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แนวปฏิบัติที่ดีสู่ความส าเร็จ 
 

ชื่อผลงาน  แนวปฏิบัติที่ดีเรื่องแนวทางเพื่อพัฒนาการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
 

เจ้าของผลงาน (คนเดียวหรือเป็นกลุ่มก็ได้) ฝ่ายการจัดการความรู้ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี.... 
ต าแหน่ง..... อาจารย์......... 
 

กลุ่มของผลงาน  
๑) กลุ่มการผลิตบัณฑิต 
๒) กลุ่มการวิจัย 
๓) กลุ่มการบริการวิชาการ 
๔) กลุ่มท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๕) กลุ่มการประกันคุณภาพ 
๖) กลุ่มการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 

 
ข้อมูลผลงาน (ปัญหาเดิม หรือเหตุจูงใจในการสร้างผลงาน) 

การมีต าแหน่งทางผลงานวิชาการของอาจารย์มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง และสืบเนื่องจากคณะบริหารธุรกิจ
และการบัญชี มีอาจารย์ในสาขาวิชาการบัญชี ที่มีอาจารย์ที่สามารถท าผลงานทางวิชาการได้มากท่ีสุดในคณะ ฝ่ายการ
จัดการความรู้จึงได้ท าการจัดการความรู้จาก The best ของคณะ เพ่ือจัดท าแนวปฏิบัติที่ดีในการท าผลงานทางวิชาการ
เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีให้แก่อาจารย์ในสาขาอ่ืน ๆ ในคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีได้น าไปปรับใช้ เพ่ือเป็นแนวทางใน
การน าไปปรับใช้ส าหรับการขอต าแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้นได้ต่อไป 
  

วิธีด าเนินการ 
 ๑. ระบุองค์ความรู้ที่ต้องการจัดการถอดบทเรียน ในที่นี้คือ องค์ความรู้การการขอต าแหน่งทางวิชาการ จาก
สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
 ๒. รวบรวมและจัดเก็บความรู้โดยวิธีการพูดคุย สกัดความรู้จากอาจารย์ประจ าสาขาวิชาบัญชี เพ่ือให้ได้ข้อสรุป
ประเด็นความรู้ที่ต้องการ จากนั้นน ามารวบรวมจัดเรียงความรู้เพ่ือจัดท าแนวปฏิบัติที่ดีเรื่องแนวทางเพ่ือพัฒนาการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ๓. ด าเนินการเผยแพร่แบ่งปันความรู้ทั้งแบบออนไลน์คือ เผยแพร่ผ่าน website ของคณะบริหารธุรกิจและการ
บัญชี (https://drive.google.com/file/d/1NmzvEn8Q0t3mMPAEmeDkE7tD3fpQaFFC/view) และเผยแพร่ด้วย
การส่งเอกสารให้แต่ละคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ปัจจัยท่ีท าให้เกิดความส าเร็จ 
 ๑. แรงผลักดันจากความส าเร็จของอาจารย์ที่ได้รับต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ของสาขาวิชาการบัญชี และจาก
คณะท างานฝ่ายการจัดการความรู้ และความร่วมมือจากคณาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี 
ผลส าเร็จของงาน 
 ๑. สามารถถอดความรู้จนได้แนวปฏิบัติที่ดีเรื่องแนวทางเพ่ือพัฒนาการขอต าแหน่งทางวิชาการส าเร็จ 
 ๒. ความรู้ในการพัฒนาเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองเพ่ือการขอต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นของแต่ละบุคคลจะ 
ไม่สูญหายไปกับกาลเวลาที่ล่วงผ่านไปในอนาคตที่อาจท าให้หลงลืมได้ 
 ๓. เป็นแนวทางท่ีสามารถช่วยให้สาขาวิชาอ่ืนที่คิดจะพัฒนาตนเองเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการนั้นสามารถมี
กรอบ/ทางเดิน ให้สามารถท างานได้ง่ายขึ้นและด าเนินการได้เร็วขึ้นกว่าเดิม  
ความภาคภูมิใจ 
 ๑. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมีอาจารย์ที่ส่งผลงานเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมขึ้น 
 ๒. มีอาจารย์ในคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมีต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้นเพ่ิมขึ้น   

/
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แนวปฏิบัติที่ดีสู่ความส าเร็จ 
 

ชื่อผลงาน.........คู่มือการจัดท าหลักสูตรแบบ Work Integrated Learning (WIL).......... 
 

เจ้าของผลงาน (คนเดียวหรือเป็นกลุ่มก็ได้).....ฝ่ายการจัดการความรู้ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี.... 
.ต าแหน่ง.............อาจารย์................................... 
 

กลุ่มของผลงาน  
๑) กลุ่มการผลิตบัณฑิต 
๒) กลุ่มการวิจัย 
๓) กลุ่มการบริการวิชาการ 
๔) กลุ่มท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๕) กลุ่มการประกันคุณภาพ 
๖) กลุ่มการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 

 
ข้อมูลผลงาน (ปัญหาเดิม หรือเหตุจูงใจในการสร้างผลงาน) 

เนื่องจากในการท าหลักสูตร (มคอ.2)  Work Integrated Learning (WIL) จะแตกต่างจากการเขียน/พัฒนา
หลักสูตรทั่วไป เพราะมีการน าหน่วยงานภายนอกและบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย มาเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรและเป็น
อาจารย์ร่วมกันกับหลักสูตร อีกท้ังในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดยังไม่มีใครด าเนินการท าหลักสูตรให้เป็นหลักสูตร WIL 
ดังนั้นเมื่อมีหลักสูตรนวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เป็นหลักสูตรแรกที่ท า
ส าเร็จ ดังนั้นฝ่ายการจัดการความรู้ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จึงได้ด าเนินการจัดการความรู้ เพ่ือถอดบทเรียน
ความรู้จากการด าเนินการท าหลักสูตร WIL นี้ได้ส าเร็จ เพ่ือจัดท าคู่มือให้เป็นแนวทางในการเขียน/พัฒนาหลักสูตร WIL 
ให้กับสาขาวิชาอ่ืน/คณะอ่ืนที่สนใจต่อไป 
  

วิธีด าเนินการ 
 ๑. ระบุองค์ความรู้ที่ต้องการจัดการถอดบทเรียน ในที่นี้คือ องค์ความรู้การเขียน มคอ.2/หลักสูตร WIL จาก
สาขาวิชานวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
 ๒. วางแผนความรู้เพื่อการรวบรวมและจัดเก็บความรู้โดยวิธีการพูดคุย สกัดความรู้จากอาจารย์ประจ า
สาขาวิชานวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว จ านวน 6 ครั้งเพ่ือให้ได้ข้อสรุปประเด็นความรู้ที่ต้องการ จากนั้นน ามา
รวบรวมจัดเรียงความรู้เพื่อจัดท าเป็นคู่มือการจัดท า มคอ.2 แบบ Work Integrated Learning (WIL) 
 ๓. เมื่อฝ่ายการจัดการความรู้ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จัดท าคู่มือการจัดท า มคอ.2 แบบ Work 
Integrated Learning (WIL) เรียบร้อยแล้วก็ได้ด าเนินการเผยแพร่แบ่งปันความรู้ทั้งแบบออนไลน์คือ เผยแพร่ผ่าน 
website ของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี (https://km-baac.blogspot.com/p/work-integrated-learning-
wil.html) และเผยแพร่ด้วยการส่งเอกสารเล่มคู่มือให้แต่ละคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ปัจจัยท่ีท าให้เกิดความส าเร็จ 
 ๑. แรงผลักดันจากความต้องการของการท างานจากคณะท างานฝ่ายการจัดการความรู้ และความร่วมมือจาก
คณาจารย์ สาขาวิชานวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
 ๒. จากความส าเร็จในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ของสาขานวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ที่สามารถ
พัฒนาจนหลักสูตร WIL นี้ส าเร็จและได้รับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ผลส าเร็จของงาน 
 ๑. สามารถถอดความรู้จนผลิตเป็นคู่มือการจัดท า มคอ.2 แบบ Work Integrated Learning (WIL) ได้ส าเร็จ 
 ๒. ความรู้ในการจัดท า/พัฒนาหลักสูตรแบบ WIL ไม่สูญหายไปกับกาลเวลาที่ล่วงผ่านไปในอนาคตที่อาจท าให้
หลงลืมได้ 

/
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 ๓. เป็นแนวทางท่ีสามารถช่วยให้หลักสูตรอื่นที่คิดจะท าเป็นหลักสูตร WIL สามารถมีกรอบ/ทางเดิน ให้
สามารถท างานได้ง่ายขึ้น โดยไม่หลงทิศทางและด าเนินการได้เร็วขึ้นกว่าเดิม (จากที่ไม่เคยรู้หรือไม่รู้จะเริ่มอย่างไร) 
 

ความภาคภูมิใจ 
 ๑. เป็นการถอดบทเรียนได้องค์ความรู้จากสาขานวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ที่เป็นหลักสูตรแรกท่ี
สามารถพัฒนาหลักสูตรแบบ Work Integrated Learning (WIL) ได้ส าเร็จ 
 ๒. คู่มือนี้สามารถช่วยให้หลักสูตรอ่ืนที่สนใจน าไปปรับใช้ได้จริง ทั้งยังช่วยลดระยะเวลาในการท างานที่
เกี่ยวข้องนี้ให้รวดเร็วขึ้น เพราะมีคู่มือนี้เป็นเหมือนตัวช่วยในการท างานให้ง่ายและเร็วขึ้น. 
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แนวปฏิบัติที่ดีสู่ความส าเร็จ 
 

ชื่อผลงาน  การจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัยอย่างมีคุณภาพ 
ชื่อเจ้าของผลงาน ฝ่ายบริการวิชาการและการจัดการความรู้ 
กลุ่มงาน   การผลิตบัณฑิต 
 
ข้อมูลผลงาน (ปัญหาเดิม หรือเหตุจูงใจในการสร้างผลงาน) 
 คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เปิดสอนระดับปริญญาตรีจ านวน ๓ 
สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชานิติศาสตร์      
ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับอุดมศึกษาภายใต้การควบคุมและก ากับติดตามของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จึงมีระบบการควบคุมคุณภาพการศึกษาให้มหาวิทยาลัยสามารถ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ที่มีความเชื่อมโยง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๗๙ โดยเฉพาะในยุทธศาสตร์ที่ ๒ ของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ในเป้าประสงค์               
ที่ ๒ : สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะ
ด้าน (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ๒๕๖๐: ๒๑)  
 ภายใต้แผนการศึกษาแห่งชาติที่มุ่งเน้นให้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน  ท า ให้ ฝ่ ายบริการวิ ชาการและการจั ดการความรู้  คณะนิติ รั ฐศาสตร์          
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เล็งเห็นความส าคัญในประเด็นดังกล่าวจึงได้วางแผนจัดด าเนินโครงการ
การจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่
ดีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนจากบุคลากรภายในคณะฯ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดีจากประสบการณ์ตรงของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละบุคคลผ่านการพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน        
ทางฝ่ายบริการวิชาการและการจัดการความรู้จะน าข้อมูลส าคัญนี้ไปจัดระบบองค์ความรู้ตามวงจรการ
จัดการความรู้ ๗ ขั้นตอน สุดท้ายจึงน าองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการสกัดความรู้ที่ฝังลึกในตั วบุคคล 
(Tacit Knowledge) มาจัดท าเป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ในรูปแบบเอกสารคู่มือ
เทคนิคการจัดการความรู้แล้วน าไปเผยแพร่ผ่านระบบเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้เกิดผลต่อ
การจัดการการเรียนการสอนที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในยุคปัจจุบัน 
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วิธีด าเนินการ 
 
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
ชื่อหน่วยงาน คณะนิติรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด (KPI) เป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อ
การปฏิบัติราชการ 

 “การผลิต
บัณฑิตและ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) บัณฑิตมี
คุณลักษณะตาม
มาตรฐานชาติ
และสากล 
๒) อาจารย์ได้รับ
การพัฒนา
ทางด้านวิชาการ 
การวิจัยและ
เทคโนโลยี  
 
 

- มีเทคนิคการ
จัดการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพ 
- มีเทคนิคการ
จัดท าต ารา
วิชาการ 
- มีเทคนิคการ
จัดท าเอกสาร
ประกอบการ
สอน 
-มีเทคนิคการ
เข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ  
-มีชุดความรู้
เกี่ยวกับเทคนิค
การผลิตบัณฑิต
และการวิจัย 

- มีชุดความรู้
เกี่ยวกับเทคนิค
การจัดการเรียน
การสอนที่มี
คุณภาพจ านวน 
๑ ชุด 
- มีชุดความรู้
เกี่ยวกับเทคนิค
การจัดท าต ารา
วิชาการจ านวน 
๑ ชุด 
- มีชุดความรู้
เกี่ยวกับเทคนิค
การจัดท า
เอกสาร
ประกอบการ
สอน  จ านวน ๑ 
ชุด 
- มีชุดความรู้
เกี่ยวกับเทคนิค
การเข้าสู่
ต าแหน่งทาง
วิชาการจ านวน 
๑ ชุด 
-มีการเผยแพร่
คู่มือเกี่ยวกับ
เทคนิคการผลิต
บัณฑิตและการ
วิจัย 

- เทคนิคการจัดการเรียน
การสอนที่มีคุณภาพ 
ส่งผลให้การจัดการเรียน
การสอนมีความ
หลากหลาย สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้กับ
นักศึกษาในรายวิชาต่างๆ 
ได้ 
- เทคนิคการจัดท าต ารา
วิชาการเป็นการรวบรวม
แนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับ
การจัดท าต าราวิชาการที่
ถูกต้องตามรูปแบบ 
สามารถน าต าราวิชาการ
ที่มีคุณภาพไปยืนขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ  
และยังเป็นประโยชน์ต่อ
การการเรียนการสอน
เพราะมีต าราที่เกิดข้ึน
จากการรวบรวมของ
อาจารย์ผู้สอนโดยตรง 
ส่งผลการจัดการเรียน
การสอนมีคุณภาพมาก
ขึ้น 
- เทคนิคการจัดท า
เอกสารประกอบการสอน
เป็นการรวบรวมแนว
ปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการ
จัดท าเอกสาร
ประกอบการสอนใน
รายวิชาที่ผู้สอน
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ด าเนินการสอนอยู่อย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดสื่อ
การสอนที่มีความ
สอดคล้องต่อผู้เรียน และ
ยังสามารถน าไปยื่นขอ
ต าแหน่งทางวิชาการได้ 
- เทคนิคการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 
เป็นการรวบรวมแนว
ปฏิบัติที่ดีจากผู้ที่มี
ประสบการณ์ในการยื่น
ขอต าแหน่งทางวิชาการ
ของคณะนิติรัฐศาสตร์ 
ส่งผลให้คณะนิติ
รัฐศาสตร์เกิดการเรียนรู้
อย่างหลากหลายและมี
อาจารย์ที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการในอัตราที่
สูงขึ้น 
- มีชุดความรู้เกี่ยวกับ
เทคนิคการผลิตบัณฑิต
และการวิจัยวิจัยเป็นการ
รวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี 
เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้
ไปยังบุคคลภายในและ
ภายนอกองค์กร เพื่อ
ประโยชน์ต่อการพัฒนา
ระบบการศึกษาไทยให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย อุปกรณ์/ 

สิ่งสนับสนุน 
๑ 
 
 
 
 
 
 
 

     

การค้นหาความรู้/การบ่งชี้ความรู้ 
     - แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการและ
จัดการความรู้ 
     - ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้โดยการ
ท า Knowledge Mapping เพ่ือค้นหาว่าความรู้ใด
ส าคัญต่อองค์กรเรา ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด  
     - ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตบัณฑิตและการ
วิจัยอย่างมีคุณภาพ 

 
 
 
๑ สัปดาห์ 
 
 
 
 

- ประเด็นการจัดการ
ความรู้เกี่ยวกับการ
ผลิตบัณฑิตและการ
วิจัยอย่างมีคุณภาพ 
 
 
 

- หัวข้อในการจัดการ
ความรู้ตามเป้าหมาย
ตัวชี้วัดของแผนการ
จัดการความรู้ 

- คณาจารย์และ
บุคลากร คณะ
นิติรัฐศาสตร์ 
- ฝ่ายบริการ
วิชาการและการ
จัดการความรู้ 

- โน้ตบุ๊ก 
- สมุดบันทึก 
- ผู้ช่วยจด
บันทึก 
-เครื่อง
บันทึกเสียง 
-กระดาษ 
-ปากกาเคมี  

๒ การสร้างและแสวงหาความรู้ 
     - เริ่มการจัดการความรู้ในการประชุมหัวหน้า
ฝ่ายและคณะผู้บริหารทุกวันพุธของสัปดาห์ 
     - จัดการความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียน
การสอนที่มีคุณภาพ โดยให้อาจารย์ในคณะร่วม
แลกเปลี่ยนเทคนิคการสอนทั้ง ๓ สาขาวิชา 
     - จัดการความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการจัดท าต ารา
วิชาการ โดยให้อาจารย์ในคณะที่มีความเชี่ยวชาญ
มาแลกเปลี่ยนและให้คณาจารย์ในคณะมาร่วม
เรียนรู้ 
     - จัดการความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการจัดท า

 
 
 
 
 
 
 
 
๑ เดือน 

- จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
- แลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ตามประเด็น
ของการสร้างและการ
แสวงหาความรู้ 
- ประสบการณ์การ
ถ่ายทอดโดยตรงจากผู้
ร่วมกิจกรรม 
- องค์ความที่เป็น
ความรู้ชัดแจ้งหรือเป็น

- จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 
- ประเด็นในการ
แลกเปลี่ยนองค์
ความรู้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
- ได้รับประสบการณ์
การถ่ายทอดโดยตรง
จากผู้ร่วมกิจกรรม 
- ได้รับองค์ความที่

- คณาจารย์และ
บุคลากร คณะ
นิติรัฐศาสตร์ 
- ฝ่ายบริการ
วิชาการและการ
จัดการความรู้ 

- โน้ตบุ๊ก 
- สมุดบันทึก 
- ผู้ช่วยจด
บันทึก 
-เครื่อง
บันทึกเสียง 
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เอกสารประกอบการสอนโดยให้อาจารย์ในคณะที่มี
ความเชี่ยวชาญมาแลกเปลี่ยนและให้คณาจารย์ใน
คณะมาร่วมเรียนรู้ 
     -จัดการความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้จาก
ประสบการณ์ของอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการ
ยืนขอต าแหน่งแล้วมาร่วมถ่ายทอดเทคนิค เคล็ดลับ
และวิธีการที่เป็นประโยชน์ 
     -ในกระบวนการจัดการความรู้อาจจะต้องมีการ
จับเวลาในการแลกเปลี่ยน เพ่ือให้สิทธิทุกคนในการ
ได้แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน 

ลายลักษณ์อักษร เป็นความรู้ชัดแจ้ง
หรือเป็นลายลักษณ์
อักษร 

๓ การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
    - จัดข้อมูลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ง่าย
ต่อการเข้าถึงข้อมูล โดยจัดท าเป็นรูปเล่ม
ประกอบด้วย สารบัญ แบ่งหัวข้อ และจ าแนกเนื้อหา
ในรายละเอียดให้ชัดเจน 

 
 
 
 
๑ เดือน 

-มีรูปเล่มที่
ประกอบด้วยสารบัญ 
แบ่งหัวข้อ และจ าแนก
เนื้อหาในรายละเอียด
ให้ชัดเจน 
- มีเล่มสมบูรณ์ครบ
ตามหัวข้อที่จัดการ
ความรู้ 

-มีองค์ประกอบต่างๆ 
ของเล่มคู่มือที่
ครบถ้วน 
- มีเล่มสมบูรณ์ครบ
ตามหัวข้อที่จัดการ
ความรู้ 

- คณาจารย์และ
บุคลากร คณะ
นิติรัฐศาสตร์ 
- ฝ่ายบริการ
วิชาการและการ
จัดการความรู้ 

- โน้ตบุ๊ก 
- สมุดบันทึก 
- ผู้ช่วยจัด
ข้อมูล 
 

๔ ประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 
    - ฝ่ายบริการวิชาการและการจัดการความรู้
แต่งตั้งคณะกรรมการประมวลผลและกลั่นกรอง
ความรู้ เพื่อตรวจสอบข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้มี

 
 
 
 

๒ สัปดาห์ 

- มีคณะกรรมการ
ประมวลผลและ
กลั่นกรองความรู้ 
ครบทุกประเด็นในการ

- มีคณะกรรมการ
ประมวลผลและ
กลั่นกรองความรู้  

- คณะกรรมการ
ประมวลผลและ
กลั่นกรอง
ความรู้  

- โน้ตบุ๊ก 
- ผู้ช่วยจัด
ข้อมูล 
-แบบรายงาน 
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ภาษาท่ีอ่านอย่างเข้าใจง่าย ครบถ้วน ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ 

จัดการความรู้  

๕  การเข้าถึงข้อมูล 
    - ฝ่ายบริการวิชาการและการจัดการความรู้
ก าหนดวิธีการเข้าถึงข้อมูล ไว้ ๒ แบบ ได้แก่  วิธี
แรกเป็นการป้อนความรู้ วิธีที่สอง คือ การให้โอกาส
เลือกใช้ความรู้ ถ้าผู้ที่มีประสบการณ์แล้วแต่มีความ
ต้องการเพิ่มเติมความรู้จะใช้วิธีการให้โอกาสเลือกใช้
ความรู้ แต่หากเป็นมือใหม่จะใช้วิธีการป้อนความรู้ 

 
 
 
 

๒ สัปดาห์ 

- แบ่งปันฐานความรู้ไป
ยังกลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วย 
คณาจารย์ บุคลากร
คณะนิติรัฐศาสตร์ และ
สาธารณะ 

- มีการกระจายการ
เข้าถึงข้อมูลทั้ง ๒ วิธี 
ได้แก่ วิธีแรกเป็นการ
ป้อนความรู้ให้กับ
บุคลากร วิธีที่สองคือ 
การให้โอกาสเลือกใช้
ความรู้ 

- คณาจารย์และ
บุคลากร คณะ
นิติรัฐศาสตร์ 

- โน้ตบุ๊ก 
- คู่มือฯ 

๖ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
    - ฝ่ายบริการวิชาการและการจัดการความรู้ได้
จัดท าเป็นเอกสารคู่มือเผยแพร่ภายในคณะ/ 
เผยแพร่ผ่าน Facebook กลุ่มคณาจารย์คณะนิติ
รัฐศาสตร์ เว็บไซต์คณะฯ ริ้งเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ด 
และเผยแพร่ไปยังคณะอ่ืนๆ รวมไปถึงมหาวิทยาลัย
อ่ืนๆ ในเขตใกล้เคียง 
 

 
 
 
 

๒ สัปดาห์ 

- คณาจารย์และ
บุคลากรในคณะฯ 
สามารถน าองค์ความรู้
ไปใช้ประโยชน์ได้ 
-มีช่องทางการเผยแพร่
ข้อมูลที่หลากหลาย 

- คณาจารย์และ
บุคลากรในคณะฯ 
สามารถน าองค์
ความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้ 
 - มีช่องทางการ
เผยแพร่ข้อมูล ๕ 
ช่องทาง 

- คณาจารย์และ
บุคลากรใน 
คณะนิติ
รัฐศาสตร์ 

- โน้ตบุ๊ก 
- ระบบเว็บไซต์ 
-ชุดความรู้ฯ 

๗ การเรียนรู้ 
      - ฝ่ายบริการวิชาการและการจัดการความรู้ได้
น าเสนอเอกสารคู่มือที่ เป็นชุดความรู้ที่ผ่านการ
แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ในระดับสาขาและระดับ
คณะแล้ว จากนั้นมีการปรับปรุงกระบวนหรือและ
เทคนิคให้เกิดประสิทธิภาพในการน าไปใช้ และเสนอ

 
 
เผยแพร่จน
ครบวงรอบ 
๑ ปี 

- จ านวนคณาจารย์
และบุคลากรในคณะฯ/
ต่างคณะ สามารถน า
องค์ความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้ 

- น าไปใช้ประโยชน์
ครบทุกเรื่อง 

- คณาจารย์และ
บุคลากรใน 
คณะนิติ
รัฐศาสตร์ 

-ชุดความรู้ ฯ 
-แบบติดตาม
การใช้ประโยชน์ 
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ต่อคณะผู้บริหารระดับคณะเพ่ือประกาศใช้ภายใน
คณะ  เ ผ ยแพร่ ใ น ร ะดั บ  มห า วิ ท ย าลั ย แล ะ
สาธารณชนต่อไป 
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 รายงานผลกิจกรรมการจัดการความรู้ตามแผนและกระบวนการจัดการความรู้ 
 
  - รอบในการด าเนินการจัดการความรู้ 
   ครั้งที่ ๑ : ธันวาคม ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓ : มกราคม ๒๕๖๓ 
   ครั้งที่ ๒ : ธันวาคม ๒๕๖๒  ครั้งที่ ๔ : กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
 ***หมายเหตุ มีการจัดการความรู้นอกรอบในการประชุมผู้บริหารคณะและตัวแทนสาขาทุกวันพุธ 
 
  - ผลการด าเนินการจัดการความรู้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   ฝ่ายบริการวิชาการคณะนิติรัฐศาสตร์ได้ด าเนินการจัดการความรู้ตามแผนการจัดการ
ความรู้ของคณะภายใต้โครงการการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย ที่มีความสอดคล้อง
กับเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาในองค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต ดังนั้น ทางฝ่ายบริการวิชาการ
จึงได้ด าเนินการจัดการความรู้ตามแผนมากกว่า ๔ ครั้ง และมีการจัดการความรู้นอกรอบในการประชุม
ผู้บริหารคณะและตัวแทนสาขาทุกวันพุธ  เพ่ือสรุปบทเรียน ถอดองค์ความรู้  และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ต่างๆ ในการท างานที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
   ๑) ครั้งที่ ๑ (ธันวาคม ๒๕๖๒) มีการจัดการความรู้ ๔ เรื่อง ได้แก่ เทคนิคการจัดการ
เรียนการสอนที่มีคุณภาพ เทคนิคการจัดท าต าราวิชาการ เทคนิคการจัดท าเอกสารประกอบการสอน
และเทคนิคการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  โดยในการด าเนินโครงการจะด าเนินการเป็นเรื่อง ๆ        
และจับเวลาในการแลกเปลี่ยนคนละประมาณ ๓ นาท/ีรอบ จากผลการจัดการความรู้รอบแรกเป็นหัวข้อ 
“การเตรียมการและการวางแผนการท างานอย่างมืออาชีพ” พบว่า คณาจารย์สามารถถ่ายทอดความรู้
จากประสบการณ์จริงด้านต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นการสกัดความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล ส่งผลให้
เกิดการแลกเปลี่ยนแนวทางการเตรียมการและการวางแผนการท างานอย่างมืออาชีพเกี่ยวกับเทคนิค
การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ เทคนิคการจัดท าต าราวิชาการ เทคนิคการจัดท าเอกสาร
ประกอบการสอน และเทคนิคการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ   
   ๒) ครั้งที่ ๒ (ธันวาคม ๒๕๖๒) มีการจัดการความรู้ ๔ เรื่อง เป็นเรื่องเดิมที่ต่อเนื่องจาก
ครั้งที่ ๑ ในหัวข้อ “การด าเนินงานตามแผนที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ” จากผลการจัดการความรู้ใน
รอบที่สอง พบว่า ผู้เข้าร่วมได้สะท้อนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมี
ความเข้าใจในกระบวนการจัดการความรู้เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการด าเนินงานตาม
แผนที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพของเทคนิคการท างานทั้ง ๔ เรื่องตามแผนฯ 
   ๓) ครั้งที่ ๓ (มกราคม ๒๕๖๓) มีการจัดการความรู้ ๔ เรื่อง เป็นเรื่องเดิมที่ต่อเนื่องจาก
ครั้งที่ ๑-๒ ในหัวข้อ “การประเมินประสิทธิภาพการท างานอย่างเป็นระบบ” จากผลการจัดการความรู้ 
พบว่า คณะฯ สามารถพัฒนากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในครั้งที่ ๓ 
ส่งผลให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพการท างานอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้มี
กระบวนการตรวจสอบการท างานที่สมบูรณ์ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กับเรื่องที่ด าเนินการ 
   ๔) ครั้งที่ ๔ (กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) มีการจัดการความรู้ ๔ เรื่อง เป็นกิจกรรมต่อเนื่อง      
ในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนากระบวนการท างานสู่ความเป็นเลิศอย่างมืออาชีพ” จากผลการจัดการ
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ความรู้ พบว่า คณะฯ สามารถสรุปแนวทางต่างๆ จากครั้งที่ ๑-๔ ได้อย่างมีนัยส าคัญ และยังมีแนว
ทางการพัฒนากระบวนการท างานสู่ความเป็นเลิศอย่างมืออาชีพ  
   จากการด าเนินโครงการดังกล่าวส่งผลให้คณะฯ มีอาจารย์ด ารงต าแหน่งทางวิชาการใน
อัตราที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จ านวน ๑๒ คน      
จากจ านวนอาจารย์ทั้งหมด ๒๓ คน และคณะฯ ยังสามารถสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) ได้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจน
สามารถสร้างความร่วมมือในการสร้างศูนย์เรียนรู้ร่วมกับชุมชนได้ ภายหลังจากการจัดการความรู้แล้ว
เสร็จฝ่ายบริการวิชาการฯ ได้จัดท าชุดความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่รวบรวมเทคนิคการจัดการ
เรียนการสอนที่มีคุณภาพ เทคนิคการจัดท าต าราวิชาการ เทคนิคการจัดท าเอกสารประกอบการสอน 
และเทคนิคการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมีความทันสมัย           
และมีแนวปฏิบัติที่ดีที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในคณะนิติรัฐศาสตร์ 
 

ปัจจัยท่ีท าให้เกิดความส าเร็จ 
 ๑) ผู้บริหารคณะนิติรัฐศาสตร์มีนโยบายที่ส่งเสริมการให้คณาจารย์และบุคลากรที่มีต าแหน่ง
ทางวิชาการท่ีสูงขึ้น เพ่ือยกระดับขีดความสามรถในการท างานที่มีประสิทธิมากข้ึน 
 ๒) คณาจารย์และบุคลากรของคณะนิติรัฐศาสตร์มีความตื่นตัว และตระหนักถึงความส าคัญใน
การพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง 
 ๓) คณะนิติรัฐศาสตร์มีวัฒนธรรมองค์กรที่หนุนเสริมการท างานเป็นทีม โดยใช้ระบบการ
เกื้อกูลแบ่งปัน ส่งผลให้กระบวนการด าเนินงานทั้งในกิจกรรมการจัดการความรู้และการท างานด้านอ่ืนๆ 
มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
 ๔) คณะนิติรัฐศาสตร์มีแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการประชุม ปรึกษาหารือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และการสะท้อนปัญหาในการท างานกันในทุกๆ วันพุธจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร ส่งผลให้ใน         
๑ เดือนจะมีการพบปะ แลกเปลี่ยน และถอดบทเรียนกันอย่างน้อย ๔ ครั้ง 
 

ผลส าเร็จของงาน 
 ๑) มีชุดความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ คณะนิติรัฐศาสตร์ ที่รวบรวมเทคนิคต่างๆ           
ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ได้แก่ เทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
เทคนิคการจัดท าต าราวิชาการ เทคนิคการจัดท าเอกสารประกอบการสอน และเทคนิคการเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนการศึกษาชาติ 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และยุทธศาสตร์คณะนิติรัฐศาสตร์ 
 ๒) มีการเผยแพร่ชุดความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ คณะนิติรัฐศาสตร์ ที่รวบรวมเทคนิค
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ได้แก่ เทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
เทคนิคการจัดท าต าราวิชาการ เทคนิคการจัดท าเอกสารประกอบการสอน และเทคนิคการเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
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 ๓) จากการจัดการความรู้ คณะนิติรัฐศาสตร์มีอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมขึ้น    
จากเดิมมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน ๕ คน ปัจจุบันมีผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ่ิมขึ้นอีก
จ านวน ๗ คน ดังนั้น ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ของคณะนิติรัฐศาสตร์รวมทั้งสิ้น ๑๒ คน      
และปัจจุบันมีอาจารย์เตรียมการวางแผนยื่นต าแหน่งทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของคณะฯ 
ที่มีเป้าหมายว่าอาจารย์ต้องด ารงต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิงขึ้นในทุก ๆ ปี และคณะฯ ยังสามารถสร้าง
แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : 
WIL) ได้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนสามารถสร้างความร่วมมือในการสร้างศูนย์เรียนรู้ร่วมกับชุมชนได้ 
 ๔) จากการจัดการความรู้ส่งผลให้คณะนิติรัฐศาสตร์มีต าราและเอกสารประกอบการสอน      
ที่เกิดขึ้นจากการจัดท าของคณาจารย์เพ่ิมข้ึนตามจ านวนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ส่งผลให้การจัดการ
การเรียนการสอนของคณะฯ มีประสิทธิมากขึ้น เนื่องจากเป็นสื่อการสอนที่มีความสอดคล้องการ
หลักสูตรและแผนการสอน และคณะฯ ยังได้รับประโยชน์จากการรวบรวมเทคนิคการจัดการเรียนการ
สอนที่มีหลากหลายรูปแบบสามารถน าไปปรับใช้กับผู้เรียนได้กับหลายกลุ่ม 
 

ความภาคภูมิใจ 
 ๑) มีการเผยแพร่ชุดความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ของคณะนิติรัฐศาสตร์ที่รวบรวมเทคนิค
ต่างๆ อาทิ  เทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ เทคนิคการจัดท าต าราวิชาการ              
เทคนิคการจัดท าเอกสารประกอบการสอน และเทคนิคการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  ไปยังหน่วยงาน
ระดับคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
 ๒) มีการเผยแพร่คู่มือการจัดการความรู้ของคณะนิติรัฐศาสตร์ที่ รวบรวมเทคนิคต่างๆ       
อาทิ เทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ เทคนิคการจัดท าต าราวิชาการ เทคนิคการจัดท า
เอกสารประกอบการสอน และเทคนิคการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ไปยังมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ในพ้ืนที่
ใกล้เคียง “โดยมีหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ” 
 ๓) มีการเผยแพร่คู่มือการจัดการความรู้ของคณะนิติรัฐศาสตร์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตใน
โปรแกรม Facebook ของกลุ่มสาขาวิชาทั้ง ๓ สาขาวิชา และเผยแพร่ในกลุ่มของคณาจารย์และ
บุคลากรคณะนิติรัฐศาสตร์ 
 ๔) มีการเผยแพร่คู่มือการจัดการความรู้ของคณะนิติรัฐศาสตร์สู่สาธารณะ ผ่ านระบบ
อินเตอร์เน็ตในเว็บไซต์ของคณะนิติรัฐศาสตร์ และริ้งเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ด  
 ๕) สามารถสร้างศูนย์เรียนรู้บุญนิยมร้อยเอ็ดอโศกร่วมกับชุมชน เพ่ือเป็นสถานที่ฝึกอบรมแก่
ชุมชนและเป็นศูนย์เรียนรู้แก่นักศึกษา 
 ๖) สามารถสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการท างาน 
(Work Integrated Learning : WIL) ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้ศักยภาพจากชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้
การท างานของนักศึกษา 
 ๗) จากการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ พบว่า คณะนิติรัฐศาสตร์           
มีคะแนนประเมินเก่ียวกับการจัดการความรู้และการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีอยู่ในระดับดีมาก 
 ๘) คณะนิติรัฐศาสตร์ได้รับรางวัลแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความส าเร็จ ด้านการผลิตบัณฑิต      
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
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แนวปฏิบัติที่ดีสู่ความส าเร็จ 
 

ชื่อผลงาน ระบบ I - Thesis 
 

เจ้าของผลงาน  
 คุณชีวรัตน์  ศีลพันธุ์ ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ประจ ำบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด 
 

กลุ่มของผลงาน  
 กลุ่มกำรผลิตบัณฑิต 
ข้อมูลผลงาน (ปัญหำเดิม หรือเหตุจูงใจในกำรสร้ำงผลงำน) 
  บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด ได้ก ำหนดประเด็นควำมรู้ แต่ละเป้ำหมำยของกำรจัดกำร
ควำมรู้ที่สอดคล้องกับหน่วยงำนทีท่ี่ครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงำน โดยในกำรในกำรประชุมบุคลำกรประจ ำบัณฑิต
วิทยำลัย สมัยสำมัญ ครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 4 มีนำคม  2562  ทีป่ระชุมมีมติในกำรพิจำรณำและระบุประเด็นกำร
จัดกำรควำมรู้และเป้ำหมำย เพ่ือจัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2562 
 โดยได้ก ำหนดประเด็นควำมรู้เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ และพันธกิจของบัณฑิตวิทยำลัย โดยคัดเลือกควำมรู้ที่
จ ำเป็นที่สุดและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์หน่วยงำนเพื่อจัดท ำแผนพัฒนำให้แก่บุคลำกร  ได้แก่ ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต : 
กำรก ำกับ ติดตำมและตรวจสอบ กำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์ให้สำมำรถส ำเร็จกำรศึกษำได้ตำมแผนกำรจัดกำรศึกษำของ
หลักสูตรทุกหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษำ ตำมที่หลักสูตรแต่ละหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษำได้ก ำหนดไว้ให้เป็นไป
ตำมกรอบระยะเวลำและถูกตำมแบบฟอร์มกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์ เพ่ือส่งผลต่อกำรส ำเร็จกำรศึกษำของนักศึกษำโดย
กำรน ำระบบ i-Thesis ที่ได้รับกำรพัฒนำมำตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2561 น ำมำพัฒนำต่อยอดจำกกำรด ำเนินงำนให้มีควำม
ต่อเนื่องในทุก ๆปี 

 ดังนั้นบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด จึงได้มีมติก ำหนดประเด็นส ำคัญในกำรจัดกำรควำมรู้ได้แก่ 
ระบบ  i – Thesis เพ่ือก ำกับติดตำม ช่วยเหลือให้กระบวนกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำเป็นไปอย่ำงมีระบบและ
ส่งผลต่อกำรส ำเร็จกำรศึกษำของนักศึกษำ  ซึ่งบัณฑิตวิทยำลัยมีมติมอบหมำยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สัจธรรม  พรทวี
กุล และคุณชีวรัตน์  ศีลพันธุ์ เป็นผู้รับผิดชอบและได้ก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำนดังกล่ำว ได้แก่ ผู้บริหำร 
บุคลำกร บัณฑิตวิทยำลัย อำจำรย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษำและนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำของแต่ละคณะ ได้ร่วมกัน
ด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ของบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด ต่อไป 

  

วิธีด าเนินการ 
      ในการด าเนนิการดังกล่าวได้ด าเนินการโดยใช้หลักการจัดการความรู้ ๖ ประการ ดังนี้ 
 ๑. การก าหนดความรู้หลักจ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัย 
  จำกมติท่ีประชุมของบัณฑิตวิทยำลัยสมัยสำมัญ ครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 4 มีนำคม  2562  มีมติให้
ด ำเนินกำรระบุประเด็นกำรจัดกำรควำมรู้และเป้ำหมำย เพ่ือจัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัย
รำชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2562 โดยได้ก ำหนดประเด็นควำมรู้เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ และพันธกิจของบัณฑิต
วิทยำลัย โดยคัดเลือกควำมรู้ที่จ ำเป็นที่สุดและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์หน่วยงำนเพื่อจัดท ำแผนพัฒนำให้แก่บุคลำกร  
ได้แก่ ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต : กำรก ำกับ ติดตำมและตรวจสอบ กำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์ให้สำมำรถส ำเร็จกำรศึกษำได้ตำม
แผนกำรจัดกำรศึกษำของหลักสูตรทุกหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษำ เป็นประเด็นควำมรู้หลัก โดยกำรพัฒนำระบบ 
i- Thesis ที่ได้พัฒนำมำระบบมำแล้วตั่งแต่ปี ๒๕๖๑ เพ่ือน ำมำต่อยอดและปรับปรุงสู่กำรน ำไปใช้และบริกำรแก่ 
คณำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่และนักศึกษำทุกคนที่เก่ียวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำในระดับบัณฑิตศึกษำ 
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 ๒. การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 
  จำกมติท่ีประชุมและข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประจ ำบัณฑิต คณำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและ
อำจำรย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษำรวมทั้งนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ เกี่ยวกับกระบวนกำรก ำกับ ติดตำม วิทยำนิพนธ์
ของนักศึกษำที่จะส ำเร็จกำรศึกษำที่มีควำมล้ำช้ำ ส่งผลต่ออนุมัติกำรส ำเร็จกำรศึกษำของนักศึกษำไม่บรรลุตำม
เป้ำหมำยของหลักสูตรต่ำง ๆ  มติที่ประชุมจึงมอบหมำยให้ทำงบัณฑิตวิทยำลัย พิจำรณำหำแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือแก้ไข
ปัญหำดังกล่ำว ดังนั้นในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ บัณฑิตวิทยำลัยโดยกำรน ำของท่ำนคณบดีจึงได้ไปศึกษำดูงำนระบบกำร
บริหำรจัดกำรวิทยำนิพนธ์ พบว่ำ บัณฑิตวิทยำลัยมหำวิทยำลัยมหำสำรคำมได้ใช้ระบบ e- Thesis ซึ่งเป็นระบบก ำกับ
ติดตำมวิทยำนิพนธ์ที่มีประสิทธิภำพ ทำงบัณฑิตวิทยำลัยจึงมีมติที่จะน ำระบบดังกล่ำวมำใช้ โดยกำรส่งเจ้ำหน้ำที่และ
คณำจำรพร้อมทั้งผู้บริหำรระดับบัณฑิตศึกษำ ไปอบรมกำรใช้ระบบดังกล่ำว ณ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำมและเสริมด้วย
กำรไปศึกษำดูงำน ณ บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ซึ่งก็ได้ใช้ระบบดังกล่ำวเช่นกัน อีกทั้งมีกำรประสำน
ไปยัง Uni Net ผู้พัฒนำระบบดังกล่ำวในกำรให้ค ำแนะน ำในกำรติดตั้งระบบและกำรใช้ระบบดังกล่ำว  
 ๓. การปรับปรุงดัดแปลงหรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน  
  จำกกำรด ำเนินงำนในปี ๒๕๖๑ จำกกำรอบรม ศึกษำดูงำนและประสำนงำนไปยังบริษัทเจ้ำของระบบ 
พบปัญหำในด้ำนควำมพร้อมของมหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ดในกำรติดตั้งและใช้ระบบ ด้วยข้อจ ำกัดทั้งงบประมำณ
และควำมพร้อมด้ำนอุปกรณ์ที่รองรับกำรใช้งำนผ่ำนระบบ Internet ของมหำวิทยำลัย ดังนั้นบัณฑิตวิทยำลัยจึงได้มีกำร
ประชุมเพ่ือหำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำว ที่ประชุมมีมติว่ำเรำจะพัฒนำระบบดังกล่ำวเองโดยกำรประยุกต์ตำม
ระบบ e-Thesis เป็นระบบ i-Thesis ของเรำเอง ด้วยบริบทของจ ำนวนนักศึกษำและพ้ืนที่กำรใช้งำนระบบ Internet
ตำมควำมเป็นจริงของเรำมีพ้ืนที่ไม่มำกหนักและจ ำนวนนักศึกษำมีจ ำนวนไม่มำกเท่ำกับมหำวิทยำลัยอื่น ๆ ที่ใช้ระบบ 
e-Thesis อีกทั้งเรำมีบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำระบบและเข้ำใจระบบดังกล่ำวพอสมควรจำกกำรไปศึกษำดู
งำนและทดลองใช้ดังกล่ำว ได้แก่ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ เชียวชำญ ยำงศิลำ มติที่ประชุมของคณะกรรมกำรบริหำรบัณฑิต
วิทยำลัยได้มอบหมำยให้ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ เชียวชำญ ยำงศิลำ ด ำเนินกำรพัฒนำระบบ i – Thesis ขึ้นและมอบหมำย
ให้ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สจัธรรม พรทวีกุลและคุณชีวรัตน์ ศีลพันธุ์ เป็นผู้ประสำนงำนด ำเนินด ำเนินกำรโครงกำรให้
ส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้  
 ๔. การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 
  จำกกำรด ำเนินงำนพัฒนำระบบ i- Thesis ต้องอำศัยควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรพัฒนำระบบของผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ เชียวชำญ ยำงศิลำ และควำมแม่นย ำในกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวกับกำรก ำกับติดตำม แก้ไข วิทยำนิพนธ์
ของคุณชีวรัตน์ ศีลพันธุ์ โดยคุณชีวรัตน์ ศีลพันธ์ ได้สร้ำงระบบและข้ันตอนในกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยำนิพนธ์ทั้งหมดตั้งแต่กำรส่งเค้ำโครงจนถึงกำรส ำเร็จกำรแก้ไขวิทยำนิพนธ์ตำมมติกรรมกำรสอบปำกเปล่ำและกำร
ส่งวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตำมเกณฑ์และแบบฟอร์มของบัณฑิตวิทยำลัยจนถึงกำรขออนุมัติกำรส ำเร็จมำใช้เป็น
แนวทำงหลักในกำรพัฒนำระบบ i-Thesis โดยท่ำนผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ เชียวชำญ ยำงศิลำเป็นผู้ออกแบบระบบให้
สอดคล้องกับกำรด ำเนินงำนของบัณฑิตวิทยำลัยต่อไป ซึ่งส่งผลต่อกำรพัฒนำคู่มือวิทยำนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษำให้
สอดคล้องและรองรับต่อกำรใช้ระบบดังกล่ำว (คู่มือคู่มือกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษำ ฉบับปรับปรุง
ออนไลน์ผ่ำนเว็บไซต์ www.graduate.reru.ac.th/ ) 
 ๕. การน าประสบการณ์จากการท างานและการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสกัด  
“ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 
  จำกกำรพัฒนำระบบ i-Thesis สำมำรถพัฒนำร่ำงระบบถึง ๕ ร่ำง โดยทุกร่ำงของระบบที่พัฒนำขึ้นจะต้อง
น ำเสนอต่อที่ประชุมของคณำจำรย์ประจ ำหลักสูตร อำจำรย์ผู้สอน เจ้ำหน้ำที่ ผู้บริหำรของบัณฑิตวิทยำลัยทุกครั้งเพ่ือ
ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไขให้ระบบดังกล่ำวสอดคล้องกับกำรด ำเนินงำนให้มำกท่ีสุด โดยกำรก ำหนดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้ำหมำย โดยกำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกควำมรู้ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง 
(tacit knowledge) เพ่ือค้นหำแนวปฏิบัติที่ดีตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลำกร
กลุ่มเป้ำหมำยที่ก ำหนด โดยได้ร่วมแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนปัญหำ กับผู้บริหำร บุคลำกร บัณฑิตวิทยำลัย 
อำจำรย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษำและนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำของแต่ละคณะ มำร่วมกับพิจำรณำปรับปรุงและวำง
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แผนกำรด ำเนินงำนกำรจัดท ำคู่มือกำรใช้งำนระบบ i – Thesis และทำงแนวกำร ก ำกับ ติดตำมและตรวจสอบ กำร
จัดท ำรูปเล่มวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำในแต่ละสำขำผ่ำนระบบดังกล่ำว ให้ได้ตำมกรอบระยะเวลำและถูกต้องตำม
แบบฟอร์มของคู่มือกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์ ซึ่งจะส่งผลต่อกำรส ำเร็จกำรศึกษำในระยะเวลำที่ก ำหนด จนสำมำรถพัฒนำ
ระบบ i-Thesis ที่สมบูรณ์ตำมมติและควำมเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องที่สุด พัฒนำเป็นคู่มือกำรใช้ผ่ำนเว็ปไซค์ของบัณฑิต
วิทยำลัยในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ และให้นักศึกษำที่เข้ำเรียนในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ต้องใช้ระบบดังกล่ำวทุกคน  
(คู่มือกำรใช้ระบบ i-Thesis ออนไลน์ผ่ำนเว็บไซค์ https://grad.reru.ac.th/2019/Page_iThesis.php ) 
 ๖. การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับไว้ใช้งานและปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่ครบถ้วน
ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้นเหมาะสมต่อการใช้งานมากที่สุด 
  จำกกำรเผยแพร่กำรใช้ระบบ i – Thesis โดยกำรจัดกำรอบรมและให้ควำมรู้โดยตรงและผ่ำนค ำแนะน ำ
ตำมคูม่ือกำรใช้ระบบที่พัฒนำขึ้น ต่อคณำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องและนักศึกษำ พบว่ำยังมีปัญหำในกำรสร้ำงควำม
เข้ำใจกำรใช้ระบบและควำมสำมำรถของกำรใช้เทคโนโลยีของคณำจำรย์และนักศึกษำบำงท่ำน ดังนั้นทำงบัณฑิต
วิทยำลัยจึงมีมติมอบให้ผู้รับผิดชอบโครงกำรดังกล่ำวได้ออกแบบคู่มือออนไลน์ในลักษณะภำพและเสียงขึ้นเพ่ืออ ำนวย
ควำมสะดวกต่อกำรสื่อสำรกับผู้ที่เก่ียวข้องในกำรใช้ระบบดังกล่ำว ผ่ำนกำรร่วมกันพิจำรณำประเด็นปัญหำของกำรใช้
ระบบในแต่ละขั้นตอน ของคณำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่และนักศึกษำ เพ่ือน ำมำออกแบบ VDO แนะน ำกำรใช้ระบบดังกล่ำว
รวมทั้งมีช่องทำงในกำรสอบถำมโดยตรงกับผู้รับผิดชอบระบบได้แก่ คุณชีวรัตน์ ศีลพันธุ์ ได้ทั้งที่ห้องท ำงำนและผ่ำน
สังคมออนไลน์และกล่องรับควำมคิดเห็นในกำรใช้ระบบดังกล่ำว (คู่มือกำรใช้ระบบ i-Thesis ออนไลน์ผ่ำนเว็บไซค์ 
https://grad.reru.ac.th/2019/Page_iThesis.php ) 
    
ปัจจัยท่ีท าให้เกิดความส าเร็จ 
 ๑. กำรก ำหนดประเด็นที่ชัดเจนที่ต้องกำรพัฒนำตำมพันธกิจของหน่วยงำน 
 ๒. กำรก ำหนดเป้ำหมำยที่ชัดเจนจำกประเด็นที่ต้องกำรพัฒนำตำมพันธกิจของหน่วยงำน 
 
 ๓. ควำมรู้และประสบกำรณ์ของ คณำจำรย์และบุคลำกรของบัณฑิตวิทยำลัย 
 ๔. ควำมรู้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ของผู้พัฒนำระบบที่เข้ำมำช่วยงำนของบัณฑิตวิทยำลัย 
 ๕. กระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรับปรุงตำมข้อคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 ๖. กำรใช้นวัตกรรมและเทคโนโลย ี
 ๗. กำรสื่อสำรหลำยช่องทำงเพ่ือเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ แนะน ำและแก้ไขปัญหำจำกกำรใช้ระบบ 
 

ผลส าเร็จของงาน 
 ๑. คู่มือคู่มือกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษำ ฉบับปรับปรุง ออนไลน์ 
 ๒. คู่มือกำรใช้ระบบ i-Thesis ออนไลน์ ทั้งที่เป็นตัวอักษรและ VDO  
 

ความภาคภูมิใจ 
 ๑. แก้ไขปัญหำกำรก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ วิทยำนิพนธ์และคุรภำพของวิทยำนิพนธ์ 
 ๒. ประหยัดงบประมำณของมหำวิทยำลัย 
 ๓. สร้ำงและพัฒนำนวัตกรรมได้ด้วยบุคคลกรของมหำวิทยำลัย 
 ๔. กำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำระบบของผู้บริหำรคณำจำรย์ บุคลำกร นักศึกษำระดับบัณฑิตวิทยำลัย  

 
หมายเหตุ 
   *** ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนำด 16 *** 
       *** แนบไฟล์รูปภำพ (ถ้ำมี) โดยไม่วำงรูปภำพใน Word *** 
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       - คู่มือคู่มือกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษำ ฉบับปรับปรุงออนไลน์ผ่ำนเว็บไซต์ 
www.graduate.reru.ac.th/ 
 
        - คู่มือกำรใช้ระบบ i-Thesis ออนไลน์ผ่ำนเว็บไซค์ 
https://grad.reru.ac.th/2019/Page_iThesis.php 
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1. ความส าคัญของผลงานและนวัตกรรมที่น าเสนอ 

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เริ่มต้นที่ประเทศจีน ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2562 
ต่อมาได้พบผู้ป่วยยืนยันในหลายประเทศทั่วโลก วันที่ 11 มีนาคม 2563 องค์การอนามัยโลกประกาศโรค COVID-
19 ระบาดใหญ่ (Pandemic) มีจ านวนผู้ป่วย และผู้เสียชีวิตเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก อย่างรวดเร็ว อัตราการ
เสียชีวิตจากโรคประมาณร้อยละ 4.2 กลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงส่วนมากเป็นผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจ าตัว เช่น 
โรคหัวใจ โรคเบาหวาน (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข , 2563) ส าหรับสถานการณ์ในประเทศไทยข้อมูล 
ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563 พบผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศไทย จ านวน 722 ราย มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และอาการ
รุนแรง 7 ราย (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2563) คนสามารถติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้ ไวรัส
สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ผ่านทางการไอ จาม สัมผัส น้ ามูก น้ าลาย ดังนั้น จึงต้องระมัดระวังไม่ให้ผู้ป่วย
ที่มีอาการทางเดินหายใจสงสัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ไปสัมผัสใกล้ชิดหรือใช้สิ่งของร่วมกันกับ
ผู้อื่น เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2563) 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดฉบับที่ 1  เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการะบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 มาตรการการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานบุคคล ตามประกาศ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวั งการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019, (COVID-19) (ฉบับบที่ 3) และ (ฉบับที่ 
5) ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 เพ่ือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ให้สามารถปฏิบัติงานและบรรเทาจากการระบาด 
รวมทั้งควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้ อไวรัสโคโรนา2019 ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ดังนี้ มาตรการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติ โดย 1) งดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนและสอบในชั้นเรียน ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม 
2563 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2563 2) อาจารย์ผู้สอนสามารถด าเนินการจัดการเรียนการสอน โดยด าเนินการผ่าน
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ระบบออนไลน์เท่านั้น 3) ให้เลื่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาทุกชั้นปีไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคจะดีขึ้น 
  คณะพยาบาลศาสตร์มีการจัดการศึกษาแบบระบบทวิภาค โดยปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาค
การศึกษาปกติ คือ ภาคต้นและภาคปลาย และจัดให้มีภาคฤดูร้อน ในภาคการศึกษาที่ 3/2562 คณะพยาบาล
ศาสตร์ยังได้จัดให้มีการเรียนการสอนในรายวิชา NUS 2303 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์รายวิชา
เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิดและหลักการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่แบบองค์รวมโดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์และกระบวนการพยาบาลในระยะวิกฤต เฉียบพลัน และเรื้อรัง ผู้ที่มีปัญหาระบบสืบพันธุ์ ระบบหายใจ 
ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบเลือด ระบบต่อมน้ าเหลืองและภูมิคุมกัน ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบประสาท 
ระบบต่อมไร้ท่อ ผู้ที่มีปัญหาการติดเชื้อ โรคอุบัติการณใหม่และโรคติดต่อซ้ า การพยาบาลฉุกเฉิน บาดเจ็บ สา
ธารณภัย และระยะท้ายของชีวิต เพ่ือให้นักศึกษาเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน 
ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และจากข้อมูลย้อนหลัง
ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา NUS 2303 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 - 2561 พบว่า มี
การจัดกิจกรรมในการเรียนการสอนในรายวิชานี้ ได้แก่ การสอบ การวิเคราะห์กรณีศึกษา และการอ่านบทความ
วิชาการ ซึ่งพบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยังเป็นการเรียนในห้องเรียน  
  ดังนั้นคณะพยาบาลศาสตร์ได้มีมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ในภาคการศึกษาที่ 3/2562 โดยจัดให้มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ รายวิชา NUS 2303 การพยาบาล
ผู้ใหญ่ 2 ซึ่งเป็นรายวิชาแรกของคณะพยาบาลศาสตร์ที่ได้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ โดย
ก่อนที่จะจัดการเรียนการสอนอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ได้ร่วมกันประชุม
เกี่ยวกับแนวทางและข้อตกลงเบื้องต้นในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เมื่อได้ข้อตกลงร่วมกันผู้รับผิดชอบ
รายวิชาได้ประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอนในกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  โดยมีการน ากระบวนการ
จัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี จัดกิจกรรมเพ่ิมพูนความรู้และเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน โดยใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพ PDCA มาพัฒนางานอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 
เพ่ือให้คณะฯมีแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในช่วงที่มีการเฝ้าระวังและควบคุมการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 และมีการเผยแพร่ผลการจัดการเรียน
การสอนทฤษฎีแบบออนไลน์ในช่วงที่มีการเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เพ่ือให้คณะฯก้าวไปสู่ความเป็นเลิศในด้านการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ต่อไป 

2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงาน 
1. เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการ

พยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่แบบองค์รวมโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และกระบวนการพยาบาลในระยะวิกฤต เฉียบพลัน 
และเรื้อรัง 

2. เพ่ือให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 
3. เพ่ือให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
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4. เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะกลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและ
เทคโนโลยี 

5. เพ่ือเฝ้าระวังการะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 
3. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นวางแผน (Plan) 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และก าหนดอาจารย์ผู้ร่วมสอน ใน

รายวิชา NUS 2303 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 
2. อาจารย์ผู้รับรายวิชาและนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ได้ร่วมกันประชุมเพ่ือหาแนวทางและข้อตกลง

เบื้องต้นในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้ก าหนดหัวข้อการสอน การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน การ

ประเมินผลการเรียนรู้ และน าเสนอ มคอ.3 ต่ออาจารย์ผู้ร่วมสอน และอาจารย์ผู้ร่วมสอนร่วมวิพากษ ์มคอ.3 
หลังจากนั้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาแก้ไข มคอ.3 ตามข้อเสนอแนะอาจารย์ผู้ร่วมสอน 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาน าเสนอ มคอ.3 วิชา NUS 2303 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 ต่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และแก้ไข มคอ.3 ตามข้อเสนอแนะจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ขั้นด าเนินการ (DO) 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาด าเนินการสร้างห้องเรียนแบบออนไลน์ (Google classroom) เพ่ือให้

อาจารย์ผู้ร่วมสอนและนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ได้เข้ามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้ปฐมนิเทศรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 ที่มีรูปแบบการจัดการเรียน

การสอนแบบออนไลน์ กฎระเบียบการเข้าเรียนแบบออนไลน์ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการประมิน
ผลการเรียนรู้ 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้ร่วมสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม มคอ.3 ที่
น าเสนอต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยจัดการเรียนการสอน 3 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 ถึง 
วันที่ 17 เมษายน 2563 แบ่งหัวข้อการเรียนการสอน 10 หัวข้อ ได้แก่ หน่วยที่ 1  การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหา
เกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ หน่วยที่ 2  การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับเต้านม หน่วยที่ 3  การพยาบาลผู้ป่วยที่มี
ปัญหาเกี่ยวกับระบบหายใจ หน่วยที่ 4  การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือด หน่วยที่ 
5  การพยาบาลผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบเลือด น้ าเหลือง  และภูมิคุ้มกัน หน่วยที่ 6  การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหา
เกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะ หน่วยที่ 7  การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาท หน่วยที่ 8 การ
พยาบาลผู้ที่มีปัญหาระบบต่อมไร้ท่อ หน่วยที่  9 การพยาบาลผู้ที่มีปัญหาการติดเชื้อ และโรคอุบัติการณ์ใหม่และ
อุบัติการณ์ซ้ า และหน่วยที่ 10  การพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย 

4. ก่อนจัดการเรียนการสอนในแต่ละหน่วยการศึกษาอาจารย์ผู้สอนในแต่ละหน่วยเช็คชื่อนักศึกษาเข้า
เรียนแบบออนไลน์ใน Google classroom ทุกครั้ง โดยนักศึกษาต้องเข้าเรียนมากกว่าร้อยละ 80 ถึงจะสิทธิใน
การสอบได ้
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5. อาจารย์ร่วมผู้สอนในรายวิชา NUS 2303 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2  ด าเนินการสอนแบบออนไลน์ตาม 
มคอ.3 และจัดกิจกรรมการเรียนตามทีไ่ด้ออกแบบร่วมกัน และผ่านมติที่ประชุมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์แต่ละหน่วยการศึกษาคือ การเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ การท าแบบฝึกหัดท้ายบทออนไลน์ การสอบย่อยแบบออนไลน์ในแต่ละหน่วย และมีการวิเคราะห์
กรณีศึกษา หน่วยที่ 3  การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบหายใจ และหน่วยที่ 8 การพยาบาลผู้ที่มีปัญหา
ระบบต่อมไร้ท่อ โดยให้นักศึกษาประชุมกลุ่มแบบออนไลน์ และให้ส่งรายงานวิเคราะห์กรณีศึกษาทาง Google 
classroom 

5. ในระหว่างที่จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้ 4 วัน อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้ประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยการซักถาม และได้เสนอต่ออาจารย์ผู้ร่วมสอนถึงกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ที่นักศึกษาต้องการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียน และจะส่งผลให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 

6. อาจารย์ผู้ร่วมสอนในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 2  ด าเนินการเรียนการสอนในแต่ละหน่วยและจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมตามข้อเสนอแนะของนักศึกษา 
และด าเนินการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้ครบ 10 หน่วย ตามแผนการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน 
ปีการศึกษา 3/2562  

 
ขั้นประเมินผล (Check) 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 2  ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน์เมื่อได้ด าเนินการเรียนการสอนได้ 4 วัน และได้น าเสนอต่ออาจารย์ผู้ร่วมสอนเพ่ือให้ได้ปรับรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ให้เหมาะสม โดยรูปแบบการเรียนการสอนที่ปรับครั้งแรกตามข้อเสนอแนะนักศึกษาคือ 
รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ควรจัดท าวิดิโอให้นักศึกษาได้ศึกษาก่อน หลังจากดูวิดิโอเสร็จอาจารย์
ผู้สอนนัดประชุม (Meeting) กับนักศึกษาเพ่ือสรุป Concept อีกครั้ง และมีการปรับเพ่ิมระยะเวลาในการท า
แบบฝึกหัดท้ายบทจากข้อละ 1 นาที ให้เพ่ิมระยะเวลาเผื่อในการที่นักศึกษาจะเข้าห้องสอบออนไลน์ประมาณ 5 -
10 นาท ี

2. อาจารย์ผู้ร่วมสอนในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 2  เขียนสรุปผลของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ
แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 แบบออนไลน์ และประเมินความพึง
พอใจของต่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และน าเสนอผลการจัดการเรียนการสอนต่อคณาจารย์คณะ
พยาบาลศาสตร์ เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในช่วงที่มีการเฝ้าระวังและควบคุมการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในภาคการศึกษา 1/2563 และน าเสนอต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
และคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

3. คณบดีได้รับการสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และตรวจสอบรายละเอียดจากแนวปฏิบัติที่ดี ในการ
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 เพ่ือน าแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์รายวิชาทฤษฎีในช่วงที่มีการเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ที่จะจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษา 1/2563 ประกาศใช้ใน Facebook, Line คณะพยาบาลศาสตร์ 
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ขั้นปรับปรุง (Acting) 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 รายงานผลการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

ที่เป็นรายวิชาแรกของคณะฯ รายงานผลการด าเนินการต่อคณาจารย์ในการประชุมของคณะพยาบาลศาสตร์ เพ่ือ
พิจารณาในการทดลองใช้แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 แบบออนไลน์  
ปัญหา อุปสรรคและแนวทางปรับปรุงพัฒนา โดยพบว่า นักศึกษาและอาจารย์ได้รับประโยชน์จากแนวปฏิบัติและ
สามารถน าไปใช้ได้จริง 

2.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้ร่วมสอนได้ ประชุมก าหนดแนวทางการพัฒนาแนวปฏิบัติที่
ดีในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 แบบออนไลน์ เพ่ือให้นักศึกษาและอาจารย์ได้มี
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในรายวิชาทฤษฎีในช่วงที่มีการเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
4. ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ได้รับ 
 4.1 ได้ห้องการเรียนแบบออนไลน์ (Google classroom) ในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 2  จ านวน 1 
ห้อง  
 4.2 ได้แบบฝึกหัดท้ายบทแบบออนไลน์ทั้ง 10 หน่วยการการเรียนรู้ 
 4.3 ได้ข้อสอบย่อยแบบออนไลน์ทั้ง 10 หน่วยการการเรียนรู้ 
 4.4 ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม (Student center) และมี
การปรับกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ตามความต้องการของผู้เรียนเพื่อให้เกิดผลการเรียนรู้มากที่สุด 
 4.5 นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะกลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและ
เทคโนโลยี และนักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา (Lifelong learning) 
 4.6 ได้แบบประเมินรายวิชาทฤษฎีในการจัดการเรียนการสอนและประเมินอาจารย์ผู้สอนแบบออนไลน์  
 4.7 ลดการใช้กระดาษในการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงทุกหน่วยการเรียนรู้เป็นแบบออนไลน์ท าให้นักศึกษา
สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา  
5. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

5.1 ผู้บริหารเห็นความส าคัญในการสนับสนุนงบประมาณในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์ให้กับอาจารย์และนักศึกษาก่อนที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 5.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้ร่วมสอนมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ที่ดี และนักศึกษามีส่วนร่วมในการหาแนวทางและข้อตกลงในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และ
เสนอแนะปัญหาและแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และนอกจากนี้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 
ที่ได้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ซ่ึงเป็นรายวิชาแรกของคณะพยาบาลศาสตร์ 
 5.3 นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการพยาบาลผู้ป่วย
ผู้ใหญ่แบบองค์รวมโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และกระบวนการพยาบาลในระยะวิกฤต เฉียบพลัน และเรื้อรัง  มี
ความรับผิดชอบต่อการเข้าเรียนแบบออนไลน์ การท าแบบฝึกหัดแบบออนไลน์ การสอบย่อยในแต่ละหน่วยแบบ
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ออนไลน์ ท าให้ไดพั้ฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมมากข้ึนและเกิดผลลัพธ์การพัฒนานักศึกษา
ตามศตวรรษที่ 21  
 
6. ผลกระทบที่เป็นประโยชน์หรือการสร้างคุณค่า 
 จากการสอบถามความเห็นของนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา NUS 2303 การพยาบาล
ผู้ใหญ่ 2 แบบออนไลน์ พบว่า 
 “การเรียนออนไลน์ท าให้ตัวนักศึกษามีความกระตือรือร้นในการเรียนและมีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา
มากขึ้น” 

“เนื้อหา ครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายวิชาและมาตรฐานการเรียนรู้ นักศึกษาจะน า
ความรู้ที่ได้รับไประยุกต์ใช้ต่อไป” 

“วิชานี้เป็นวิชาแรกที่ได้เรียนผ่านระบบออนไลน์อาจจะมีปัญหาด้านสัญญาณอินเตอร์เน็ตบ้าง แต่
อาจารย์แต่ล่ะท่านก็ได้น าไปปรับปรุงแก้ไข ซึ่งนักศึกษาถือว่าดีมาก ๆ” 
 “เป็นวิชาแรกที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์”  

“การเรียนออนไลน์ ท าให้มีความรับผิดชอบเพ่ิมขึ้น” 
“เนื้อหาวิชากระชับเข้าใจง่าย”  
“เนื้อหามีความทันสมัยกับเหตุการณ์ในปัจจุบันมาก” 

 “ส าหรับการเรียนออนไลน์ครั้งแรกเป็นที่น่าพึงพอใจในการปรับการสอนในรูปแบบใหม่ แม้จะมีปัญหา
ด้านอินเตอร์เน็ตบางครั้ง” 

“เนื้อหา ครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายวิชาและมาตรฐานการเรียนรู้ นักศึกษาจะน า
ความรู้ที่ได้รับไประยุกต์ใช้ต่อไป” 
 “การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยรวมดี” 
 “นักศึกษาได้พัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ครอบทั้ง 5 ด้าน” 
 “อาจารย์สอนสนุก นักศึกษาชอบรูปแบบที่อาจารย์สอนแบบออนไลน์”  
 “นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะกลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 
7. บทเรียนที่ได้ (Lesson Learned) 
 7.1 การมีระบบและกลไกที่ดีในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ จะท าให้เกิดการขับเคลื่อนในการ
ในการรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ที่ต่อเนื่องทั้งนักศึกษาและอาจารย์  

7.2 การสนับสนุนให้นักศึกษาได้เรียนรู้แบบออนไลน์ท าให้นักศึกษามีความรับผิดชอบมากขึ้น และเกิด
ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 5 ด้าน และสามารถต่อยอดในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
อนาคตทั้งการศึกษาต่อและการท างานได้ 
 7.3 การให้งบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอในการจัดการเรียนเพ่ือให้เกิดการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะกลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ดีทั้งสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตท าให้นักศึกษาเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
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8. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ  
8.1 เผยแพร่รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทฤษฎีแบบออนไลน์รายวิชาแรกของคณะฯ ในที่ประชุม

คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ เพ่ือเป็นแนวทางหรือแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในช่วงที่
มีการเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่จะจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษา 
1/2563  

8.2 การจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษา1/2563 ในการเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการน าแนวปฏิบัติจากผลการประเมินรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 ที่จัดการเรียนการ
สอนแบบออนลน์มาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 

8.3 การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในภาคการศึกษา1/2563 มีการน าเสนอผลการจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ในที่ประชุมคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์เป็นระยะ ๆ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในแต่ละรายวิชา เพ่ือที่จะได้น าไปเป็นแนวปฏิบัติที่
เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

8.4 การจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษา 1/2563 คณะพยาบาลศาสตร์มีการประเมินผลการเรียน
การสอนและอาจารย์ผู้สอนแบบออนไลน์ทุกรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพความส าเร็จ 
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อาจารย์ผู้ร่วมสอนประชุมเตรียมความพร้อมในการสอนวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 แบบออนไลน์ 

และทดลองใช้ระบบ Zoom  ก่อนสอนจริง 
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แนวปฏิบัติที่ดีสู่ความส าเร็จ 

ชื่อผลงาน  แนวปฏิบัติที่ดีในการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

ชื่อเจ้าของผลงาน นางสาวลัดดา คุณหงส์ 

ชื่อผู้เสนอผลงาน นางสาวลัดดา คุณหงส์ 

   หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

   สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

   โทรศัพท์ 043-556132  โทรศัพท์มือถือ 089-4153282 

   E-mail: beer606za@gmail.com 

1. ความส าคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่น าเสนอ 

 เนื่องจากคนหรือมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความซับซ้อน แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ อย่างไม่อาจจะ
น าข้อมูลจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ หรือจากการศึกษาในสัตว์ทดลองมาทดแทนได้ การวิจัยใน
มนุษย์นี้จะต้องมีผู้ยอมตนมาเป็นผู้เข้าร่วมการวิจัยซึ่งได้รับการปฏิบัติตามกระบวนการศึกษาวิจัย อัน
อาจ จะเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการเข้าร่วมการวิจัยนั้นได้ ผู้ที่ยอมตนมาเป็นผู้เข้าร่วมการวิจัย 
เป็นบุคคลที่นักวิจัยควรจะให้ความเคารพในความเป็นมนุษย์ด้วยการขอความยินยอมให้เข้าร่วมการวิจัย
ด้วยความสมัครใจ ภายหลังจากที่ได้รับข้อมูลทั้งในด้านประโยชน์และโทษที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
รวมทั้งได้รับการดูแลและป้องกันจากนักวิจัยที่จะท าให้การวิจัยนั้นมีความเสี่ยงน้อยที่สุด และให้ความ
ช่วยเหลือดูแลแก้ไขเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นจากการวิจัย หน้าที่เหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่นักวิจัย
จะต้องตระหนักและปฏิบัติเพ่ือให้สังคมมั่นใจว่าผู้ที่ยอมตนมาเข้าร่วมการวิจัย จะได้รับการพิทักษ์สิทธิ์
และสวัสดิภาพอย่างดีที่สุด 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีคณะและสถาบันต่างๆ ที่มีการวิจัยในมนุษย์ การวิจัยในแต่ละ
คณะและสถาบันมีความลึกซึ้งและรายละเอียดที่แตกต่างกัน จึงควรมีแนวคิดและวิธีการปฏิบัติที่ได้
มาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับ เพ่ือประกันคุณภาพงานวิจัยว่าได้ด าเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย ที่ให้ความ
เคารพ รวมทั้งคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมการวิจัยทุกคนอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ และ อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูก
หลักจริยธรรมการวิจัย และมีประสิทธิภาพ 
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2. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ของการด าเนินงาน 
 1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สามารถน าไป
ปฏิบัติได้อย่างถูกหลักจริยธรรมการวิจัย และมีประสิทธิภาพ 
 2.เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีความรู้ซึ่งเป็นแนวทางหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยใน
มนุษย์สามารถน าไปใช้ในเพื่อปกป้องสิทธิ และสวัสดิภาพของอาสาสมัคร 
 3.เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการศึกษาวิจัยใน
มนุษย์ การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่หลากหลายรูปแบบ และสามารถน าไปปรับใช้กับในแต่
ละโครงการได้อย่างเหมาะสม 
 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
           อาจารย์ บุคลากรที่สนใจ จ านวน  60 คน 
 

3. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการด าเนินงาน 
 
วิธีด าเนินการตามหลัก วงจร 

PDCA 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นวางแผน 
(Plan) 

- ประชุมวางแผน 
- มอบหมายภารกิจในการเตรียม
โครงการ 
- จัดเตรียมโครงการ 
- เขียนโครงการเพื่อเสนอขอ
อนุมัติโครงการ 

เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 
2561 

ขั้นด าเนินการ 
(Do) 

- แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือ
รับผิดชอบ 
- ติดต่อประสานงานหน่วยงาน
ภายในและภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์แรงงาน 
และทุนที่ใช้ในการด าเนินงาน 
- ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ อบรม
ความรู้ความเข้าใจหลักจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ สามารถน าไป
ปฏิบัติได้อย่างถูกหลักจริยธรรม
การวิจัยและมีประสิทธิภาพ
  

เดือนพฤศจิกายน 2561 – 
มกราคม 2562 
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วิธีด าเนินการตามหลัก วงจร 
PDCA 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นประเมินผล 
(Check) 

รายงานสรุปและประเมินผลการ
จัดกิจกรรมและปัญหาเมื่อเสร็จ
สิ้นโครงการ 

เดือนมกราคม 2562 – 
กุมภาพันธ์ 2562 

 
ขั้นปรับปรุง 

(Act) 
จัดส่งรายงานต่อมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ดต่อไป 

เดือนกุมภาพันธ์ 2562 – 
มีนาคม 2562 

 
 
4.  ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์ 
 การจัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ มีผู้เข้าร่วมคณะครุศาสตร์ จ านวน 31 คน คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จ านวน 17 คน 
คณะพยาบาล จ านวน 14 คน คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จ านวน 10 คน คณะนิติรัฐศาสตร์ 
จ านวน 1 คน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 1 คน  รวมทั้งสิ้น จ านวน 74 คน  
 นอกจากนี้ จากการแจกแบบสอบถามเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการการอบรม
เชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
74 คน  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จ านวน 53  คนคิดเป็นร้อยละ 71.62 มีอายุ
ระหว่าง 31-35 ปี จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 32.43 ระดับการศึกษาปริญญาโท จ านวน 64 คน คิด
เป็นร้อยละ 86.49 ผู้เข้าร่วมส่วนมากเป็นอาจารย์ จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 97.30 รายละเอียดดัง
ตารางที่ 1 
ตรารางที่ 1 แสดงระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการโดยภาพรวม  

รายการประเมิน 
 

ค่าเฉลี่ย 
 

ระดับ 
 

1.หัวข้อบรรยายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ 4.54 พอใจมากที่สุด 

2. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.50 พอใจมาก 

3. เนื้อหาสาระในการจัดโครงการตรงกับความต้องการ 4.69 พอใจมากที่สุด 
4. วิทยากรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องท่ีบรรยาย 4.70 พอใจมากที่สุด 
5. วิทยากรน าเสนอเนื้อหาสาระครบถ้วนและน่าสนใจ 4.58 พอใจมากที่สุด 

6. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี 4.74 พอใจมากที่สุด 

7. วิทยากรสามารถตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน 4.64 พอใจมากที่สุด 

8. ท่านสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัย  4.55 พอใจมากที่สุด 

9. ท่านสามารถน าความรู้ไปใช้กับการด าเนินการวิจัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.51 พอใจมากที่สุด 
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ตรารางท่ี 1 (ต่อ) แสดงระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการโดยภาพรวม 
 

รายการประเมิน 
 

ค่าเฉลี่ย 
 

ระดับ 
 

10. ท่านสามารถน าความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบการวิจัย
ตามหลักจริยธรรมการวิจัย 

4.62 พอใจมากที่สุด 

11. โดยภาพรวมท่านได้รับประโยชน์จากการในการเข้าร่วมโครงการ 4.61 พอใจมากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.60 
 

พอใจมากที่สุด 

  
 จากตารางที่ 1 พบว่า ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจด้านความพึงพอใจในการจัดโครงการอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.00 เมื่อ
พิจารณารายประเด็น พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการพึงพอใจสูงสุดคือ วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็น
อย่างดี รองลงมาคือ วิทยากรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่บรรยาย เนื้อหาสาระในการจัดโครงการตรง
กับความต้องการ วิทยากรสามารถตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ท่านสามารถน าความเข้าใจไป
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบการวิจัยตามหลักจริยธรรมการวิจัย  และโดยภาพรวมท่านได้รับประโยชน์
จากการในการเข้าร่วมโครงการ ตามล าดับ 

ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่ าที่สุด คือ ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความ
เหมาะสมรองลงมา คือ ท่านสามารถน าความรู้ไปใช้กับการด าเนินการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
หัวข้อบรรยายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ท่านสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักจริยธรรมการวิจัย และวิทยากรน าเสนอเนื้อหาสาระครบถ้วนและน่าสนใจ ตามล าดับ 
 

ภาพประกอบการอบรม 
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5.  ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 1. อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจ
หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกหลักจริยธรรมการวิจัย และมี
ประสิทธิภาพ 
 2. อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สามารถน าไปใช้เพ่ือปกป้องสิทธิ และสวัสดิ
ภาพของอาสาสมัคร 
 3. อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สามารถน าไปปรับใช้กับโครงการได้อย่าง
เหมาะสมและสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการเขียนเค้าโครงงานวิจัย 
 
6. บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)  

 1. เอกสารที่ใช้ยื่นขอจริยธรรม ดังนี้ แบบเสนอเพ่ือขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย ์แบบค าชี้แจงอาสาสมัคร (informed consent) แบบยินยอมอาสาสมัคร (consent form) 
โครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (โครงร่างการวิจัย) พร้อมประวัติ สถานที่ท างาน และความรู้ความช านาญ
ของผู้วิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เช่น แบบบันทึกข้อมูลแบบสอบถาม  แบบส ารวจ  แบบสัมภาษณ์  
แบบสังเกต  ฯลฯ เอกสารที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ (ถ้ามี) แผ่นบันทึกข้อมูลดิจิตอลของโครงการวิจัย
ทั้งหมด 
 2. การส ารวจ  สัมภาษณ์  สังเกต 

 การบันทึกข้อมูลไม่สามารถสืบเสาะถึงตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูล หรือเปิดเผยตัวตนของ
เจ้าของข้อมูล 

 ข้อมูลวิจัยไม่เก่ียวข้องกับประเด็นอ่อนไหว เช่น การกระท าผิดศีลธรรม หรือกฎหมาย 

 การเปิดเผยผลการตอบของบุคคล  ไม่ท าให้เกิดความเสี่ยงของบุคคลในการรับโทษหรือเกิด
ความเสียหายต่อร่างกาย  จิตใจ ชื่อเสียง  อาชีพการงาน  สถานภาพทางการเงิน  สิทธิ
ประโยชน์ และผลตอบแทนใด ๆ ที่พึงได้ต่อบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลหรือสถาบัน 
กลุ่มเปราะบาง ไม่สามารถตัดสินใจเองได้  

 เด็ก  ผู้เยาว์ (ต่ ากว่า 18 ปี) 

 สตรีมีครรภ์ 

 ผู้ต้องขัง  แรงงานต่างด้าว 

 ผู้ป่วยโรคติดเชื้อร้ายแรง  หรือผู้ป่วยเรื้อรัง 

 นักเรียน  นักศึกษา  ผู้ใต้บังคับบัญชา 

 ผู้ด้อยโอกาส : ขอทาน  คนพิการ  หรือหญิงขายบริการ  ฯลฯ 
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ประเด็นอ่อนไหว  

 พฤติกรรม หรือทัศนคติทางเพศ 

 การดื่มสุรา  หรือเสพยาเสพติด 

 การกระท าผิดศีลธรรม หรือกฎหมายในลักษณะอ่ืน ๆ  

 ความเจ็บป่วยทางจิตหรือโรคติดต่อที่ไม่เป็นที่ยอมรับทางสังคม เช่น HIV/AIDs, TB ฯลฯ 
จริยธรรมพื้นฐาน 10 ประการ 

 ต้องได้รับการยินยอมจากประชากรตัวอย่างในการวิจัย 

 ต้องเคารพประชากรตัวอย่างเสมือนอาจารย์ของตน  

 ต้องเก็บความลับของข้อมูลที่ได้จากประชากรตัวอย่างอย่างเคร่งครัด 

  ต้องไม่ท าให้ประชากรตัวอย่างเกิดความบีบคั้นทั้งทางกายและใจ 

  ต้องให้เกียรติผู้ร่วมวิจัยและผู้มีส่วนช่วยเหลือในการวิจัย 

  ต้องให้เกียรติในการอ้างอิงข้อมูล 

 ต้องซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ ไม่หลอกลวง ผลการวิจัยต่อสาธารณชน 

 ต้องเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ความรู้ที่ได้จากการวิจัยให้เป็นสาธารณประโยชน์  

 ต้องหลีกเลี่ยงประเด็น หรือหัวข้อวิจัยที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องงมงาย 

 ต้องให้ผู้ใช้ข้อมูลเข้าถึงข้อมูล หรือผลการวิจัยโดยง่าย  
 3. หลักการประเมินโครงการวิจัยท่ีใช้ย่ืนขอจริยธรรม  

 หลักความเคารพในบุคคล (เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นคน  การให้ความยินยอมโดยได้รับการ
บอกกล่าว  และเป็นอิสระในการตัดสินใจ และความเป็นส่วนตัวหรือรักษาความลับ  ซึ่งไม่มุ่ง
แสวงหาประโยชน์จากการวิจัยในกลุ่มคนอ่อนแอเปราะบางที่ไม่สามารถปกป้องผลประโยชน์ต่อ
ตนเองได้) 

 หลักผลประโยชน์หรือไม่ก่ออันตราย  (การชั่งน้ าหนัก ประเมินความเสี่ยง  และผลประโยชน์ที่มี
การลดความเสี่ยงน้อยที่สุด  และการสร้างประโยชน์ให้สูงสุด) 

 หลักยุติธรรม (ความเท่ียงธรรม  ความเสมอภาค) 
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ขั้นตอนการพิจารณาจริยธรรม 

 
 
7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ 
 ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สามารถน าเกียรติบัตรที่ได้รับยื่นขอพิจารณาโครงการ
จริยธรรมหรือยื่นเป็นเอกสารแนบในการส่งผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ได้ 
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แนวปฏิบัติที่ดีสู่ความส าเร็จ 
 

ชื่อผลงาน  เทคนิคการบริการวิชาการแก่สังคมอย่างมีคุณภาพ 
ชื่อเจ้าของผลงาน อาจารย์วุฒิชัย ตาลเพชร 
กลุ่มงาน   การบริการวิชาการ 
 
ข้อมูลผลงาน (ปัญหาเดิม หรือเหตุจูงใจในการสร้างผลงาน) 
 คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีแผนการด าเนินงานให้บริการวิชาการแก่
สังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพของประชาชนในท้องถิ่น รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ
ต่างๆ ทั้งในระดับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอ่ืนๆ ทั้งนี้ การบริการวิชาการนับเป็น
ภารกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อนักศึกษา บุคลากรของคณะนิติรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและชุมชนหรือสังคม โดยเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ของนักศึกษาและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้แก่ชุมชนหรือสังคมภายนอก และเป็นการช่วยพัฒนาชุมชนหรือสังคมที่อยู่
บริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยให้มีความเจริญและเข้มแข็งอย่างยั่งยืน รวมทั้งภายหลังจากการน า       
องค์ความรู้ไปถ่ายทอดแล้ว นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยยังจะได้เรียนรู้และน าข้อบกพร่อง
หรือปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการประยุกต์ใช้องค์ความรู้หรือการปฏิบัติงานจริงมาใช้เป็นประเด็นใน
การท าการศึกษาวิจัย การพัฒนาการเรียนการสอน อาทิ บทความ ต ารา หนังสือ เอกสารประกอบการ
สอนหรือหลักสูตรต่อไป 
 จากแผนกลยุทธ์คณะนิติรัฐศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑–๒๕๖๕ ในยุทธศาสตร์ที่ ๑      
ที่มุ่งเน้น “การพัฒนาท้องถิ่น” ผ่านเป้าประสงค์ส าคัญใน ๓ ประการ คือ ๑) การวิจัยเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น ๒) การบริการวิชาการด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น          
๓) การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ จึงท าให้งานบริการวิชาการแก่สังคม     
เป็นหนึ่งภารกิจที่ส าคัญในการด าเนินงานของคณะฯ ภายใต้เป้าประสงค์ “การบริการวิชาการด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น” คณะฯ มีการก าหนดกลยุทธ์ในการบริการ
วิชาการไว้ ๒ ด้าน ได้แก่ กลยุทธ์ที่ ๑ ถ่ายทอดความรู้ทางด้านกฎหมาย การเมืองการปกครอง และการ
บริหารการพัฒนาท้องถิ่น กลยุทธ์ที่ ๒ บูรณาการการถ่ายทอดความรู้ทางด้านกฎหมาย การเมืองการ
ปกครอง และการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นสู่การพัฒนานักศึกษา การพัฒนาชุมชน รวมถึงการพัฒนา
สังคม 
 การด าเนินงานบริการวิชาการแก่สังคมเป็นงานที่ต้องลงชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคงอย่า งยั่งยืน ซึ่งงานที่
ต้องลงชุมชนจ าเป็นต้องมีเทคนิคในการท างานร่วมกับชุมชนอย่างหลากหลายสามารถปรับเปลี่ยน
กระบวนการท างานตามบริบทของพ้ืนที่ได้อย่างลงตัว ดังนั้น เมื่อด าเนินการบริการวิชาการแก่สังคมแล้ว
เสร็จในแต่ละโครงการทางฝ่ายบริการวิชาการฯ จะด าเนินการจัดการความรู้ถอดบทเรียนจากการด าเนิน
กิจกรรม เพ่ือแลกเปลี่ยน เรียนรู้ สะท้อนปัญหา อุปสรรคต่างๆ จากการท างานที่ผ่านมาจนน าไปสู่การ
รวบรวมจัดระบบองค์ความรู้ตามรูปแบบวงจรการจัดการความรู้ ๗ ขั้นตอน จากนั้นได้จัดท าเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีส าหรับการบริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือประโยชน์ต่อการด าเนินโครงการในรอบปีงบประมาณ
ต่อไป และยังสามารถจัดท าเป็นชุดความรู้บริการวิชาการและการจัดการความรู้ของคณะนิติรัฐศาสตร์
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เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นแนวทางในการน าไปปรับใช้กับการบริการวิชาการ
แก่สังคมอย่างมีคุณภาพ 
  

วิธีด าเนินการ 
 
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
ชื่อหน่วยงาน คณะนิติรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ป ร ะ เ ด็ น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด (KPI) เป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อ
การปฏิบัติราชการ 

 “ก า ร พั ฒ น า
ท้องถิ่น”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) การบริการ
วิชาการด้านการ
ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
พัฒนาคุณภาพ
ชี วิ ต ข อ ง
ป ร ะ ช า ช น ใ น
ท้องถิ่น  
 

- มีเทคนิคการ
บริการวิชาการ
แก่สังคม 
- มีชุดความรู้
เกี่ยวกับเทคนิค
ก า ร บ ริ ก า ร
วิ ช า ก า ร แ ก่
สังคม 
- มีการเผยแพร่
ชุ ด ค ว า ม รู้
เกี่ยวกับเทคนิค
ก า ร บ ริ ก า ร
วิ ช า ก า ร แ ก่
สังคม 

- มี ชุ ด คว าม รู้
เกี่ยวกับเทคนิค
ก า ร บ ริ ก า ร
วิ ช า ก า ร แ ก่
สังคมอย่างน้อย
จ านวน ๑ ชุด 
-มีการเผยแพร่
ชุ ด ค ว า ม รู้
เกี่ยวกับเทคนิค
ก า ร บ ริ ก า ร
วิ ช า ก า ร แ ก่
สั ง ค ม ผ่ า น
ช่องทางต่าง ๆ 

- ชุดความรู้เกี่ยวกับ
เ ท ค นิ ค ก า ร บ ริ ก า ร
วิชาการแก่สังคมเป็นการ
ด า เ นิ น กิ จ ก ร ร เ พ่ื อ
แ ล ก เ ป ลี่ ย น  เ รี ย น รู้ 
สะท้อนปัญหา อุปสรรค
ต่างๆ จากการท างานที่
ผ่ านมาจนน า ไปสู่ การ
รวบรวมจัดระบบองค์
ความรู้ตามรูปแบบวงจร
การจั ดการคว ามรู้  ๗ 
ขั้นตอน จากนั้นจัดท า
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีส าหรับ
การบริการวิชาการแก่
สังคม เพ่ือประโยชน์ต่อ
การด าเนินโครงการใน
รอบปีงบประมาณต่อไป 
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กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย อุปกรณ์/ 

สิ่งสนับสนุน 
๑ 
 
 
 
 
 
 
 
     

การค้นหาความรู้/การบ่งชี้ความรู้ 
     - แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการและ
จัดการความรู้ 
     - ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้โดยการ
ท า Knowledge Mapping เพ่ือค้นหาว่าความรู้ใด
ส าคัญต่อองค์กรเรา ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด  
     - ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการบริการวิชาการแก่
สังคม 

 
 
 
๑ สัปดาห์ 
 
 
 
 

- ประเด็นการจัดการ
ความรู้เกี่ยวกับเทคนิค
การบริการวิชาการแก่
สังคมอย่างมีคุณภาพ 
 
 
 

- หัวข้อในการจัดการ
ความรู้ตามเป้าหมาย
ตัวชี้วัดของแผนการ
จัดการความรู้ 

- คณาจารย์และ
บุคลากร คณะ
นิติรัฐศาสตร์ 
- ฝ่ายบริการ
วิชาการและการ
จัดการความรู้ 

- โน้ตบุ๊ก 
- สมุดบันทึก 
-ผู้ช่วยจดบันทึก 
-เครื่อง
บันทึกเสียง 
-กระดาษ 
-ปากกาเคมี  

๒ การสร้างและแสวงหาความรู้ 
     - เริ่มการจัดการความรู้ในการประชุมหัวหน้า
ฝ่ายและคณะผู้บริหารทุกวันพุธของสัปดาห์ 
     - การจัดการความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการบริการ
วิชาการแก่สังคมเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้จาก
ประสบการณ์ เทคนิค เคล็ดลับและวิธีการที่เกิดจาก
ประสบการณ์ตรงของการลงพ้ืนที่ชุมชนเพ่ือออก
บริการวิชาการแก่สังคม  
     - ในกระบวนการจัดการความรู้อาจจะต้องมีการ
จับเวลาในการแลกเปลี่ยน เพ่ือให้สิทธิทุกคนในการ
ได้แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน 

 
 
 
 
๑ เดือน 

- จ า น ว น ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม 
- แลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ ตามประเด็น
ของการสร้างและการ
แสวงหาความรู้  
- ก า ร ถ่ า ย ท อ ด
ประสบการณ์โดยตรง
จากผู้ร่วมกิจกรรม 
- อ ง ค์ ค ว า ม ที่ เ ป็ น
ความรู้ชัดแจ้งหรือเป็น

- จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 
- ป ร ะ เ ด็ น ใ น ก า ร
แ ล ก เ ป ลี่ ย น
สอดคล้ อ งกั บ กา ร
ส ร้ า ง แ ล ะ ก า ร
แสวงหาความรู้ 
- ได้รับประสบการณ์
การถ่ายทอดโดยตรง
จากผู้ร่วมกิจกรรม 

- คณาจารย์และ
บุคลากร คณะ
นิติรัฐศาสตร์ 
- ฝ่ายบริการ
วิชาการและการ
จัดการความรู้ 

- โน้ตบุ๊ก 
- สมุดบันทึก 
- ผู้ช่วยจด
บันทึก 
-เครื่อง
บันทึกเสียง 
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ลายลักษณ์อักษร - ได้รับองค์ความที่
เป็นความรู้ ชัดแจ้ ง
หรือเป็นลายลักษณ์
อักษร 

๓ การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
    - จัดข้อมูลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ง่าย
ต่ อ ก า ร เ ข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล  โ ดยจั ดท า เ ป็ น รู ป เ ล่ ม
ประกอบด้วย สารบัญ แบ่งหัวข้อ และจ าแนกเนื้อหา
ในรายละเอียดให้ชัดเจน 

 
 
 
๑ เดือน 

-มี รู ป เ ล่ ม ที่
ประกอบด้วยสารบัญ 
แบ่งหัวข้อ และจ าแนก
เนื้อหาในรายละเอียด
ให้ชัดเจน 
- มีเล่มสมบูรณ์ครบ
ตามหั วข้ อที่ จั ดกา ร
ความรู้ 

-มีองค์ประกอบต่างๆ 
ข อ ง เ ล่ ม คู่ มื อ ที่
ครบถ้วน 
- มีเล่มสมบูรณ์ครบ
ตามหัวข้อที่จัดการ
ค ว า ม รู้ จ า น ว น  ๑ 
เรื่อง 

- คณาจารย์และ
บุคลากร คณะ
นิติรัฐศาสตร์ 
- ฝ่ายบริการ
วิชาการและการ
จัดการความรู้ 

- โน้ตบุ๊ก 
- สมุดบันทึก 
- ผู้ช่วยจัด
ข้อมูล 
 

๔ ประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 
    - ฝ่ายบริการวิชาการและการจัดการความรู้
แต่งตั้งคณะกรรมการประมวลผลและกลั่นกรอง
ความรู้ เพ่ือตรวจสอบข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้มี
ภาษาท่ีอ่านอย่างเข้าใจง่าย ครบถ้วน ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ 

 
 
๒ สัปดาห์ 

- มี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ป ร ะ ม ว ล ผ ล แ ล ะ
กลั่นกรองความรู้ 

- มี คณะกรรมการ
ป ร ะ ม ว ล ผ ล แ ล ะ
กลั่นกรองความรู้ 
ครบทุกประเด็นใน
การจัดการความรู้ 

- คณะกรรมการ
ประมวลผลและ
ก ลั่ น ก ร อ ง
ความรู้  

- โน้ตบุ๊ก 
- ผู้ ช่ ว ย จั ด
ข้อมูล 
-แบบรายงาน 

๕  การเข้าถึงข้อมูล 
    - ฝ่ายบริการวิชาการและการจัดการความรู้
ก าหนดวิธีการเข้าถึงข้อมูล ไว้ ๒ แบบ คือ  วิธีแรก
เป็นการป้อนความรู้ วิธีที่สองคือ การให้โอกาส
เลือกใช้ความรู้ ถ้าผู้ที่มีประสบการณ์แล้วแต่มีความ

 
 
๒ สัปดาห์ 

- แบ่งปันองค์ความรู้ไป
ยั ง ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย 
คณาจารย์  บุคลากร
คณะนิติรัฐศาสตร์ และ

- มีการกระจายการ
เข้าถึงข้อมูลทั้ง ๒ วิธี 
ได้แก่ วิธีแรกเป็นการ
ป้ อนความรู้ ใ ห้ กั บ
บุคลากร วิธีที่สองคือ 

- คณาจารย์และ
บุคลากร คณะ
นิติรัฐศาสตร์ 

- โน้ตบุ๊ก 
- ชุดความรู้ฯ 
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ต้องการเพิ่มเติมความรู้จะใช้วิธีการให้โอกาสเลือกใช้
ความรู้ แต่หากเป็นมือใหม่จะใช้วิธีการป้อนความรู้ 

สาธารณะ การให้โอกาสเลือกใช้
ความรู้ 

๖ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
    - ฝ่ายบริการวิชาการและการจัดการความรู้ได้
จัดท า เป็น เอกสารคู่มือ เผยแพร่ภายในคณะ / 
เผยแพร่ผ่าน Facebook กลุ่มคณาจารย์คณะนิติ
รัฐศาสตร์ เว็บไซต์คณะฯ ริ้งเอกสารผ่านคิวอาร์โค้ด  
และเผยแพร่ไปยังคณะอ่ืนๆ รวมไปถึงมหาวิทยาลัย
อ่ืนๆ ในเขตใกล้เคียง 
 

 
 
 
๒ สัปดาห์ 

- คณาจารย์และ
บุ ค ล า ก ร ใ น ค ณ ะ ฯ 
สามารถน าองค์ความรู้
ไปใช้ประโยชน์ได้ 
-มีช่องทางการเผยแพร่
ข้อมูลที่หลากหลาย 

- ค ณ า จ า ร ย์ แ ล ะ
บุคลากร ในคณะฯ 
ส า ม า ร ถ น า อ ง ค์
ค ว า ม รู้ ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ได ้
- มี ช่ อ ง ท า ง ก า ร
เ ผ ย แ พร่ ข้ อ มู ล  ๕ 
ช่องทาง 

- คณาจารย์และ
บุ ค ล า ก ร ใ น 
ค ณ ะ นิ ติ
รัฐศาสตร์ 

- โน้ตบุ๊ก 
- ระบบเว็บไซต ์
-ชุดความรู้ฯ 

๗ การเรียนรู้ 
      - ฝ่ายบริการวิชาการและการจัดการความรู้ได้
น าเสนอเอกสารคู่มือที่ เป็นชุดความรู้ที่ผ่านการ
แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ในระดับสาขาและระดับ
คณะแล้ว จากนั้นมีการปรับปรุงกระบวนหรือและ
เทคนิคให้เกิดประสิทธิภาพในการน าไปใช้ และเสนอ
ต่อคณะผู้บริหารระดับคณะเพ่ือประกาศใช้ภายใน
คณะ  เ ผ ยแพร่ ใ น ร ะดั บ  มห า วิ ท ย าลั ย แล ะ
สาธารณชนต่อไป 

 
 
เผยแพร่จน
ครบวงรอบ 
๑ ปี 

- จ านวนคณาจารย์
และบุคลากรในคณะฯ/
ต่างคณะ สามารถน า
อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ได ้

- สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- คณาจารย์และ
บุ ค ล า ก ร ใ น 
ค ณ ะ นิ ติ
รัฐศาสตร์ 

-ชุดความรู้ฯ 
-แ บ บ ติ ด ต า ม
การใช้ประโยชน์ 
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 รายงานผลกิจกรรมการจัดการความรู้ตามแผนและกระบวนการจัดการความรู้ 
 
  - รอบในการด าเนินการจัดการความรู้ 
   ครั้งที่ ๑ : ธันวาคม ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓ : มกราคม ๒๕๖๓ 
   ครั้งที่ ๒ : ธันวาคม ๒๕๖๒  ครั้งที่ ๔ : กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
 ***หมายเหตุ มีการจัดการความรู้นอกรอบในการประชุมผู้บริหารคณะและตัวแทนสาขาทุกวันพุธ 
 
  - ผลการด าเนินการจัดการความรู้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   ฝ่ายบริการวิชาการคณะนิติรัฐศาสตร์ได้ด าเนินการจัดการความรู้ เกี่ยวกับเทคนิคการ
บริการวิชาการแก่สังคมอย่างมีคุณภาพ ที่มีความสอดคล้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาใน
องค์ประกอบที่ ๓ ดังนั้น ทางฝ่ายบริการวิชาการจึงได้ด าเนินการจัดการความรู้ตามแผนการบริการ
วิชาการในระดับคณะมากกว่า ๔ ครั้ง และมีการจัดการความรู้นอกรอบในการประชุมผู้บริหารคณะและ
ตัวแทนสาขาทุกวันพุธ เพ่ือสรุปบทเรียน ถอดองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ ในการ
ท างานที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
   ๑) ครั้งที่ ๑ (ธันวาคม ๒๕๖๒) มีการจัดการความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการบริการวิชาการ
แก่สังคมอย่างมีคุณภาพ โดยในการด าเนินการจัดการความรู้จะมีการจับเวลาในการแลกเปลี่ยนคนละ
ประมาณ ๓ นาที/รอบ การจัดการความรู้รอบแรกในหัวข้อ “การเตรียมการและการวางแผนการบริการ
วิชาการแก่สังคมอย่างมีคุณภาพ” พบว่า ผู้เข้าร่วมสามารถแลกเปลี่ยนได้อย่างลงตัว เนื่องจากเป็นการ
ตั้งประเด็นการแลกเปลี่ยนที่สอดคล้องการกระบวนการท างานจริงของผู้เข้าร่วม ซึ่งในขั้นเตรียมการและ
การวางแผนเป็นการน าเสนอเก่ียวกับการเลือกพ้ืนที่ชุมชน การส ารวจความต้องการรับบริการของชุมชน 
การเลือกประเด็นที่จะบริการวิชาการ การเตรียมพร้อมกับชุมชน การประสานงานและเทคนิคอ่ืนๆ ที่อยู่
ในขั้นการวางแผน 
   ๒) ครั้งที่ ๒ (ธันวาคม ๒๕๖๒) มีการจัดการความรู้ในหัวข้อ “เทคนิคการด าเนินงาน
ตามแผนบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ” จากผลการจัดการความรู้ในรอบที่สอง พบว่า มีการ
แลกเปลี่ยน ถ่ายทอดเทคนิควิธีการเกี่ยวกับการด าเนินการตามแผนบริการวิชาการที่เป็นขั้นตอนในการ
ลงมือปฏิบัตินับว่าเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญที่สุดในการบริการวิชาการ เพราะเป็นขั้นตอนที่ต้ องใช้
เทคนิคและเคล็ดลับต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ซึ่งในการจัดการความรู้ครั้งนี้ได้อธิบายถึงการด าเนิน
กิจกรรมร่วมกับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ผู้น าทางความเชื่อ ผู้อาวุโส ผู้เชี่ยวชาญ
และ ประชาชนในชุมชน 
   ๓) ครั้ งที่  ๓ (มกราคม ๒๕๖๓ ) มีการจัดการความรู้ ในหัวข้อ “การประเมิน
ประสิทธิภาพการท างานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม” จากผลการจัดการความรู้ พบว่า การลง
ชุมชนจ าเป็นต้องมีการประเมินสถานการณ์เป็นระยะ ๆ เพราะต้องปรับปรุงกระบวนการท างานตาม
สถานการณ์อยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การบริการชุมชนอย่างมืออาชีพผู้ให้บริการต้องปรับตัวให้เข้ากับชุมชน
เพ่ือให้ชุมชนเกิดความไว้วางใจ เมื่อชุมชนให้ความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วการด าเนินกิจกรรมจะได้รับการ
อ านวยความสะดวกจากชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ  
   ๔) ครั้งที่ ๔ (กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) มีการจัดการความรู้ในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนา
กระบวนการท างานบริการวิชาการแก่สังคมสู่ความเป็นเลิศ” จากผลการจัดการความรู้ พบว่า ภายหลัง
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จากการสิ้นสุดกระบวนการด าเนินกิจกรรมทีมผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องร่วมกันถอดบทเรียนครั้ง
สุดท้ายจากการด าเนินงาน เพ่ือสะท้อนปัญหา อุปสรรค จุดแข็ง จุดอ่อนจากการด าเนินกิจกรรมเพ่ือ
วางแผนกระบวนการท างานในครั้งต่อไปอย่างมีคุณภาพ 
 จากการจัดการความรู้ เกี่ยวกับการบริการวิชาการแก่สังคมส่งผลให้คณะนิติรัฐศาสตร์           
มีการถอดบทเรียนจากการท างานอย่างเป็นระบบน าไปสู่การวางแผนการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมขึ้น และยังเป็นการรวบรวมเทคนิคที่จ าเป็นต่อการลงชุมชนที่สามารถน าไปปรับใช้กับการด าเนิน
โครงการต่าง ๆ ที่ด าเนินการร่วมกับชุมชนได้อย่างมืออาชีพ อีกทั้งยังสามารถน าข้อมูลต่าง ๆ มาจัดท า
เป็นคู่มือการบริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือเผยแพร่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีแก่สาธารณชน  
 

ปัจจัยท่ีท าให้เกิดความส าเร็จ 
 ๑) คณะผู้บริหารคณะนิติรัฐศาสตร์มีนโยบายที่ส่งเสริมการให้คณาจารย์และบุคลากรมีส่วน
ร่วมในการออกบริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือให้คณะฯ เป็นแหล่งเรียนรู้คู่ชุมชน และเป็นมหาวิทยาลัย
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
 ๒) คณาจารย์และบุคลากรของคณะนิติรัฐศาสตร์ให้ความส าคัญต่อการท างานด้านการบริการ
วิชาการแก่สังคม เพราะเป็นภาระงานที่สอดคล้องกับความเป็นศาสตร์ของคณะฯ ที่ต้องศึกษาเรียนรู้
ชุมชน เพื่อเป็นพื้นที่กรณีศึกษาเรียนรู้ให้กับนักศึกษาในหลักสูตร 
 ๓) คณาจารย์ในคณะนิติรัฐศาสตร์มีระบบเครือข่ายทางสังคมที่ดี ส่งผลให้การท างานด้านการ
บริการวิชาการเกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งทุกโครงการที่คณะฯ ขอความร่วมมือไปยังชุมชนจะ
ได้รับการตอบรับจากเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 
 ๔) คณะนิติรัฐศาสตร์มีแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการประชุม ปรึกษาหารือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และการสะท้อนปัญหาในการท างานกันในทุกๆ วันพุธจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งใน ๑ เดือนจะมี
การพบปะ แลกเปลี่ยน และถอดบทเรียนกันอย่างน้อย ๔ ครั้ง ส่งผลคณะฯ มีกระบวนการท างานที่เป็น
ระบบมากขึ้น 
 

ผลส าเร็จของงาน 
 ๑) มีชุดความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการบริการวิชาการแก่สังคมอย่างมีคุณภาพ เป็นรวบรวมองค์
ความรู้จากตัวบุคคล และสาระความรู้จากการถอดบทเรียนในการด าเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชน เพ่ือเป็น
บทเรียนจากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานจริง ส่งผลให้งานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม              
มีประสิทธิภาพมากขึ้นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และยุทธศาสตร์           
คณะนิติรัฐศาสตร์ ที่ให้ความส าคัญกับการเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 ๒) มีการเผยแพร่ชุดความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการบริการวิชาการแก่สังคมอย่างมีคุณภาพ      
เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในรูปแบบ
เอกสาร และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเว็บไซต์ 
 ๓) จากการจัดการความรู้ คณะนิติรัฐศาสตร์ ส่งผลให้คณะฯ สามารถด าเนินโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง และการให้บริการเกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมตามการวางแผนบริการ
วิชาการ เช่น เกิดแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาป่าชุมชนดงหันต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ           
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จังหวัดร้อยเอ็ด ในการออกบริการวิชาการในปีแรก และเกิดแผนที่ทรัพยากร แผนที่ชุมชน แผนที่ปฏิทิน
การผลิตในปีที่สอง เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้องค์ความรู้และประสบการณ์ขยายพ้ืนที่ในการ
ให้บริการวิชาการไปที่ชุมชนร้อยเอ็ดอโศกอ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ๔) จากการด าเนินโครงการบริการวิชาการและการจัดการความรู้ท าให้คณะนิติรัฐศาสตร์      
มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน ส่งผลให้เกิดความร่วมมือกับชุมชนอย่างยั่งยืนและเป็นพ้ืนที่บริการ
วิชาการอย่างต่อเนื่องจนน าไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกันระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด 
 

ความภาคภูมิใจ 
 ๑) มีการเผยแพร่คู่มือเทคนิคการบริการวิชาการแก่สังคมอย่างมีคุณภาพของ               
คณะนิติรัฐศาสตร์ที่ ไปยังหน่วยงานระดับคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
 ๒) มีการเผยแพร่คู่มือเทคนิคการบริการวิชาการแก่สังคมอย่างมีคุณภาพของ                 
คณะนิติรัฐศาสตร์ ไปยังมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ใกล้เคียง “โดยมีหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จาก
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ” 
 ๓) มีการเผยแพร่คู่มือเทคนิคการบริการวิชาการแก่สังคมอย่างมีคุณภาพของ                
คณะนิติรัฐศาสตร์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในโปรแกรม Facebook ของกลุ่มสาขาวิชาทั้ง ๓ สาขาวิชา 
และเผยแพร่ในกลุ่มของคณาจารย์และบุคลากรคณะนิติรัฐศาสตร์ 
 ๔) มีการเผยแพร่คู่มือเทคนิคการบริการวิชาการแก่สังคมอย่างมีคุณภาพของ                
คณะนิติรัฐศาสตร์สู่สาธารณะ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในเว็บไซต์ของคณะนิติรัฐศาสตร์ และริ้งเอกสาร
ผ่านระบบคิวอาร์โค้ด 
 ๕) จากการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ พบว่า คณะนิติรัฐศาสตร์          
มีคะแนนประเมินในองค์ประกอบที่ ๓ ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมอยู่ใน “ระดับดีมาก” สะท้อนให้
เห็นว่าคณะฯ มีการวางแผน มีระบบ กลไก และมีการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ๖) คณะนิติรัฐศาสตร์สามารถจัดการความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการให้บริการวิชาการแก่สังคม   
จนสามารถบริการวิชาการแก่สังคมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ   
จังหวัดร้อยเอ็ด “โดยเทศบาลต าบลท่าม่วงได้มีหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ตอบกลับมาที่คณะฯ” 
 ๗) สามารถสร้างศูนย์เรียนรู้บุญนิยมร้อยเอ็ดอโศกร่วมกับชุมชน เพ่ือเป็นสถานที่ฝึกอบรมแก่
ชุมชนและเป็นศูนย์เรียนรู้แก่นักศึกษา 
 ๘) คณะนิติรัฐศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศ แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศสู่ความส าเร็จ ด้านการบริการ
วิชาการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
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แนวปฏิบัติที่ดีสู่ความส าเร็จ 

 

ชื่อผลงาน. คู่มือการปฏิบัติงานหลักเรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
เจ้าของผลงาน นางสาวเพียงเพ็ญ..สุทธิประภา 
ต าแหน่ง..........เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป............................... 
 

กลุ่มของผลงาน  
๑) กลุ่มการผลิตบัณฑิต 
๒) กลุ่มการวิจัย 
๓) กลุ่มการบริการวิชาการ 
๔) กลุ่มท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๕) กลุ่มการประกันคุณภาพ 

  ๖)  กลุ่มการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
 
ข้อมูลผลงาน (ปัญหาเดิม หรือเหตุจูงใจในการสร้างผลงาน) 
................การเบิกจ่ายภายในคณะมีความล่าช้าและไม่เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินเอกสารผู้รับผิดชอบเกิด 
ความสับสนในตัวเอกสารและผู้ปฏิบัติงานแทนไม่เข้าใจในกระบวนการเบิกจ่าย.................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
  

วิธีด าเนินการ 
 ๑. ........อธิบายถึงเส้นทางการเดินเอกสาร..............................................................................................  
 ๒. .........จ านวนระยะเวลาในเส้นทางเอกสาร.........................................................................................  
 ๓. .........รายละเอียดเอกสารประกอบที่และข้อความในเอกสาร............................................................. 
 

ปัจจัยท่ีท าให้เกิดความส าเร็จ 
 ๑. ..........ท าให้ผู้รับผิดชอบมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งข้ึน..................................................................... 
 ๒. ..........ท าให้เอกสารที่ใช้ประกอบการเบิกจ่ายได้ครบตามจ านวน...................................................... 
 ๓. ..........ท าให้การปฏิบัติงานประสบความส าเร็จเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น............. 
 

ผลส าเร็จของงาน 
 ๑. ...........ผู้รับผิดชอบมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น............................................................................. 
 ๒. ...........เอกสารที่ใช้ประกอบการเบิกจ่ายได้ครบตามจ านวน.............................................................. 
 ๓. ...........การปฏิบัติงานประสบความส าเร็จเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น..................... 
 

ความภาคภูมิใจ 
 ๑. ...........คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีสามารถเบิกจ่ายได้ทันตามเวลาที่ก าหนด.............................. 
 ๒. ...........ได้รับรางวัลการปฏิบัติงานที่ดีสู่ความเป็นเลิศของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี................ 
 ๓. ...........ได้รับรางวัลการปฏิบัติงานที่ดีสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด..................... 
 

  *** ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 *** 
     *** แนบไฟล์รูปภาพ (ถ้ามี) โดยไม่วางรูปภาพใน Word *** 



44 
แนวปฏิบัติที่ดีสู่ความส าเร็จ 

 

ชื่อผลงาน แนวปฏิบัติที่ดีด้านการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยและการเบิกจ่ายเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย                        
และงานสร้างสรรค์ 

เจ้าของผลงาน (คนเดียวหรือเป็นกลุ่มก็ได้) นางสาวพรทิวา  สารจันทร์    ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
 

กลุ่มของผลงาน  
๑) กลุ่มการผลิตบัณฑิต 
๒) กลุ่มการวิจัย 
๓) กลุ่มการบริการวิชาการ 
๔) กลุ่มท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๕) กลุ่มการประกันคุณภาพ 
๖) กลุ่มการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 

 
ข้อมูลผลงาน (ปัญหาเดิม หรือเหตุจูงใจในการสร้างผลงาน) 
 
 ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการส่งเสริม
สนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้มีศักยภาพในการวิจัยที่มีคุณภาพมาตรฐานมีการ
สนับสนุนการน าเสนอผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งสถาบันวิจัยฯได้มีฝ่ายการเงินที่ดูแลเรื่องการเบิกจ่าย
เงินทุนวิจัยและการเบิกจ่ายเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้กับนักวิจัย  ดังนั้นสถาบันวิจัยและ
พัฒนาจึงมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยและเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

 
ด้านการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย 
วิธีด าเนินการ  

๑. มีการจัดประชุมชี้แจงให้กับนักวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการเบิกจ่ายโครงการวิจัยเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยประเภทเงินอุดหนุนวิจัย พ.ศ.2556 

 ๒. มีการติดตามรายงานความก้าวหน้างานวิจัยทุกรายไตรมาส 
 ๓. มีการรายงานการเบิกจ่ายเงินวิจัยทุกรายไตรมาสเสนอผู้บริหาร 
 
ปัจจัยท่ีท าให้เกิดความส าเร็จ  
 ๑. นักวิจัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานวิจัยและแนวทางการเบิกจ่ายเงินวิจัยมากข้ึน 
 ๒. นักวิจัยสามารถท าโครงการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 ๓. ให้ค าปรึกษาแนะน าการด าเนินการเบิกจ่ายทุนวิจัยให้กับนักวิจัยได้อย่างถูกต้อง 
 
ผลส าเร็จของงาน  
 ๑. มีคู่มือการบริหารงานให้กับนักวิจัยและมีแผนผังขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินให้กับนักวิจัย 

2. นักวิจัย มีความรู้ในการด าเนินการเบิกจ่ายโครงการวิจัยให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
 ๒. นักวิจัยมีการรายงานความก้าวหน้าให้กับผู้บริหารทราบได้ 
 ๓. นักวิจัยสามารถท าโครงการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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ความภาคภูมิใจ  
 
 ๑. นักวิจัยสามารถเบิกจ่ายเงินวิจัยได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดและถูกต้อง ตามระเบียบฯ 
 ๒. นักวิจัยสามารถส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้กับสถาบันวิจัยฯภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 
ด้านการเบิกจ่ายเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
  วิธีด าเนินการ  

๑. สถาบันวิจัยฯ มีการด าเนินการจัดท าแบบฟอร์มการขอเบิกเงินรางวัลโดยผ่านคณบดีของแต่ละคณะ               
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ พ.ศ.2556           

 ๒. สถาบันวิจัยฯ มีการประกาศเชิญชวนให้แต่ละคณะส่งผลงานตีพิมพ์ 
๓. สถาบันวิจัยฯมีการจัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการ 
4. มีการสรุปผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์แต่ละคณะเสนอต่อผู้บริหาร 

 5. มีการรายงานการเงินการเบิกจ่ายค่าตีพิมพ์เสนอต่อผู้บริหารทุกๆสิ้นเดือน 
 6. มีการรวบรวมข้อมูลการเบิกจ่ายค่าตีพิมพ์เพ่ือไว้ตอบประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย 
 

ปัจจัยท่ีท าให้เกิดความส าเร็จ 
๑. มีข้ันตอนการด าเนินการเบิกจ่ายเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
2. ให้ค าปรึกษาแนะน าการเบิกจ่ายเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
3. มีการตรวจสอบบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ 

ผลส าเร็จของงาน  
1. ไดมี้ข้อมูลในการรายงานผลการเบิกจ่ายเงินรางวัลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เสนอผู้บริหาร 
2. มีผลงานตีพิมพ์แต่ละคณะมีจ านวนเพ่ิมมากข้ึน 

 
 ความภาคภูมิใจ  

๑. นักวิจัยมีขวัญและก าลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยต่อไป  
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ขั้นตอนการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย งวดที่ 1  

 สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 

 

ล าดับ 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 

เอกสารประกอบ 

 

รายละเอียดงาน 

1 

 

 

 

   

 

 

 

 

1. แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกจา่ย
เงินทุนวิจัย งวดที่ 1 

 

นักวิจยักรอกแบบฟอร์มขออนุมัติ
เบิกจ่ายเงินทุนวจิัย                        

ที่สถาบันวิจยัและพัฒนา           

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกจา่ย
เงินทุนวิจัย 

- สัญญารับทุนอุดหนุนการวจิัย 

- ใบส าคัญรับเงิน 

- ส าเนาบัตรประชาชน 

- ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร 

เจ้าหน้าที่การเงินของสถาบันวจิัยฯ 
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 
เพื่อน าเสนอต่อผู้บริหารพจิารณา 

3 

 

 

 

 

 

 

อนุมัติ 

3. ด าเนินการตัดยอดในระบบฝา่ย
แผนและงบประมาณ 

 

เจ้าหน้าที่การเงินของสถาบันวจิัยฯ 

ตัดยอดในระบบฝ่ายแผนและ
งบประมาณ 

4  

 

 

4.ขึ้นหน้างบเบิกจ่ายใบส าคัญรับ
เงิน 

เจ้าหน้าที่การเงินของสถาบันวจิัยฯ
ส่งชุดเบิกให้กับฝ่ายการเงิน
มหาวิทยาลัย 

5 

 

 

 

 

 

5 ส าเนาบัญชีเงินฝากของนักวิจยั เจ้าหน้าที่การเงินมหาลัยโอนเงิน
เข้าบัญชีนักวจิัย 

6 

 

 6.ส าเนาใบน าฝากของธนาคาร เจ้าหน้าที่การเงินฯ แจ้ง
รายละเอียดการโอนเงินให้นักวิจยั
ทราบ  

 

 

 

รับแบบฟอร์มขออนุมัติ
เบิกจ่ายเงินกองทุนวิจัย 

 

แก้ไขเอกสาร 

เจ้าหน้าที่
การเงินของ
สถาบันวิจยัฯ 
ตรวจสอบ

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

เสนอแบบฟอร์มบันทกึขออนุมัติ
เบิกจ่ายเงินทุนวจิัย ให้ผู้บริหาร

พิจารณาอนุมัต ิ

เสนอฝ่ายการเงิน 

โอนเงินเข้าบัญชีนักวจิัย 

แจ้งผลการเบิกจา่ย 

ให้กับนักวิจัย 

สิ้นสุ
ด

เริ่มต้
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ขั้นตอนการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย งวดที่ 2   
สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 

ล าดับ 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 

เอกสารประกอบ 

 

รายละเอียดงาน 

1 

 

นักวิจยัรายงานความกา้วหน้างานวจิัย 

 

1.บันทึกรายงานความกา้วหนา้
งานวิจัยงวดที ่1พร้อมรายงานการ
เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 

เจ้าหน้าที่ลงรับเอกสาร 

 

2 

 

เจ้าหน้าที่สถาบันวจิัย ฯตรวจสอบและท าบันทึกแจ้ง
คณะกรรมการติดตามความกา้วหน้า 

2.บันทึกแจ้งคณะกรรมการติดตาม
ความก้าวหนา้ 

เจ้าหน้าที่ท าบันทึกเสนอคณะกรรมการ
ติดตามความก้าวหนา้ของนักวิจัย โดยส่ง
ให้แต่ละคณะพิจาณา ภายใน 7 วัน 

   3 

 

เสนอผลการพิจารณารายงานความก้าวหน้าเสนอต่อผู้บริหาร 

 

3.บันทึกแจ้งประธานคณะกรรมการ
ติดตามความก้าวหนา้  

 

 

เจ้าหน้าที่รวบรวมสรุปผลการพจิารณา
จากคณะกรรมการติดตามความกา้วหนา้
เสนอประธานคณะกรรมการติดตาม
ความก้าวหนา้ เพื่ออนุมัติการเบิกจ่าย
เงินงวดที่ 2 ต่อไป 

  4    

 

 

 

4. แบบฟอร์มบันทกึขออนุมัติ
เบิกจ่ายเงินทุนวจิัยงวดที่ 2 

- ด าเนินการตัดยอดในระบบฝ่ายแผน
และงบประมาณ 

นักวิจยักรอกแบบฟอร์มขออนุมัติเบกิจ่าย
เงินทุนวิจัยที่สถาบันวิจยัและพัฒนา    

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกจ่าย
เงินทุนวิจัย 

- หลักฐานการใช้จ่ายเงินงวดที่ 1 
(ใบเสร็จรับเงิน/ใบส าคัญรับเงิน 

- ใบส าคัญรับเงิน 

- ส าเนาบัตรประชาชน 

- ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร 

เจ้าหน้าที่การเงินของสถาบันวจิัยฯ 
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เพื่อ
น าเสนอต่อผู้บริหารพิจารณา 

3 

 

 

 

 

 

 

 

3. ด าเนินการตัดยอดในระบบฝา่ย
แผนและงบประมาณ 

 

เจ้าหน้าที่การเงินของสถาบันวจิัยฯ ตัด
ยอดในระบบฝ่ายแผนและงบประมาณ 

ไม่ผ่าน 

เจ้าหน้าที่
การเงินของ
สถาบันวิจยัฯ 
ตรวจสอบ

 

แก้ไขเอกสาร 

เสนอแบบฟอร์มบันทกึขออนุมัติ
เบิกจ่ายเงินทุนวจิัยงวดที่ 2 

เสนอผู้บริหาร 

ผ่าน 

เสนอแบบฟอร์มขออนุมัติ
เบิกจ่ายเงินทุนวจิัย ให้ผู้บริหาร

พิจารณาอนุมัต ิ
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4  

 

 

4.ขึ้นหน้างบเบิกจ่ายใบส าคัญรับเงิน เจ้าหน้าที่การเงินของสถาบันวจิัยฯส่งชุด
เบิกให้กับฝ่ายการเงินมหาวิทยาลัย 

5 

 

 

 

 

 

5 ส าเนาบัญชีเงินฝากของนักวิจยั เจ้าหน้าที่การเงินมหาลัยโอนเงินเข้าบัญชี
นักวิจยั 

 

 

 6.ส าเนาใบน าฝากของธนาคาร เจ้าหน้าที่การเงินฯ แจ้งรายละเอยีดการ
โอนเงินให้นักวิจยัทราบ  

 

 

 

เสนอฝ่ายการเงิน 

โอนเงินเข้าบัญชีนักวจิัย 

แจ้งผลการเบิกจา่ย 

ให้กับนักวิจัย 

สิ้นสุ
ด
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ขั้นตอนการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย งวดที่ 3 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 

 

ล าดับ 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 

เอกสารประกอบ 

 

รายละเอียดงาน 

1 นักวิจยัน าส่งร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ านวน 1 เล่ม เสนอ
ผู้บริหารเพื่อตรวจสอบพร้อมปรับแก้ไข 

1.บันทึกส่งร่างรายงานวิจยัฉบบั
สมบูรณ์ จ านวน 1 เล่ม 

เจ้าหน้าที่ลงรับเอกสาร 

2 นักวิจยัปรับแก้ไขตามผู้บริหารเสนอแนะ  2.บันทึกส่งรายงานวจิัยที่ปรับแก้ไข
แล้ว 

เจ้าหน้าที่ลงรับเอกสาร 

3 

 

 

นักวิจยัส่งรูปเล่มงานวิจัยที่สมบูรณ์ จ านวน 10 เล่ม และ ซีดี 2 
แผ่น พร้อมบทความงานวจิัยที่เขียนตามรูปแบบของสถาบันวิจยัฯ 
ภายใน 90 วันหลังจากรับเงินงวดที่ 2 

3.บันทึกส่งรูปเล่มงานวิจัยที่
สมบูรณ์ จ านวน 10 เล่ม และ ซีดี 
2 แผ่น พร้อมบทความงานวจิัยที่
เขียนตามรูปแบบของสถาบันวิจัยฯ 

เจ้าหน้าที่ลงรับเอกสาร 

 

4    

 

 

 

4 แบบฟอร์มบันทกึขออนุมัติ
เบิกจ่ายเงินทุนวจิัยงวดที่ 2 

 

เจ้าหน้าที่เสนอผู้บริหารเพื่อ
พิจารณาอนุมัติการเบิกจา่ยเงินงวด
ที่ 3  

 

5  

 

 

 

5.  แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกจ่าย
เงินกองทุนวิจัย 

- หลักฐานการใช้จ่ายเงินงวดที่ 2 ,3 
(ใบเสร็จรับเงิน/ใบส าคัญรับเงิน) 

 - ใบส าคัญรับเงิน 

- ส าเนาบัตรประชาชน 

- ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร 

- บทความวิจยัที่เขียนตามรูปแบบ 

 

เจ้าหน้าที่การเงินของสถาบันวจิัยฯ 
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 
เพื่อน าเสนอต่อผู้บริหารพจิารณา 

6  

 

 

 

6 ด าเนินการตัดยอดในระบบฝ่าย
แผนและงบประมาณ 

 

เจ้าหน้าที่การเงินของสถาบันวจิัยฯ 

ตัดยอดในระบบฝ่ายแผนและ
งบประมาณ 

 

แก้ไขเอกสาร 

เสนอแบบฟอร์มบันทกึขอ
อนุมัติเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย 
งวดที่ 3 เสนอผู้บริหาร 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

เจ้าหน้าที่
การเงินของ
สถาบันวิจยัฯ 

ผ่าน 

เสนอแบบฟอร์มขออนุมัติ
เบิกจ่ายเงินทุนวจิัย                      

เสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัต ิ
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7  

 

 

 

 

7.ขึ้นชุดเบิกจ่ายหนา้งบใบส าคัญ เจ้าหน้าที่การเงินของสถาบันวจิัยฯ
ส่งชุดเบิกให้กับฝ่ายการเงิน
มหาวิทยาลัย 

8 

 

 

 

 

 

 

8.ส าเนาบัญชีเงินฝากของนักวจิัย เจ้าหน้าที่การเงินมหาลัยโอนเงิน
เข้าบัญชีนักวจิัย 

9 

 

 9.ส าเนาใบน าฝากของธนาคาร เจ้าหน้าที่การเงินฯ แจ้ง
รายละเอียดการโอนเงินให้นักวิจยั
ทราบ  

 

 

 

เสนอฝ่ายการเงิน 

โอนเงินเข้าบัญชีนักวจิัย 

แจ้งผลการเบิกจา่ย 

ให้กับนักวิจัย 

สิ้นสุ
ด
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ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์   

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 

 

 

 

ล าดับ 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 

เอกสารประกอบ 

 

รายละเอียดงาน 

1 

 

 

 

   

 

 

 

1.แบบค าขอเบิกเงินรางวัลการ
เผยแพร่ผลงานวิจยัฯ พร้อมบันทกึ
ข้อความเสนออธิการบดี 

เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบเอกสาร
ของนักวิจยั 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.บันทึกขออนุมัติเบิกเงินรางวัล
พร้อมแนบเอกสารประกอบ 

- ใบส าคัญรับเงิน 

- ส าเนาบัตรประชาชน 

- ส าเนาสมุดบัญช ี

- บทความวิจยัที่ได้รับตีการตีพิมพ ์

- ใบเสร็จค่าตีพิมพ ์

- แบบตอบรับการตีพิมพ ์

เจ้าหน้าที่เสนอผู้บริหารโดยผ่าน
รองผู้อ านวยการและผูอ้ านวยการ 

3  3.นักวิจัยส่งบันทึกที่ได้รับอนุมัติส่ง
สถาบันวิจยั 

เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบ 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 6 บันทึกขอถอนเงินเพื่อเบิกเงิน
รางวัลให้กับนักวิจยั 

 

 

เจ้าหน้าที่การเงินจัดท าบันทึกขอ
ถอนเงินเพื่อเบิกเงินรางวัลให้กับ
นักวิจยั 

5 

 

 

 

 

 7.ส าเนาใบน าฝากนักวิจยั เจ้าหน้าที่การเงินเบิกจ่ายให้กับ
นักวิจยัและแจ้งให้นักวจิัยทราบ 

นนนนนน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

นักวิจยักรอกแบบฟอร์มค าขอ
เบิกเงินรางวัลการเผยแพร่ฯ 

เจ้าหน้าที่การเงิน
ของสถาบันวจิัยฯ 
ตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
เอกสาร 

 เสนอให้ผู้บริหาร
พิจารณาอนุมัต ิ

เสนอฝ่ายการเงินเพื่อท าบันทกึ
ขอถอนเงินเพื่อเบิกเงินรางวัล
ให้กับนักวิจัยเสนอผู้บริหาร 

โอนเงินเข้าบัญชีนักวจิัย 

สิ้นสุ
ด

เริ่มต้
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รูปภาพประกอบ 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เชิญนักวิจัยเข้าร่วมประชุมเพ่ือรับฟังแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการ ของหน่วยงาน และ
ชี้แจงแนวทางการจัดสรรงบประมาณ และขั้นตอน  การยื่น ค าของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์           
วิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2564  ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. ห้องประชุม                   
รองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลงานตีพิมพ์และ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ” โดย ผศ.ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ ท่านอธิการบดีได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ วันที่ 
๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม A ชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วิทยากร ศ.ดร กลงกลด แทนออมทอง ผู้ทรงคุณวุติ จาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รศ.ดร ประสาท เนืองเฉลิม ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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แนวปฏิบัติที่ดีสู่ความส าเร็จ 

ชื่อผลงาน พัฒนางานให้บริการห้องปฏิบัติการพยาบาล ในรูปแบบออนไลน์ 
ชื่อเจ้าของผลงาน นางสาวปนัดดา  ชัยปัญญา 
ชื่อผู้เสนอผลงาน นางสาวปนัดดา  ชัยปัญญา 
 หน่วยงาน ห้องปฏิบัติการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ 
 สังกัด  ส านักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ 
 โทรศัพท์ 043-556066  โทรสาร  043-556066 

โทรศัพท์มือถือ 080-4904896  e- mail.com panaddachaipanya@gmail.com 
 

1. ความส าคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่เสนอ 
ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีห้องปฏิบัติการพยาบาลส าหรับการฝึก

ปฏิบัติการพยาบาล แต่ละกิจกรรมในห้องปฏิบัติการพยาบาลให้มีความช านาญก่อนที่จะฝึกปฏิบัติจริงบนหอ
ผู้ป่วย เนื่องจากกิจกรรมการพยาบาลมีความซับซ้อน กิจกรรมทุกกิจกรรมต้องใช้ทักษะหรือต้องการความ
รวดเร็ว แต่ละกิจกรรมมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป ที่นักศึกษาพยาบาลต้องเรียนรู้และฝึกปฏิบัติให้
เกิดทักษะที่สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงได้เตรียม
ความพร้อมของห้องปฏิบัติการพยาบาล เพ่ืออ านวยความสะดวกส าหรับผู้เข้าใช้บริการหรือต้องการฝึก
ทักษะทางการพยาบาล  
 การให้บริการงานห้องปฏิบัติการพยาบาล จึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนารูปแบบให้
ทันสมัยเพ่ือรองรับนักศึกษาพยาบาลที่มากขึ้น เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการพยาบาล จึงได้จัดท าห้องเรียน
ออนไลน์แต่ละรายวิชาโดยให้นักศึกษาเข้าห้องเรียนออนไลน์นั้น เพ่ือสะดวกต่อการให้บริการและการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลงานต่างๆ การลงชื่อเข้าใช้บริการแบบออนไลน์ การให้บริการยืม-คืนแบบออนไลน์         
และการประเมินผลการให้บริการห้องปฏิบัติการพยาบาลแบบออนไลน์ โดยแต่ละปีการศึกษาเจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการพยาบาล จะท าการสรุปผลการประเมินการเข้าใช้บริการและสรุปรายงานการด าเนินงาน
ห้องปฏิบัติการพยาบาลไว้ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนางานห้องปฏิบัติการพยาบาล ให้ตรงตามความ
ต้องการ การเข้าใช้บริการงานห้องปฏิบัติการพยาบาลต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงาน 
2.1. เพ่ือพัฒนางานการให้บริการห้องปฏิบัติการพยาบาลให้มีความทันสมัย และรวดเร็ว 
2.2. เ พ่ือใช้ เป็นช่องทางในการติดต่อประสานงานและเรียนรู้ ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่

ห้องปฏิบัติการพยาบาลและผู้รับบริการ 
2.3.  เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 

 
3. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการด าเนินงาน (PDCA, กระบวนการจัดการความรู้) 

3.1. การวางแผน (Plan) ก่อนให้บริการห้องปฏิบัติการพยาบาลผ่านช่องทางออนไลน์ เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการพยาบาล ตรวจสอบการขอใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ เพ่ือทราบรายละเอียด ส าหรับเป็น
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ข้อมูลในการเตรียมความพร้อมการให้บริการ เสนอต่อกรรมการห้องปฏิบัติการพยาบาล พิจารณาการ
ให้บริการ 

3.2.  การปฏิบัติ (Do) เมื่อผู้รับบริการได้รับอนุมัติให้เข้าใช้บริการห้องปฏิบัติการพยาบาล หรือ
อนุมัติให้ท าการยืม วัสดุ/อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ นั้น ให้เจ้าหน้าที่ท าการจัดเตรียมสถานที่ หรือ วัสดุ/อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ ที่ผู้เข้ารับบริการแจ้งความประสงค์ไว้ในแบบฟอร์มออนไลน์ให้เรียบร้อย 

3.3.  การตรวจสอบ (Check) ตรวจสอบ วัสดุ/อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในการฝึกทักษะทางการ
พยาบาลที่ผู้รับบริการขอเข้าใช้บริการห้องปฏิบัติการพยาบาล การยืมวัสดุ/อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ว่าครบถ้วน 
ตามจ านวนที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มออนไลน์การขอใช้บริการหรือไม่อย่างไร  

3.4.  การปรับปรุง (Act) หลังจากมีการให้การบริการงานห้องปฏิบัติการพยาบาลแล้วนั้น มี
ข้อเสนอแนะอย่างไร ให้น าข้อเสนอแนะจากทางผู้รับบริการมาปรับปรุงแก้ไข  เพ่ือให้งานบริการ
ห้องปฏิบัติการพยาบาล เกิดความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพทั้งปัจจัยด้านสถานที่ ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ 
ในห้องปฏิบัติการพยาบาล และปัจจัยด้านการให้บริการและเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการพยาบาล 

 
4. ผลการด าเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ ประโยชน์ที่ได้รับ 

4.1. ผู้เข้าใช้บริการห้องปฏิบัติการพยาบาลมีความพึงพอใจในการเข้ารับบริการผ่านช่องทาง
ออนไลน์ เนื่องจากนักศึกษาสามารถลงชื่อเข้าใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์และบริการยืม วัสดุอุปกรณ์ 
ผ่านช่องทางออนไลน์ ที่หอพักนักศึกษาได้ก่อนมารับอุปกรณ์ 

4.2. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการพยาบาล อาจารย์ และนักศึกษาที่เข้า
ใช้บริการห้องปฏิบัติการพยาบาล โดยการพูดคุยสื่อสารผ่านทางช่องทางห้องเรียนออนไลน์ได้ 

4.3. นักศึกษาพยาบาลมีความพร้อมในการฝึกทักษะทางการพยาบาล ให้มีความช านาญก่อนที่จะ
ฝึกปฏิบัติจริงบนหอผู้ป่วย 

4.4. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการพยาบาลลดขั้นตอนในการรวบรวมผลการเข้าใช้บริการ ผลการยืม-คืน
วัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ และลดขั้นตอนในการรวบรวมผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ห้องปฏิบัติการพยาบาล 

 
5. ปัจจัยความส าเร็จ 

5.1. ผู้บริหารให้ความส าคัญและสนับสนุนการด าเนินงาน การให้บริการห้องปฏิบัติการพยาบาล 
5.2. นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เห็นความส าคัญ ในการเข้าใช้บริการห้องปฏิบัติการพยาบาล

แบบออนไลน์ เช่น การแจ้งความประสงค์ขอเข้าใช้บริการห้องปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง 
การยืม วัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการพยาบาลแบบออนไลน์ และการประเมินผลความพึงพอใจต่อ
การใช้บริการห้องปฏิบัติการพยาบาลแบบออนไลน์ 

 
6. บทเรียนที่ได้รับ(Lesson Learned) 

6.1.  การด าเนินการให้บริการห้องปฏิบัติการพยาบาลแบบออนไลน์ ท าให้นักศึกษาได้ลดขั้นตอนใน
การลงชื่อเข้าใช้บริการก่อนเข้าฝึกปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการพยาบาล และเพ่ือลดขั้นตอนในการยืม วัสดุ/
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อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการพยาบาล โดยสามารถแจ้งความประสงค์ในการยืมที่หอพักนักศึกษา              
ก่อนมารับอุปกรณ์ที่ห้องพักเจ้าหน้าที่ได้ 

 6.2  การให้บริการห้องปฏิบัติการพยาบาลมีแนวปฏิบัติที่ดี ดูได้จากคู่มือห้องปฏิบัติการพยาบาลที่
ชัดเจน ในห้องเรียนออนไลน์ ส่งผลให้การให้บริการบรรลุผล ส าเร็จตามเป้าหมาย 

 
7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/ รางวัลที่ได้รับ 

7.1.  ห้องเรียนออนไลน์ รายวิชาฝึกปฏิบัติทางการพยาบาล เช่น ห้องเรียนรายวิชากระบวนการ
พยาบาลและการประเมินสุขภาพ (รหัส 47hj2xt) 

7.2.  ห้องปฏิบัติการพยาบาล โดยเว็ปไซต์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 (https://nursing.reru.ac.th) 

7.3.  คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีการใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาล 
7.4.  ใบประกาศแนวปฏิบัติที่ดีการให้บริการงานห้องปฏิบัติการพยาบาลปีการศึกษา 2561 
7.5.  เอกสารรายการวัสดุ-ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล 
7.6.  เอกสารภาพประกอบรายการวัสดุ-ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล 
7.7.  เอกสารสรุปรายงานผลการด าเนินงานห้องปฏิบัติการพยาบาล 

 
8. ภาพประกอบ 

 8.1 ตัวอย่างห้องเรียนออนไลน์ รายวิชาฝึกปฏิบัติทางการพยาบาล 
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8.2 ตัวอย่างแบบบันทึกการลงช่ือเข้าใช้บริการห้องปฏิบัติการพยาบาล 

 

      

 

 

 

 

  

 

8.3 ตัวอย่างการให้บริการการยืม-คืนวัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการพยาบาล 
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8.4 ตัวอย่างการให้บริการการยืม-คืนวัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการพยาบาล 

 

8.4 ห้องปฏิบัติการพยาบาล โดยเว็ปไซต์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
(https://nursing.reru.ac.th) 

 

https://nursing.reru.ac.th/

