
 

ตัวอย่างการเขียน 

วิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

ชื่อผลงานวธีิหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
(เป็นชื่อเรื่องท่ีระบุให้ทราบจุดมุ่งหมายของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงาน ...นวัตกรรม.. ในการ
แก้ปัญหา/พัฒนา) 
ตัวอย่าง 
 “ระบบสบืคน้ข้อมูลผู้จบหลักสูตรเพือ่สนับสนุนการดําเนินงานทะเบียนนกัศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดสํานกังาน กศน.จังหวัดลาํพนู” 

ชื่อเจ้าของผลงาน............................................................................................................................ 
สังกัด...........................เบอร์โทร.............................E-mail……………..………………………………………. 

1. ความเปน็มาและความสําคัญของวิธีหรือแนวทางปฏิบตังิานที่เป็นเลศิ 
(ระบุสภาพปัญหาความต้องการหรือเหตุผลความจําเป็นของส่ิงที่จะพัฒนาได้ชัดเจนมีการจัดลําดับ
ความสําคัญของปัญหาและมีหลักฐานอ้างอิง เสนอแนวทางแก้ปัญหาหรือการพัฒนาโดยใช้
หลักการในการออกแบบผลงานท่ีสัมพันธ์กับปัญหาหรอืส่ิงที่จะพัฒนาและสอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายสถานศึกษาและชุมชน) 
  การเขียนความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา เพ่ือเล่าให้ผู้อ่านทราบถึง ความเป็นมา
ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศโดยเขียนให้ผู้อ่านมองเห็นความจําเป็นและสภาพปัญหา
ของการดําเนินการวธิีหรอืแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ  มักจะเขียนเป็นย่อหน้า ๆ ไม่ยืดยาว
เกินไป พยายามให้เนื้อความต่อเน่ืองกัน มักจะเริ่มจากสภาพปัญหา  อาจมีแนวทางในการเขียน
เป็นลําดับข้ันตอน ดังนี้ 
            1. ขั้นปญัหา กล่าวถึงสภาพปัญหาท่ีพบในการดําเนินงาน/การจัดการเรียนการสอน 
หรือสภาพการการดําเนินงาน/การจัดการเรยีนการสอนท่ีพึงประสงค์ 
            2. ขั้นวิเคราะห์ปญัหา ระบุถึงสภาพปัญหาของการดําเนินงาน/การจัดการเรยีนการ
สอนโดยการวิเคราะห์ปัญหาน้ันๆ อย่างรอบคอบ เพ่ือชี้ให้เห็นประเด็นของการดําเนินการวิธีหรือ
แนวทางปฏบัิติงานที่เป็นเลิศหากมีตัวเลขประกอบให้นํามาระบุด้วย 
            3. ขั้นสรปุแนวทางที่จะแก้ปัญหาหรือพัฒนา ระบุวิธีการหรือนวัตกรรมท่ีนํามาแก้ไข
ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน/การจัดการเรียนการสอน 
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3. กระบวนการ/ขั้นตอนการดําเนินการ วิธีการและนวตักรรมที่เป็นBest Practice  
(การออกแบบผลงาน/นวัตกรรม: ออกแบบผลงาน/นวัตกรรมสอดคล้องกับจุดประสงค์และ
เป้าหมายโดยมีแนวคิดสําคัญรองรับอย่างสมเหตุสมผลสามารถอ้างอิงได้นํามาเป็นพ้ืนฐานในการ
ออกแบบกิจกรรมได้และทุกกิจกรรมมคีวามเชื่อมโยงสอดคล้องกัน 
การดําเนินงานตามกิจกรรม: ดําเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบไว้ทุกข้ันตอนและมีการปรับปรุง
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ประสิทธิภาพของการดาํเนินงาน : มีกิจกรรมการปฏิบัติปรากฏชัดเจนเป็นลําดับข้ันตอนสามารถ
นําไปปฏิบัติได้จริงมีวิธีการหรือองค์ความรู้ใหม่ที่ส่งผลต่อเป้าหมายและการพัฒนาอย่างมคีุณภาพ 
การใช้ทรัพยากร: ประยุกต์ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างเหมาะสมคุ้มค่าสอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษาหรือหน่วยงาน) 
ใช้วิธี (System Appoach) ประกอบด้วย Input  Process  Output  Feedback  และทุกขั้นตอนจะควบคุม
โดยวงจรคุณภาพ PDCA  
Input : สิ่งต่าง ๆ ทีจ่ําเป็นต้องใช้ในกระบวนการหรือโครงการต่าง ๆ เช่น  ครู ผู้เรียน  
Process :การนําเอาสิ่งที่ป้อนเข้าไปมาจัดกระทํา เพ่ือให้เกิดผลบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ  เช่น การ
สอนของครู การให้ผู้เรียนทํากิจกรรม เป็นต้น 
Output :ผลทีไ่ด้จากการกระทําในขั้นทีส่อง ได้แก่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ผลงานของผู้เรียน 
เป็นต้น 
การวิเคราะหร์ะบบ (System Analysis)  
     เป็นวิธีการนําเอาผลท่ีได้ (Feed Back) จากผลผลิตหรอืการประเมินผล (Evaluation) มาพิจารณา
ปรับปรุงระบบให้มีประสทิธิภาพย่ิงขึ้น ฉะน้ันจะเห็นได้ว่า วิธีระบบเป็นขบวนการต่อเน่ือง และฎมีลักษณะ
เช่นเดียวกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ตัวอย่าง 
กระบวนการ/ขั้นตอนการดาํเนนิการ Flow แผนภูมิ ของระบบ วิธีการและนวัตกรรมทีเ่ป็น Best 
Practice 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 
 
 
 

 

วางแผนงานและเตรียมการ 

การทดสอบระบบ 

การจัดทาํคู่มือการใช้ระบบ 

การประชุมชีแ้จงการใช้ระบบ 

การเผยแพร่ระบบ 
 

การประเมินผลและปรับปรงุระบบ 

การจัดทาํระบบฐานข้อมูล 



 
ให้อธิบายกระบวนการ/ขัน้ตอนการดาํเนินการวิธีการและนวตักรรมที่เป็น Best Practice 
ตัวอย่าง เชน่ 
 1. วางแผนงานและเตรยีมการ 
  ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ กําหนดปัญหาและหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาประชุม ปรึกษา หารือ ดําเนินการศึกษารูปแบบ และแนวทางการจัดการข้อมูลจากเอกสาร 
หนังสือ และเว็บไซต์ เพ่ือหาแนวทางการจัดทําระบบสืบค้นข้อมูลผู้จบหลักสูตร หลังจากน้ัน
เตรียมการวางรูปแบบและแนวทางการดําเนินการ พร้อมกับเตรยีมองค์ความรู้เพ่ือถ่ายทอดให้
คณะทํางาน ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ รวมทั้ง การ
จัดซ้ือลิขสิทธิ์โปรแกรม PHPMaker สําหรับใช้ในการสร้างฐานข้อมูล 
 

4. ผลการดาํเนินการ/ผลสัมฤทธ์ิ/ประโยชน์ทีไ่ดร้ับ  
 (ผลที่เกิดตามวัตถุประสงค์ : ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบ ครอบคลุมและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ทุกวัตถุประสงค์ โดยมีหลักฐานหรือข้อมูลประกอบ  
ผลสัมฤทธิ์ของงาน : แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนหรือพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายอย่างครบถ้วน โดยมีข้อมูลทุกส่วนแสดงให้เห็นการเปล่ียนแปลงในทาง
ที่ดีข้ึน 
ประโยชน์ที่ได้รับ : กระบวนการพัฒนาผลงาน/นวัตกรรมก่อให้เกิดประสบการณ์การเรยีนรู้ร่วมกัน
ทั้งสถานศึกษา/หน่วยงาน) 
 

ตัวอย่าง 
  ผลท่ีเกิดตามวัตถุประสงค์ : ระบบฐานข้อมูลผู้จบหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมี
ความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเช่ือมโยงอย่างเป็นระบบต้ังแต่ระดับกศน.ตําบล   กศน.
อําเภอ และสํานักงาน กศน.จังหวัด ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้จบ
หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบว่า ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจระบบฐานข้อมูลผู้จบหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามลําดับดังนี้ 
  1)  ระบบสามารถช่วยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานได้ดีข้ึน 
  2)  ระบบสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ดี 
  3)  ระบบสามารถช่วยลดระยะเวลาการปฏิบัติงานให้เร็วข้ึนได้ 
  4)  ระบบมีการจัดหมวดหมู่ของรายการใช้งานได้อยา่งชัดเจน 
  5)  ระบบมีเมนูการใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน 
  6)  ระบบมีความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการ 
  7)  ข้อมูลในระบบมีความเป็นปัจจุบัน 
  8)  การเข้าถึงระบบงานทําได้ง่ายรวดเร็ว 



 
  ผลสัมฤทธ์ิของงาน : จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลผู้จบหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบว่า ผู้ปฏิบัติงานมีความคิดเห็นด้านประสิทธิภาพ
ในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้จบหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามลําดับดังนี้ 
  1)  ระบบมีข้ันตอนการทํางานเป็นลําดับเข้าใจง่าย  
  2)  ระบบมีการแสดงผลข้อมูลที่รวดเรว็  
  3)  ระบบมีการแสดงข้อมูลได้อย่างเหมาะสมครบถ้วน  
  4)  ระบบมีการตรวจสอบสถานะผู้ใช้งาน   
  5)  ระบบมีการเก็บรักษาข้อมลูอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย  
  6)  ระบบมีการป้องกันข้อมูลเสียหาย  
 ประโยชน์ท่ีได้รับ : การใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้จบหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จะ
เป็นระบบที่ช่วยในการบรหิารจัดการงานทะเบียนนักศึกษา ซ่ึงจําเป็นต้องเป็นระบบที่มี
ประสิทธิภาพในการใช้งาน ไม่มีความซับซ้อนมาก บุคลากรในสถานศึกษา และสํานักงาน กศน.
จังหวัดลําพูน จึงเกิดความรู้สึกพึงพอใจใน 
ประสิทธิการใช้งานท่ีสะดวก รวดเรว็ ประหยัด คุ้มค่า และรอบคอบรัดกุม สามารถตรวจสอบได้
สะดวก รวดเร็ว  ทันต่อความต้องการ 

5. ปัจจัยความสําเร็จ 
(ส่ิงที่ช่วยให้งานประสบความสําเร็จ ปัจจัยความสําเรจ็ที่นําเสนอสอดคล้องกับระบบและ/หรือ
วิธีการปฏิบัติงานท่ีเป็นผลมาจากการมส่ีวนร่วมของผู้เกี่ยวข้องกบัการปฏิบัติงานโดยมีการพัฒนา
ผลงานอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน) 
 
ตัวอย่าง 
     ปัจจัยความสําเร็จ 
   1.  ผู้บริหารให้ความสําคัญและสนับสนุนการพัฒนาระบบงาน 
  2.  การมีส่วนร่วมของบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  3.  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
  4.  ความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.  ผู้ปฏิบัติงานมีความพร้อมและความต้ังใจที่นําประสบการณก์ารทํางานมาพัฒนา 
ปรับปรุงระบบการทํางานอย่างต่อเน่ือง 
  6.  ผู้เชีย่วชาญให้ความชว่ยเหลือชี้แนะ 
 
 



 
6. บทเรียนที่ได้รับ 
(การระบุข้อมูลที่ได้รับจาการผลิตและการนําผลงานไปใช้ ข้อสรุปที่เป็นหลักการสอดคล้องกับ
ผลงานที่นําเสนอมีการแสดงข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะและข้อควรระวังในการนําผลงานไป
ประยุกต์ใช้รวมทั้งแนวทางการพัฒนาเพ่ิมเติมให้ประสบความสําเร็จมากยิ่งข้ึน) 
 

ตัวอย่าง 
 

     บทเรียนท่ีได้รับ 
 1. การดําเนนิการตามแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้จบหลักสูตรการศกึษาข้ัน
พ้ืนฐาน ทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงข้ึนในสถานศึกษา/หน่วยงาน โดยบุคลากรมีการปรับเปล่ียนมา
ให้ความสําคญักับการนําเทคโนโลยีมาใช้ในพัฒนางานเพ่ิมมากข้ึน  
  2. การปฏิบัติงานที่เป็นระบบมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน มีการสนับสนุน ส่งผลให้งานบรรลุผล
สําเร็จตามเป้าหมาย 
 ๓. การพัฒนางานร่วมกัน ความจริงจังในการปฏิบัติงาน การทํางานเป็นทีม การมีส่วน
รับผิดชอบร่วมกันในการปฏิบัติงาน ความร่วมมือรว่มใจ การเอาใจใส่ เสียสละ การอุทิศตนของ
บุคลากร ส่งผลให้งานประสบผลสําเร็จได้ผลงานที่มีคุณภาพ 
 4. เมื่อความสําเร็จสู่เป้าหมายความภาคภูมิใจก็คือการที่ได้ทําหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่าง
สมบูรณ์สามารถพัฒนางานได้ตามเป้าหมายและการนําองค์กรสู่การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
กว้างขวางเป็นที่ยอมรับของบุคลากรในหน่วยงาน สถานศึกษาในสังกัด และหน่วยงานภายนอก 
 
7. การเผยแพร ่
(มีร่องรอยหลักฐานการเผยแพร่มีการนําไปใช้ ผลงานได้รับการยอมรับ) 
 
ตัวอย่าง 
     การเผยแพร ่
  1. เผยแพร่ผลงานผ่านเว็บไซต์สํานักงาน กศน.จังหวัดลําพูน 
http://lpn.nfe.go.th/lpn/ 
 2. เผยแพร่ผลงานให้กับ กศน.อําเภอ นําไปใช้ 
     ได้รบัการยอมรับ 

          การศกึษาดูของคณะบุคลากรจากสํานักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง นครสวรรค์ 
กําแพงเพชร แม่ฮ่องสอน สุโขทัย แพร่ 


