
แบบฟอรม์การเขียนแบบถอดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้าน นวตักรรม 
  
 
1. ช่ือ-สกลุ ผู้เล่าเร่ือง   ผศ.ดร.วฒิุพงษ ์ชินศรี วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

2. ช่ือ-สกลุ ผู้บันทกึ  คณะกรรมการการจดัการความรู้ วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

3. บทบาท หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของผู้เล่าเร่ือง 

 ผูเ้ล่าไดรั้บมอบหมายให้ช่วยด าเนินการเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพของวิทยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารมาโดยตลอด โดยไดรั้บมอบหมายในส่วนขององคป์ระกอบท่ี 2 ดา้นการวิจยั ซ่ึงมีหนา้ท่ี รวบรวมขอ้มูล
เก่ียวกบัผลงานวิชาการต่าง ๆ ทั้ งงานวิจัย งานสร้างสรรค์ รวมไปถึงเงินสนับสนุนงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ และ
ด าเนินการจดัท าเอกสารประกนัคุณภาพของวทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารในองคป์ระกอบดงักล่าว 

4.  เร่ืองทีเ่ล่า    

The ICT Publication Database System 

5.  ความเป็นมาของเร่ืองทีเ่ล่า  

ในปีแรก ๆ ท่ีผูเ้ล่าได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานน้ี ผูเ้ล่าพบปัญหาในการรวมรวมผลงานวิชาการของ
คณาจารยใ์นวทิยาลยัเป็นอยา่งมาก แมจ้ะมีการรวบรวมผลงานเหล่านั้นไวก่้อนท่ีจะมีการจดัท ารายงานประกนัคุณภาพ
ของวิทยาลยั ทั้งจากการท่ีคณบดี ก าหนดให้ส่งผลงานวิชาการในการประเมินประจ าปี และอีกส่วนจากการรวบรวม
ผลงานของหลกัสูตรในการท าประกนัคุณภาพของหลกัสูตร เน่ืองจากผลงานท่ีรวบรวมเอาไวน้ั้นอยู่ในรูปแบบของ
เอกสาร เม่ือถึงเวลาท่ีผูเ้ล่าตอ้งท าการรวมรวมผลงานและน าผลงานเหล่านั้นไปใช ้ผูเ้ล่าตอ้งด าเนินการ เปล่ียนขอ้มูล
ผลงานทางวิชาการเหล่านั้นให้อยู่ในรูปแบบ ดิจิทัล โดยการพิมพ์ใหม่ หรือขอขอ้มูลจากอาจารยแ์ต่ละท่าน และ
ก าหนดให้อยูใ่นรูปแบบของการอา้งอิงแบบ APA (American Psychological Association) จากนั้นท าการพิจารณาว่า
ขอ้มูลผลงานทางวิชาการเหล่านั้นเป็นประเภทใด อยูใ่นระดบัชาติ หรือนานาชาติ อยูใ่นฐานขอ้มูลท่ีไดรั้บการยอมรับ
หรือไม่ แลว้จึงท าการประเมินคะแนนเพ่ือค านวณ และเขียนรายงานสรุปต่อไป ซ่ึงการด าเนินการขา้งตน้นั้นจ าเป็นตอ้ง
ใชเ้วลาเป็นอยา่งมากในการด าเนินการเพ่ือให้สามารถรวบรวมผลงานและประเมินผลงานเหล่านั้นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ตาม
ขอ้ก าหนดของงานประกนัคุณภาพ 

6. วธีิการ/ขั้นตอน หรือกระบวนการทีท่ าให้งานนั้นประสบความส าเร็จ เทคนิคหรือกลยุทธ์ทีใ่ช้  ผู้มส่ีวนร่วม อุปสรรค
หรือปัญหาในการท างาน และแนวทางการแก้ไข 

6.1 ขั้นตอนการพฒันาระบบ ผูเ้ล่าไดน้ าเสนอตามขั้นตอน ดงัน้ี 

6.1.1 ขั้นตอนการวางแผน ผูเ้ล่าไดท้ าความเขา้ใจเก่ียวกบัปัญหา และสรุปปัญหาท่ีเกิดข้ึนได ้ดงัน้ี 1) การ
รวบรวมผลงานวชิาการ 2) ตอ้งเปล่ียนขอ้มูลผลงานวชิาการใหอ้ยูใ่นรูปแบบดิจิทลั 3) สร้างรูปแบบการอา้งอิงแบบ APA 
4) พิจารณาค่าน ้ าหนกัของผลงานวิชาการ โดยปัญหาท่ีไดร้ายงานไวข้า้งตน้ เป็นปัญหาท่ีสามารถแกไ้ดด้ว้ยนวตักรรม
หรือระบบฐานขอ้มูล 

 

 

 



 
 

6.1.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ ผูเ้ล่าไดท้ าก าหนดกลุ่มผูใ้ชง้าน คือ คณาจารยข์องวิทยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร ซ่ึงทุกท่านสามารถใชง้านระบบสารสนเทศพ้ืนฐานไดเ้ป็นอยา่งดี และเม่ือวิเคราะห์จากปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
พบวา่วิธีการรวบรวมผลงานวิชาการท่ีเหมาะสมกบัปัญหาน้ี น่าจะเป็นการพฒันาระบบฐานขอ้มูลท่ีอยูใ่นรูปแบบของ
เวบ็แอปพลิเคชนั (Web Application) ซ่ึงช่วยให้ผูใ้ชท่ี้เช่ือมต่อกบัระบบเครือข่ายจะสามารถเรียกใชง้านระบบผ่านเวบ็
เบราวเ์ซอร์ (Web browser) ไดท้นัที โดยไม่จ าเป็นตอ้งติดตั้งโปรแกรมเพ่ิมเติม จึงไม่มีขอ้จ ากดัในเร่ืองของความ
หลากหลายและความแตกต่างกนัของคอมพิวเตอร์แต่ละเคร่ือง  

โดยระบบฐานขอ้มูลดงักล่าวจดัแบ่งหมวดหมู่ของผลงานวิชาการไว ้ดงัน้ี 1) หนงัสือ 2) บทความวิจยัท่ีไดรั้บ
การตีพิมพใ์นวารสาร 3) บทความวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ 4) ผลงานสร้างสรรค ์
และ 5) ขอ้มูลทุนวจิยั เพ่ือใหค้ณาจารยเ์ลือกระบุขอ้มูลของผลงานไดต้รงตามหมวดของผลงานตนเอง ท าใหผู้เ้ล่าไม่ตอ้ง
คอยจดัหมวดหมู่ผลงานเหล่านั้นเอง อีกทั้งไม่ตอ้งเสียเวลาเปล่ียนขอ้มูลผลงานเหล่านั้นให้อยูใ่นรูปแบบดิจิทลั และหาก
ระบบสามารถสร้างรายการอา้งอิงแบบ APA และค านวณค่าน ้ าหนกัของผลงานไดเ้องอตัโนมติัจากขอ้มูลท่ีผูใ้ชก้รอกเขา้
สู่ระบบ จะท าให้ระบบน้ีแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้ครบถว้น ดงันั้น ฟังก์ชันในการท างานของระบบฐานขอ้มูลผลงาน
วชิาการน้ี จึงสามารถท าการเพ่ิม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลผลงานวิชาการตามหมวดหมู่ได ้ซ่ึงเม่ือเพ่ิมผลงานวิชาการเขา้สู่ระบบ
แลว้ระบบจะสามารถสร้างรายการอา้งอิงตามรูปแบบ APA และค านวณค่าน ้ าหนกัของผลงานไดเ้องอตัโนมติั นอกตาก
ฟังก์ชนัหลกัแลว้ ผูเ้ล่าไดว้ิเคราะห์ถึงการน าขอ้มูลดงักล่าวไปใชง้านดว้ย ท าให้ตอ้งมีฟังก์ชนัในการกรองขอ้มูลหรือ
คน้หาขอ้มูลตามท่ีก าหนดได ้เช่น ตามปีท่ีเผยแพร่ ตามช่ือเจา้ของผลงาน  

6.1.3 ขั้นตอนการออกแบบ ในขั้นตอนน้ีผูเ้ล่าออกแบบให้ผลงานวิชาการแต่ละประเภทจะมีหัวขอ้ในการ
กรอกท่ีแตกต่างกนั ผูเ้ล่าจะใหผู้ใ้ชง้านกรอกขอ้มูลเฉพาะส่วนท่ีจ าเป็นในการสร้างรายการอา้งอิงตามรูปแบบ APA ของ
แต่ละประเภทเท่านั้น ท าให้ผูใ้ชก้รอกขอ้มูลท่ีจ าเป็นไดค้รบถว้น ทั้งน้ีระบบท่ีพฒันาข้ึนมีฟังก์ชนัในการสร้างรายการ
อา้งอิงตามรูปแบบ APA  อตัโนมติั ท าใหผู้เ้ล่าสามารถน ารายการอา้งอิงไปใชใ้นเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดท้นัที โดย
ไม่ตอ้งท าการจดัรูปแบบ เน่ืองจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดใหใ้ชรู้ปแบบการอา้งอิงแบบ APA นอกจากฟังกช์นัขา้งตน้
แลว้ ระบบยงัสามารถประเมินคะแนนตามเกณฑท่ี์ใชใ้นการประกนัคุณภาพได ้ท าให้ผูเ้ล่าไม่ตอ้งมาพิจารณาอีกคร้ังวา่
ผลงานแต่ละช้ินมีค่าน ้ าหนกัเท่าไร เม่ือตอ้งการน าไปใชป้ระเมินในการประกนัคุณภาพ  

ส าหรับเทคโนโลยหีรือภาษาท่ีใชใ้นการพฒันาระบบ เน่ืองจากไดว้ิเคราะห์ไวว้า่จะพฒันาในรูปแบบของเวบ็
แอปพลิเคชนั ผูเ้ล่าจึงเลือกใช ้ภาษา HTML ร่วมกบั Bootstrap Framework ในการสร้างส่วนติดต่อกบัผูใ้ชห้รือหนา้จอ
ต่าง ๆ ในการใชง้าน และใช ้AngularJS ในการเขียนโปรแกรมส าหรับช่วยในการคน้หาผลงานและสร้างรายการอา้งอิง 
เป็นตน้ ในส่วนของฐานขอ้มูล ผูเ้ล่าเลือกใช ้MySQL เป็นฐานขอ้มูล โดยเทคโนโลยีหรือภาษาท่ีผูเ้ล่าเลือกใชเ้ป็น Open 
Source จึงไม่มีค่าใชจ่้ายเร่ืองลิขสิทธ์ิ โดยเวบ็แอปพลิเคชนัท่ีพฒันาข้ึนจะจดัเก็บไวท่ี้ Server ของวิทยาลยัเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร โดยก าหนด URL ดงัน้ี http://it.rsu.ac.th/refgenerator/ 

6.1.4 ขั้นตอนการพฒันาและน าระบบไปใช ้ผูเ้ล่าไดท้ าการพฒันาระบบดงักล่าวตามท่ีวิเคราะห์และออกแบบ
ไว ้จากนั้นไดใ้ห้คณาจารยช่์วยทดลองใชร้ะบบ ซ่ึงก็พบปัญหาบา้งเล็กนอ้ยในการใชง้านแต่ก็ไดรั้บการแกไ้ขเรียบร้อย
แลว้ ส าหรับเร่ืองของการจดัอบรมการใชง้านนั้น ไม่ไดมี้การด าเนินการเน่ืองจากคณาจารยใ์นวิทยาลยัมีพ้ืนฐานท่ีดีใน
การใชง้านระบบสารสนเทศแลว้ ผูเ้ล่าเพียงอธิบายขั้นตอนการท างานเบ้ืองตน้ในการประชุมของวทิยาลยัเท่านั้น 

6.1.5 ขั้นตอนการบ ารุงรักษาระบบ ผูเ้ล่าไดอ้ธิบายว่า โดยภาพรวมระบบสามารถใชง้านไดเ้ป็นอยา่งดี แต่มี
เกณฑก์ารประเมินค่าน ้ าหนกัผลงานวชิาการท่ีมีการปรับเปล่ียน ซ่ึงในส่วนน้ีผูเ้ล่าจะท าการปรับปรุงใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์
ใหม่ต่อไป นอกจากนั้นหากขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น รายช่ืออาจารยป์ระจ าหลกัสูตร มีความชดัเจน ผูเ้ล่าจะท าการปรับปรุง
ระบบใหม่เพ่ือให้สามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยเฉพาะส่วนของการรายงานขอ้มูลผลงานวิชาการ
ตามหลกัสูตร 



 
 

 ภาพตวัอยา่งของระบบฐานขอ้มูลท่ีพฒันาข้ึน 

 
ภาพท่ี 1 แสดงผลงานวชิาการตามหมวดหมู่ท่ีเลือก 

 
ภาพท่ี 2 แสดงรายการอา้งอิงแบบ APA ของผลงานวชิาการตามหมวดหมู่ท่ีเลือก 

 
ภาพท่ี 3 แสดงฟังกช์นัท่ีใชใ้นการกรองขอ้มูลผลงานวชิาการตามหมวดหมู่ท่ีเลือก 



 
 

 
ภาพท่ี 4 แสดงตวัอยา่งฟอร์มในการบนัทึกขอ้มูลผลงานวชิาการ 

 
ภาพท่ี 5 แสดงหนา้จอส าหรับอปัโหลดไฟลผ์ลงานวชิาการเขา้สู่ระบบ 

 

6.2 กระบวนการทีท่ าให้งานนั้นประสบความส าเร็จ เทคนิคหรือกลยุทธ์ที่ใช้ ผู้มีส่วนร่วม อุปสรรคหรือปัญหา
ในการท างาน และแนวทางการแก้ไข 

ระบบท่ีพฒันาข้ึนนั้นดูเหมือนจะช่วยแกปั้ญหาทุกอยา่งไดเ้ป็นอยา่งดี แต่ในปีแรกท่ีเร่ิมใช ้ระบบน้ีช่วยผูเ้ล่าได้
เพียงบางส่วนเท่านั้น กล่าวคือ มีอาจารยใ์นวิทยาลยักรอกขอ้มูลผลงานวิชาการเขา้สู่ระบบเพียงประมาณ 50% เท่านั้น 
เน่ืองจากงานประกันคุณภาพนั้นยงัไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของคณาจารยทุ์กคน และคณาจารยแ์ต่ละท่านยงัไม่เห็นถึง
ความส าคญัและประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการกรอกขอ้มูลผลงานวชิาการของตนเองเขา้สู่ระบบ 

 



 
 

อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนนั้น ในขั้นแรกผูเ้ล่าได้ขอความร่วมมือกับหัวหน้าหลกัสูตรในการกรอกขอ้มูลผลงาน
วชิาการของคณาจารยใ์นหลกัสูตรเขา้สู่ระบบ แต่ทางหวัหนา้หลกัสูตรก็พบปัญหาในการรวบรวมขอ้มูลเช่นเดียวกนักบั
ขา้พเขา้เช่นกนั วธีิการน้ีจึงช่วยเพ่ิมผลงานวิชาการของคณาจารยใ์นระบบไดเ้พียงเล็กนอ้ยเท่านั้น ผูเ้ล่าจึงคิดวา่การท่ีจะ
ท าให้คณาจารยช่์วยกรอกขอ้มูลผลงานของตนเองเขา้สู่ระบบ จ าเป็นตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจากผูบ้ริหารสูงสุดของ
วิทยาลยั ซ่ึงก็คือ คณบดี เน่ืองจากการน าระบบสารสนเทศมาใชก้บัคณาจารยว์ิทยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ไม่มี
ปัญหาเร่ืองของความรู้ความเขา้ใจในการใช้งานระบบอยู่แลว้ แต่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนคือคณาจารยส่์วนใหญ่ยงัไม่เห็น
ความส าคญัและความจ าเป็นในการใชง้าน ผูเ้ล่าไดอ้ธิบายอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนใหก้บัคณบดีไดรั้บทราบ และคณบดีไดช่้วย
ก าหนดนโยบายให้การตรวจประเมินผลงานประจ าปีในส่วนของผลงานวิชาการ คณบดีจะตรวจสอบจากระบบ
ฐานขอ้มูลท่ีผูเ้ล่าพฒันาข้ึน ซ่ึงจากนโยบายดงักล่าว ในท าให้ในปีการศึกษาต่อมามีการกรอกขอ้มูลรวมแลว้ประมาณ 
80% 

ในระบบฐานขอ้มูลผลงานวชิาการดงักล่าว เร่ิมเขา้มามีส่วนช่วยในการด าเนินการดา้นต่าง ๆ ของอาจารยแ์ต่ละ
ท่านมากข้ึน เน่ืองจากทางมหาวิทยาลยัและทางวิทยาลยั เร่ิมมีการขอขอ้มูลผลงานวิชาการจากคณาจารยใ์นวิทยาลยั
บ่อยคร้ังข้ึน ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของหลกัสูตร การประกนัคุณภาพ การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ การขอข้ึนทะเบียน
เป็นอาจารยใ์นระดบับณัฑิตศึกษา ท าใหอ้าจารยท่ี์กรอกขอ้มูลลงระบบฐานขอ้มูลแลว้เกิดความสะดวกสบายในการคน้
คืนขอ้มูลผลงานวชิาการของตนเองไปใช ้ประกอบกบัทางวทิยาลยัค่อนขา้งใหค้วามส าคญักบังานประกนัคุณภาพ ท าให้
มีการกระตุน้และส่งเสริมให้อาจารยทุ์กท่าน กรอกขอ้ผลงานวิชาการของตนเองเขา้สู่ระบบ ซ่ึงในปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
คณาจารยช่์วยกนักรอกขอ้มูลผลงานวชิาการโดยรวมแลว้เกือบ 100%  

 

7. ผลลพัธ์หรือความส าเร็จทีเ่กดิขึน้ และส่ิงทีผู้่เล่าเร่ืองทีไ่ด้เรียนรู้จากประสบการณ์ดงักล่าว 

เม่ือระบบฐานขอ้มูลผลงานวิชาการท่ีพฒันาข้ึน ไดรั้บการใชง้านจากคณาจารยใ์นวิทยาลยั ระบบดงักล่าว
สามารถช่วยให้ผูเ้ล่าประหยดัเวลาในการท างานดา้นการประกนัคุณภาพไดเ้ป็นอย่างมาก อีกทั้งยงัไดรั้บค าชมจากผู ้
ประเมินในระดับคณะ เก่ียวกับการด าเนินการดงักล่าว เพราะช่วยให้ผูป้ระเมินสามารถคน้หาและตรวจสอบผลงาน
วชิาการของคณาจารยใ์นวทิยาลยัไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว และนอกจากตวัผูเ้ล่าแลว้ อาจารยใ์นวิทยาลยัหลาย ๆ ท่าน 
ก็ไดรั้บประโยชน์จากการใชง้านระบบดงักล่าวเช่นกนั โดยเฉพาะหัวหนา้หลกัสูตร ท่ีตอ้งการขอ้มูลผลงานวิชาการของ
คณาจารยใ์นหลกัสูตร ไปใชใ้นการบริหารจดัการหลกัสูตรและงานประกนัคุณภาพ 

ส าหรับส่ิงท่ีผูเ้ล่าไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ดงักล่าว มีดงัน้ี 

- นวตักรรมช่วยใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ในหลายๆ ดา้น เช่น ดา้นระยะเวลาในการท างาน 
ความถูกตอ้งของขอ้มูล ความสะดวกสบายในการท างาน 

- ควรสร้างนวตักรรมท่ีช่วยแกปั้ญหาให้กบัส่วนรวมมากกว่าส่วนตวั เพราะยิ่งนวตักรรมนั้นแก้ปัญหา
ใหก้บัคนไดม้ากเท่าไร จะยิง่ท าใหน้วตักรรมนั้นไดรั้บการยอมรับและน าไปใชง้านมากข้ึน 

- นวตักรรมเป็นส่ิงส าคญัในการพฒันาองคก์ร แต่นวตักรรมท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง ดงันั้นตอ้งพฒันา
นวตักรรมควบคู่ไปกบัการบริหารการเปล่ียนแปลง จึงจะประสบความส าเร็จ 

- ผูน้ าขององคก์รมีบทบาทส าคญัมากในการบริหารการเปล่ียนแปลง  

 


