ตัวอย่างการเขียน
วิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)
ชื่อผลงานวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)
(เป็นชื่อเรื่องที่ระบุให้ทราบจุดมุ่งหมายของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงาน ...นวัตกรรม.. ในการ
แก้ปัญหา/พัฒนา)
ตัวอย่าง
“ระบบสืบค้นข้อมูลผู้จบหลักสูตรเพือ่ สนับสนุนการดําเนินงานทะเบียนนักศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัดลําพูน”
ชื่อเจ้าของผลงาน............................................................................................................................
สังกัด...........................เบอร์โทร.............................E-mail……………..……………………………………….
1. ความเป็นมาและความสําคัญของวิธีหรือแนวทางปฏิบตั งิ านที่เป็นเลิศ
(ระบุสภาพปัญหาความต้องการหรือเหตุผลความจําเป็นของสิ่งที่จะพัฒนาได้ชัดเจนมีการจัดลําดับ
ความสําคัญของปัญหาและมีหลักฐานอ้างอิง เสนอแนวทางแก้ปัญหาหรือการพัฒนาโดยใช้
หลักการในการออกแบบผลงานที่สัมพันธ์กับปัญหาหรือสิ่งที่จะพัฒนาและสอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายสถานศึกษาและชุมชน)
การเขียนความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา เพื่อเล่าให้ผู้อ่านทราบถึง ความเป็นมา
ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศโดยเขียนให้ผู้อ่านมองเห็นความจําเป็นและสภาพปัญหา
ของการดําเนินการวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ มักจะเขียนเป็นย่อหน้า ๆ ไม่ยืดยาว
เกินไป พยายามให้เนื้อความต่อเนื่องกัน มักจะเริ่มจากสภาพปัญหา อาจมีแนวทางในการเขียน
เป็นลําดับขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นปัญหา กล่าวถึงสภาพปัญหาที่พบในการดําเนินงาน/การจัดการเรียนการสอน
หรือสภาพการการดําเนินงาน/การจัดการเรียนการสอนที่พึงประสงค์
2. ขั้นวิเคราะห์ปญ
ั หา ระบุถึงสภาพปัญหาของการดําเนินงาน/การจัดการเรียนการ
สอนโดยการวิเคราะห์ปัญหานั้นๆ อย่างรอบคอบ เพื่อชี้ให้เห็นประเด็นของการดําเนินการวิธีหรือ
แนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศหากมีตัวเลขประกอบให้นํามาระบุด้วย
3. ขั้นสรุปแนวทางที่จะแก้ปัญหาหรือพัฒนา ระบุวิธีการหรือนวัตกรรมที่นํามาแก้ไข
ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน/การจัดการเรียนการสอน

ตัวอย่าง
ความเป็นมาและความ
ม
มสําคัญ
การจัดการศึกษาขั้นพืนฐาน
้น กศน. ที่ผ่านมา มีการพัฒนาหหลักสูตรมาเป็ป็นลําดับเริมตั
่ม ้งแต่
หลักสูตรการศึกษาผผู้ใหญ่แบบเบบ็ดเสร็จ ระดดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5หลั
5 กสูตรกาารศึกษานอกก
โรงเรียนนระดับมัธยมมศึกษาตอนตต้น พุทธศักราช 25300 หลักสูตรกาารศึกษานอกกโรงเรียนระะดับ
มัธยมศึกกษาตอนปลลาย พุทธศักราช 25300
หลักสูตรการศึกษานนอกโรงเรียนระดั
น บประถถมศึกษา พุทธศั
ท กราช 2531
2
หลักกเกณฑ์และวิวิธีการ
จัดการศึศึกษานอกโรรงเรียน หลักสู
ก ตรการศึกกษาขั้นพื้นฐาาน พุทธศักราช
ร 2544 หลักสูตรกาารศึกษา
นอกระบบบระดับการรศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธธศักราช 25551 รวมทั้ง หลักสูตรกาารศึกษานอกก
โรงเรียนนระดับประกกาศนียบัตร((กศน.ปวช) พพุทธศักราช 2539 หลัักสูตรการศึกกษานอกโรงงเรียน
ระดับปรระกาศนียบััตร(กศน.ปวช) ปรับปรุงพุทธศักราชช 2546 และหลักสูตรกการศึกษานออก
โรงเรียนนระดับประกกาศนียบัตร((กศน.ปวช) พพุทธศักราช 2556 ซึงการดํ
ง่
าเนินงงานในการจััด
การศึกษษาขั้นพื้นฐานนของ กศน. ตามหลักสูตตรดังกล่าว พบว่
พ า การจัจัดเก็บข้อมูลลผู้จบหลักสูตรที
ต ่ใช้
อยู่ในแบบบเดิม มีการจัดเก็บเป็นเอกสารไม่
น
เเป็นระบบ ไมม่ชัดเจน ทําให้
ใ เมื่อต้องกการสืบข้อมูลต้
ล องใช้
เวลามาก และหาไมม่เจอ เพราะกการทํางานในนปัจจุบันมีการลดขั
ก
้นตออนของการทํทํางาน การสืสืบค้น
ข้อมูลผู้จจบหลักสูตรจากเอกสาร
ร
รที่ไม่เป็นระบบบ ทําให้ทางานได้
าํ
ช้า ดังนั้น จากกาารที่มีข้อมูลอยู่
แล้วแต่ไไม่สามารถนํนํามาใช้ได้อย่ยางสะดวก รรวดเร็ว จึงทําให้เกิดการรปรับปรุงระบบบข้อมูลทีใช้
ใ่ อยู่ให้
สอดคล้อองกับการทํางานในปั
า
จจุบัน และเพิ่มมประสิทธิภาพของการททํางานให้รว ดเร็วในส่วนของการ
น
สืบค้นข้้อมูลผู้จบหลัลักสูตร
การพัฒนาแและจัดทําระะบบสืบค้นข้ออมูลผู้จบหลัลักสูตร เป็นการนํ
ก าเทคโนนโลยีมาพัฒนาใน
การจัดททําระบบสืบค้คนข้อมูลผู้จบหลักสูตรใให้อยู่ในรูปแบบการแสดงผลในการค้ค้นหาข้อมูลทีท่
รวดเร็ว ส่งผลให้เป็นการเพิ
น
่มปรระสิทธิภาพใในการค้นหาาผู้จบหลักสูตรที
ต ่ต้องการร และเป็นกาาร
ส่งเสริมสนับสนุนกาารดําเนินงานนทะเบียนนักกศึกษาของสสถานศึกษาใในสังกัดสํานั กงาน กศนน.จังหวัด
ลําพูน

2. วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมาาย/เป้าหมาายของการดํําเนินงาน
(การกําหหนดวัตถุประสงค์
ร หรือจุดมุ่งหมายขอองการการดํดําเนินงาน เป็ป็นขั้นตอนทีที่สําคัญอีกขัั้นตอน
หนึ่งของงการดําเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางให้
น
ห้ผู้ดําเนินงานสามารถบออกรายละเอีอียดได้ว่า จะะต้องทํา
อะไรบ้าาง การกําหนนดวัตถุประสสงค์ ควรกําหหนดเป็นข้อ ๆ ต้องเป็นสิ่งที่ปฏิบัติจจริิ ง วัดได้ประเมิ
ร น
ได้ สอดดคล้องกับสภภาพปัญหาแและความต้อองการของสถถานศึกษาแลละชุมชนแลละส่งผลในภาาพ
กว้าง)
ตัวอย่าง
ชื่อผลงาน : ระบบสืบค้นข้อมูลผู้จบบหลักสูตรเพืพื่อสนับสนุนการดํ
น าเนินงงานทะเบียน
นักศึกษษาของสถานศึศึกษาในสังกัดสํานักงานน กศน.จังหวัวัดลําพูน
วัตถุปประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมมผูจ้ บหลักสูตรการศึกษาขั
ษ ้นพื้นฐา นให้ครบถ้วน
ว
ถูกต้อง ทันสมัย แลละเชื่อมโยงอย่างเป็นระะบบ
2. เพื่อให้สถานศึ
ส
กษาสสามารถสืบคค้นได้อย่างสสะดวกรวดเเร็ว ทันควาามต้องการ
เป้าหหมาย
(ต้องเขียนใหห้ชัดเจนเพือแสดงให้
อ่
เห็นนผลงานหรือผลลั
อ พธ์ที่ระบุคุณภาพ หรือปริมาณ
ณงานที่
คาดว่าจจะทําให้บังเกิกิดขึ้นในระยยะเวลาที่กําหหนดไว้ ซึ่งการกําหนดผลงานอาจกําาหนด เป็น ร้อยละ
หรือจํานนวนหน่วยที่แสดงปริมาณ
ณหรือคุณภาพต่างๆ ให้สอดคล้องกั
อ บวัตถุปรระสงค์)
ตัวอย่าง
เชิงปริมาณ
ณ
ลดเเวลาในการสืสืบค้นข้อมูลไได้มากกว่า 10
1 เท่า
เชิงคุณภาพพ
ข้อมูลผู้จบหลักสูสตรถูกจัดเก็ก็บเข้าระบบบอย่างถูกต้อง ครบถ้วน

3. กระบวนการ/ขั้นตอนการดําเนินการ วิธีการและนวัตกรรมที่เป็นBest Practice
(การออกแบบผลงาน/นวัตกรรม: ออกแบบผลงาน/นวัตกรรมสอดคล้องกับจุดประสงค์และ
เป้าหมายโดยมีแนวคิดสําคัญรองรับอย่างสมเหตุสมผลสามารถอ้างอิงได้นํามาเป็นพื้นฐานในการ
ออกแบบกิจกรรมได้และทุกกิจกรรมมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน
การดําเนินงานตามกิจกรรม: ดําเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบไว้ทุกขั้นตอนและมีการปรับปรุง
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ประสิทธิภาพของการดําเนินงาน : มีกิจกรรมการปฏิบัติปรากฏชัดเจนเป็นลําดับขั้นตอนสามารถ
นําไปปฏิบัตไิ ด้จริงมีวิธีการหรือองค์ความรู้ใหม่ที่ส่งผลต่อเป้าหมายและการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ
การใช้ทรัพยากร: ประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสมคุ้มค่าสอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษาหรือหน่วยงาน)
ใช้วิธี (System Appoach) ประกอบด้วย Input Process Output Feedback และทุกขั้นตอนจะควบคุม
โดยวงจรคุณภาพ PDCA
Input : สิ่งต่าง ๆ ทีจ่ ําเป็นต้องใช้ในกระบวนการหรือโครงการต่าง ๆ เช่น ครู ผู้เรียน
Process :การนําเอาสิ่งที่ป้อนเข้าไปมาจัดกระทํา เพื่อให้เกิดผลบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การ
สอนของครู การให้ผู้เรียนทํากิจกรรม เป็นต้น
Output :ผลทีไ่ ด้จากการกระทําในขั้นทีส่ อง ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ผลงานของผู้เรียน
เป็นต้น
การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)
เป็นวิธีการนําเอาผลที่ได้ (Feed Back) จากผลผลิตหรือการประเมินผล (Evaluation) มาพิจารณา
ปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ฉะนั้นจะเห็นได้ว่า วิธีระบบเป็นขบวนการต่อเนื่อง และฎมีลักษณะ
เช่นเดียวกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์

ตัวอย่าง
กระบวนการ/ขั้นตอนการดําเนินการ Flow แผนภูมิ ของระบบ วิธีการและนวัตกรรมทีเ่ ป็น Best
Practice
วางแผนงานและเตรียมการ

การจัดทําระบบฐานข้อมูล

การทดสอบระบบ

การจัดทําคู่มือการใช้ระบบ

การประชุมชีแ้ จงการใช้ระบบ

การเผยแพร่ระบบ

การประเมินผลและปรับปรุงระบบ

ให้อธิบายกระบวนการ/ขัน้ ตอนการดําเนินการวิธีการและนวัตกรรมที่เป็น Best Practice
ตัวอย่าง เช่น
1. วางแผนงานและเตรียมการ
ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ กําหนดปัญหาและหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาประชุม ปรึกษา หารือ ดําเนินการศึกษารูปแบบ และแนวทางการจัดการข้อมูลจากเอกสาร
หนังสือ และเว็บไซต์ เพื่อหาแนวทางการจัดทําระบบสืบค้นข้อมูลผู้จบหลักสูตร หลังจากนั้น
เตรียมการวางรูปแบบและแนวทางการดําเนินการ พร้อมกับเตรียมองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดให้
คณะทํางาน ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ รวมทั้ง การ
จัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม PHPMaker สําหรับใช้ในการสร้างฐานข้อมูล
4. ผลการดําเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ทไี่ ด้รับ
(ผลที่เกิดตามวัตถุประสงค์ : ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบ ครอบคลุมและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ทุกวัตถุประสงค์ โดยมีหลักฐานหรือข้อมูลประกอบ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน : แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนหรือพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายอย่างครบถ้วน โดยมีข้อมูลทุกส่วนแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในทาง
ที่ดีขึ้น
ประโยชน์ที่ได้รับ : กระบวนการพัฒนาผลงาน/นวัตกรรมก่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกัน
ทั้งสถานศึกษา/หน่วยงาน)
ตัวอย่าง
ผลที่เกิดตามวัตถุประสงค์ : ระบบฐานข้อมูลผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมี
ความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับกศน.ตําบล กศน.
อําเภอ และสํานักงาน กศน.จังหวัด ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้จบ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจระบบฐานข้อมูลผู้จบหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามลําดับดังนี้
1) ระบบสามารถช่วยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานได้ดีขึ้น
2) ระบบสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ดี
3) ระบบสามารถช่วยลดระยะเวลาการปฏิบัติงานให้เร็วขึ้นได้
4) ระบบมีการจัดหมวดหมู่ของรายการใช้งานได้อย่างชัดเจน
5) ระบบมีเมนูการใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน
6) ระบบมีความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการ
7) ข้อมูลในระบบมีความเป็นปัจจุบัน
8) การเข้าถึงระบบงานทําได้ง่ายรวดเร็ว

ผลสัมฤทธิ์ของงาน : จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ผู้ปฏิบัติงานมีความคิดเห็นด้านประสิทธิภาพ
ในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามลําดับดังนี้
1) ระบบมีขั้นตอนการทํางานเป็นลําดับเข้าใจง่าย
2) ระบบมีการแสดงผลข้อมูลที่รวดเร็ว
3) ระบบมีการแสดงข้อมูลได้อย่างเหมาะสมครบถ้วน
4) ระบบมีการตรวจสอบสถานะผู้ใช้งาน
5) ระบบมีการเก็บรักษาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
6) ระบบมีการป้องกันข้อมูลเสียหาย
ประโยชน์ที่ได้รับ : การใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะ
เป็นระบบที่ช่วยในการบริหารจัดการงานทะเบียนนักศึกษา ซึ่งจําเป็นต้องเป็นระบบที่มี
ประสิทธิภาพในการใช้งาน ไม่มีความซับซ้อนมาก บุคลากรในสถานศึกษา และสํานักงาน กศน.
จังหวัดลําพูน จึงเกิดความรู้สึกพึงพอใจใน
ประสิทธิการใช้งานที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด คุ้มค่า และรอบคอบรัดกุม สามารถตรวจสอบได้
สะดวก รวดเร็ว ทันต่อความต้องการ
5. ปัจจัยความสําเร็จ
(สิ่งที่ช่วยให้งานประสบความสําเร็จ ปัจจัยความสําเร็จที่นําเสนอสอดคล้องกับระบบและ/หรือ
วิธีการปฏิบัติงานที่เป็นผลมาจากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยมีการพัฒนา
ผลงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน)
ตัวอย่าง
ปัจจัยความสําเร็จ
1. ผู้บริหารให้ความสําคัญและสนับสนุนการพัฒนาระบบงาน
2. การมีส่วนร่วมของบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
4. ความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ผู้ปฏิบัติงานมีความพร้อมและความตั้งใจที่นําประสบการณ์การทํางานมาพัฒนา
ปรับปรุงระบบการทํางานอย่างต่อเนื่อง
6. ผู้เชีย่ วชาญให้ความช่วยเหลือชี้แนะ

6. บทเรียนที่ได้รับ
(การระบุข้อมูลที่ได้รับจาการผลิตและการนําผลงานไปใช้ ข้อสรุปที่เป็นหลักการสอดคล้องกับ
ผลงานที่นําเสนอมีการแสดงข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะและข้อควรระวังในการนําผลงานไป
ประยุกต์ใช้รวมทั้งแนวทางการพัฒนาเพิ่มเติมให้ประสบความสําเร็จมากยิ่งขึน้ )
ตัวอย่าง
บทเรียนที่ได้รับ
1. การดําเนินการตามแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในสถานศึกษา/หน่วยงาน โดยบุคลากรมีการปรับเปลี่ยนมา
ให้ความสําคัญกับการนําเทคโนโลยีมาใช้ในพัฒนางานเพิ่มมากขึ้น
2. การปฏิบัติงานที่เป็นระบบมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน มีการสนับสนุน ส่งผลให้งานบรรลุผล
สําเร็จตามเป้าหมาย
๓. การพัฒนางานร่วมกัน ความจริงจังในการปฏิบัตงิ าน การทํางานเป็นทีม การมีส่วน
รับผิดชอบร่วมกันในการปฏิบัติงาน ความร่วมมือร่วมใจ การเอาใจใส่ เสียสละ การอุทิศตนของ
บุคลากร ส่งผลให้งานประสบผลสําเร็จได้ผลงานที่มีคุณภาพ
4. เมื่อความสําเร็จสู่เป้าหมายความภาคภูมิใจก็คือการที่ได้ทําหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่าง
สมบูรณ์สามารถพัฒนางานได้ตามเป้าหมายและการนําองค์กรสูก่ ารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
กว้างขวางเป็นที่ยอมรับของบุคลากรในหน่วยงาน สถานศึกษาในสังกัด และหน่วยงานภายนอก
7. การเผยแพร่
(มีร่องรอยหลักฐานการเผยแพร่มีการนําไปใช้ ผลงานได้รับการยอมรับ)
ตัวอย่าง
การเผยแพร่
1. เผยแพร่ผลงานผ่านเว็บไซต์สํานักงาน กศน.จังหวัดลําพูน
http://lpn.nfe.go.th/lpn/
2. เผยแพร่ผลงานให้กับ กศน.อําเภอ นําไปใช้
ได้รบั การยอมรับ
การศึกษาดูของคณะบุคลากรจากสํานักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง นครสวรรค์
กําแพงเพชร แม่ฮ่องสอน สุโขทัย แพร่

