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คำนำ
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง ได้จัดกิจกรรมกำรจัดกำร
ควำมรู้ขนึ้ เพื่อรวบรวมแนวคิดกำรดำเนินงำนกำรปฏิบัติของแต่ละงำน แต่ละคน เพื่อแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติงำนให้
มีประสิทธิภำพ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง กำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพทุกส่วนงำน ให้เกิดผลสำเร็จของกำร
ดำเนินงำนตำมภำรกิจของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ขอขอบคุณบุคลำกรผู้ที่เกี่ยวข้องที่ให้ควำมร่วมมือในกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ให้ สำเร็จลุล่วงเป็นอย่ำง
ดี และหวังว่ำเอกสำรฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำนที่ได้รับหรือผู้ที่สนใจทั่วไป
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ส่วนที่ 1
ส่วนนำ
1. หลักกำรและเหตุผล
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นหน่วยงำนสนับสนุนวิชำกำรที่เป็นแหล่งรวบรวบ
วิทยำกำรด้ำนคอมพิวเตอร์และสื่อสำรสนเทศต่ำง ๆ เพื่อให้บริกำรแก่คณำจำรย์ บุคลำกร และ นักศึกษำ
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำงที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001 : 2008 ซึ่งเป็นมำตรฐำนด้ำนกำร
ให้บริกำร โดยในกำรปฏิบัติงำนได้มีกำรจัดแบ่งเป็นฝ่ำยที่รับผิดชอบงำนด้ำนต่ำง ๆ โดยเฉพำะเพื่อให้กำร
บริ ก ำรด้ ำนต่ ำ ง ๆ แก่ บุ คลำกรภำยในมหำวิ ทยำลั ย ฯ และกำรบริ ก ำรวิ ช ำกำรแก่ ชุม ชนและท้อ งถิ่ น
ตลอดจนกำรสืบสำนโครงกำรในพระรำชดำริเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
อย่ำงไรก็ตำม ประสบกำรณ์จำกกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรที่อยู่ในฝ่ำยต่ำง ๆ อำจก่อให้เกิดองค์
ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนขึ้น กำรสื่อสำรระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำนในฝ่ำยต่ำง ๆ รวมถึงกำรสื่อสำร
ระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำนกับผู้บริหำรของหน่วยงำนจึงเป็นสิ่งที่มีควำมสำคัญ เพรำะจะทำให้องค์ควำมรู้ที่เกิดขึ้น
ใหม่นั้นสำมำรถถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้
ดังนั้น สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อให้
ผู้บริหำรและบุคลำกรได้ทรำบเกี่ยวกับองค์ควำมรู้ดังกล่ำว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำประสิทธิภำพ
ในกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำรของบุคลำกรต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำรของ
บุคลำกรภำยในสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ทำให้เกิดเป็นองค์ควำมรู้ใหม่ที่ เป็นประโยชน์
ต่อกำรปฏิบัติงำน
2. เพื่อให้บุคลำกรนำองค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรแลกเปลี่ยนมำประยุกต์ใช้กับกำรปฏิบัติงำนและกำร
ให้บริกำร
3. เพื่อสนับสนุนให้สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้
4. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สั ม พั น ธภำพอั น ดี ร ะหว่ ำ งบุ ค ลำกรภำยในส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
4. เป้ำหมำย
1. บุคลำกรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85
2. มีกำรจัดกิจกรรม KM อย่ำงน้อย 1 ครั้ง และได้องค์ควำมรู้อย่ำงน้อย 1 เรื่อง
4. วิธีดำเนินกำร
1. ประชุมวำงแผนกำรดำเนินงำน
2. ขออนุมัติโครงกำร
3. ดำเนินงำนตำมแผนกำรดำเนินงำน
4. สรุปผลกำรดำเนินโครงกำร

2

5. ตัวบ่งชี้
1. สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีองค์ควำมรู้อย่ำงน้อย 1 เรื่อง และเผยแพร่ผ่ำน
ช่องทำงกำรสื่อสำรอย่ำงน้อย 1 ช่องทำงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้
2. บุคลำกรเข้ำร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85
6. ระยะเวลำดำเนินกำร
ระหว่ำงวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2558 – 10 สิงหำคม พ.ศ.2559
7. ปฏิทินกำรปฏิบัติงำน
ระยะเวลำ
กิจกรรม

2558
พ.ย. – ธ.ค.

ม.ค. – มี.ค.

2559
เม.ย. – พ.ค.

1. ขออนุมัติโครงกำร
2. ประชุมวำงแผนกำรดำเนินงำน
3. ดำเนินงำนตำมแผนกำรดำเนินงำน
- จัดกิจกรรมครั้งที่ 1
- จัดกิจกรรมครั้งที่ 2
4. สรุปผลกำรดำเนินโครงกำร
8. งบประมำณที่ใช้ 12,000 บำท
1. งบดำเนินงำน 12,000 บำท
1. ค่ำใช้สอย 9,320 บำท
- ค่ำจ้ำงเหมำทำอำหำรว่ำงและอำหำรกลำงวัน
- ค่ำจ้ำงเหมำจัดทำรูปเล่มรำยงำน
2. ค่ำวัสดุ
1,680 บำท
- วัสดุสนับสนุนกำรประชุม สัมมนำ และกำรประเมินผล
หมำยเหตุ ค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ถัวเฉลี่ยทุกรำยกำร

8,320 บำท
2,000 บำท
1,680 บำท

9. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
สำนักงำนผู้อำนวยกำร สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง
10. วิธีติดตำมประเมินผล
1. ประเมินผลตำมตัวบ่งชี้ที่กำหนด

ส.ค.
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11. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ส่งเสริมให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำรของ
บุคลำกรภำยในสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ทำให้เกิดเป็นองค์ควำมรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์
ต่อกำรปฏิบัติงำน
2. บุ ค ลำกรน ำองค์ ค วำมรู้ ที่ ไ ด้ จ ำกกำรแลกเปลี่ ย นมำประยุ ก ต์ ใช้ กั บ กำรปฏิ บั ติ ง ำนและกำร
ให้บริกำร
3. สนับสนุนให้สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้
4. ส่งเสริมสัมพันธภำพอันดีระหว่ำงบุคลำกรภำยในสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
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ส่วนที่ 2
วิธีดำเนินกำร
กำหนดประเด็นในกำรจัดกำรควำมรู้ประจำปีงบประมำณ 2559 จำนวน 1 เรื่อง คือ กำรติดต่อ
ประสำนงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพโดยใช้คู่มือปฏิบัติงำน โดยให้บุคลำกรแบ่งปันเรื่องเล่ำหรือประสบกำรณ์
เกี่ยวกับกำรทำงำนด้ำนจิตอำสำของตนเอง แล้วนำข้อมูลจำกเรื่องเล่ำไปวิเครำะห์ สังเครำะห์ เพื่อเป็น
ข้อมูลในกำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรติดต่อประสำนงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งมีวิธีกำรที่หลำกหลำยให้
กำรติดต่อประสำนงำนมีประสิทธิภำพ หลังจำกนั้นจึงดำเนินกำรศึกษำควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่มีต่อ
โครงกำรกำรจัดกำรควำมรู้ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
กลุ่มเป้ำหมำย
บุคลำกรส ำนั กวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จำนวน 33 คน เข้ำร่วมโครงกำรกำร
จัดกำรควำมรู้ จำนวน 3 ครั้ง
เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบถอดบทเรียนก่อนเริ่มกิจกรรม (BAR : before action
review) แบบถอกบทเรียนหลังกิจกรรม (AAR : after action review) และ แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ
ที่มีต่อโครงกำรกำรจัดกำรควำมรู้ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่งประกอบด้วยคำถำม
ปลำยปิดและคำถำมปลำยเปิด โดยแบบสอบถำมแบ่งเป็น 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 มีลักษณะเป็นคำถำมปลำยเปิดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ และ ระยะเวลำ
กำรปฏิบัติงำน
ตอนที่ 2 มีลักษณะเป็นมำตรำส่วนแบบประเมินค่ำเกี่ยวกับควำมพึงพอใจที่มีต่อประเด็นต่ำง ๆ
ของโครงกำร ได้แก่ กระบวนกำร / ขั้นตอนกำรดำเนินกิจกรรม ควำมรู้ควำมเข้ำใจ และ กำรนำไปใช้
ประโยชน์ของบุคลำกร
ตอนที่ 3 เป็นคำถำมปลำยเปิดเกี่ยวกับประเด็นกำรจัดกำรควำมรู้ที่น่ำสนใจสำหรับปีงบประมำณ
2559
ตอนที่ 4 เป็นคำถำมปลำยเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอื่น ๆ
วิธีกำรเก็บข้อมูล
กลุ่มเป้ำหมำยของกำรเก็บข้อมูลในครั้งนี้ คือ บุคลำกรของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ จำนวน 33 คน ที่เข้ำร่วมโครงกำรกำรจัดกำรควำมรู้ จำนวน 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 4 พฤษภำคม
2559 วัน ที่ 25 พฤษภำคม 2559 และวันที่ 22 มิถุนำยน 2559 โดยได้แจกแบบสอบถำมหลังจำก
ดำเนินกำรจัดกิจกรรมเสร็จสิ้น และได้แบบสอบถำมกลับคืนมำทั้งสิ้น 25 ฉบับ ซึง่ คิดเป็นร้อยละ 75.75
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กำรวิเครำะห์ข้อมูล
จำกแบบสอบถำมที่แจกให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำร จำนวน 33 คน พบว่ำ เป็นกำรตอบข้อมูลจำก
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร จำนวนทั้งสิ้น 25 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 75.75 โดยนำมำวิเครำะห์ดังนี้
1. ข้อมูลจำกแบบสำรวจตอนที่ 1 วิเครำะห์โดยกำรแจกแจงควำมถี่และหำค่ำร้อยละ จำกนั้น
นำมำเขียนคำบรรยำยประกอบตำรำง
2. ข้อมูลจำกแบบสำรวจตอนที่ 2 เป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ ได้แก่
ระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุด
ระดับควำมพึงพอใจมำก
ระดับควำมพึงพอใจปำนกลำง
ระดับควำมพึงพอใจน้อย
ระดับควำมพึงพอใจน้อยที่สุด

ได้แก่ ระดับ 5
ได้แก่ ระดับ 4
ได้แก่ ระดับ 3
ได้แก่ ระดับ 2
ได้แก่ ระดับ 1

3. ข้อมูลจำกแบบสำรวจตอนที่ 3
เป็นแบบคำถำมปลำยเปิดที่กลุ่มเป้ำหมำยได้แสดงควำม
คิดเห็น วิเครำะห์ด้วยกำรสรุปข้อมูลทุกประเด็นแล้วทำกำรแจกแจงควำมถี่ หำค่ำร้อยละ และ
นำเสนอในรูปของตำรำง แล้วเขียนคำบรรยำยประกอบตำรำง
4. ข้อมูลตอนที่ 4 นำมำเขียนคำบรรยำยสรุปควำม
เกณฑ์ที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
กำรสอบถำมเกี่ ย วกั บ ควำมพึ ง พอใจจำกกำรเข้ ำ ร่ ว มโครงกำรกำรจั ด กำรควำมรู้ เป็ น
แบบสอบถำมชนิดมำตรำส่วนประมำณค่ำ (rating scale) โดยกำหนดค่ำน้ำหนักกำรประเมินค่ำ วิเครำะห์
ด้วยกำรหำค่ำเฉลี่ย ( x ) และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) เป็นรำยข้อ แต่ละด้ำน แล้วนำมำเขียนสรุป
บรรยำยประกอบตำรำง ทั้งนี้ ได้กำหนดควำมหมำยของกำรแปลผลค่ำเฉลี่ยทำงสถิติ ดังนี้
4.50 - 5.00 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจมำกที่สุด
3.50 - 4.49 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจมำก
2.50 - 3.49 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจปำนกลำง
1.50 - 2.49 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจน้อย
1.00 - 1.49 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจน้อยที่สุด
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ส่วนที่ 3
ผลกำรดำเนินงำน
กำรนำเสนอรำยงำนโครงกำรกำรจัดกำรควำมรู้ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศโดยจัดกิจกรรม 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 4 พฤษภำคม 2559 วันที่ 25 พฤษภำคม 2559 และวันที่ 22
มิถุนำยน 2559 โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไป คือ ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ และระยะเวลำ
กำรปฏิบัติงำน
ตอนที่ 2 ข้อมูลแบบมำตรำส่ วนแบบประเมินค่ำ เกี่ยวกับควำมพึงพอใจในกำรร่วม
กิจกรรม ได้แก่ กระบวนกำรขั้นตอนกำรดำเนินกิจกรรม ควำมรู้ควำมเข้ำใจ และกำรนำไปใช้ประโยชน์
ของบุคลำกร
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ตอนที่ 4 สรุปผลกำรดำเนินโครงกำรและประสบกำรณ์ที่ได้จำกโครงกำร
ตอนที่ 1 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม ได้จำกบุคลำกร สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
จำนวน 25 คน ที่เข้ำร่วมโครงกำรสำมำรถวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปได้ดังนี้
ตำรำงที่ 1 แสดงควำมถี่และค่ำร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลำกร
ข้อมูลส่วนบุคคล

จำนวน
(N = 25)

ร้อยละ

1. เพศ
1.1 ชำย
1.2 หญิง

14
11

56
44

2. ระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน
2.1 1-6 เดือน
2.2 6 เดือน – 1 ปี
2.3 1 – 2 ปี
2.4 2 – 3 ปี
2.5 3 ปี ขึ้นไป

0
0
0
3
22

0
0
0
12
88
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จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำบุคลำกรที่ตอบข้อมูลเป็นเพศชำย คิดเป็นร้อยละ 56 และเพศหญิง คิดเป็นร้อย
ละ 44 มีระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน 3 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 88 และระยะเวลำปฏิบัติงำน 2-3 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 12
ตอนที่ 2 ผลกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจของบุคลำกร ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรจัดกิจกรรม ด้ำน
ควำมรู้ ค วำมเข้ำ ใจ และด้ ำนกำรน ำไปใช้ประโยชน์ ของบุคลำกรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศและข้อเสนอแนะ
ควำมพึงพอใจของบุคลำกร ได้นำมำจำกกำรสำรวจควำมคิดเห็นของบุคลำกรสำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ จำนวน 25 คน ที่เข้ำร่วมโครงกำรสำมำรถวิเครำะห์ข้อมูลปรำกฏดังตำรำง ดังนี้
ตำรำงที่ 2 แสดงค่ำเฉลี่ย ค่ำร้อยละของระดับผลกำรจัดโครงกำรกำรจัดกำรควำมรู้
ระดับควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรจัดกำรควำมรู้
น้อย
กำรประเมินผลโครงกำรกำรจัดกำร มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย
ที่สุด
ควำมรู้
จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
วัตถุประสงค์ของกำรดำเนินกิจกรรมมี
19
6
ควำมชัดเจน
64% 36%
ขั้นตอนกำรดำเนินกิจกรรมสอดคล้องกับ
19
6
วัตถุประสงค์
64% 36%
รู ป แบบกำรด ำเนิ น กิ จ กรรมมี ค วำม 18
7
เหมำะสม
72% 28%
รูปแบบกำรดำเนินกิจกรรมช่วยส่งเสริม
20
5
สัมพันธภำพระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำนด้วยกัน
80% 20%
รูปแบบกำรดำเนินกิจกรรมช่วยส่งเสริม
18
7
สัมพันธภำพระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำนและ
72% 28%
ผู้บริหำร
กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรม
24
1
96%
4%
ระยะเวลำของกำรจั ด กิ จ กรรมมี ค วำม 15
9
1
เหมำะสม
60% 36%
4%
สถำนที่ ส ำหรั บ กำรจั ด กิ จ กรรมมี ค วำม 16
8
1
เหมำะสม
64% 32%
4%
ควำมรู้ / ควำมเข้ำใจที่ได้รับเกี่ยวกับกำร 15
8
2
จัดกำรควำมรู้
60% 32%
8%
ควำมรู้ / ควำมเข้ ำ ใจที่ ไ ด้ รั บ เกี่ ย วกั บ 15
9
1
ประเด็นในกำรจัดกำรควำมรู้
60% 36%
4%

ค่ำเฉลี่ย
(แปลผล)
4.72
94.40%
4.76
95.20%
4.72
94.40%
4.80
96.00%
4.72
94.40%

4.96
99.20%
4.56
91.20%
4.60
92.00%
4.48
89.60%
4.40
88.00%
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ระดับควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรจัดกำรควำมรู้
น้อย
กำรประเมินผลโครงกำรกำรจัดกำร มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย
ค่ำเฉลี่ย
ที่สุด
ควำมรู้
(แปลผล)
จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
สิ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ จำกกำรแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ 16
7
2
4.56
91.20%
สำมำรถนำไปปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำน
64% 28%
8%
สิ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ จำกกำรแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
17
7
1
4.64
สำมำรถน ำไปปรั บ ใช้ ใ นกำรด ำเนิ น
92.80%
68% 28%
4%
ชีวิตประจำวัน
4.66
93.20%

ค่ำเฉลี่ยของกำรศึกษำดูงำน

จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำ บุคลำกรผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจในภำพรวม มีค่ำเฉลี่ย 4.66 และ
เมื่อพิจำรณำควำมพึงพอใจในแต่ละด้ำนเรียงตำมล ำดับค่ำเฉลี่ ยจำกมำกไปน้อยคือ ด้ำนกระบวนกำร
ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรม มีค่ำเฉลี่ย 4.73 ด้ำนกำรนำไปใช้ประโยชน์ มีค่ำเฉลี่ย 4.40 และด้ำนควำมรู้ควำม
เข้ำใจ มีค่ำเฉลี่ย 4.60

ผลกำรวิเครำะห์กำรประเมินผลควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรจัดกิจกรรม
ด้ำนควำมรูค้ วำมเข้ำใจ และกำรนำไปใช้ประโยชน์
ตำรำงที่ 3 แสดงค่ำเฉลี่ยค่ำร้อยละของระดับผลกำรจัดกิจกรรม
ที่
1.
2.
3.

รำยกำร
กระบวนกำร ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรม
ควำมรู้/ควำมเข้ำใจ
กำรนำไปใช้ประโยชน์
ภำพรวม

ร้อยละ
94.60
88.80
92.00
91.80

ค่ำเฉลี่ย
4.73
4.44
4.60
4.59

จำกตำรำงที่ 3 พบว่ำ บุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรม มีควำมพึงพอใจหลังเข้ำ เข้ำ ร่ว มกำรจัดกำร
ควำมรู้ในภำพรวมในระดับควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก คิดเป็นร้อยละ 91.80 และเมื่อพิจำรณำควำม
คิดเห็นในแต่ละด้ำนเรียงลำดับจำกมำกไปน้อยคือ กระบวนกำร / ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ
94.60 รองลงมำ คือ กำรนำไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 92.00 และสุดท้ำย คือ ควำมรู้ควำมเข้ำใจ คิด
เป็นร้อยละ 88.80
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ทั้งนี้ สำมำรถสรุปประเด็นกำรจัดกำรควำมรู้ ได้ดังนี้ กำรดำเนินกิจกรรมเมื่อวันที่ 4 พฤษภำคม
2559 วันที่ 25 พฤษภำคม 2559 และวันที่ 22 มิถุนำยน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อำคำรศูนย์วิทย
บริกำร กำหนดให้บุคลำกรแสดงควำมคิดเห็นที่มีต่อกำรเข้ำร่วมกิจกรรมโดยใช้แบบถอดบทเรียนก่อนเริ่ม
กิจกรรม และแบบถอดบทเรียนภำยหลังกิจกรรม แล้วดำเนินกิจกรรมโดยแบ่งกลุ่มบุคลำกรตำมลักษณะ
งำนที่ปฏิบัติเพื่อรวบรวมข้อมูลกำรติดต่อประสำนงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ที่แต่ละกลุ่มได้ปฏิบัติจริง ดังนี้
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กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “กำรติดต่อประสำนงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพด้วยคู่มือกำร
ให้บริกำร”
เรื่องเล่ำสร้ำงแรงบันดำลใจ : กำรติดต่อประสำนงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ถอดบทเรียนก่อนเริ่มกิจกรรม
1. ท่ำนมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งอย่ำงไร
- นำควำมรู้ของแต่ละคนที่มีอยู่ ซึ่งแต่ละคนมีควำมรู้ควำมสำมำรถแตกต่ำงกัน แล้วนำควำมรู้แต่
ละคนมำแบ่งปัน แล้วนำไปพัฒนำงำนหรือปรับปรุงงำนให้กับองค์กร
- เป็นกำรแลกเปลี่ยนพฤติกรรมกำรติดต่อประสำนงำนของแต่ละคนที่มีควำมแตกต่ำงกัน ทั้ง
รูปแบบและกำรกระทำและสำมำรถนำสิ่งที่ดีๆ มำประยุกต์ให้กับตนเองได้
- ทรำบควำมเป็นมำ ควำมสำคัญ ประโยชน์ และกำรติดต่อประสำนงำนภำยในองค์กร
- เข้ำใจกระบวนกำรดำเนินกิจกรรมกำรติดต่อประสำนงำนในรูปแบบที่ถูกต้อง
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
- ได้เรียนรู้เรื่องกำรทำกิจกรรมกำรติดต่อประสำนงำนหลำยๆ รูปแบบซึ่งบำงอย่ำงยังไม่ได้เข้ำใจ
หรือรู ปแบบที่ครอบคลุมและกำรนำไปใช้หรือกำรนำไปปฏิบัติงำน หรือกำรนำไปเผยแพร่
ควำมรู้ต่อไปได้อย่ำงถูกต้องมำกยิ่งขึ้น
- ทำให้เห็นถึงข้อดีของกำรติดต่อประสำนงำน เพื่อกระตุ้นให้เกิดกำรติดต่อประสำนงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพต่อไป
2. ท่ำนคำดหวังอะไรกับกำรเข้ำร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้
- ทำให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ และแรงบันดำลใจในกำรติดต่อประสำนงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
- บุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรมจะได้ใช้ควำมรู้ของตนเองได้เต็มที่
- รู้และเข้ำใจควำมหมำยของคำว่ำ กำรติดต่อประสำนงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพอย่ำงถูกต้อง
และสำมำรถนำไปปฏิบัติกิจกรรมกำรติดต่อประสำนงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพขององค์กรใน
รูปแบบที่ได้มำตรฐำน ให้มีแรงบันดำลใจในกำรติดต่อประสำนงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
- อยำกเห็นแนวควำมคิวของกิจกรรมกำรติดต่อประสำนงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและกลุ่มงำน
อื่นๆ ว่ำสำมำรนำไปใช้ หรือนำมำปรับใช้กับฝ่ำยของเรำได้หรือไม่
ถอดบทเรียนหลังทำกิจกรรม
1. สิ่งที่ท่ำนได้เรียนรู้จำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ คืออะไร
- กำรระดมควำมคิดรวบยอดของบุคลำกรและทำให้เกิดกำรติดต่อประสำนงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพที่ทุกคนมีส่วนร่วมอย่ำงแท้จริง
- ได้รู้จัดทำกำรติดต่อประสำนงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพที่มีหลักกำรโดยแท้จริงได้เข้ำใจ มี
กระบวนกำรจัดกำรกำรดำเนินกำรกำรติดต่อประสำนงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและได้ทรำบถึง
กำรแลกเปลี่ยนแนวคิดกับแต่ละส่วนงำน
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2.

3.

4.

5.

- ที่มำของกำรติดต่อประสำนงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพกระบวนกำร วิธีกำร และกำรปฏิบัติงำน
ของกำรติดต่อประสำนงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพที่ถูกต้องและถูกวิธี ผลที่จะได้รับจำกกำร
ติดต่อประสำนงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
- แลกเปลี่ยนควำมรู้ของบุคลำกรในองค์กร
- กำรมีส่วนร่วม และแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นของบุคลำกร
- กำรปรับเปลี่ยนวิธีกำรติดต่อประสำนงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพตำมแต่ละสถำนกำรณ์
ท่ำนคำดหวังอะไรกับกำรเข้ำร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้
- เกินควำมคำดหวัง เพรำะเป็นเหมือนแรงกระตุ้น – แรงบันดำลใจ ที่ต้องกำรช่วยเหลือโดยไม่มี
ข้อแก้ไข ปรำศจำกกำรบังคับโดยแท้จริง ได้แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำรติดต่อประสำนงำน
ของตนเองแล้ว ยังได้เสนอควำมคิดในกำรติดต่อประสำนงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพร่วมกันของ
องค์กร ได้รับควำมรู้ในเรื่องกำรติดต่อประสำนงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพที่ถูกต้อง และบำงเรื่อง
แตกต่ำงจำกควำมคิดของเรำเอง ซึ่งสำมำรถนำไปสู่กำรปฏิบัติงำนจริง และได้ผลลัพธ์ที่ดี
ท่ำนคิดว่ำจะนำสิ่งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงไร
- นำควำมรู้ ควำมสำมำรถที่ได้รับทำให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและส่วนตัว
- กำรคิดแตกต่ำงจำกเดิมเปิดมุมมองใหม่
- นำควำมคิดของแต่ละฝ่ำยมำวิเครำะห์ สังเครำะห์เพื่อให้ได้แนวทำงกำรดำเนินกำรที่ดีที่สุด
และสอดคล้องกับนโยบำยของหน่วยงำน
ท่ำนคิดว่ำปัจจัยใดบ้ำนที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดกำรติดต่อประสำนงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพใน
องค์กร
- บุคลำกรที่มีทักษะในกำรติดต่อประสำนงำนอย่ำงประสิทธิภำพมี
- หน่วยงำนให้กำรสนับสนุนเรื่องเวลำ และบุคลำกรร่วมมือกันดำเนินกำร
- เครื่องมือ สื่อ และสภำพแวดล้อมรอบข้ำงที่เอื้ออำนวยกำรติดต่อประสำนงำนอย่ำง
ประสิทธิภำพ
- แรงจูงใจ
- ภำพลักษณ์
- ลักษณะของกิจกรรม และระยะเวลำในกำรดำเนินกิจกรรม
- กำรสื่อสำรที่ดี, กำรคิดบวก
ในภำพรวม ท่ำนมีควำมคิดเห็นอย่ำงไรกับกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “กำรติดต่อ
ประสำนงำนอย่ำงประสิทธิภำพ” และท่ำนมีข้อเสนอแนะใดๆ หรือไม่
- ได้เห็นแนวกำรติดต่อประสำนงำนอย่ำงประสิทธิภำพ ที่แท้จริง โดยมำจำกกระบวนกำรคิด
และแลกเปลี่ยนควำมคิดของคนในองค์กร ทำให้เกิดกำรติดต่อประสำนงำนอย่ำงประสิทธิภำพ
ที่มีขั้นตอน กำรดำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบ และทำมำจำกจิตใจโดยแท้จริง ที่ไม่ได้ทำตำมของ
บังคับบัญชำจำกหัวหน้ำขององค์กร
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- เป็นกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้และควำมคิดที่ดีมำก เพรำะเรำได้รู้ถึงควำมคิดและแนวคิดผู้อื่นที่
สำมำรถนำส่งที่ดี ที่มีประโยชน์มำปรับใช้ได้
- เป็นกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ และควำมคิดที่ดีมำก เพรำะเรำได้รู้ถึงควำมคิดและแนวคิดผู้อื่นซึ่ง
สำมำรถนำสิ่งที่ดี มีประโยชน์มำปรับใช้ได้
- หน่วยงำนควรมีงบประมำณสนับสนุนกำรติดต่อประสำนงำนอย่ำงประสิทธิภำพในองค์กร
กำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น “เทคนิคกำรประสำนงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพโดยใช้คู่มือปฏิบัติงำน”
กำรจัดกำรควำมรู้ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ปี 2559 ครั้งที่ 1
4 พฤษภำคม 2559
ลำดับ

รำยละเอียด

1

ปัญหำที่เกิดจำกกำร
ติดต่อประสำนงำน
ภำยในหน่วยงำน

ศูนย์คอมพิวเตอร์
- ติดต่อทำงโทรศัพท์ภำยใน
ไม่ได้ สำยไม่ว่ำง
- กำรใช้แบบฟอร์มต่ำงๆ
- รำยละเอียดเกีย่ วกับเรื่องที่จะ
ติดต่อสื่อไม่เพียงพอ
- กรณีเร่งด่วนแทนที่จะใช้
โทรศัพท์แต่กลับใน Line ซึ่งทำ
ให้กำรสื่อสำรช้ำลง
- กรณีมผี ู้มำติดต่อไม่พบ
เจ้ำหน้ำที่

เรื่องเล่ำ
ศูนย์วิทยบริกำร
- ขำดกำรติดต่อประสำนงำนกับ
นักศึกษำชั้นปีที่ 1 เกี่ยวกับกำร
อบรมกำรสืบค้นสำรสนเทศ ใน
เรื่องระยะเวลำในกำรอบรม
- กำรประชำสัมพันธ์โครงกำรทำ
ได้น้อย
- กำรวิเครำะห์หมวดหมู่ กำรทำ
รำยกำรและกำรบันทึกลง
ฐำนข้อมูลสำรสนเทศ บรรณำรักษ์
ไม่ได้ระบุเทคนิคในกำรปฏิบัติงำน
ทำให้งำนไม่เป็นไปในทิศทำง
เดียวกันและเป็นมำตรฐำนสำกล
- บุคลำกรไม่ตดิ ตำมกำรสื่อสำร
ทำงไลน์ ทำให้กำรแก้ปัญหำล่ำช้ำ
- กำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมผ่ำน
โซเซียลมีเดียยังมีน้อย
- กำรเขียนหนังสือรำชกำรของ
บุคลำกรยังไม่ได้มำตรฐำน ทำให้
ต้องเสียเวลำในกำรตรวจสอบ
แก้ไข
- เอกสำรในระบบงำนออนไลน์
สแกนออกมำไม่ชัดเจน
- แบบฟอร์มต้นฉบับไม่ชัดเจน
- ไม่มีคนรับสำยโทรศัพท์ภำยใน
- กำรสื่อสำรเกี่ยวกับขอบเขตของ
งำนไม่ชัดเจน ทำให้เกิดควำม
เข้ำใจไม่ตรงกัน จนทำให้เกิดกำร
ก้ำวก่ำยงำนและงำนไม่ประสบ
ควำมสำเร็จ

สำนักงำนผู้อำนวยกำร
- ตีควำมหมำยไม่ตรงกับผูส้ ่ง
สำร
- ติดต่อบุคลำกรไม่ได้
เนื่องจำกไม่อยู่ประจำห้อง
- บุคลำกรส่งเอกสำรไม่ครบ
เกี่ยวกับกำรซื้อจ้ำง
- ด่วนสรุปควำม เข้ำใจ
ควำมหมำยกำรส่งสำรไปเอง
- ขี้ลืมไม่ได้จดบันทึกงำน
บำงครั้งลืมงำนที่ได้รับ
มอบหมำย
- บุคลำกรรับฝำกข้อมูลโดยไม่
จดบันทึกรำยละเอียด
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- กำรใช้คำพูดที่ไม่ชัดเจน ทำให้
สื่อควำมหมำยผิด
- เอกสำรที่ใช้ในกำรอ้ำงอิงกำร
ติดต่อประสำนงำนสูญหำย
- ช่องทำงในกำรติดต่อ
ประสำนงำนภำยในยังมีน้อย
- สัญญำณไร้สำยไม่ครอบคลุม
- ข้อมูลในฐำนไม่ตรงกับตัวเล่ม
หนังสือ ทำให้ขั้นตอนกำร
ดำเนินงำนล่ำช้ำ
- กำรส่งต่องำน กำรเซ็นรับงำนไม่
เป็นปัจจุบันเพรำะเจ้ำหน้ำที่ไม่
ประจำจุด และต้องอยู่เวรและมี
กิจกรรมอื่นๆ
- กำรทวงคืนหนังสือ ได้รับกำร
ตอบกลับจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ
ล่ำช้ำ
กำรแก้ไขปัญหำ

- ใช้สื่อออนไลน์ โทรศัพท์มือถือ
และติดกระดำษโน้ตในที่
ทำงำน
- กรณีสำยโทรศัพท์ไม่ว่ำง ควร
ใช้วิธีจองสำย
- จดบันทึกรำยละเอียดในกำร
ติดต่อให้ชัดเจน เข้ำใจง่ำย
และควำมมีรำยละเอียดในกำร
ติดต่อกลับ

- ขยำยเวลำในกำรอบรมนักศึกษำ
- เพิ่มวิธีกำรประชำสัมพันธ์ให้มำก
ขึ้น
- เมื่อดำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
เสร็จควรมีกำรแจ้งผูร้ ับบริกำร
ทรำบ
- รวบรวมหมำยเลขโทรศัพท์
ภำยในมหำวิทยำลัยไว้ประจำ
สำนักงำน
- เอำใจใส่เรื่องภำษำเขียนให้มี
ควำมหมำยที่ชัดเจนเพื่อให้เข้ำใจ
ตรงกัน
- กำหนดภำระงำนให้ชัดเจน เพื่อ
สำมำรถระบุได้ว่ำจะต้อง
ประสำนงำนกับใคร
- จัดเวทีเพื่อพูดคุยและปรับ
ทัศนคติร่วมกัน
- เพิ่มช่องทำงกำรติดต่อ
ประสำนงำนให้หลำกหลำย
- ติดตำมข้อควำมทำงโซเชียล
มีเดียอย่ำงสม่ำเสมอ
- ปรับปรุงเครือข่ำยไร้สำยให้
ครอบคลุม
- เจ้ำหน้ำที่ แต่ละคนไม่ควรทำ
หน้ำที่หลำยอย่ำง

- สร้ำงควำมเข้ำใจใหม่ โดย
กำรย้ำกับผูส้ ่งสำรให้ชัดเจน
- ฝำกข้อควำม หรือสื่อสำร
ทำงอื่นๆ เช่น ไลน์ และโทร
ใหม่จนกว่ำงำนจะเรียบร้อย
- จัดทำพูดคุยทำควำมเข้ำใจ
หรือจัดทำเอกสำรคูม่ ือ
เกี่ยวกับกำรดำเนินกำรซื้อจ้ำง
- ถำมย้ำเพื่อควำมมั่นใจ และ
สร้ำงควำมใจทั้งสองฝ่ำยให้
ชัดเจน
- จดบันทึกงำนให้มำกขึ้นเพื่อ
จะได้ไม่ลืม และติดตำมงำนได้
ง่ำย
- ต้องพูดคุยและประสำนงำน
กับบุคลำกรให้มีกำรจดบันทึก
เพื่อให้กำรสื่อสำรถูกต้อง ไม่
ผิดพลำด
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2

ปัญหำที่เกิดจำกกำร
ติดต่อประสำนงำน
ภำยนอก

กำรแก้ไขปัญหำ

- กำรใช้แบบฟอร์มไม่ถูกต้องกับ
กำรติดต่อประสำนงำน
- เก็บรำยละเอียดของกำรติดต่อ
ไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน
- บุคคลภำยนอกที่ตดิ ต่อเข้ำพบ
มักจะไม่ได้เข้ำพบบุคคลที่
ต้องกำรพบ แต่ก็ฝำกเรื่องไว้
- ข้อมูลของผู้ติดต่อทั้งของ
บุคคลภำยในและภำยนอกไม่
ทันสมัยหรือไม่เป็นปัจจุบัน

- ประสำนงำนกับร้ำนที่จัดซื้อวัสดุ
ไม่ได้
- ประสำนงำนกับร้ำนที่จัดทำ
เอกสำรประกอบกำรอบรมและ
คู่มือไม่ได้
- ไม่มีหมำยเลขหน่วยงำนภำยใน
มหำวิทยำลัย ที่มีไว้ประจำแต่ละ
หน่วยงำน
- ไม่มีคู่มือหรือกฎเกณฑ์กำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงที่ชัดเจน
- สำนักงำนกลำงอยู่คนละอำคำร
กับศูนย์วิทยบริกำรทำให้ติดต่อ
ประสำนงำนกันไม่รำบรื่น
- ไม่ทรำบว่ำรับ-ส่งงำนวิจัยกับใคร
- ในกำรบวนกำรจัดซื้อสินค้ำ กำร
ติดต่อกับร้ำนค้ำมีรูปแบบที่
แตกต่ำงกัน
- กำรจัดส่งสินค้ำล่ำช้ำเพรำะบำง
ร้ำนต้องรอเอกสำรจัดซื้อที่ชัดเจน
และถูกต้อง
- เอกสำรล่ำช้ำ
- หมำยเลขภำยในมหำวิทยำลัยมี
มำกเกินไป
- โครงสร้ำงงำนไม่ชัดเจน ทำให้
เกิดอุปสรรคในกำรติดต่อ
ประสำนงำน
- ขำดกำรรับฟังปัญหำซึ่งกันและ
กัน
- เอกสำรไม่ชัดเจน
- ชื่อและที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์
ของบุคคลภำยนอกที่ตดิ ต่อ
เปลี่ยนแปลงเสมอ
- แจ้งผู้ได้รับกำรติดต่อผ่ำนสื่อ - ต้องศึกษำระเบียบกำรจัดซื้อ
ออนไลน์ โทรศัพท์มือถือและ สำรวจวัสดุและขอเพิ่มงบประมำณ
- ของบประมำณเพิม่
ติดกระดำษโน้ตในที่ทำงำน
- แจ้งให้ปฏิบัติตำมขั้นตอนและ - ประสำนงำนกับร้ำนที่จัดทำ
เอกสำรในได้รำคำที่ชัดเจน
แบบฟอร์ม
- จดบันทึกรำยละเอียดในกำร - ตรวจสอบกำรออกใบเสร็จรับเงิน
ให้ชัดเจน
ติดต่อให้ชัดเจน เข้ำใจง่ำย
และควำมมีรำยละเอียดในกำร - ประสำนงำนและสื่อสำรโดยใช้
โทรศัพท์ภำยใน มือถือ และ
ติดต่อกลับ
โซเซียลมีเดียอื่นๆ

- บำงครั้งบุคคลที่เรำต้องกำร
ตัดต่อไม่อยู่ทำให้ไม่สำมำรถ
ประสำนงำนได้และหำกฝำก
ข้อมูลอำจไม่ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
หรือต้องติดต่อซ้ำ
- บุคคลภำยนอกไม่ปฏิบัติตำม
ขั้นตอนกำรให้บริกำร
- กำรติดต่อสื่อสำรไม่ชดั เจน
ซึ่งอำจจะเกิดจำกตัวเรำ
สื่อสำรไม่รู้เรื่อง หรือผู้รับสำร
ไม่เข้ำใจ
- บำงกรณีบุคคลทีเ่ รำติดต่อ
ไม่สำมำรถให้ข้อมูลได้ ต้อง
ติดต่อเป็นทอดๆ หรือบุคคล
นั้นต้องสอบถำมผู้บริหำร
หน่วยงำน

- ฝำกข้อมูลที่ต้องกำร
ประสำนงำน และขอเบอร์
โทรศัพท์ส่วนตัวเพื่อติดต่อ
ประสำนงำนซ้ำอีกครั้ง
- จัดทำขั้นตอนกำรให้บริกำรที่
ชัดเจน
- กำรติดต่อประสำนงำนต้อง
ติดตำมผล และสื่อสำรให้
เข้ำใจตรงกับผูร้ ับสำรเพื่อไม่ให้
เกิดควำมผิดพลำด
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- ทำบันทึกข้อควำมและโทรศัพท์ - พยำยำมประสำนงำนกับ
ติดต่อกับสำนักงำนบัณฑิต
บุคคลต้นเรื่องให้มำกที่สดุ และ
- ติดตำม และประสำนงำนอย่ำง ติดตำมงำนอย่ำงต่อเนื่อง
ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
- รวบรวมหมำยเลขโทรศัพท์
ภำยในมหำวิทยำลัยไว้ประจำ
สำนักงำน
- เอำใจใส่เรื่องภำษำเขียนให้มี
ควำมหมำยที่ชัดเจนเพื่อให้เข้ำใจ
ตรงกัน
- กำหนดภำระงำนให้ชัดเจน เพื่อ
สำมำรถระบุได้ว่ำจะต้อง
ประสำนงำนกับใคร
- จัดเวทีเพื่อพูดคุยและปรับ
ทัศนคติร่วมกัน
- เพิ่มช่องทำงกำรติดต่อ
ประสำนงำนให้หลำกหลำย
- ติดตำมข้อควำมทำงโซเชียล
มีเดียอย่ำงสม่ำเสมอ
- ปรับปรุงเครือข่ำยไร้สำยให้
ครอบคลุม
- ติดตำมข้อมูลของนักศึกษำอย่ำง
ต่อเนื่อง
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เรื่องเล่ำบันดำลใจ กำรติดต่อประสำนงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพโดยใช้คู่มือกำรปฏิบัติงำน
ผู้เล่ำ
ตัวแทนบุคลำกรศูนย์คอมพิวเตอร์
วันที่ 11 กรกฎำคม 2559
จำกสำขำวิชำ/งำน : ศูนย์คอมพิวเตอร์
คณะ/หน่วยงำน สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ชื่อเรื่อง กำรติดต่อประสำนงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
เรื่องเล่ำพอสังเขป
กำรปฏิบัติงำนของศูนย์คอมพิวเตอร์ดำเนินกำรภำยใต้ข้อกำหนดของระบบมำตรฐำน ISO ซึ่งให้
ควำมสำคัญกับเรื่องกำรสื่อสำรภำยในองค์กรและผู้รับบริกำรในระดับสูง สำหรับกำรติดต่อประสำนงำนใน
กำรปฏิบัติงำนนั้นมีทั้งกำรประสำนงำนภำยในและภำยนอก
กล่ ำ วถึ ง กำรประสำนงำนภำยใน มี ก ำรประชุ ม โดยสม่ ำเสมอตำมข้ อ ก ำหนด และในกำร
ประสำนงำนทั่วไป ฝ่ำยบริกำรและฝึกอบรมทำหน้ำที่เป็นศูนย์กลำงในกำรติดต่อประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำงๆ
โดยมีช่องทำงกำรประสำนงำนในหลำยช่องทำง เช่น โทรศัพท์ภำยในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไลน์ เฟสบุ๊ค หรือ
แผ่นประชำสัมพันธ์ในจุดที่บุคลำกรทุกคนเข้ำถึง (เคำน์เตอร์ลงชื่อปฏิบัติงำน) เป็นต้น กรณีเป็นเรื่องสำคัญ
กำรติดต่อโดยกำรบอกกล่ำวในพื้นที่สำธำรณะเช่นไลน์ เฟสบุ๊ค หรือแผ่นประชำสัมพันธ์นั้นไม่สำมำรถยืน ยัน
ได้ว่ำผู้ที่ต้องกำรสื่อสำรด้วยนั้นจะได้รับข้อมูลหรือไม่ เช่น บุคลำกรบำงท่ำนอำจไม่ใช้งำนโซเชียลเน็ตเวิร์ค
ตลอดเวลำ เป็นต้น กรณีนี้จำเป็นต้องติดต่อในทำงตรง เช่น กำรโทรติดต่อเพื่อพูดคุยโดยตรงหรืออำจเป็น
กำรพบเพื่อพูดคุยโดยตรง เป็นต้น
กำรปฏิบัติงำนที่มีกำรประสำนงำนกับภำยนอกในด้ำนที่มีผู้ต้องกำรรับบริกำร หรือมีกำรร้องขอใช้
บริกำรในแต่ละบริกำรนั้น ฝ่ำยงำนต่ำงๆ มีแบบฟอร์มสำหรับขอรับบริกำรแต่ละประเภทเพื่อให้ผู้ขอรับ
บริกำรกรอกข้อมูลกำรขอรับปริกำร ซึ่งในแบบฟอร์มมีรำยละเอียดให้ผู้รับบริกำรระบุช่องทำงกำรติดต่อ
กลับอย่ำงน้อยหนึ่งช่องทำง ดังนั้นเมื่อมีควำมจำเป็นต้องติดต่อกับผู้รับบริกำร เช่นกำรแจ้งผลกำรให้บริกำร
กำรขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้บริกำร เป็นต้น เจ้ำหน้ำที่สำมำรถติดต่อผู้รับบริกำรตำมช่องทำงที่ให้ไว้ได้
ทั้งนี้หลำยครั้งพบว่ำช่องทำงกำรติดต่อที่ผู้รับบริกำรให้ไว้ ไม่สำมำรถติดต่อได้ อำจเนื่องมำจำกกำรเขียน
ด้วยลำยมือที่เคยชิน หรือกระดำษแบบฟอร์มอำจมีกำรเปื้อนสิ่งแปลกปลอม บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนต้องแก้ไข
ปัญหำเฉพำะหน้ำ หำช่องทำงกำรติดต่อทำงอื่นๆ เช่นในกรณีที่ฝ่ำยพัฒนำซอฟต์แวร์ได้รับแบบฟอร์มคำ
ร้องขอเป็นผู้สร้ำงรำยวิชำ แต่พบว่ำที่อยู่อีเมลล์ที่ผู้ร้องขอให้ไว้ไม่สำมำรถส่งได้ หรือกรณีฝ่ำยซ่อมบำรุงรับ
เครื่องส่งซ่อมจำกบุคลำกรใหม่ที่ไม่คุ้นเคย และพบว่ำหมำยเลขติดต่อที่ให้ไว้เป็นช่องทำงกำรสื่อสำรไม่
สำมำรถติดต่อได้ จึงตรวจสอบฝ่ำยงำนที่สังกัดจำกแบบฟอร์มแจ้งซ่อม/แบบฟอร์มขอเป็นผู้ สร้ำงรำยวิชำ
และติดต่อไปยังหน่วยงำนของบุคลำกรผู้ขอรับบริกำร หรือเดินทำงไปยังหน่วยงำนนั้นด้วยตนเอง เป็นต้น
ข้อคิดหรือบทเรียนจำกเรื่องเล่ำ
หลำยครั้งพบว่ำมีบุคลำกรบำงท่ำนไม่ได้รับข่ำวสำรที่หน่วยงำนประกำศ ทั้งๆ ที่มีกำรประกำศใน
หลำยช่องทำง เห็นได้ว่ำกำรมี ช่องทำงกำรติดต่อประสำนงำนหลำยทำงทำให้มีโอกำสในกำรติดต่อเพื่อ
ประสำนงำนแต่ละครั้งสำมำรถเกิดขึ้น มีควำมสำเร็จมำกขึ้น แต่กำรติดต่อประสำนงำนในแต่ละครั้งจะเกิด
ประสิทธิภำพ ได้ประสิทธิผลที่น่ำพอใจหรือไม่ย่อมขึ้นอยู่กับควำมใส่ใจและตั้งใจจำกผู้ติดต่อและผู้ถูกติดต่อ
ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ำกัน
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ปัจจัยสู่ควำมสำเร็จ
ในกำรติดต่อประสำนงำนนั้นนอกจำกต้องอำศัยช่องทำงกำรติดต่อแล้ว ต้องมีควำมใส่ใจและตั้งใจ
ด้วย อีกทั้งวำจำ ภำษำ คำพูด น้ำเสียงที่ใช้ โดยเฉพำะในกรณีกำรพูดคุยเพื่อประสำนงำน ย่อมเป็นปัจจัย
สำคัญสำหรับควำมสำเร็จ ก่อให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล ในกำรติดต่อประสำนงำนในแต่ละครั้ง
อย่ำงไม่สำมำรถปฏิเสธได้
........................................................................
ผู้เล่ำ นำงสำวกำนต์สินี ไชยวัง
วันที่
จำกสำขำวิชำ/งำน : วำรสำรและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
คณะ/หน่วยงำน : สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ชื่อเรื่อง : กำรติดต่อประสำนงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ

4 กรกฎำคม 2559

เรื่องเล่ำพอสังเขป
ในปัจจุบันนี้กำรติดต่อประสำนงำนมีควำมสำคัญมำกในกำรปฏิบัติงำนในทุกๆงำน เนื่องจำกกำร
ทำงำนนั้น ต้องมีควำมร่วมมื อจำกหลำยๆฝ่ำย ไม่ว่ำจะเป็นหน่วยงำนภำยในของเรำเอง หรือแม้กระทั่ง
หน่วยงำนภำยนอกที่มีผลต่อกำรทำงำนให้ประสบผลสำเร็จไปได้ด้วยดี ในกำรทำงำนของดิฉันก็เช่นกัน
กำรจัดหำวำรสำรและหนังสือพิมพ์นั้น ต้องติดต่อประสำนงำนกับสำนักพิมพ์ต่ำงๆและร้ำนค้ำที่
สำมำรถทำกำรจัดส่งสิ่งพิมพ์เพื่อให้ทำงศูนย์วิทยบริกำรมีกำรให้บริกำรสิ่งพิมพ์ต่ำงๆแก่ผู้ใช้บริกำร ดังนั้น
ดิฉันจึงเริ่มทำกำรคัดเลือกรำยชื่อสิ่งพิมพ์ที่ต้องกำรจำกกำรเสนอรำยชื่อของนักศึกษำ อำจำรย์และบุคลำกร
ของมหำวิทยำลัย แล้วก็หำข้อมูลของสำนักพิมพ์ที่เป็นเจ้ำของสิ่ งพิมพ์เหล่ำนั้น ทั้งที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรือ
E-mail แล้วทำกำรโทรศัพท์ไปสอบถำมรำยละเอียดทั้งหมดของกำรสมัครสมำชิก จำกนั้นได้รวบรวม
รำยกำรสิ่งพิมพ์ทั้งหมดที่ต้องกำรและส่งให้ฝ่ำยธุรกำรของสำนักฯทำกำรจัดซื้อจัดจ้ำง โดยกำรส่งเอกสำร
พร้อมทั้งแนบเอกสำรส่งไป E-mail และทำกำรโทรแจ้งเพื่อตรวจสอบเอกสำรว่ำได้รับหรือไม่ เมื่อได้รับกำร
อนุมัติจัดซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดิฉันก็เริ่มทำกำรยืมเงินจำกงำนคลังของมหำวิทยำลัย หลังจำกได้รับเงิน
จำกกำรยืมเงินแล้ว ดิฉันก็ได้ดำเนินกำรโอนเงินทำงธนำคำรหรือจัดส่งธนำณัติไปตำมสำนักพิมพ์ต่ำงๆที่ได้
ติดต่อไปข้ำงต้น และน ำเอกสำรหลักฐำนกำรสมัครพร้อมส ำเนำกำรโอนเงินแจ้งไปยังสำนักพิมพ์ต่ำงๆ
โดยกำรส่ง Fax แสกนส่งทำงE-mail หรือแม้กระทั่งถ่ำยรูปหลักฐำนส่งทำงไลน์ แล้วแต่ทำง
สำนักพิมพ์จะสะดวกรับหลักฐำนทำงไหน
หลังจำกกำรส่งเอกสำรหลักฐำนนั้ นก็จะโทรศัพท์ไปสอบถำมด้วยว่ำได้รับหลักฐำนหรือไม่ เพื่อเป็นกำร
ตรวจสอบว่ำเอกสำรนั้นทำงสำนักพิมพ์ได้รับแล้วและไม่ตกหล่น เพื่อที่จะได้ให้ทำงสำนักพิมพ์ส่งใบเสร็จ
กลับมำ และทำกำรคืนเงินตำมระเบียบของมหำวิทยำลัยต่อไป หลังจำกนั้นดิฉันก็รอตรวจรับสิ่งพิมพ์และ
ใบเสร็จที่ทำงสำนักพิมพ์ต่ำงๆจะทำกำรจัดส่งมำให้ทำงศูนย์วิทยบริกำร หำกไม่ทำกำรจัดส่งมำให้ ดิฉันก็จะ
ติดตำมทวงถำมไปทำงโทรศัพท์ หำกตกหล่นจริงทำงสำนักพิมพ์ก็จะทำกำรจัดส่งสิ่งพิมพ์หรือใบเสร็จมำให้
และจะมีบำงรำยกำรที่ดิฉันได้ทำกำรจัดซื้อในจังหวัด ซึ่งดิฉันได้เดินทำงไปติดต่อสอบถำมกับทำงร้ ำนด้วย
ตัวเอง แต่หำกมีปัญหำในกำรจัดส่งหรือส่งสิ่งพิมพ์มำไม่ครบ ดิฉันก็จะติดตำมทวงถำมโดยกำรโทรศัพท์แจ้ง
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หรือหำกสิ่งพิมพ์มีกำรขำดส่งไปเป็นระยะเวลำนำนและจำนวนหลำยฉบับ ดิฉันก็จะทำกำรพิมพ์รำยกำรเป็น
เอกสำรและฝำกส่งไปยังคนที่มำส่งสิ่งพิมพ์ให้กับทำงศูนย์วิทยบริกำรเป็นประจำทุกวัน และทำงร้ำนก็จะ
ส่งกลับมำเช่นกัน
จำกกำรติดต่อประสำนงำนทั้งหมดที่ผ่ำนมำนั้น ส่วนมำกได้รับควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี จะมีเป็น
ส่วนน้อยที่ติดต่อไม่ได้เนื่องจำกทำงสำนักพิมพ์โทรศัพท์มีปัญหำ หรือเจ้ำหน้ำที่ผู้ติดต่อประสำนงำนไม่ อยู่
แต่ก็ได้พยำมยำมติดต่อไปจนสำมำรถแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นได้
ข้อคิดหรือบทเรียนจำกเรื่องเล่ำ
ควรมีกำรติดตำมงำนในแต่ละขั้นตอน ด้วยกำรประสำนงำนโดยใช้ช่องทำงกำรติดต่อที่หลำกหลำย
เนื่องจำกแต่ละที่ มีกำรติดต่อประสำนที่ไม่เหมือนกัน หำกไม่ติดตำมงำน งำนก็จะเกิดปัญหำ อย่ำงเช่น หำก
เรำไม่ติดต่อเพื่อสอบถำมทำงสำนักพิมพ์ว่ำได้รับหลักฐำนหรือยัง แล้วเอกสำรหำยไป เรำก็จะไม่ได้รับ
ใบเสร็จและสิ่งพิมพ์ ซึ่งจะส่งผลเสียกับงำน อำจจะมีกำรเคลียร์เงินกับงำนคลังไม่ทัน และยังไม่ได้รับสิ่งพิมพ์
ทั้งๆที่ได้จ่ำยเงินไปแล้วด้วย
ปัจจัยสู่ควำมสำเร็จ
ปัจจุบันนี้กำรติดต่อมีหลำกหลำยช่องทำง ซึ่งมีควำมสะดวก รวดเร็ว และข้อมูลถูกต้องมำกยิ่งขึ้น
ทำให้สำมำรถติดตำมข้อมูล หลักฐำน หรือเอกสำรในกำรทำงำนได้ง่ำยขึ้นและมีควำมรวดเร็ว รวมไปถึงกำร
เข้ำใจเนื้อควำมที่ต้องกำรสื่อสำรของสองฝ่ำยที่จะต้องเข้ำใจควำมหมำยเหมือนกัน ไม่บิดเบือนและได้รับ
ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดีจำกอีกฝ่ำยที่ได้ติดต่อประสำนงำนด้วยแล้ว งำนก็จะออกมำมีประสิทธิภำพมำก
ยิ่งขึ้น
.................................................................
ผู้เล่ำ น.ส. นิภำวรรณ ใหคำ
วันที่ 4 กรกฎำคม 2559
จำกสำขำวิชำ/งำน : พัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ คณะ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ชื่อเรื่อง กำรติดต่อประสำนงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
เรื่องเล่ำพอสังเขป
กำรลงรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทงำนวิจัยลงบนฐำนข้อมูล TDC (Thai Digital
Collection) รับหนังสือวิจัยจำกกำรตรวจสอบโดย น.ส.สุติธร ดังขั้นตอนต่อไปนี้
1. ตรวจสอบจำนวนวิทยำนิพนธ์+ซีดีรอมตำมบันทึกข้อควำม
2. ตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของแผ่นซีดีรอม
3. ลงทะเบียนรับหนังสือ/ซีดีรอมในแฟ้ม
4. ประทับตรำ วันที,่ ร้ำน,รำคำ ในหนังสือในหน้ำปกใน ตรงด้ำนล่ำงของหนังสือทุกเล่ม
5. ถ้ำกรณีที่หนังสือไม่มีหน้ำปกในหรือหน้ำปกในไปอยู่ด้ำนหลังของหนังสือให้ทำกำรประทับตรำ
หน้ำไหนก็ได้แล้วแต่เห็นสมควรในพื้นที่ว่ำง
6. ในกรณีหนังสืออภินันทนำกำร ตรงช่องร้ำนให้ประทับตรำอภินันทนำกำรและช่องรำคำไม่ต้องใส่
รำคำ
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7. นำเก็บเข้ำชั้นเตรียบส่งบรรณำรักษ์เพื่อทำรำยกำรบรรณำนุกรม
จำกนั้นข้ำพเจ้ำนำมำวิเครำะห์และลงรำยกำรลงบนฐำนข้อมูลของห้องสมุด

ทำกำรลงทะเบียน ใส่ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สำนักพิมพ์ ปีที่พิมพ์

ลงรำยกำรหนังสือ โดยให้เลขเรียกหนังสือ เลขผู้แต่ง หัวเรื่อง
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ใส่เลขบำร์โค้ด ประเภทของหนังสือ หมำยเหตุฉบับของหนังสือ

เพิ่ม Tag 502 ประเภทของงำนวิจัยว่ำเป็นวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระ
และ Tag 504 เลขหน้ำบรรณำนุกรม
หลังจำกส่งหนังสือวิจัยไปยังนำยจำรัส เพื่อกรอกข้อมูลในตัวเล่มดังขั้นตอนต่อไปนี้
1. นำยจำรัสรับหนังสือจำกบรรณำรักษ์พร้อมลงชื่อรับในแบบบันทึกกำรเตรียมหนังสือและ
โสตทัศนวัสดุเพื่อให้บริกำร (QF-RD-12)
1.1 ประทับตรำแสดงสัญลักษณ์ของศูนย์วิทยบริกำรตำมตำแหน่งต่ำงๆ ประกอบด้วย
1.1.1 ตรำ “สำนักวิทยบริกำร” ประทับที่สันของหนังสือทั้งสำมด้ำน
1.1.2. ตรำ “มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง” ประทับที่หน้ำปกใน และหน้ำ 11
1.1.3 ตรำลงทะเบียนใหญ่ ประทับที่หน้ำคำนำ
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2. กรอกข้อมูลหนังสือลงในตรำลงทะเบียนใหญ่ให้ถูกต้องตำมฐำนข้อมูล
3. ส่งต่อนำยเจริญ พร้อมบันทึกลงในแบบบันทึกกำรเตรียมหนังสือและโสตทัศนวัสดุเพื่อให้บริกำร
(QF-RD-12)
หลังจำกนั้นนำยจำรัสจะส่งหนังสือวิจัยไปยังนำยเจริญ เพื่อทำกำรชำแหละหนังสือวิจัย มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. รับหนังสือวิทยำนิพนธ์จำกบรรณำรักษ์
2. ตรวจสอบจำนวนหนังสือวิทยำนิพนธ์กับเอกสำรว่ำตรงกันหรือไม่
3. ดำเนินกำรชำแหละตัวเล่ม
4. ส่งต่อบรรณำรักษ์
จำกนั้นข้ำพเจ้ำนำหนังสือวิจัยมำพิมพ์บทคัดย่อ วิเครำะห์และลงรำยกำรลงบนฐำนข้อมูล TDC (Thai
Digital Collection)

ลงรำยกำรบนฐำนข้อมูล TDC (Thai Digital Collection)
หลังจำกนั้นส่งหนังสือวิจัยไปยังนำยไพวัลย์ เพื่อสแกนและติด RFID จำกนั้นจะส่งต่อหนังสือวิจัย
กลับไปที่นำยเจริญ เพื่อเข้ำเล่มหนังสือวิจัยและส่งต่อไปยังนำงกัญญำภัค เพื่อทำกำรติดเลขบำร์โค้ด เลข
เรียกหนังสือ แถบสีระบุชั้น และติดใบกำหนดส่งหนังสือ และน.ส.สุติธรจะทำกำรตรวจสอบควำมสมบูรณ์
อีกครั้ง แล้วนำหนังสือวิจัยขึ้นชั้นหนังสือ และเมื่อได้ไฟล์ของหนังสือวิจัยแต่ละเล่มจะทำกำรส่งต่อไปยังนำย
ปรีชำ เพื่อทำกำรอัพโหลดไฟล์งำนวิจัยลงบนฐำน TDC (Thai Digital Collection)
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กำรอัพโหลดไฟล์งำนวิจัยลงบนฐำน TDC (Thai Digital Collection)
ข้อคิดหรือบทเรียนจำกเรื่องเล่ำ
บุคลำกรในองค์กร ทำให้เรียนรู้กำรติดต่อประสำนงำนที่ดีได้
ปัจจัยสู่ควำมสำเร็จ
ต้องประสำนใจให้ได้ ก่อนไปประสำนงำน
………………………………………………………………
ผู้เล่ำ นำงสำวสุติธร ญำติวงค์
วันที่ 4 กรกฎำคม 2559
จำกสำขำวิชำ/งำน : พัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ
คณะ/หน่วยงำน ศูนย์วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ชื่อเรื่อง กำรติดต่อประสำนงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
เรื่องเล่ำพอสังเขป
กำรติดต่อประสำนงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำได้จัดทำขั้นตอนปฏิบัติงำนเพื่อเป็นแนวทำงกำรติดต่อ
กับบุคลำกรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น โทรศัพท์ ติดต่อด้วยตนเอง ส่งทำง E-mail ส่งทำง inbox. Facebook
นอกจำกนี้ยังได้จัดทำเอกสำรขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนดังนี้
ขั้นตอนจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ
1. จัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศโดยช่องทำงต่อไปนี้
1.1 ซื้อโดยบรรณำรักษ์พิจำรณำตำมควำมเหมำะสม
1.2 ซื้อตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรผ่ำนกำรจัดกิจกรรมสัปดำห์ห้องสมุด
1.3 ซื้อตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรผ่ำนแบบบันทึกขอเสนอหนังสือและ
โสตทัศนวัสดุเข้ำศูนย์วิทยบริกำร (QF-RD-11)
2. ตรวจสอบรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศที่ได้รับกำรเสนอในฐำนข้อมูลเพื่อลดกำรซ้ำซ้อน
3. สำรวจทรัพยำกรสำรสนเทศกับทำงสำนักพิมพ์
4. นำรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศขออนุมัติและทำกำรสั่งซื้อตำมระเบียบพัสดุ
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5. ตรวจสอบรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศตำมใบสั่งซื้อ/ใบส่งของ
6. ส่งใบสั่งซื้อ/ใบส่งของให้สำนักงำนดำเนินกำรตรวจรับและขอเบิกจ่ำย
7. ลงทะเบียนหนังสือ
8. ส่งต่อบรรณำรักษ์
ตัวอย่ำง
ลงทะเบียนหนังสือซื้อ ลงทะเบียนหนังสืออภินันทนำกำร
รับวันที่ .......20 มิ.ย.2559...........
ร้ำน.......ซีเอ็ดยูเคชั่น...............
รำคำ.........200....................
รับวันที่ .......20 มิ.ย.2559...........
ร้ำน.......อภินันทนำกำร...............
รำคำ............................................
ขั้นตอนจัดหำวัสดุสำนักงำน
1. จัดซื้อวัสดุสำนักงำนโดยซื้อตำมควำมต้องกำรของบุคคลำกรภำยในศูนย์วิทยบริกำร
2. ตรวจสอบรำยกำรวัสดุสำนักงำนในห้องวัสดุสำนักงำน
3. สำรวจวัสดุสำนักงำนกับทำงร้ำนค้ำ
4. นำรำยกำรวัสดุสำนักงำนขอซื้อขอจ้ำงตำมระบบ
5. ขออนุมัติและทำกำรสั่งซื้อ
6. ตรวจสอบรำยกำรวัสดุสำนักงำนตำมใบสั่งซื้อ/ใบส่งของ
7. ส่งใบสั่งซื้อ/ใบส่งของให้สำนักงำนดำเนินกำรตรวจรับและขอเบิกจ่ำย
8. นำวัสดุสำนักงำนเก็บไว้ที่ห้องวัสดุสำนักงำน
9. บันทึกข้อมูลในทะเบียนคุมวัสดุสำนักงำน
ขั้นตอนกำรลงทะเบียนทรัพยำกรสำรสนเทศ
1. ลงทะเบียนในแฟ้มทะเบียนหนังสือและซีดีรอม(เฉพำะหนังสืออภินันทนำกำร)
2. ประทับตรำ วันที่, ร้ำน, รำคำ ในหนังสือในหน้ำปกใน ตรงด้ำนล่ำงของหนังสือทุกเล่ม
3. ถ้ำกรณีที่หนังสือไม่มีหน้ำปกในหรือหน้ำปกในไปอยู่ด้ำนหลังของหนังสือให้ทำกำรประทับตรำ
หน้ำไหนก็ได้แล้วแต่เห็นสมควรในพื้นที่ว่ำง
4. ในกรณีหนังสืออภินันทนำกำร ตรงช่องร้ำนให้ประทับตรำอภินันทนำกำรและช่องรำคำไม่ต้องใส่
รำคำ
5. นำเก็บเข้ำชั้นเตรียบส่งบรรณำรักษ์เพื่อทำรำยกำรบรรณำนุกรม
รับวันที่ .......20 มิ.ย.2559...........
ร้ำน.......อภินันทนำกำร...............
รำคำ............................................
ขั้นตอนตรวจสอบหนังสือก่อนนำออกบริกำร
1. เปิดโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัต (Alice)
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2. เปิดเมนูกำรลงรำยกำร
3. นำหนังสือมำยิงบำร์โค้ด ตรวจดูชื่อหนังสือและเปิดหน้ำคำนำตรวจดูบำร์โค้ด,หมวดหมู่หนังสือ
,เลขประจำตัวผู้แต่ง,เล่มที่/ฉบับที่และ พ.ศ. ว่ำข้อมูลตรงกันหรือไม่
4. ตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรติดบำร์โค้ด,กำรติดสันหนังสือและแถมสี
5. ถ้ำพบว่ำมีข้อผิดพลำดในกำรกรอกข้อมูลในตัวเล่มหนังสือหรือติดสันหนังสือผิดให้นำส่งคืน
ผู้รับผิดชอบดำเนินกำรแก้ไขต่อไป
6. ตรวจสอบหนังสือที่มีกำรแก้ไขอีกครั้ง
7. จำแนกหนังสือตำมหมวดหมู่ แล้วนำไปวำงบนโต๊ะพักหนังสือของแต่ละชั้น/ตู้แยกหนังสือที่ชั้น 1
เพื่อให้ผู้รับผิดชอบนำขึ้นชั้นต่อไป
ข้อคิดหรือบทเรียนจำกเรื่องเล่ำ
บุคลำกรภำยในองค์กรและบุคคลจำกร้ำนค้ำหนังสือ ร้ำนค้ำวัสดุ ต่ำงมีควำมสำคัญในกำรทำงำน
ดังนั้นควรใส่ใจในกำรติดต่อประสำนงำน เพื่อให้งำนมีประสิทธิภำพที่ดีและองค์กรมีควำมเจริญก้ำวหน้ำ
ปัจจัยสู่ควำมสำเร็จ
ทุกคนต่ำงมีควำมสำคัญ ดังนั้นใส่ใจ เอำใจ ซื่อสัตย์ ประสำนใจ เพื่อกำรประสำนที่มีประสิทธิภำพ
ทั้งนี้สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศได้จัดทำเว็บไซต์กำรจัดกำรควำมรู้เ พื่อเผยแพร่
ข้อ มูล กำรด ำเนิ น งำนและ ผลกำรดำเนิน งำนจั ดกิ จ กรรม ซึ่ งสำมำรถศึก ษำรำยละเอี ยดข้ อมู ล ได้จ ำก
http://arit-km.strinkingly.com โดยมีรำยะเอียดในเว็บไซต์ดังนี้
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ส่วนที่ 4
สรุปผลกำรดำเนินกำร
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นหน่วยงำนสนับสนุนวิชำกำรที่เป็นแหล่งรวบรวบ
วิทยำกำรด้ำนคอมพิวเตอร์และสื่อสำรสนเทศต่ำง ๆ เพื่อให้บริกำรแก่คณำจำรย์ บุคลำกร และ นักศึกษำ
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำงที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001 : 2008 ซึ่งเป็นมำตรฐำนด้ำนกำร
ให้บริกำร โดยในกำรปฏิบัติงำนได้มีกำรจัดแบ่งเป็นฝ่ำยที่รับผิดชอบงำนด้ำนต่ำง ๆ โดยเฉพำะเพื่อให้กำร
บริ ก ำรด้ ำนต่ ำ ง ๆ แก่ บุ คลำกรภำยในมหำวิ ทยำลั ย ฯ และกำรบริ ก ำรวิ ช ำกำรแก่ ชุม ชนและท้อ งถิ่ น
ตลอดจนกำรสืบสำนโครงกำรในพระรำชดำริเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
อย่ำงไรก็ตำม ประสบกำรณ์จำกกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรที่อยู่ในฝ่ำยต่ำง ๆ อำจก่อให้เกิดองค์
ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนขึ้น กำรสื่อสำรระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำนในฝ่ำยต่ำง ๆ รวมถึงกำรสื่อสำร
ระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำนกับผู้บริหำรของหน่วยงำนจึงเป็นสิ่งที่มีควำมสำคัญ เพรำะจะทำให้องค์ค วำมรู้ที่เกิดขึ้น
ใหม่นั้นสำมำรถถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้
ดังนั้น สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อให้
ผู้บริหำรและบุคลำกรได้ทรำบเกี่ยวกับองค์ควำมรู้ดังกล่ำว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำประสิทธิภำพ
ในกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำรของบุคลำกรต่อไป
1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์จิตอำสำในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร
ภำยในส ำนั กวิท ยบริ กำรและเทคโนโลยีส ำรสนเทศ ทำให้ เ กิดเป็น กิจกรรมจิต อำสำขององค์ กรที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำน
2. เพื่อให้บุคลำกรนำองค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรแลกเปลี่ยนมำประยุกต์ใช้กับกำรปฏิบัติงำน
เพื่อให้สำมำรถนำไปต่อยอดเป็นกิจกรรมจิตอำสำต่อไป
3. เพื่อสนับสนุนให้สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้
4. เพื่อส่งเสริมสัมพันธภำพอันดีระหว่ำงบุคลำกรภำยในสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
โดยกำหนดเป้ำหมำยให้บุคลำกรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำร่วมโครงกำรกำร
จัดกำรควำมรู้ จำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 และมีองค์ควำมรู้อย่ำงน้อย 1 เรื่อง และนำองค์ควำมรู้ดังกล่ำว
เผยแพร่ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรอย่ำงน้อย 1 ช่องทำงที่เกี่ยวข้องกับ โครงกำรกำรจัดกำรควำมรู้ พร้อมทั้ง
จัดทำเป็นเอกสำรและเผยแพร่ควำมรู้
จำกกำรจัดโครงกำรกำรจัดกำรควำมรู้ มีบุคลำกรเข้ำร่วมกิจกรรมจำนวน 33 คน บุคลำกรมีควำม
พึงพอใจในภำพรวมของกำรจัดกิจ กรรมคิดเป็นร้อยละ 93.20 จำกจำนวนบุคลำกรที่ส่งแบบสอบถำม
กลับคืนจำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 75.75 ของบุคลำกรทั้งหมดของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
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สรุปผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกบุคลำกรที่ตอบแบบสอบถำม สำมำรถสรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำร
จัดกำรควำมรู้ แยกเป็น 3 ด้ำนได้ดังนี้
กระบวนกำร ขั้น ตอนกำรจัด กิจ กรรม จำกกำรเข้ ำร่ว มกิ จกรรมกำรจัด กำรควำมรู้ ของ
บุคลำกรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในวันที่ 4 พฤษภำคม 2559 วันที่ 25 พฤษภำคม
2559 และวันที่ 22 มิถุนำยน 2559 พบว่ำ มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 94.60
ค่ำเฉลี่ย 4.73
ควำมรู้ / ควำมเข้ำ ใจ จำกกำรเข้ำร่วมโครงกำรกำรจัดกำรควำมรู้ ของบุคลำกรส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในวันที่ 4 พฤษภำคม 2559 วันที่ 25 พฤษภำคม 2559 และวันที่ 22
มิถุนำยน 2559 พบว่ำมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก คิดเป็นร้อยละ 88.80 ค่ำเฉลี่ย 4.44
กำรนำไปใช้ประโยชน์ จำกกำรเข้ำร่วมโครงกำรกำรจัดกำรควำมรู้ ของบุคลำกรสำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในวันที่ 4 พฤษภำคม 2559 วันที่ 25 พฤษภำคม 2559 และวันที่ 22
มิถุนำยน 2559 พบว่ำมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.00 ค่ำเฉลี่ย 4.60
ปัญหำอุปสรรค
- ไม่มี ข้อเสนอแนะ
- ไม่มี

-
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ภำคผนวก

