การบริหารจัดการ
แนวปฏิบัติที่ดีในการการจัดการความรู้ (Best Practice)
เรื่อง AV Handbook สู่คุณภาพบริการ
กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1. ที่มาและความสาคัญ
ตามที่กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สาระสนเทศ มีหน้าที่ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์และผลิตสื่อการเรียนการสอนรวมทั้งกิจกรรม
ต่างๆของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในเรื่องกิจกรรมต่างๆที่มหาวิทยาลัยดาเนินการอยู่ทุกปี เช่น
งานซ้อมรั บ พระราชทานปริ ญญาบัตร งานเกษียณอายุราชการ งานสั มมนาวิช าการที่มีการ
นาเสนอผลงานประเภทต่างๆ ฯลฯ นั้นซึ่งกลุ่มงานโสตทัศน์เป็นกลุ่มงานที่ส่วนเกี่ยวข้องในการใน
บริการอยู่ตลอด ให้ และสามารถใช้โสตทัศนูปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น กลุ่มงานโสตฯ
ได้นาประสบการณ์ปัญหามาปรึกษา หารือ ประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา ดังกล่าวแล้ว จึง
ได้ จั ด ท าโครงการ AV Handbook สู่ คุ ณ ภาพบริ ก าร ขึ้ น เพื่ อ ลดปั ญ หาและขั้ น ตอนการ
ปฏิบัติงาน ดาเนินการโดยให้ผู้รับผิดชอบของแต่ละส่วนงานที่รับผิดชอบ จัดทาคู่มือ ขั้นตอนการ
ปฏิบัติหน้าที่ การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นประจา เพื่อเป็นคู่มือให้กับผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้รับบริการ
ได้เรียนรู้และสามารถใช้งานอุปกรณ์ฯหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ถูกต้อง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การบริการเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
2.2 เพื่อความรวดเร็วในการบริการ
2.3 เพื่อให้ผู้รับบริการเข้าใจขั้นตอนการทางาน
3. ผู้ใช้ความรู้
- บุคลากรกลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดียมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

4. การใช้กระบวนการจัดการความรู้
4.1 การวางแผนและการเตรียมการ
- ประชุมและวางแผนในการออกแบบและจัดทาคู่มือ
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทางาน การให้บริการในงานที่แต่ละคน
รับผิดชอบอยู่
- เลือกหัวข้อที่มีความสาคัญที่ต้องทาร่วมกัน รวมไปถึงกิจกรรมที่จะต้องดาเนินการ
เป็นประจาทุกปี
- ประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์ ลาดับขั้นตอนการทางานให้ถูกต้อง
และชัดเจน
- เริ่มลงมือปฏิบัติการเขียนคู่มือ AV Handbook
4.2 ช่องทางที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร
- การพบปะพูดคุยกันตามโอกาสต่างๆ
- การประชุมปรึกษาหารือ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทางาน
4.3 เทคนิคกระบวนการ KM ที่ใช้
- นาความรู้ และประสบการณ์ที่ได้จากการประชุมร่วมกัน มาทดลองเขียนเป็นคู่มือ
- นาคู่มือดังกล่าวไปทดลองใช้ เพื่อนาข้อคิดเห็นต่างๆ มาปรับปรุงและพัฒนาจนเป็นคู่มือที่
เสร็จสมบูรณ์
4.4 การได้มาซึ่งความรู้
- ประสบการณ์ในการทางานและการดูแลโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนและห้อง
ประชุมต่างๆ ที่แต่ละคนรับผิดชอบอยู่
- การศึกษาเนื้อหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ เช่น หนังสือ คู่มือ หรืออินเตอร์เน็ต
เป็นต้น

4.5 การวัดผล
- การนาคู่มือที่ได้ไปทดลองใช้ตามห้องประชุม และกิจกรรมต่างๆ ของทาง
มหาวิทยาลัย
- แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้คู่มือ มาวิเคราะห์หาข้อสรุป และนาข้อสรุป
ดังกล่าวไปพัฒนาคู่มือต่อไป
4.6 สรุปผล
- นาแบบสอบถามความคิดเห็นต่างๆจากผู้ใช้คู่มือ มาวิเคราะห์เพื่อหาข้อปรับปรุง
และสรุปผลจนสามารถนาไปผลิตเป็นคู่มือ AV Handbook ที่เสร็จสมบูรณ์
4.7 รายงานผล
- จากการที่ทางกลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ได้ดาเนินการ
จั ด ท าคู่ มื อ AV Handbook เพื่ อ ใช้ ส าหรั บ กิ จ กรรมต่ า งๆ ของมหาวิ ท ยาลั ย พบว่ า จาก
กระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวในข้างต้น ทางกลุ่มงานสามารถจัดทาเป็นคู่มือที่เสร็จสมบูรณ์
สามารถนาไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง
5. ผลลัพธ์ที่ได้/องค์ความรู้
เชิงปริมาณ

ได้จานวนคู่มือการปฏิบัติงาน 1 กิจกรรม

เชิงคุณภาพ

ได้ให้บริการงานโสตฯที่มีประสิทธิภาพ

6. ปัจจัยสู่ความสาคัญ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)
6.1 ผู้ให้บริการมีการนาประสบการณ์การแก้ไขปัญหาการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์มา
แลกเปลี่ยนความรู้และหาแนวทางแก้ปัญหาทีดีที่สุด
6.2 ผู้ให้บริการร่วมกันจัดทาคู่มือ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานโสตทัศนูปกรณ์
สาหรับกิจกรรมหลักๆของมหาวิทยาลัย
7. การใช้ประโยชน์
- การให้บริการที่มีคุณภาพและทาให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่และแก้ปัญหา ได้
ครบถ้วนสมบูรณ์ ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการนาความรู้ไปใช้
- การนาคู่มือที่ได้ไปทดลองใช้
- แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้คู่มือ

9. บุคคลอ้างอิง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1) นางสาววารุณี

คุ้มบัว

2) นายณัฐภัทร

แก้วมน

3) นายกฤษณ

กาไรเงิน

4) นายปริญญา

นาที

5) นายวนันต์

สร้อยเพชร

6) นางสาวณัฐภาวี

รอดสนใจ

7) นายถาวร

สุครีพธ์

8) นายวิชญะ

วิชากุล

10. ภาพรวมของบทความ
เป็นกิจกรรมที่กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย สานัก วิทยบริการและ
เทคโนโลยีสาระสนเทศ ได้จัดทาขึ้นเพื่อการบริการโสตทัศนูปกรณ์และผลิตสื่อ มัลติมีเดียนั้น มี
การพัฒนามากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องกิจกรรมต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยดาเนินการอยู่ทุกปี เช่น
งานซ้อมรั บ พระราชทานปริ ญญาบัตร งานเกษียณอายุราชการ งานสั มมนาวิช าการที่มีการ
นาเสนอผลงานประเภทต่างๆ ฯลฯ และเพื่อเป็นการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
กลุ่มงานโสตฯ ได้นาประสบการณ์ ปัญหา และข้อคิดเห็นต่างๆ มาปรึกษาหารือ และประชุมเพื่อ
หาแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในกิ จ กรรมครั้ ง ต่ อ ๆ ไป จึ ง ได้ จั ด ท าโครงการ AV
Handbook สู่คุณภาพบริการ ขึ้น เพื่อลดปัญหาและขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยให้ผู้รับผิดชอบ
ของแต่ละส่วนงานนั้น จัดทาคู่มือ ขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นประจา
จนได้มาเป็นคู่มือ AV Handbook ให้กับผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับบริการ ได้เรียนรู้และสามารถใช้
งานอุปกรณ์ฯหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ถูกต้อง
ซึ่งคู่มือดังกล่ าวนั้ น สามารถนาไปใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ช่ว ยลดระยะเวลาการ
ทางาน สร้างความเข้าใจให้แก่ทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ อีกทั้งยังช่วยให้เกิดการพัฒนาต่อ
ยอด และนาไปสู่การจัดทาคู่มือในกิจกรรมอื่นๆ ต่อไป

11. ประวัติผู้เขียน
ชื่อ – สกุล

:

นายวิชญะ วิชากุล

ตาแหน่งปัจจุบัน

:

นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประวัติการศึกษา

:

เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นครราชสีมา

อีเมล์

:

LP_somenone@hotmail.com

หมายเลขโทรศัพท์

:

0810642877

