แนวปฏิบัติที่ดี “การสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและการบริการ”
1. ชื่อเรื่อง/แนวปฏิบัติ
การสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและการบริการ
2. ชื่อหน่วยงาน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3. คณะทางาน
1. รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ

ปริสุทธกุล

2. อาจารย์ธารา

จันทร์อนุ

3. อาจารย์ ดร.ณัฐชามญฑ์

ศรีจาเริญรัตนา

4. นางสมรัก

เปล่งเจริญศิริชัย

5. นางสาวฐานิตา

มลคลา

6. นายศิวฤกษ์

สุขช้อย

4. บทสรุปโครงการ
นอกจากความรู้ เชาวน์ และความขยั น ขัน แข็ ง บุ ค ลิ ก ภาพถื อ เป็น สิ่ ง ส าคั ญ ยิ่ง ที่ ท าให้ บุ คลากรบรรลุ
ความสาเร็จในการงานต่าง ๆ หน่วยงานในยุคปัจจุบันให้ความสนใจกับบุคลากรในองค์กร เนื่องจากเป็นหัวใจ
สาคัญอีกประการหนึ่งของความสาเร็จ หรื อ ล้มเหลวขององค์กร บุคลากรในองค์กรที่จะถือได้ว่ามีคุณภาพ
นอกจากจะต้องมีทักษะประสบการณ์และความรู้ความสามารถ ในการทางาน ตามภาระหน้าที่แล้ว ควรต้องมี
บุ คลิ ก ภาพที่เหมาะสม สอดคล้ องกับ งาน บุ คลิ ก ภาพซึ่ งเน้ นคุณ ลั กษณะเฉพาะตัว ของบุค คล จะมี ผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพการทางาน และปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นทังในองค์กร และนอกองค์กร และยังเป็นภาพลักษณ์ที่สาคัญ
ขององค์กรด้วย อย่างไรก็ตามบุคลากรอาจขาดลักษณะที่จาเป็นหลายประการ เพื่อการดาเนินงานให้เจริญ
ก้าวหน้า ทันกับวิทยาการสมัยใหม่ ทันกับเหตุการณ์ความเป็นไป ของโลกที่มีการเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลง

-2อย่างรวดเร็ว ลักษณะที่จาเป็นดังกล่าวนัน ส่วนหนึ่งคือบุคลิกภาพ ซึ่งเป็นเรื่องที่เรียนรู้ ฝึกฝน และพัฒนาได้
แม้บางลักษณะอาจจะต้องใช้เวลา และพัฒนาได้ไม่ง่ายนักก็ตาม
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เล็งเห็นความสาคัญในเรื่องดังกล่าว จึงจัดโครงการต่าง ๆ
เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านบุคลิกภาพ การพัฒนาองค์ความรู้ และการสร้างแรงจูงใจที่มีอิทธิพลสูงมากต่อการ
ทางาน ถ้าบุคคลมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง จะเป็นแรงพลังกระตุ้นให้มานะพยายาม ดาเนินงานสู่ความสาเร็จ
ทาให้บุคคลมีความอดทน ต่อสู้ บากบั่น ใช้ความสามารถและองค์ความรู้ที่มีอยู่ ลงทุนลงแรง สนใจใฝ่รู้ในทุกสิ่ง
ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้า อีกประการหนึ่งคือสร้างความคิดริเริ่มด้านกล้าได้กล้าเสีย และด้าน
ความระมัดระวังรอบคอบที่มีผลต่อทิศทางการดาเนินงาน ถ้าบุคลากรมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สูง มักจะ
ดาเนินงานโดยคิดค้นความแปลกใหม่ให้กับผลผลิตหรือการให้บริการ รวมทังการใช้กลยุทธ์หลากหลายในการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงมีส่วนช่วยความน่าเชื่อถือให้กับบุคลากร และยังสร้างเครดิตให้ตนเองด้วย

FLOW CHART
ขั้นตอนการดาเนินงาน
จัดโครงการต่าง ๆ
เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและองค์ความรู้ของฝ่ายบริหารและบุคลากร
บุคลากร
การฝึกปฏิบัติจริง
ในการพัฒนาบุคลิกภาพและองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ
การติดตามผลจากฝ่ายบริหารสานาวิทยบริการฯ
และรายงานให้ผู้บริหารทราบ
ประเมินผลการดาเนินงาน/พัฒนาและปรับปรุงแก้ไข

-35. ที่มาและความสาคัญของโครงการ
ตามนโยบายฝ่ายบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเน้นเรื่องการบริการเป็นหลัก ดังนัน
บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการบริการจึงมีความสาคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นส่วนแรกที่ ต้องให้บริการ
กับผู้ใช้บริการโดยตรง และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ บุคลากรจะต้องปรับปรุงและพัฒนา
บุคลิกภาพตังแต่ทางกายภาพซึ่งเป็นสิ่งแรกที่พบเห็นและมีความชัดเจนมากที่สุด และพัฒนาในลาดับต่อไป
เช่น การพู ด และการสร้ างความมั่ น ใจในตนเอง กระตือรื อร้ น มี ความอดทน มีความพยายาม มี เหตุผ ล
และความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนองค์ความรู้ต่าง ๆ เป็นต้น ดังนัน จึงถือได้ว่าการสร้างองค์ความรู้ เพื่อการ
พัฒนาบุคลิกภาพจึงเป็นสิ่งสาคัญและต้องปรับให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมด้วย
เพื่อให้การประเมินผลและการวัดเกณฑ์การประเมินคุณภาพด้านการสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
และการบริการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงกาหนดตัวชีวัด ความสาเร็จ โดยมี
ระดับค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจไม่ต่ากว่า 3.51 หรือคะแนนอยู่ในระดับ 4 ตามรายละเอียดเกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพ ดังนี
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
1 = 1.00 – 1.50
2 = 1.51 – 2.50
3 = 2.51 – 3.50
4 = 3.51 – 4.50
5 = 4.51 – 5.00
ทั้งนี้ ระดับค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ 4.67 คะแนนอยู่ในระดับ 5

-4แผนหลักการดาเนินงานการสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและการบริการ
แบบ Log Analysis Framework
รายละเอียดสรุป
(Narrative Summary)
วัตถุประสงค์ระดับเหนือโครงการ
(Project Goal)
องค์กรได้รับการยอมรับจาก
ผู้ใช้บริการ และหน่วยงานต่าง ๆ
ว่าบุคลากรมีศักยภาพด้าน
บุคลิกภาพที่ดพี ร้อมด้วยองค์
ความรู้ต่าง ๆ และสามารถ
สนองต่อการบริการที่เป็นเลิศ
วัตถุประสงค์โครงการ (Project
Purpose)
วัตถุประสงค์หลัก
บุคลากรมีพัฒนาการที่ดี
ต่อบุคลิกภาพและพัฒนา
องค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ
เพื่อการบริการ
วัตถุประสงค์รอง
เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
และภาพลักษณ์องค์กรทีด่ ี
สาหรับผู้ใช้บริการ

ตัวชี้วัด
(OVls)
บุคลากรมีการพัฒนาด้านบุคลิกภาพ
และองค์ความรู้ต่าง ๆ ไม่ต่ากว่า 15 คน

มาตรการตรวจสอบ
(MOV)
1. การพัฒนาองค์ความรู้
ด้านต่าง ๆ เชิงประจักษ์
2. ตรวจสอบจากการสังเกต
เพื่อประเมินความ
เปลี่ยนแปลง

ข้อสมมติฐาน
(LA)
ฝ่ายบริหาร
สานักวิทยบริการฯ
มีทัศนคติต่อบุคลากร
ว่ามีการปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงด้าน
บุคลิกภาพและองค์
ความรู้ต่าง ๆ ที่ดีกว่าเดิม

บุคลากรมีการพัฒนาด้านบุคลิกภาพ
และองค์ความรู้ต่าง ๆ ไม่ต่ากว่า 15 คน

1. การพัฒนาองค์ความรู้
ด้านต่าง ๆ เชิงประจักษ์
2. ตรวจสอบจากการสังเกต
เพื่อประเมินความ
เปลี่ยนแปลง

จานวนผู้ใช้บริการที่มีปริมาณเพิ่มมากขึน

สถิติผู้ใช้บริการ/เดือน

กิจกรรม
1. จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ
และการพัฒนาองค์ความรู้ในด้าน
ต่าง ๆ
2. การติดตามและประเมินผล

จานวนโครงการ/กิจกรรม
ที่จัดขึนไม่ต่ากว่า 2 โครงการ/กิจกรรม

ตรวจสอบจากผล
การประเมินโครงการ/
กิจกรรม

ฝ่ายบริหาร
สานักวิทยบริการฯ
มีทัศนคติต่อบุคลากร
ว่ามีการปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงด้าน
บุคลิกภาพและองค์
ความรู้ต่าง ๆ ที่ดีกว่าเดิม
ฝ่ายบริหาร
สานักวิทยบริการฯ
มีทัศนคติว่า
จานวนผู้ใช้บริการ
เพิ่มมากขึน
เงื่อนไขขั้นต้น
ก่อนเริ่มโครงการ
(Precondition)
การปรับเปลี่ยนในการ
พัฒนาองค์ความรู้
และบุคลิกภาพ
สาหรับการบริการ

6. วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์หลัก
บุคลากรมีพัฒนาการที่ดตี ่อบุคลิกภาพและพัฒนาองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อการบริการ

-5วัตถุประสงค์รอง
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์องค์กรที่ดีสาหรับผู้ใช้บริการ
7. แนวปฏิบัติที่ดี (วิธีการ/กระบวนการ/แนวทางการดาเนินงานตาม PDCA)
แนวทางการดาเนินงานตามหลัก PDCA
แนวทางการดาเนินตามหลัก PDCA Good Practices

หมายเหตุ

วางแผน (Plan)
- การรับมอบนโยบายการปรับปรุงและพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการบริการ และรายงาน
ให้ผู้บริหารทราบ
การดาเนินงาน (Do)
- ดาเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม และดาเนินงานตาม FLOW CHART
การตรวจสอบ/ประเมิน (Check)
ตรวจสอบ/ประเมิน โดย
1. การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาด้านองค์ความรู้และด้านกายภาพ
ของบุคลากร
2. จัดทาแบบประเมินความพึงพอใจ โดยกาหนดตัวชีวัดความสาเร็จโดยมีระดับ
ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจในการจัดทาแบบประเมินไม่ตากว่
่ า 3.51
การนาผลการตรวจสอบ/ประเมินมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนา (Act)
- การพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ และการพัฒนาบุคลิกภาพสาหรับการบริการ
- การรายงานให้ผู้บริหารทราบ

8. ผลกระทบที่เป็นประโยชน์หรือสร้างคุณค่า
OUT COME ที่เกิดขึน คือ หน่วยงานได้รับการยอมรับในด้านการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรตลอดจน
การพัฒนาบุคลิกภาพสาหรับการบริการ
9. ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ปัจจัยหลัก คือ
การท างานเป็ น ที ม ของหน่ ว ยงานภายในระดั บ ฝ่ า ย, ระดั บ หน่ ว ย, ระดั บ งาน และฝ่ า ยบริ ห ารส านั ก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

-610. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาอุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
1. การสร้างองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ จะต้องจัดทาผลงานและหลักฐาน
1. จัดทาหลักฐานและผลงานเชิงประจักษ์
ที่มีความน่าเชื่อถือ
2. การพัฒนาบุคลิกภาพทางกายภาพในบางครังจะต้องใช้งบประมาณส่วนตัว 2. จัดหารายได้ให้บุคลากร
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนา
11. แนวทางในการจัดการความรู้
การสร้างองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ตลอดจนการพัฒนาบุคลิกภาพสาหรับการบริการ
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