แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานของหนวยงาน (Best – practice)
การพัฒนาสถาบันสูการเรียนรู
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดกําหนดการดําเนินงาน โดยมีวางแผนจัดตัง้ งบประมาณใน
การดําเนินโครงการ และไดกําหนดประเด็น เรื่อง “แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานของหนวยงาน” จํานวน 4
ครั้ง งบประมาณการดําเนินการ ทั้งหมดรวม 46,300 บาท รายละเอียดโครงการดังนี้
โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
กิจกรรมการหาแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน
1. หลักการเหตุผล
การหาแนวปฏิบัติที่ดี เปนการจัดการเรียนรูเชิงระบบ systematic instruction ที่เอาแนวความคิด
เรื่องการจัดการระบบของการทํางานเขามาใชปรับปรุง ในแตละภาคการศึกษา และการจัดการเรียนรู การหา
แนวปฏิบัติที่ดีจะตองมีองคประกอบของการจัดการเรียนรูไวอยางมีลําดับ ขั้นตอนและมีความสัมพันธกัน เพื่อ
สะดวกตอการนําไปสูจุดหมายปลายทางของการจัดการเรียนรูที่ไดกําหนดไว ความสําคัญของระบบการจัดการ
เรียนรู ซึ่งจะชวยใหการจัดการเรียนรูบรรลุเปาหมายไดและนําไปสูแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อใหคณะหรือหนวยงานสามารถดําเนินการจัดการความรูหาแนวปฏิบัตทิ ี่ดี หรือมีคูมือปฏิบัติงาน
2) เพื่อใหการดําเนินงานภายในคณะหรือหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม :
1) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรที่เกี่ยวของของคณะหรือหนวยงานมีการดําเนินงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
2) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรของหนวยงานที่เกี่ยวของ เขารวมโครงการ จํานวน 12 หนวยงาน
3) ตัวชี้วัดเชิงเวลา : งบประมาณ 2560
4) ตัวชี้วัดเชิงตนทุน : 46,300 บาท

4.. ระยะเวลาดําเนินการและงบประมาณการดําเนินงาน
กําหนดการดําเนินงาน จํานวน 4 ครั้ง งบประมาณการดําเนินการ ทั้งหมดรวม 46,300 บาท
ครั้งที่ 1 ไตรมาสที่ 1 วันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2559 ณ หอง G807 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี งบประมาณการดําเนินงาน 11,550 บาท
ครั้งที่ 2 ไตรมาสที่ 2 วันศุกร ที่ 24 มีนาคม 2560 ณ หองวิภาวดี อาคารกาญจนาภิเษกอนุษรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี งบประมาณการดําเนินงาน 11,550 บาท
ครั้งที่ 3 ไตรมาสที่ 3 วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2560 ตั้งแตเวลา 10.00 น. เปนตนไป
ณ หองวิภาวดี อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ งบประมาณการดําเนินงาน 6,750 บาท
ครั้งที่ 4 วันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ หองวิภาวดี ชั้น 2 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี งบประมาณการดําเนินงาน 16,450 บาท
5. ขั้นตอนการดําเนินการ
5.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
5.2 จัดเตรียมเอกสารในการจัดประกวดแข็งขัน
5.3 ติดตอประสานงานวิทยากรและสถานที่จัดประชุม
5.4 เชิญผูเขารวมการจัดประกวดแข็งขัน
5.5 ดําเนินการจัดประกวดแข็งขัน
5.6 สรุปประเมินผลการโครงการ 3 ดานไดแก
1) ความรู ความเขาใจ ในระดับมาก (ไมต่ํากวา 80%)
2) ดานการนําไปใช ในระดับมาก (ไมต่ํากวา 80%)
3) ดานความพึงพอใจในการเขารวมโครงการ ในระดับมาก (ไมต่ํากวา 80%)
6. การประเมินโครงการ
ดําเนินการประเมินผลดําเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 3 ดาน ไดแก ความรู ความเขาใจ การนําไปใช
และความพึงพอใจ โดยรูปแบบและวิธีการที่คณะกรรมการประเมินผลกําหนด
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 คณะหรือหนวยงานสามารถดําเนินการจัดการความรูห าแนวปฏิบัติที่ดี หรือมีคูมือปฏิบัติงาน
7.2 การดําเนินงานภายในคณะหรือหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
9. ผูประเมินโครงการ ฝายประกันคุณภาพ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผลสรุปการดําเนินงาน
ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2559 ณ หอง G807 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี งบประมาณการดําเนินงาน 11,550 บาท
วัตถุประสงค
1) เพื่อใหคณะหรือหนวยงานสามารถดําเนินการจัดการความรูหาแนวปฏิบัติที่ดี หรือมีคูมือปฏิบัติงาน
2) เพื่อใหการดําเนินงานภายในคณะหรือหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ผลการดําเนินงาน
- คณะ/หนวยงานทราบมีความรูความเขาใจในการกําหนดประเด็น เรื่อง “แนวปฏิบัติที่ดีในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน” เพือ่ สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการใน
การทํางาน ใหมีระบบขั้นตอน นําไปสูเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ และรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 2 วันศุกร ที่ 24 มีนาคม 2560 ณ หองวิภาวดี อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎรธานี งบประมาณการดําเนินงาน 11,550 บาท
วัตถุประสงค
เพื่อติดตามตามความกาวหนาในการดําเนินการและติดตามตัวชี้วัด ของการพัฒนาสถาบันสูการเรียนรู
ตามแผนปฏิบัตริ าชการประจําป 2560 ของมหาวิทยาลัย
ผลการดําเนินงาน
- คณะ/หนวยงานมีการกําหนดหัวขอ/เรือ่ งประเด็นการหาแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน
- กําหนดแบบรายงานผลการดําเนินงาน แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานของหนวยงาน (Best –
practice)
ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ หองวิภาวดี อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ งบประมาณการ
ดําเนินงาน 6,750 บาท
วัตถุประสงค
เพื่อติดตามตามความกาวหนาในการดําเนินการและติดตามตัวชี้วัด ของการพัฒนาสถาบันสูการเรียนรู
ตามแผนปฏิบัตริ าชการประจําป 2560 ของมหาวิทยาลัย

ผลการดําเนินงาน
- ดําเนินการติดตามการจัดการความรูเ รือ่ งการหาแนวปฏิบัตทิ ี่ดีในการปฏิบัติงานของหนวยงาน
เพื่อใหการจัดการ เปนไปอยางมีระบบขั้นตอน และรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย
- มีการปรับปรุงกําหนดแบบรายงานผลการดําเนิน งานแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน (Best – practice)
- จัดลําดับรายชื่อนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานของหนวยงาน การพัฒนาสถาบันสูการ
เรียนรู ดานการผลิตบัณฑิตตามแผนปฏิบัตริ าชการประจําป 2560
- กําหนดเกณฑการตัดสินและองคประกอบในการประเมิน
ครั้งที่ 4 วันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ หองวิภาวดี ชั้น 2 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี งบประมาณการดําเนินงาน 16,450 บาท
วัตถุประสงค
- กําหนดใหมกี ารจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและประกวดแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานของหนวยงาน
- เพื่อคัดเลือกแนวปฏิบัตทิ ี่ดีที่ไดดําเนินการตามกระบวนการการจัดการความรู (Knowledge
Management) และใชเปนแนวปฏิบัตทิ ี่ดีในการจัดการระบบของการทํางาน ปรับปรุงใหสอดคลองกับการ
จัดการเรียนการสอนอยางมีระบบขั้นตอน นําไปสูเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
- รองรับการประกันคุณภาพการศึกษา
ผลการดําเนินงาน
สํานัก สง เสริม วิชาการฯ ไดดําเนินโครงการประกวด โดยมีก ารแตง ตั้ง คณะกรรมการตัดสินการ
ประกวดแขงขันแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานของหนวยงาน ดังนี้
1. ผศ.ศิรวัฒน เฮงชัยโย
ประธานกรรมการ
2. ดร.กฤษณี สงสวัสดิ์
กรรมการ
3. ผศ.กาญจนา เผือกคง
กรรมการ
4. ผศ.ชิตาพร เอี่ยมสะอาด กรรมการ
5. ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ
กรรมการ
6. อาจารยอโศก ศรีสวัสดิ์ กรรมการและเลานุการ

โดยมีคณะและหนวยงานเขารวมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและประกวดแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน จํานวน 7 คณะ และ 6 หนวยงาน จํานวน รวม 15 แนวปฏิบัตทิ ี่ดีในการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน ดังนี้
1. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรื่องการสงเสริมและ พัฒนานักศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมการ
ฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
2. คณะครุศาสตรเรื่อง ครูมืออาชีพและผูบริหารมืออาชีพ
3. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เรือ่ ง บัณฑิตจิตอาสาสูการรับใชสังคม
4. คณะวิทยาการจัดการ เรื่อง โครงการพัฒนากระบวน
การสหกิจศึกษาสูความเปนเลิศ
5. วิทยาลัยนานาชาติการทองเที่ยว เรื่อง IST Passbook
6. คณะนิติศาสตร เรื่อง การผลิตบัณฑิตทีม่ ุงสูความเปนนัก
กฎหมายภาคปฏิบัติ
7. คณะพยาบาลศาสตร 6 เรื่อง
1. การจัดการเรียนการสอนดวยสือ่ ออนไลน Google Communities
2. การจัดการเรียนรูโดยสงเสริมการใชหลักฐานเชิงประจักษในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล
3. การพัฒนาศักยภาพงานวิจัยของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร
4. การพัฒนาการเขียนบทความทางวิชาการ
5. รูปแบบการเรียนรูรายวิชาฟสกิ ส
6. การพัฒนาระบบครอบครัวคุณธรรม
8. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรือ่ งการบริหารจัดการเว็บไซตดวย Word Press ในลักษณะ
Multiple Site
9. สํานักศิลปะและวัฒธรรม เรื่อง อบรมเผยแพรหนังตะลุง
10. บัณฑิตวิทยาลัยเรื่อง One Stop Service
11. สํานักงานอธิการบดี เรือ่ งการใชระบบการใชงานยานพาหนะ
12. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรือ่ งคูมือการใหบริการงานลงทะเบียน

จากการประกวดการการตัดสินการประกวดแนวปฏิบัตทิ ี่ดีในการปฏิบัติงานของหนวยงาน คณะกรรมการ
ไดพิจารณาตามหลักเกณฑที่ไดกําหนดตามตัวชี้วัด 5 กระบวนการบริหารจัดการความรูในสถาบัน ซึ่งผลการ
พิจารณาตัดสิน 5 อันดับ ดังตอไปนี้
อันดับที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ
เรื่องโครงการพัฒนากระบวนการสหกิจศึกษาสูความเปนเลิศ
อันดับที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร
เรื่องการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยของบุคลากรคณะพยาบาล
อันดับที่ 3 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
เรื่องอบรมเผยแพรหนังตะลุง
อันดับที่ 4 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่องการบริหารจัดการเว็บไซตดวย Word Press ในลักษณะ Multiple Site
อันดับที่ 5 คณะนิติศาสตร
เรื่องการผลิตบัณฑิตทีม่ ุงสูความเปนนักกฎหมายภาคปฏิบัติ
คณะและหนวยงานทีเ่ ขารวมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและประกวดแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานของ
หนวยงานจะไดแนวทางและขอแนะนําปรับปรุงพัฒนาจากคณะกรรมการเพื่อนําไปปรับใหเกิดแนวปฏิบัติที่ดี
ในการปฏิบัตงิ านของหนวยงานตอไป

