และการประเมินผล (ธัญญลักษณ์ วจนะวิศิษฐ. 2557) การบริหาร
จัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่งโดยใช้โปรแกรมมูลเดิ้ล ถูกน ามาพัฒนาเป็นบริการระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
(Learning Management System : LMS ) คือโปรแกรมท่ีท าหน้าที่บริหารจัดการการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง ซึ่งใน
ปัจจุบัน LMS มีความสามารถท้ังการบริหารจัดการระบบ การสร้างเนื้อหาบทเรียน การประเมินผล การติดตามพฤติกรรม
ผู้เรียน และการรายงานให้แก่ ผู้เรียน ผู้สอน และผู้ดูแลระบบ ดังนั้น ประสิทธิภาพของระบบ LMS จึงมีความส าคัญต่อการ
จัดการเรียนการสอนอย่างยิ่ง (ศิริชัย นามบุรี, นิดาพรรณ สุรีรัตนันท์ และ มนชัย เทียนทอง. 2553) การน าโปรแกรมมูเดิ้ล 
(Moodle : Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) มาประยุกต์ใช้จัดการเรียนการสอนแบบอี
เลิร์นิ่งมีความนิยมเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากเป็นซอฟแวร์ฟรี (Open Source) มูลเดิ้ลแยกหน้าที่การท างานเป็นโมดูลแต่ละ
ส่วน เพ่ือท าหน้าที่เฉพาะและสะดวกในการพัฒนาเพ่ิมเติม มีส่วนประกอบหลักได้แก่ โมดูลสมาชิก (Users) โมดูลรายวิชา 
(Course) โมดูลกิจกรรมการเรียนการสอน (Activities) การจัดท ารายงาน (Report) การจัดการแบบทดสอบ (Quiz) การ
จัดการคะแนน (Grade) บล็อก (Block) รูปแบบ (Theme) และภาษา (Lang) (บุญเกียรติ เจดจ านงนุช และ ภาณุภณ พสุ
ชัยสกุล.) และส่วนประกอบอื่นๆ  มูลเดิ้ลมีการท างานของเว็บเพจที่เป็นสคริปต์ของภาษา PHP ที่เก็บไว้ที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ 
เมื่อผู้ใช้งานเครื่องไคลเอนต์มีการใช้งานผ่านเว็บบราวเซอร์และท าการร้องขอไฟล์ PHP มาที่ฝั่งของเครื่องเซิร์ฟเวอร์เว็บ
เซิร์ฟเวอร์จะท าการเรียก PHP Engine ขึ้นมาเพ่ือท าการอ่านค่า (Process) ประมวลผลค าสั่ง ซอร์สโค๊ด (Source Code) 
ที่อยู่ภายในไฟล์พีเฮชพีนั้น ซึ่งอาจจะมีการใช้งานที่ต้องเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูลด้วยก็ได้ หรือไม่ว่าจะเป็นการเขียนข้อมูล
ต่างๆ ลงไปยังส่วนต่างๆ เช่นเดี่ยวกับการอ่านข้อมูลจากไฟล์เซิร์ฟเวอร์และการบันทึกไฟล์ไว้ที่ฝั่งของเซิร์ฟเวอร์เช่น การ
สร้างโฟลเดอร์ Moodle Data ของระบบการเรียนการสอนออนไลน์มูเดิ้ลรวมไปถึงการเขียนบันทึกไฟล์ด้วยระบบ
ฐานข้อมูล (MySQL) (วสุพล เผือกน าผล. 2558) (Wei Wei and Irwin King. 2010) 
  ข้อมูลของโปรแกรมมูลเดิ้ลจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดในรูปแบบของตารางภายในฐานข้อมูล โดยถูกบริหารจัดการข้อมูล
ด้วยโปรแกรม MySQL ข้อมูลภายในแต่ละตารางนั้นมีความส าพันธ์กับโมดูลและคอมโพเนนต์ของโปรแกรมมูลเดิ้ล (พิทักษ์ 
เศวตสุทร และสุนทร วิทูสุรพจน์. 2553) ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานในตาราง mdl_log เป็นข้อมูลที่สามารถน ามา
วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานและน ามาจัดท ารายงานที่เป็นประโยชน์  ข้อมูลในตารางที่น ามาใช้วิเคราะห์ ซึ่งเป็นสถิติ
จ านวนผู้ใช้บริการที่เข้ามาใช้บริการการเรียนการสอน ดังนั้นการรายงานข้อมูลการใช้งานระบบบริการจัดการเรียนการสอน 
จึงบ่งบอกพฤติกรรมของผู้สอน และผู้เรียน รวมถึงบ่งบอกถึงประสิทธิภาพการให้บริการของระบบให้บริการจัดการเรียน
การสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง ปัญหาหนึ่งของระบบบริการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ คือการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้
งาน (Log) ที่มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลเกิดความล่าช้า หากต้องการ
แสดงผลข้อมูลสถิติการใช้งานระบบท าได้ยาก เนื่องจากเป็นข้อมูลในรูปแบบรายการท าให้การวิเคราะห์ข้อมูลภาพรวมไม่
ตรงกับความต้องการ และต้องน าข้อมูลมาจัดท าสรุปเพ่ิมเติม จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้จัดท าระบบวิเคราะห์ข้อมูล
พฤติกรรมการใช้งานจากฐานข้อมูลโปรแกรมมูลเดิ้ล โดยใช้วิธีการ Fetching cache table  
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ซึ่งเป็นกลยุทธ์ส าหรับการค้นหาข้อมูลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ โดยมีวิธีเก็บค่าข้อมูลที่ต้องการค้นหาและจัดเก็บ
เป็นข้อมูลสถิติลงในตาราง จากข้อมูลเหล่านี้ได้น ามาวิเคราะห์การเก็บแคชจากการวิเคราะห์ค าสั่งจากการคิวรีและการ
ประมวลผลแล้วน าข้อมูลที่สอดคล้องกับเงื่อนไขที่ก าหนด (อัยพรรณ เอโกบล และเนื่องวงศ์ ทวยเจริญ. 2015) ซึ่งข้อมูลจะ
ถูกจัดกลุ่ม และรวมเข้าด้วยกัน ให้สามารถรายงานผลพฤติกรรมการใช้งานในรูปแบบสถิติรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน 
และรายปี สามารถเลือกดูข้อมูลพฤติกรรมเฉพาะวิชาที่ต้องการ และลดความความซ้ าซ้อนของการจัดเก็บข้อมูลใน
ฐานข้อมูล 
 
วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน 

การด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด้านการจัดการความรู้โดยได้แบ่งกลุ่มเป็นชุมชนเพ่ือพูดคุยถึงปัญหาในการปฏิบัติงาน น าปัญหาที่พบมาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และแนวทางการแก้ปัญหาของแต่ละคนในกลุ่มที่พบเจอโดยใช้กระบวนการด าเนินงานดังนี้ 

1. การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge identification) ส ารวจปัญหาและองค์ความรู้ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายใน
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้บุคลากรในกลุ่มเล่าหรือแสดงความถนัด แสดงปัญหาในการปฏิบัติงาน
ของแต่ละคนหรือความเชี่ยวชาญ โดยในกระบวนการนี้กลุ่มได้เลือกหัวข้อที่เกิดจากค าถามของผู้บริหารเกี่ยวกับสถิติการใช้
งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์หรืออีเลิร์นนิ่ง ผู้ปฎิบัติพบว่าการน าสถิติมาแสดงนั้นท าได้ยุ่งยากและใช้เวลานาน กลุ่ม
จึงได้สรุปว่าต้องการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge creation and acquisition) หลังจากส ารวจองค์ความรู้ของ
สมาชิกภายในกลุ่ม ท าให้ทราบถึงความจ าเป็นต้องพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือจัดท าระบบวิเคราะห์และรายงานผลสถิติการใช้
ระบบการเรียนการสอนออนไลน์หรืออีเลิร์นนิ่ง จากการเล่าประสบการณ์ท างานพบว่า สมาชิกภายในกลุ่มมีความรู้ด้านการ
พัฒนาระบบแล้ว จึงได้แสวงหาวิธีการน ามาประยุกต์ใช้ส าหรับพัฒนาระบบโดยการใช้วิธีการ Fetching cache table กล
ยุทธ์ส าหรับการค้นหาข้อมูลเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบให้สามารถค้นหาและแสดงผลได้รวดเร็ว  

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge organization) สมาชิกกลุ่มด าเนินการแบ่งหน้าที่ในการพัฒนาระบบ
โดยแบ่งเป็นการออกแบบโปรแกรม เขียนโปรแกรม และจัดท าฐานข้อมูล ตามความช านาญของสมาชิก โดยมีเป้าหมายคือ
การน าข้อมูลที่ได้จากแลกเปลี่ยนความรู้ เทคนิค และประสบการณ์ต่างๆ ของแต่ละคนมาใช้พัฒนาระบบรายงานสถิติของ
ระบบการเรียนการสอนออนไลน์หรืออีเลิร์นนิ่ง โดยเปลี่ยนแปลงวิธีการจากเดิมที่ต้องค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลทุกๆ ครั้งเมื่อ
ต้องการสถิติ มาเป็นวิธีการจัดเก็บค่าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จากค าสั่งจากการคิวรีและการประมวลผลข้อมูลที่
สอดคล้องกับเงื่อนไขที่ก าหนด จากนั้นจัดเก็บข้อมูลสถิติลงในตาราง (Fetching cache table) และสมาชิกในกลุ่มร่วมกัน
ออกแบบรายงานในรูปแบบกราฟ ที่สามารถแสดงผลให้ผู้ใช้สามารถดูสถิติได้ง่าย  

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge codification and refinement) กระบวนการนี้สมาชิกกลุ่ม
ร่วมกันพัฒนาระบบที่ได้ออกแบบไว้โดยการจัดท าเว็บไซต์ และหน้ารายงานสถิติ จากนั้นสมาชิกในกลุ่มช่วยกันพิจารณา 
ทดสอบการใช้งาน และเสนอแนะในส่วนที่ต้องปรับปรุงจากการทดสอบการใช้งาน  

5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge access) เผยแพร่เพื่อให้บุคคลากรทราบถึงวิธีการเข้าใช้ระบบรายงานสถิติของ
ร ะ บ บ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น อ อ น ไ ล น์ ห รื อ อี เ ลิ ร์ น นิ่ ง โ ด ย ก า ร แ ผ ย แ พ ร่ ผ่ า น ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ 
http://www.lms.rmuti.ac.th/lmsreport และน าเสนอแก่กลุ่มผู้ใช้ คือ ผู้ใหบ้ริการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของ
มหาวิทยาลัย และผู้บริหารของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้สามารถเข้าใช้และดูสถิติการให้บริการ 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge sharing) มีการแบ่งปันความรู้ (Explicit) ด้วยการจัดท าคู่มือ
ขั้นตอนการพัฒนาและการใช้งานระบบรายงานสถิติ ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.oarit.rmuti.ac.th/km หัวข้อ
แนวทางในการพัฒนาเครื่องมือในการรายงานข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  
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7. การเรียนรู้ (Knowledge learning) จากการประชุมระดมความรู้ จึงท าให้ได้แนวทางในการพัฒนารูปแบบของ
รายงานเพ่ิมเติม โดยได้น าข้อเสนอแนะจากผู้ร่วมประชุมมาปรับปรุงพัฒนารูปแบบของรายงานเพ่ิมเติม และเมื่อน าระบบ
ไปให้บริการ ได้น าข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งานระบบมาปรับปรุงพัฒนาแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะที่ได้รับ เพ่ือพัฒนา
ให้ระบบมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 
ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน  

จากการรวบรวมประสบการณ์ และการแสวงหาความรู้ส าหรับการพัฒนาระบบรายงานพฤติกรรมการใช้ระบบ
บริการจัดการเรียนการสอน โดยใช้วิธีการ Fetching cache table จากการน าข้อมูลจากตาราง mdl_log ของฐานข้อมูล 
Moodle มาวิเคราะห์และจัดเก็บสถิติเป็น 4 ตาราง คือ 1) ตารางจัดเก็บข้อมูลรายปี (tbl_report_1), 2) ตารางจัดเก็บ
ข้อมูลรายเดือน (tbl_report_2), 3) ตารางจัดเก็บข้อมูลรายวัน (tbl_report_3) และ 4) ตารางจัดเก็บข้อมูลช่วงเวลาการ
เข้าใช้ (tbl_report_4) จากตารางทั้ง 4 ตารางได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลสถิติ ดังรูปที่ 1 

 

 
 

รูปที่ 1 แสดงการออกแบบโครงสร้างการท างานของระบบและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล 
 

จากโครงสร้างการท างานของระบบและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล จึงได้ออกแบบและจัดท าระบบวิเคราะห์สภาพ
การใช้งานระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพ่ือน ามาวิเคราะห์และสรุปข้อมูลพฤติกรรมการใช้งาน และได้พัฒนา
รูปแบบของรายงานเป็นแผนภาพ ที่สามารถแสดงผลผ่านเว็บไซต์ เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถเรียกดูรายงายสถิติได้งาย ที่เว็บไซต์ 
http://lms.rmuti.ac.th/lmsreport/ ดังรูปที่ 2 

 

 
 

รูปที ่2 หน้าระบบวิเคราะห์สภาพการใช้งานระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
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 จากการออกแบบ การรวบรวมความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มผู้ใช้และผู้บริหาร จึงได้ข้อสรุปความต้องการผลจาก
การวิเคราะห์ โดยพัฒนาระบบให้แสดงรายละเอียดด้านต่างๆ ประกอบด้วย รายงานสถิติจ านวนผู้เข้าใช้ รายงานสถิติ
จ านวนครั้งในการเข้าใช้ โดยแยกเป็นปีการศึกษา แสดงดังรูปที่ 3 และรูปที่ 4 
 

 
รูปที่ 3 แสดงหน้าสถิติจ านวนผู้ใช้งาน 

 

 
 

รูปที่ 4 แสดงหน้าสถิติจ านวนครั้งในการเข้าใช้ 
 

สถิติที่ได้น ามาวิเคราะห์สามารถแสดงรายละเอียดในรูปแบบรายเดือนเพ่ือให้ทราบแนวโนมช่วงเวลาของการใช้
งานระบบท าให้สามารถวางแผนการให้บริการของระบบตามช่วงเวลา และให้ผู้ดูแลระบบสามารถวางแผนการเตรียมพร้อม
ของเครื่องแม่ข่ายส าหรับให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถแสดงสถิติรายเดือนดังรูปที่ 5 และแสดงสถิติรายวันแสดงดัง
รูปที่ 6   

 
รูปที่ 5 แสดงกราฟสถิติรายเดือน 
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รูปที่ 6 กราฟแสดงสถิติรายวัน 
ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี  

การน าข้อมูลพฤติกรรมผู้ใช้งานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์มาวิเคราะห์ผลหรือจัดท าเป็นรายงาน ระบบยังมี
ปัญหาความล่าช้าจากการค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูล (Query) เพ่ือน ามาแสดงรายงานแบบรายปี รายเดือน รายวัน และ
รายชั่วโมง จ านวนผู้ใช้และจ านวนครั้งในการเข้าใช้งาน และขาดการน าข้อมูลไปใช้แสดงในรูปแบบกราฟ ส าหรับให้
ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์และตัดสินใจในการพัฒนา 
 แนวทางการแก้ไขคือสมาชิกกลุ่มประชุมก าหนดแนวทาง วิธีการ โดยได้สรุปรวบรวมข้อมูล (Fetching cache 
table) เพ่ือลดการค้นหาข้อมูลซ้ าซ้อน รายงานผลพฤติกรรมการใช้งานในรูปแบบสถิติ รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และ
รายปี จากนั้นพัฒนาเว็บแสดงผลในรูปแบบกราฟให้ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์และตัดสินใจในการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ต่อไป   
 ผลจากการจัดท าการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้ของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพ่ือรายงานสถิติบริการ โดย
เปรียบเทียบระหว่างการค้นข้อมูลจากระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Moodle_log หรือ Log-query) กับแบบ 
Fetching cache table (Fetch-query) ซึ่งสามารถลดความความซ้ าซ้อนของการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล และสามารถ
ลดระยะเวลาการค้นหาข้อมูลสถิติการบริการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ใช้ลงได้เฉลี่ย 42.08 เปอร์เซนต์ แสดงดังรูปที ่7 
 

 
ภาพที่ 7 แสดงกราฟเปรียบเทียบการ query ข้อมูลสถิติระหว่างแบบ Log-query  

กับแบบ Fetch-query 
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การพัฒนาเว็บไซต์รายงานสถิติด้วยวิธีการวิเคราะห์จากการจัดเก็บพฤติกรรมผู้ใช้งานการให้บริการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ ซึ่งแยกการรายงานข้อมูลเป็นจ านวนผู้ใช้งานในรูปแบบ รายปี รายเดือน รายวัน และรายชั่วโมง ซึ่งเห็น
ได้ว่ารายงานที่ได้น ามาวิเคราะห์และสรุปผลข้อมูลการใช้งานการให้บริการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มีรายละเอียดที่
สามารถน าไปวิเคราะห์เพื่อน าไปพัฒนาการให้บริการในด้านต่างๆ ได ้ยกตัวอย่างเช่น หากมีจ านวนผู้ใช้งานเพ่ิมขึ้นในแต่ละ
ปี ผู้ดูแลระบบต้องเตรียมการวางแผนการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ให้สามารถ
รองรับจ านวนผู้ใช้งานเพิ่มข้ึน 
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ชื่อผลงาน  ระบบจองเลขที่ค าสั่งปฏิบัติงาน ออนไลน์ 
เจ้าของผลงาน  นายศุภกร  ศรีสุข,นางจุรีรัตน์  สละทองอินทร์, นางภัทร์พิชชา  พวงสด, นายธรรมรงค์ เชียวด,ี 
    นายวุฒิภัทร  สุขชว่ย, นางสาวธันยกานต์ คูณสิน,นางสาวสุทธิลักษณ์ แก้ววงษา, 
    นางสาวศศิชา  คงราศรี 
ชื่อหน่วยงาน     งานบริหารงานทั่วไป คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ 
ประเด็นความรู้  การพัฒนางานของสายสนับสนุน  
 
บทน า  
 คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นสถานศึกษาประกอบไปด้วย 2 งาน 3 ศูนย์ และ 11 สาขาวิชา ซึ่งการ
บริหารจะเป็นตามสายบังคับบัญชา และเนื่องจากอาคารแต่ละสาขาวิชาอยู่ห่างไกล ท าให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง เมื่อต้องมาติดต่องานกับคณะฯ การแต่งตั้งค าสั่งปฏิบัติงาน มีวัตถุประสงค์ในการให้ งาน/ศูนย์/สาขาวิชาฯ 
สามารถออกเลขค าสั่งผ่านระบบออนไลน์ ท าให้มีส่วนจ าเป็นอย่างมากในการด าเนินงานกิจการต่างๆ รวมทั้งการมอบหมาย
งานให้บุคลากรภายในคณะฯ ให้ปฏิบัติยึดถือตามค าสั่งเป็นไปอย่างเคร่งครัด ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพ กระบวนการ
ออกค าสั่งปฏิบัติงาน งาน/ศูนย์/สาขาวิชาสามารถตั้งค าสั่งปฏิบัติงาน ซึ่งการออกเลขค าสั่งจะสามารถออกเลขได้ที่
ส่วนกลาง(คณะฯ) ท าให้ทราบถึงจ านวนค าสั่ง ค าสั่งอะไรบ้างและด าเนินการไปแบบใด ผลการด าเนินการเป็นอย่างไร การ
ออกเลขค าสั่งแบบเดิมและใหม่จะแสดงดังแผนผังด้านล่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              รูปที่ 1 การด าเนินงานแบบเดิม             รูปที่ 2 การด าเนินงานแบบใหม่ 
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หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน   
 จากขั้นตอนแผนภาพที่ 1 ด้านบนการด าเนินงานก่อนใช้ระบบจองค าสั่งออนไลน์  มีขั้นตอนในการด าเนินงาน 
กล่าวคือ เจ้าหน้าที่พิมพ์ค าสั่ง แล้วน ามาส่งให้กับส านักงานคณะฯ จากนั้นท าการตรวจสอบความถูกต้อง หากมีการแก้ไข ก็
จะส่งกลับเจ้าหน้าที่สาขาและส่งกลับไปแก้ไขจนกว่าจะถูกต้อง แล้วเสนอคณบดีลงนาม จากนั้นออกเลขค าสั่ง และส่งกลับ
ไปยังเจ้าของเรื่อง ขั้นตอนที่ออกเลขค าสั่งเดิมจะต้องไปเปิดเอกสาร และตรวจสอบพิสูจน์อักษร ท าให้เสียเวลาในการจอง
เลขค าสั่ง ขั้นตอนจะใช้เวลาค่อนข้างนาน จึงจัดท าระบบในการจองค าสั่งออนไลน์ดังแผนภาพที่  2 เพ่ือแก้ไขขั้นตอน
ดังกล่าว 
 
 

วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน  
 ขั้นตอนในการด าเนินงานในส่วนของการสร้างระบบจองค าสั่งออนไลน์ โดยใช้ Google sheet ซึ่งเป็นบริการฟรี
จาก www.google.com จากนั้นท าการก าหนดสิทธ์การเข้าถึงไฟล์  และสร้างไฟล์ Sheet เพ่ือใช้งานต่อไป  
ดังรูปที่ 3 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่3 ขั้นตอนการสร้างระบบจองค าสั่ง 
 
ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน  
 จากผลการด าเนินงานจากการใช้ระบบจองเลขที่ค าสั่งออนไลน์ ท าให้บุคลากรสามารถตรวจสอบได้ว่า ค าสั่งใดได้
ถูกสร้างไปแล้ว ใครเป็นคนสร้าง สามารถตรวจสอบได้สะดวกยิ่งขึ้น และสามารถจองล่วงหน้าได้ ท าให้ลดภาระงานของ
บุคลากรของคณะฯ และเจ้าหน้าที่สาขาเป็นอย่างมาก ปัจจัยที่ท าให้ประสบผลส าเร็จมาจากความร่วมมือของบุคลากร
ภายในคณะฯ และผู้บริหารที่อ านวยการในการจัดท าระบบจองเลขที่ค าสั่งออนไลน์ ในครั้งนี้ 
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ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี  
 จากการสร้างระบบจองเลขที่ค าสั่งออนไลน์ และรายงานผลในเรื่องของความพึงพอใจในการใช้งาน พบว่าร้อยละ 
85 มีความพึงพอใจในการใช้ระบบดังกล่าวในระดับดี  แต่ยังมีที่ต้องปรับปรุงหรือมีความท้าทายคือนอกจากออกเลขค าสั่ง
แล้วระบบต้องสามารถสร้างค าสั่ง และจัดเก็บในระบบ และสามารถอนุมัติหรือลงนามผ่านระบบได้ก็จะดีมาก 

 
                                             
               ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นผลงานที่ด าเนินการในระหว่างปีการศึกษา 2559-2560 โดยมีการด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง และไม่เป็นผลงานที่เคยได้รับรางวัลมาแล้ว 
   
                                                                                           
                                                                                    นายศุภกร ศรีสุข 
                                                            คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์  
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ชื่อผลงาน     ระบบคลังข้อมูลสถานประกอบการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
เจ้าของผลงาน   นายศตวรรษ ศรีชาติ  
ชื่อหน่วยงาน     ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา  

             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
ประเด็นความรู้  การพัฒนางานของสายสนับสนุน 
 
บทน า  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้จัดตั้งศูนย์สหกิจศึกษาและฝึกงานเพ่ือเป็นศูนย์ข้อมูลสหกิจศึกษา  โดย
เชื่อโยงข้อมูลทรัพยากรและองค์ความรู้อย่างเป็นมาตรฐานเดียวกันระหว่างศูนย์กลางนครราชสีมา  วิทยาเขตขอนแก่น 
วิทยาเขตสกลนคร และวิทยาเขตสุรินทร์ ซึ่งการท างานของศูนย์สหกิจฯ รับรายงานผลการด าเนินงาน ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษาของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอย่างยั่งยืน แต่เนื่องจากการท างานที่ผ่านมาของศูนย์สหกิจฯ นักศึกษาที่จะออกสหกิจศึกษาหาสถาน
ประกอบการและที่พักแถวสถานประกอบการไม่ได้ อาจารย์นิเทศหาสถานประกอบการให้นักศึกษาไม่ได้ เป็นต้น ซึ่งเป็น
ปัญหาที่ยุ่งยากมากเม่ือต้องหาสถานประกอบการเพ่ือสหกิจศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 

ดังนั้นเพ่ือให้ข้อมูลสถานประกอบการสหกิจศึกษามีมาตรฐานและเป็นระบบ สามารถค้นหาและจัดท ารายงานได้
โดยง่าย จึงเกิดการพัฒนาระบบคลังข้อมูลสถานประกอบการสหกิจศึกษา จึงเกิดการพัฒนาต่อยอดระบบฐานข้อมูลด้วย 
Software Development Life Cycle สหกิจศึกษา ซึ่งสามารถออกแบบ พัฒนา วิเคราะห์ และทดสอบระบบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในส่วนของผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์ (Admin) สามารถเพ่ิมข้อมูล ลบข้อมูล และปรับปรุงแก้ไขข้อมูลได้ด้วย
ตนเอง เช่น ข้อมูลสถานประกอบการ ข้อมูลต าแหน่งงาน ข้อมูลที่พัก ข้อมูลภาวการณ์มีงานท า รวมถึงข้อมูลการท างาน
ด้านสหกิจอ่ืนๆ เป็นต้น โดยข้อมูลดังกล่าวผู้ใช้งานสามารถจัดพิมพ์รายงานสรุปได้ในรูปแบบตารางข้อมูลและกราฟ ทั้งใน
ระดับวิทยาเขต และระดับมหาวิทยาลัยฯ ส่วนผู้ใช้งานทั่วไป ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ และผู้ประกอบการ สามารถเรียก
ค้นหาข้อมูลการด าเนินงานด้านสหกิจศึกษาตามที่ก าหนดได้ 

 
หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน   

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมีนโยบายให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาในระบบสหกิจศึกษา  เพ่ือตอบสนองความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต โดย
บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา นักศึกษา องค์กรผู้ใช้บัณฑิต เครือข่ายเพ่ือ
พัฒนาอุดมศึกษา องค์กรวิชาชีพและหน่วยงานอ่ืน ๆ ซึ่งการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา (Cooperative Education) 
เป็นแนวทางส าคัญที่บูรณาการความรู้ของนักศึกษา เป็นการเติมความพร้อมในด้านการพัฒนาอาชีพให้แก่นักศึกษา  โดย
จัดให้มีความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ สถานประกอบการ   เพ่ือให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการตามสาขาวิชาที่ได้เรียนมา  เปิดโอกาสให้สถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพของบัณฑิต ท าให้นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษามีความพร้อมด้วยคุณภาพ คุณลักษณะและสมรรถนะที่
สอดคล้องตรงตามความต้องการของสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน 

กระบวนการจัดการระบบสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเริ่มต้นจาก การวางแผนปฏิบัติงาน การท าความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการ การคัดเลือกนิสิตนักศึกษา การเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา การรับสมัครงานสหกิจ
ศึกษา       การนิเทศงาน และการประเมินผลปฏิบัติงานของนักศึกษา ในการด าเนินงานดังกล่าวจะต้องมีการประสานงาน
กับหลายฝ่าย เช่น สถานประกอบการ นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ของคณะ   
เป็นต้น 

CoP 10-03 
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ในการด าเนินงานระบบสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานในปัจจุบัน   มีเพียงบางวิทยา
เขตที่มีการจัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูล และยังมีอีกหลายวิทยาเขตที่ยังไม่มีการจัดท าข้อมูลในรูปแบบของระบบ
ฐานข้อมูล  ท าให้ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบของเอกสาร  การจัดท าข้อมูลของแต่ละวิทยาเขต เกิดขึ้นในลักษณะต่างคน
ต่างเก็บ  การจัดท าข้อมูลไม่ได้ใช้มาตรฐานเดียวกัน  การจัดท าสรุปรายงานข้อมูลระบบสหกิจศึกษาในภาพรวมของของ
มหาวิทยาลัยจึงไม่สามารถท าได้โดยง่าย  ส่งผลให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานไม่สามารถมองเห็น
ภาพรวมของผลการด าเนินงานด้านสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้ และไม่สามารถติดตามการ
บริหารงานและกิจกรรมของระบบสหกิจศึกษาได้อย่างทันท่วงที 

ดังนั้น จึงมีแนวคิดในการจัดท า “ระบบคลังข้อมูลสถานประกอบการสหกิจศึกษา มทร.อีสาน เพ่ือให้เป็นการ
อ านวยความสะดวกในการจัดท าระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษาส าหรับสถาบันอุดมศึกษา และเพ่ือสร้างเว็บไซต์ที่เป็น
ศูนย์กลางของสารสนเทศสหกิจศึกษาในการติดต่อสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัยฯ สถานประกอบการ นักศึกษา และ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ระบบคลังข้อมูลสถานประกอบการสหกิจศึกษานี้พัฒนาขึ้นเพ่ือรองรับความ
ต้องการของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ  เจ้าหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาสามารถบริหารจัดการข้อมูลเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ลดระยะเวลาและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน  สามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็ว 
ฉับไว ทุกท่ี ทุกเวลาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  และที่ส าคัญลดงบประมาณในการจัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
สหกิจศึกษาของแต่ละคณะ วิทยาเขต ส าหรับวิทยาเขตที่มีระบบฐานข้อมูลสถานประกอบการอยู่แล้ว ก็สามารถน าส่ง
ข้อมูลผ่านระบบคลังข้อมูลสถานประกอบการสหกิจศึกษาได้  ผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาสามารถเรียกดูข้อมูลรายงาน
ผลการปฏิบัติงานของสหกิจของสถาบันได้  และข้อมูลรายงานสถานประกอบการทั้งหมดที่ให้ความร่วมมือในการ
ด าเนินงานสถาบันอุดมศึกษา  รายงานสหกิจศึกษาแยกตามคณะ หลักสูตร  รวมทั้งสามารถเรียกดูรายงานผลการ
ด าเนินงานในปัจจุบันและเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้ 

 
วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน  
         1. วิเคราะห์ปัญหาโดยใช้เครื่องมือในการด าเนินงานการจัดการความรู้ คือ แบบบันทึกเรื่องเล่า เพ่ือบันทึกข้อมูล ที่
ได้จากระดมความรู้ สรรหา คัดกรอง และกลั่นกรอง ที่มีในตัวของอาจารย์นิเทศ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน นักศึกษาสหกิจ
ศึกษา สถานประกอบการ เพ่ือให้ได้มาซึ่งแนวปฏิบัติที่ดี  
        2. ด าเนินการการจัดการความรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มาพัฒนาเป็นระบบคลังข้อมูลสถานประกอบการ  
สหกิจศึกษา มทร.อีสาน 
       3. วิเคราะห์ระบบสารสนเทศด้านการจัดการความรู้ “ระบบคลังข้อมูลสถานประกอบการสหกิจศึกษา มทร.อีสาน 
       4. ด าเนินการพัฒนาระบบครั้งนี้ได้ใช้กรอบการท างานขั้นตอนกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์  ที่ เรียกว่า Software 
Devel-opment Life Cycle ได้แก่ 
             4.1 การศึกษาข้อมูลกระบวนการท างานและส ารวจความต้องการ (ReQuirements Gathering) 
             4.2 การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) 
             4.3 การออกแบบระบบ (System Design) 
             4.4 การพัฒนาระบบ (Development) 
             4.5 การทดสอบระบบ (Testing)  
             4.6 การติดตั้งและใช้งาน (Deployment) 
             4.7 การบ ารุงรักษาระบบ (Maintenance) 
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รูปที่ 1 Software Devel-opment Life Cycle 
 

    ส าหรับกระบวนการศึกษาวิเคราะห์และออกแบบระบบและการพัฒนาซอฟแวร์ ผู้พัฒนาได้ประยุกต์ใช้ ระเบียบ
วิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยการจัดท าต้นแบบ (Prototyping Methodology) เพ่ือให้ผู้พัฒนาระบบสามารถรวมรวม
ประเด็นปัญหาและความต้องการของผู้ใช้งานได้ถูกต้องและสามารถพัฒนางานได้ถูกต้องและรวดเร็วขึ้น  นอกจากนี้ในการ
พัฒนาระบบนี้จะและความต้องการของผู้ใช้งานได้ถูกต้องและสามารถพัฒนางานได้ถูกต้องและรวดเร็วขึ้น  นอกจากนี้ใน
การพัฒนาระบบนี้จะเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งาน เพ่ือให้ผู้ใช้งานในกลุ่มตัวอย่างที่เลือกร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา
ระบบนี้ซึ่งจะท าให้เกิดผู้ใช้งานมีความเข้าใจในระบบ ให้ความร่วมมือและการยอมรับระบบนี้ได้ดี ในขั้นตอนการน ามาใช้
งานจริงต่อไป 
 
ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน  

ผลจากการด าเนินงานพัฒนาระบบคลังข้อมูลสถานประกอบการสหกิจศึกษา มทร.อีสาน นั้น ได้ตอบสนอง
นโยบายของมหาวิทยาลัยฯ คือ ลดการใช้ทรัพยากรที่มีการใช้ทรัพยากรเป็นจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรกระดาษ 
ทรัพยากรบุคคล เวลา และงบประมาณ ซึ่งการประกาศ ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาเลือกสถานประกอบการสหกิจศึกษา
จะต้องปริ๊นเอกสารรายชื่อสถานประกอบการเป็นจ านวนมาก สิ้นเปลืองเวลาในการปฏิบัติงานอ่ืนๆ ทั้งยังต้องสิ้นเปลือง
งบประมาณจ านวนมากในการจัดซื้อกระดาษ ซึ่งการน าระบบคลังข้อมูลสถานประกอบการสหกิจศึกษา มทร.อีสาน มาใช้
ในการด าเนินงานนั้น ท าให้ลดจ านวนการใช้กระดาษได้อย่างมาก บุคลากรมีเวลาเพ่ิมมากขึ้นส าหรับปฏิบัติงานอ่ืนๆ ใช้
เวลาในการด าเนินกิจกรรมน้อยลง และประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุในการด าเนินกิจกรรม ซึ่งล้วนแล้วเกิดความ
คุ้มค่าเป็นผลตีต่อหน่วยงาน และต่อมหาวิทยาลัยฯ เป็นอย่างมาก 

 
 

ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี  
 ผลส าเร็จของงาน คือ ได้ระบบคลังข้อมูลสถานประกอบการสหกิจศึกษา มทร.อีสาน ที่ช่วยลดจ านวนการใช้
กระดาษ ประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ใช้เวลาในการด าเนินงานน้อยลง ลดจ านวนบุคลากรในการ
ด าเนินงานที่น้อยลง และเพ่ิมความสะดวกและรวดเร็วในการค้นหาสถานประกอบการสหกิจศึกษา ซึ่งในการด าเนินงาน
จัดท าระบบคลังข้อมูลสถานประกอบการสหกิจศึกษา มทร.อีสาน มีผลการด าเนินงานเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง และงาน
พัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา มีแผนการพัฒนาระบบสหกิจศึกษาในปีการศึกษาต่อไป ให้ระบบสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
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เอกสารประกอบผลงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            รูปที่ 2 คู่มือการใช้งานระบบ     รูปที่ 3 VDO การสอนใช้งานระบบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 แบบประเมินการใช้งานระบบ 
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ชื่อผลงาน        การใช้ Google Drive เพ่ือการบริหารงานเอกสารภายในหน่วยงาน 
เจ้าของผลงาน   นางสาวขวัญฤดี สว่างนึก 
       วิทยาลัยไทยไมส์เตอร์ แห่ง มทร.อีสาน ส านักงานวิทยาเขตขอนแก่น 
ประเด็นความรู้   การพัฒนางานของสายสนับสนุน 
 
บทน า 
 ในปัจจุบันเทคโนโลยี cloud computing เป็นแอพพลิเคชั่นที่สามารถสนับสนุนการท างาน การเรียนการสอนให้
เกิดประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น google หรือ Microsoft หรือที่เรียกว่า office 365 ที่เป็นแอพพลิเคชั่นที่เปิดให้บริการใช้
ฟรีโดยไม่เสียค่าบริการ อีกทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการใช้งาน Google 
Application for Education เพ่ือให้บริการแก่บุคลากร และนักศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับ
จาก Google Application for Education มีมากมาย เช่น Search Engine, Youtube, Gmail, Calendar, Google 
Drive, และอ่ืนๆ  

วิทยาลัยไทยไมส์เตอร์แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่ภายใต้การก ากับ
ดูแลของวิทยาเขตขอนแก่น เนื่องจากมีเอกสารภายในหน่วยงานค่อนข้างมาก ท าให้การลงรับและออกเลขหนังสือต้องท า
ในสมุดลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ แต่เดิมเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรของหน่วยงาน เพ่ือให้การบริหารจัดการเอกสาร
ภายในหน่วยงานเป็นไปด้วยความสะดวก เรียบร้อย พร้อมใช้งาน และเป็นระบบ จึงได้น า ระบบ google drive มาช่วย
สนับสนุนการบริหารจัดการเอกสารภายในหน่วยงาน ในการจัดเก็บ และลงทะเบียนรับ -ส่ง หนังสือลงระบบออนไลน์ ซึ่ง
ช่วยให้ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และลดขั้นตอนการท างาน ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพ่ือสร้างระบบลงรับหนังสือ และออกเลขหนังสือภายในหน่วยงาน 
2. เพ่ือจัดเก็บเอกสารภายในหน่วยงานอย่างเป็นระบบ 
3. เพ่ือให้บุคลากรภายในหน่วยงานสามารถลงทะเบียนรับหนังสือและออกเลขหนังสือได้ทุกที่ทุกเวลา 

 
วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน 

1. สมัครใช้งาน gmail เมื่อมีบัญชี account ของ gmail แล้วก็สามารถสร้าง drive ของตัวเองได้เลย ซ่ึง
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สามารถใช้งาน gmail ของทาง
มหาวิทยาลัยได้เลย 

2. เข้าไปที ่google drive (ไดรฟ์) จากนั้น เข้าไปที่ ไดรฟ์ของฉัน คลิกค าว่า “+ใหม่”เพ่ือสร้าง google ชีต คลิก
ค าว่า “google ชีต”  ก็จะได้สเปรตชีตที่หน้าตาเหมือน Excel 

3. สร้างเป็นไฟล์ชื่อ “ออกเลขหนังสือส่ง” จากนั้นก็เริ่มสร้างหัวเรื่อง “ที”่ , “เลขที่ออกหนังสือ”, “วันที่ออก
หนังสือ” , “จาก” , “ถึง”, “เรื่อง”  

4. เมื่อมีเอกสารที่ต้องด าเนินการออกเลขท่ีหนังสือให้ด าเนินการ กรอกข้อมูลลงในช่องและสามารถเก็บเป็นไฟล์
ไว้ได้เพ่ือใช้ในการตรวจสอบหากเป็นเอกสารที่ส าคัญ 

5. เนื่องจาก google drive มีการท างานแบบออนไลน์ สามารถใช้งานได้พร้อม ๆ กัน หรือ แชร์ไฟล์งานให้กันได้
อย่างง่ายดาย ท าให้การท างานบนเอกสารออนไลน์เช่นนี้มีประโยชน์อย่างมากไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็สามารถใช้งาน
เอกสารได้อย่างง่ายดาย 

6. ในกรณีที่ต้องการน าไฟล์ออกมาเพ่ือใช้งาน ก็เลือกเมนู ไฟล์ และเลือก ดาวน์โหลดเป็น ก็สามารถเลือกไฟล์ที่
ต้องการดาวน์โหลดได้ตามต้องการ 
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9. สามารถออกเลขหนังสือแทนการใช้สมุดลงรับ-ส่งหนังสือ ท าให้ไม่สิ้นเปลืองทรัพยากร 
10. สามารถออกเลข ลงรับหนังสือ ได้อย่างง่ายดาย และสะดวกกับผู้ใช้งาน 
11. สามารถเก็บเอกสารที่เป็นไฟล์เพื่อน ามาใช้งานได้แบบออนไลน์ และใช้งานร่วมกันโดยที่ไฟล์เอกสารไม่หายไป

จากระบบ 
 

เอกสารประกอบผลงาน 
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ชื่อผลงาน         การบริหารจัดการโครงการ อพ.สธ. วิทยาเขตขอนแก่น      
เจ้าของผลงาน   นางสาวเบญจมาศ  ทินบุตร และคณะ      
ชื่อหน่วยงาน     ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ  วิทยาเขตขอนแก่น    
ประเด็นความรู้    การพัฒนางานของสายสนับสนุน  
      
บทน า  

โครงการ อพ.สธ. วิทยาเขตขอนแก่น มีการด าเนินงานโครงการมาตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2556 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะ
อนุรักษ์ทรัพยากรในเขตพ้ืนที่ขอนแก่น โดยมีแนวทางการด าเนินโครงการตาม 3 กรอบ 8 กิจกรรม  แต่การด าเนินงาน
โครงการฯ ยังคงพบปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารงานด้านเอกสาร โดยสรุปเป็นหัวข้อ ดังนี้ 

1. ไม่มีขั้นตอนงานด้านเอกสารที่ชัดเจน ท าให้เกิดความสับสนแก่ผู้ด าเนินงานโครงการ 
2. มีการเปลี่ยนแปลงผู้ประสานงานโครงการบ่อย  
3. ไม่มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ส่งผลให้ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการน้อย 

จากปัญหาข้างต้น ผู้ประสานงานโครงการจึงเกิดแนวคิดในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินงานด้านเอกสารของผู้ด าเนินงานโครงการฯ 
  2. เพ่ือให้ได้รูปแบบแนวทางการพิจารณาข้อเสนอโครงการ 
  3. เพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการฯ 
 
หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน   

 โครงการ อพ.สธ. วิทยาเขตขอนแก่น มีการด าเนินงานโครงการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ด้วยความมุ่งมั่นที่
จะอนุรักษ์ทรัพยากรในเขตพ้ืนที่ขอนแก่น โดยมีแนวทางการด าเนินโครงการตาม 3 กรอบ 8 กิจกรรม  แต่การด าเนินงาน
โครงการฯ ยังคงพบปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารงานด้านเอกสาร โดยสรุปเป็นหัวข้อ ดังนี้ 

1. ไม่มีขั้นตอนงานด้านเอกสารที่ชัดเจน ท าให้เกิดความสับสน เกิดความไม่แน่ใจและข้อค าถามมากมาย
ในการด าเนินงานด้านเอกสารของผู้ด าเนินงานโครงการ ส่งผลกระทบต่อการวางแผนงานโครงการ 

2. มีการเปลี่ยนแปลงผู้ประสานงานโครงการบ่อย ท าให้งานไม่ต่อเนื่อง เกิดข้อผิดพลาด 
3. ไม่มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ส่งผลให้ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการน้อย 
จากปัญหาข้างต้น ผู้ประสานงานโครงการจึงเกิดแนวคิดในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  โดยการวิเคราะห์

ข้อมูลและปัญหาที่เกิดขึ้น และจัดการเรียบเรียงขั้นตอนกระบวนการท างานด้านเอกสารและท าการสรุปผลเพ่ือเสนอต่อ
ผู้บริหารและผู้ด าเนินงานโครงการได้รับทราบขั้นตอนกระบวนการด าเนินงานที่ชัดเจน เพ่ือความเข้าใจและสามารถ
ด าเนินงานด้านเอกสารโครงการ อพ.สธ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อเวลาและสอดคล้องกับแผนงานของแต่ละโครงการ  

 
วิธีการด าเนินงาน/ข้ันตอนการท างาน  

1. สืบค้น/เรียบเรียงเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ  
2. วิเคราะห์ข้อมูล 
3. จัดท าขั้นตอนงาน (FlowChart) 
4. รวบรวมแบบฟอร์มที่เก่ียวข้อง 
5. จัดท ารูปแบบแนวทางการพิจารณาข้อเสนอโครงการ 
6. ประชุมคณะกรรมการโครงการ อพ.สธ. วิทยาเขตขอนแก่น เพ่ือพิจารณา 
7.  
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ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน  
 

ผลการด าเนินงาน 1. ไดรู้ปแบบแนวทางการพิจารณาข้อเสนอโครงการ 
   2. ได้ขั้นตอนการด าเนินงานด้านเอกสาร 
   3. ได้แบบฟอร์มที่ใช้เกี่ยวกับโครงการฯ   
 

ผลส าเร็จของงาน 
จ านวนผู้สนใจเขียนข้อเสนอโครงการเพิ่มขึ้น 

1. จ านวนข้อเสนอโครงการต่อปีเพ่ิมข้ึน 
2. ผู้ด าเนินงานโครงการสามารถด าเนินงานด้านเอกสารเกี่ยวกับโครงการได้อย่างถูกต้อง 

ครบถ้วน สมบูรณ์ และรวดเร็วขึ้น 
3. ช่วยลดความซ้ าซ้อนของงาน ช่วยลดเวลาในด าเนินงานด้านเอกสาร 
4.  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
เอกสารประกอบผลงาน (ถ้ามี) 
 1. แนวทางการพิจารณาข้อเสนอโครงการ อพ.สธ. 
 2. ขัน้ตอนการด าเนินงานด้านเอกสาร 
 3. แบบฟอร์มที่เก่ียวข้อง 
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สรปุขอ้มูลโครงการ อพ.สธ. วทิยาเขตขอนแกน่ 

ตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2556 - 2562 

จ านวนโครงการทีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณ 

จ านวนผูร้บัผดิชอบโครงการ 

จ านวนงบประมาณ 
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ชื่อผลงาน    การแจ้งข่าวสารในการปฏิบัติงานระบบงานวิจัยและพัฒนา 
เจ้าของผลงาน   ว่าที่ ร.ต.พลนิกรณ์  ไสวงาม, นางสาวปัทมเกสร์  ราชธานี,  นางสาวเบญจมาศ  ทินบุตร 

   และนางสาวธัญญวรรณ  ดวงชาญ 
ชื่อหน่วยงาน     แผนกวิจยัและพัฒนา   ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ  วิทยาเขตขอนแก่น 
ประเด็นความรู้  การพัฒนางานของสายสนับสนุน 
 
บทน า 

เนื่องจากการติดต่อสื่อสารระหว่างนักวิจัย และแผนกงานวิจัย ที่ผ่านมาจะใช้การประสานทางโทรศัพท์หน่วยงาน 
และการท าบันทึกข้อความภายในการติดต่อสื่อสาร เช่น การขออนุมัติ ด าเนินโครงการ การด าเนินงานโครงการ การเบิก
เงินโครงการ และรายงานผลการด าเนินงานโครงการวิจัย จนกระท่ังการส่งรูปเล่มรายงานผลการโครงการวิจัย บางครั้งการ
ประสานอาจมีการแก้ไขในด้านเอกสาร ท าให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานของหัวหน้าโครงการวิจัย  เพ่ือให้การ
ด าเนินการในด้านเอกสารและการติดต่อประสานงานและอ านวยความสะดวกกับนักวิจัย  แผนกวิจัยและพัฒนา 
ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ ได้จัดท าช่องทางในการสื่อสารขึ้น โดยใช้โปรแกรมไลน์ เพ่ืออ านวยความสะดวกใน
การแก้ไขปัญหาเรื่องเอกสาร ลดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 

 
หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน   

จากความส าคัญของปัญหาในเรื่องความล่าช้าในการแก้ไขเอกสารในการด าเนินงานโครงการวิจัยของหัวหน้า
โครงการวิจัย น ามาซึ่งการสร้างกรุ๊ปไลน์ส่วนตัวของนักวิจัยขึ้นเพ่ือแจ้งปัญหาและแนวทางการแก้ไข ในการจัดท าเอกสาร
เพ่ือเป็นการลดขึ้นตอนของการแก้ไขเอกสาร ลดความล่าช้าในการติดต่อประสานงานในการจัดท าเอกสารลง 

 
วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน  
 จากกระบวนการท างานแบบเดิมท่ีนักวิจัยหรือหัวหน้าโครงการได้ติดต่อประสานงานโดยใช้หนังสือในการขออนุมัติ
การด าเนินโครงการวิจัย และการเบิกเงินโครงการ การรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย และการจัดส่งเล่มโครงการวิจัย 
พบว่ามีการแก้ไขเอกสารบ่อยครั้งท าให้เกิดความล่าช้า จึงเป็นที่มาของการประชุมและสรุปเป็นประเด็นปัญหา และหาทาง
ออกของการแก้ไขปัยหาโดยลงความเห็นว่าควรสร้างช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างนักวิจัยกับหน่วยงานประสานงาน 
คือแผนกวิจัยและพัฒนา เพ่ือตอบปัญหาและแก้ไขเอกสารในส่วนที่นักวิจัยต้องด าเนินการให้ถูกต้องก่อนการท าบันทึกขอ
อนุมัติฉบับจริง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 1 แผนภูมิความคิด 
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ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน  
จากการด าเนินงานดังกล่าวส่งผลให้นักวิจัยสามารถสอบถามประเด็นปัญหาที่ข้องใจและสามารถดูประเด็นปัญหา

ของนักวิจัยท่านอ่ืนที่มีประเด็นปัญหาในเรื่องคล้ายกัน ท าให้ทราบแนวทางในการด าเนินงานและป้องกันการจัดท าเอกสาร
ไม่เป็นไปตามรูปแบบของการด าเนินงานวิจัย และเป็นการลดขั้นตอนการท าเอกสารลง ท าให้นักวิจัยสามารถด าเนินงาน
โครงการวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้ 
 

ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี  
ผลส าเร็จของงานได้รูปแบบของการท างาน และช่องทางในการสื่อสารของการแจ้งข่าวสารในการปฏิบัติงาน

ระบบงานวิจัยและพัฒนา เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติงานลง 
 
 
 
 
เอกสารประกอบผลงาน (ถ้ามี)...กรุ๊ปไลน์ KKC.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลลพัธ์การการ

ด าเนนิงานงาน 
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ชื่อผลงาน        การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการงานเอกสาร 
เจ้าของผลงาน   นางสาวเบญจมาศ  ทินบุตร, ว่าที่ ร.ต.พลนิกรณ์  ไสวงาม และนางสาวธัญญวรรณ  ดวงชาญ 
ชื่อหน่วยงาน     แผนกบรกิารทางวิชาการ   ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ  วิทยาเขตขอนแก่น 
ประเด็นความรู้  การพัฒนางานของสายสนับสนุน 
 
บทน า  

เนื่องจากการบุคลากรในแผนกได้มีการปรับเปลี่ยนโยกย้าย และมีการปรับเปลี่ยนภารหน้าที่ในการปฏิบัติงานใน
ส่วนของการงานสารบรรณ ท าให้เวลาออกเลขหนังสือส่ง และหนังสือรับ จ าเป็นต้องรอรับการแจ้งหมายเลขที่ของหนังสือ 
ท าให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 
 
หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน  

จากเหตุผลในบทน าดังกล่าวแผนกงานจึงมีการประชุมหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ท าให้เกิดแนวคิด
ในการน าเทคโนโลยีของ Google Form มาใช้ในการปฏิบัติงานในการสร้าง Work Sheet มาใช้ร่วมกันโดยการแชร์ข้อมูล
ในรูปแบบของ Google Drive เพ่ือใช้งานร่วมกันโดยใช้อีเมล์ของมหาวิทยาลัยในการเข้าใช้งานร่วมกัน ส่งผลให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและลดขั้นตอนในการรอเลขท่ีของหนังสือ และเลขท่ีลงรับหนังสือ ท าให้เกิดความรวดเร็วใน
การปฏิบัติงาน 

 
วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน 

จากหลักการในการสร้างผลงาน ได้น าหลักการใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันมาอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการงานเอกสารมาใช้โดยเลือกใช้เครื่องมือ Google Form โดย
ใช้ Work Sheet มาสร้างหนังสืองาน เป็นหนังสือรับเข้าและส่งออกภายในขึ้น ท าให้ลดขั้นตอนและไม่จ าเป็นต้องรอ
ผู้ปฏิบัติงานในการออกเลขท่ีหนังสือ ท าให้สะดวก และสามารถสืบค้นเลขที่หนังสือได้ทันท่วงที 

 

 

 
รูปที่ 1 แผนภูมิความคิด 
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ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน  
 การด าเนินงานในการสร้าง Work Sheet โดยน าหลักการใช้งานร่วมกัน และสามารถด าเนินการเองได้โดยไม่ต้อง

รอ ซึ่งเกิดจากการประชุมร่วมกันในการหาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานโดยอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ส่งผล
ให้การด าเนินงานช่วยลดขั้นตอนและช่วยลดเวลาในการปฏิบัติส่งผลเกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

 
 

ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี  
ได้เครื่องมือในการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยใช้ Google Form โดยใช้ Work Sheet มาปฏิบัติงาน ในการออกเลขที่

หนังสือรับ และหนังสือส่งออกภายใน 
 

เอกสารประกอบผลงาน   
 

 
 

รูปที่ 2 การใช้งานในการออกเลขที่หนังสือ 
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ชื่อผลงาน    การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้านภาวะผู้น า 
เจ้าของผลงาน    นางสาวคนึงนิจ กลิ่นขจร, นางพันณิตา เอี่ยมแสงวัฒนา, นางสาวชนิดาภา หินเธาว์,  
                        นายณัฏฐนันท์  พรมสิงห์ และนางสาวศศิประภา  ดิษสลุง  
ชื่อหน่วยงาน      แผนกเลขานุการและงานประชุม  งานอ านวยการ ส านักงานวิทยาเขตขอนแก่น 
ประเด็นความรู้   การพัฒนางานของสายสนับสนุน 
 
บทน า   

วิทยาเขตขอนแก่น มีการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในด้านภาวะผู้น า เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุนมีภาวะผู้น า
ในการบริหารงานและปฏิบัติงาน พัฒนาศักยภาพในการท างาน โดยการจัดอบรมให้ความรู้ด้านภาวะผู้น าจัดกิจกรรมด้าน
ภาวะผู้น า และได้ให้บุคลากรสายสนับสนุนได้แสดงความรู้ความสามารถและความคิดเห็นในการประชุมของหน่วยงานสาย
สนับสนุน เพ่ือทักษะภาวะผู้น าและน าไปพัฒนาในการปฏิบัติงาน   ผลการด าเนินงาน บุคลากรสายสนับสนุนมีภาวะผู้น า
มากขึ้น อาทิเช่น มีวิสัยทัศน์ที่ดี มีความรู้ความสามารถ กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น มีความม่ันใจในตัวเองสูงขึ้น มีคุณธรรม มีความยุติธรรม  
 
หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน   

 ภาวะผู้น าคือความริเริ่มและธ ารงไว้ซึ่งโครงสร้างของความคาดหวังและความสัมพันธ์ระหว่างกันของบุคลากรของ
หน่วยงาน ภาวะผู้น าคือความสามารถที่จะชี้แนะ สั่งการ หรืออ านวยการ หรือมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ อ่ืนเพ่ือให้มุ่ง
ไปสู่จุดหมายที่ก าหนดไว้  ภาวะผู้น าเป็นเรื่องของศิลปะ ของการใช้อิทธิพลหรือกระบวนการใช้อิทธิพลต่อบุคคลอ่ืน เพ่ือให้
เต็มใจและกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานจนประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของกลุ่ม 

ตามพันธกิจและแผนปฏิบัติการของวิทยาเขตขอนแก่น มีการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน โดยเปิดโอกาส
ให้บุคลากรสายสนับสนุนขึ้นด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นจากระดับปฏิบัติการ ขึ้นเป็นช านาญการและช านาญการพิเศษ เพ่ือให้มี
ความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพ และมีการปรับโครงสร้างการบริหารงานของสายสนับสนุน โดยให้บุคลากรสายสนับสนุน
ขึ้นด ารงต าแหน่งผู้บริหารในระดับต้นและระดับกลางแทนบุคลากรสายวิชาการ  จึงท าให้บุคลากรสายสนับสนุนที่ด ารง
ต าแหน่งใหม่  ยังไม่เป็นที่ยอมรับของผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชา    ในการนี้ วิทยาเขตขอนแก่น เล็งเห็นถึงความส าคัญ
ในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้านภาวะผู้น า เพ่ือให้บุลากรสายสนับสนุนขึ้นด ารงต าแหน่งได้อย่างเหมาะสม และ
เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาองค์กรต่อไป   

 
วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน   
 การวางแผนการด าเนินงาน ( P  = Plan)    

- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในแต่ละฝ่ายและมอบหมายงานอย่างชัดเจน 
- ขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม  
- จัดท าแผนการด าเนินงาน อาทิเช่น จัดท าโครงการ จัดตารางการจัดอบรม /กิจกรรม ที่เหมาะสม 
- ประชุมปรึกษาหารือและท าความเข้าใจในทีมงานตามงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด 
- ประชาสัมพันธ์โครงการ  ส ารวจความต้องการของบุคลากร 

 การด าเนินงานตามแผน (D = Do)  
-   ติดต่อวิทยากร และสถานที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรม 
-  จัดเตรียมเอกสารในการอบรมและจัดกิจกรรม 
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-    ด าเนินงานตามแผนที่วางไว้  
 กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้านภาวะผู้น า   ผู้เข้าร่วมอบรมมีทั้งผู้บริหารและ

บุคลากรสายสนับสนุน  ให้ผู้เข้าร่วมอบรมแสดงความคิดเห็นในพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติของ
ผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชา  จึงได้แนวทางปฏิบัติที่ดีในการท างานเป็นที่ยอมรับของบุคลากรสายสนับสนุน
ทุกคน 

 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ส านักงานวิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง “พัฒนาบุคลากรเพื่อ
เข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหาร”  ให้บุคลากรสายสนับสนุน ได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวคิดในการท างานให้ดีขึ้น การ
ตั้งเป้าหมายสูงสุดของการท างานและปรับพฤติกรรมเพ่ือท าให้เป้าหมายที่ตั้งไว้ส าเร็จ  ตลอดจนให้บุคลากร
สายสนับสนุนปฏิบัติตนด้วยหลักธรรม  มีคุณธรรมจริยธรรม  “เป็นทั้งคนเก่งและคนดี” หรือ “เป็นหัวหน้าที่
มีคุณธรรม” 

 
ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน  
 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน C = Check   

ผลการด าเนินงาน ผู้บริหารระดับสูงให้การสนับสนุนส่งเสริมในการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างดี และบุคลากร
สายสนับสนุนให้ความร่วมมือเป็นอย่างมากในกิจกรรมต่าง ๆ และมีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด    บุคลากรสายสนับสนุนมีภาวะผู้น ามากขึ้น  และขึ้นด ารงต าแหน่งได้อย่าง
เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของทุกคน     ข้อเสนอแนะ  ในการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
ควรพัฒนาในเฉพาะด้านอ่ืนๆ เพิ่มเติม  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการท างาน 
การปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไขจากผลการติดตาม  A = Action  

วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดโครงการเพ่ือพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ในการอบรมให้ความรู้เพิ่มเติม ด้านต่าง ๆ 
อาทิเช่น โครงการอบรมภาษาอังกฤษ อบรมด้านการประชุม อบรมด้านงานสารบรรณ   และอบรมด้านบริหาร
จัดการงบประมาณ  เป็นต้น ซึ่งให้บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนเข้าร่วมโครงการ 

 
ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี   

การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ในด้านภาวะผู้น า ซึ่งภาวะผู้น าไม่จ าเป็นต้องมีเฉพาะหัวหน้างานหรือหัวหน้า
แผนกเท่านั้น บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนสามารถมีภาวะผู้น าในการปฏิบัติงานได้  ยิ่งส่งผลให้ประสบความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือความก้าวหน้าของสายอาชีพ และพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพที่ดีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน   

 
“สิ่งท่ีส าคัญของบุคลากรสายสนับสนุนทุกคน เราต้องให้โอกาสและการยอมรับซึ่งกันและกัน” 
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