องค์ประกอบที่ 1

การบริหารจัดการ

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6
การบริหารการจัดการความรู้
ชนิดของตัวบ่งชี้
กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 กาหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคม
แห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่
ในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในสถาบันสามารถ
เข้ า ถึ ง ความรู้ และพั ฒ นาตนเองให้ เ ป็ น ผู้ รู้ รวมทั้ ง ปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี ประสิ ท ธิ ภ าพ อั น จะส่ ง ผลให้
สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบริห ารจัดการความรู้ในสถาบัน
ประกอบด้ ว ยการระบุ ค วามรู้ การคั ด เลื อ ก การรวบรวม การจั ด เก็ บ ความรู้ การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล และการ
แลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน
การกาหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ความรู้ในสถาบันให้ดียิ่งขึ้น
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
นางสาวกิ่งดาว ฮั่วจั่น
นางเอมรัศม์ เอี่ยมพิทักษ์พร
ผู้ประสานตัวบ่งชี้
นายธนกร
โพธิยาลัย
ผู้ติดตามตรวจสอบตัวบ่งชี้
อาจารย์นุชรี บุญศรีงาม
นางสมรัก เปล่งเจริญศิริชัย
ผู้กากับตัวบ่งชี้
รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ ปริสุทธกุล
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ ที่สอดคล้องกับ พันธกิ จของ
หน่วยงาน อย่างน้อย 1 ด้าน
2. มีการกาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะตามประเด็นความรู้ที่กาหนดใน
ข้อ 1
3. มี ก ารแบ่ ง ปั น และแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ จ ากความรู้ ทั ก ษะของผู้ มี ป ระสบการณ์ ต รง ( tacit
knowledge) เพื่ อ ค้ น หาแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ต ามประเด็ น ความรู้ ที่ ก าหนดในข้ อ 1 และเผยแพร่ ไ ปสู่ บุ ค ลากร
กลุ่มเป้าหมาย
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
อื่น ๆ ที่เป็ น แนวปฏิบั ติที่ดีมาพัฒ นาและจั ดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลั กษณ์อักษร
(explicit knowledge)
5. มีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็น
ลายลั กษณ์อักษร และจากความรู้ ทักษะของผู้ มีประสบการณ์ตรง ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง

เกณฑ์การดาเนินงาน
เกณฑ์การดาเนินงาน

ข้อ
ผลการดาเนินงาน
1 มีการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมาย ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้ แ ต่ ง ตั้ ง
ของการจั ดการความรู้ ที่ ส อดคล้ องกั บ คณะกรรมการดาเนินงานด้านการจัดการความรู้ตามคาสั่ง
พันธกิจของหน่วยงาน อย่างน้อย 1 ด้าน ที่ 10/2559 ลงวั น ที่ 12 เมษายน 2559 และค าสั่ ง ที่
38/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดาเนินงานด้านการ
จัด การความรู้ (Knowledge management: KM)
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 [1.6-1-1] และได้
ประชุมเพื่อกาหนดประเด็นความรู้และจัดทาแผนการจัดการ
ความรู้โดยสอดคล้องกับ พันธกิจ ของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
1. ประชุม คณะกรรมการด าเนิน งานด้ านการจั ดการ
จัดการความรู้ ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
เพื่อกาหนดประเด็นการจัดการความรู้ [1.6-1-2]
2. ประชุ ม คณะกรรมการด าเนิ น งานด้ า นการจั ด การ
ความรู้ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 9 มกราคม 2560 เพื่อกาหนด
กลุ่มเป้าหมาย [1.6-1-3] โดยประเด็นการจัดการความรู้ที่
กาหนดมีความสอดคล้องกับพันธกิจ ของสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ [1.6-1-4] ดังนี้
1. ประเด็นที่ 1 “การเสริมปกหนังสือใหม่” สอดคล้องกับ
พั น ธกิ จ ที่ 1 ส่ ง เสริ ม การใช้ ท รั พ ยากรสารสนเทศของ
ผู้ใช้บริการเพื่อสร้างคุณภาพบัณฑิตและผูใ้ ช้บริการให้มีศักยภาพ
ต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. ประเด็ น ที่ 2 “การจั ด หาหนั ง สื อ ด้ ว ยการวิ เ คราะห์
หลั ก สู ต ร ” สอดคล้ องกั บพั นธกิ จ ที่ 1 ส่ ง เสริม การใช้
ทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้บริการเพื่อสร้างคุณภาพบัณฑิต
และผู้ใช้บริการให้มีศักยภาพต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

3. ประเด็นที่ 3 “ระบบฐานข้อมูลการประชุมและคาสั่ง ”
สอดคล้ องกับ พันธกิ จที่ 3 บริ หารจั ด การองค์ก รด้ ว ยหลั ก
ธรรมาภิบาล

4. ประเด็นที่ 4 “การเขียนภาระงานในหน้าที”่ สอดคล้อง
กับ พันธกิจ ที่ 3 บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล

เกณฑ์การดาเนินงาน
ข้อ

เกณฑ์การดาเนินงาน

2

มี ก ารก าหนดบุ ค ลากร
กลุ่ ม เป้ า หมายที่ จ ะพั ฒ นา
ค ว า ม รู้ แ ล ะ ทั ก ษ ะ ต า ม
ประเด็นความรู้ที่กาหนดใน
ข้อ 1

3

มี ก า ร แ บ่ ง ปั น แ ล ะ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ จ า ก
ค ว า ม รู้ ทั ก ษ ะ ข อ ง ผู้ มี
ประสบการณ์ ต รง (tacit
knowledge) เพื่อค้นหา
แนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็น
ความรู้ ที่ ก าหนดในข้ อ 1
และเผยแพร่ ไ ปสู่ บุ ค ลากร
กลุ่มเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
5. ประเด็นที่ 5 “วิธีเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน” สอดคล้องกับ พันธกิจ
ที่ 3 บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานด้านการจัดการความรู้ วันที่ 9 มกราคม 2560 [1.6-2-1] เพื่อ
กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะตามประเด็น
การจัดการความรู้ทั้ง 5 ประเด็น ไว้ในแผนการจัดการความรู้ [1.6-2-2]
1. ประเด็นที่ 1 “การเสริมปกหนังสือใหม่” กลุ่มเป้าหมาย คือ อาจารย์
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ บุคลากร บรรณารักษ์ นักศึกษา และผู้สนใจ
ทั่วไป
2. ประเด็ น ที่ 2 “การจั ด หาหนั ง สื อ ด้ ว ยการวิ เ คราะห์ ห ลั ก สู ต ร”
กลุ่มเป้าหมาย คือ อาจารย์ประจาหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
และบรรณารักษ์
3. ป ระเ ด็ น ที่ 3 “ระบบ ฐาน ข้ อ มู ลกา รประ ชุ ม แ ละค าสั่ ง ”
กลุ่ ม เป้ า หมาย คือ ผู้ บ ริ ห ารและบุค ลากรของส านัก วิ ท ยบริก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ประเด็นที่ 4 “การเขียนภาระงานในหน้าที่ ” กลุ่มเป้าหมาย คือ
บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5. ประเด็นที่ 5 “วิธีเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน” กลุ่มเป้าหมาย คือ
บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดกิจกรรมเพื่อแบ่งปัน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง เพื่อ
ค้น หาแนวปฏิบั ติ ที่ ดีแ ละมีก ารเผยแพร่ ไ ปสู่ บุ ค ลากรกลุ่ ม เป้ าหมายที่
กาหนดหลากหลายช่องทาง เช่น การประชุม การอบรมสั มมนา การ
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ดังนี้
ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานด้านการจัดการจัดการความรู้ ครั้งที่
3/2559 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 9 มกราคม
2560 และครั้งที่ 2/2560 วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 [1.6-3-1] นอกจาก
การประชุมแล้วในแต่ล ะประเด็นยังมีกิจกรรมแบ่งปันและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ดังนี้

เกณฑ์การดาเนินงาน
ข้อ

เกณฑ์การดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
1. ประเด็ น ที่ 1 “การเสริ ม ปกหนั ง สื อ ใหม่ ” มี กิ จ กรรม
แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังนี้
1.1 ประชุมคณะทางานการจัดการจัดการความรู้ การ
เสริมปกหนังสือใหม่ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 24 พฤศจิกายน
2559 [1.6-3-2]
1.3 อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการซ่อมเสริมปก
หนังสือ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ วันที่
20 ธันวาคม 2559 [1.6-3-3]
1.4 อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการซ่อมเสริมปก
หนังสือ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ วันที่
21 มีนาคม 2560 [1.6-3-4]
1.5 จัดทาเพาเวอร์พอย รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้ใน
ประเด็นที่ 1 “การเสริมปกหนังสือใหม่ [1.6-3-5]
1.4 เผยแพร่องค์ความรู้ เรื่อง “การเสริมปกหนังสือ
ใหม่” ที่เว็บไซต์ http://arit.npru.ac.th/index.php
[1.6-3-6]
1.6 เอกสารแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง “การเสริมปกหนังสือ
ใหม่” [1.6-3-7]
2. ประเด็ น ที่ 2 “การจั ด หาหนั ง สื อ ด้ ว ยการวิ เ คราะห์
หลักสูตร” มีกิจกรรมแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้
2.1 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน การจัดหาหนังสือ
ด้วยการวิเคราะห์หลักสูตร ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 16 ธันวาคม
2559 และครั้งที่ 1/2560 วันที่ 19 มกราคม 2560 เพื่อจัดทา
แนวทางในการจัดหาหนังสือ [1.6-3-8]
2.2 ศึกษาข้อมูลคู่มือการปฏิบัติงานการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
[1.6-3-9] และได้นาขั้นตอน วิธีการในการจัดหาหนังสือมา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการด าเนิ น งานจั ด หาหนั ง สื อ เพื่ อ ให้ ไ ด้
กระบวนการดาเนินงานจัดหาหนังสือครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

เกณฑ์การดาเนินงาน
ข้อ

เกณฑ์การดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
3. ประเด็นที่ 3 “ระบบฐานข้อมูลการประชุมและคาสั่ง”
มีกิจกรรมแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้
3.1 ประชุมคณะทางานการจัดการความรู้ เรื่องระบบ
ฐานข้อมูล การประชุมและคาสั่ง ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16
กุมภาพันธ์ 2560 [1.6-3-10] เพื่อพิจารณาการกาหนดความ
ต้อ งการด้า นซอฟต์ แวร์ การออกแบบซอฟแวร์ การเขี ย น
โปรแกรม การทดสอบระบบ การปรับเปลี่ยนระบบการจัดทา
เอกสารประกอบ การฝึกอบรมผู้ใช้ การบารุงรักษา และการ
ตรวจสอบระบบ ทั้งนี้เพื่ออธิบายการสร้างระบบสารสนเทศ
ได้ และอธิบายการนาระบบสารสนเทศไปใช้ได้ และมีการ
จัดทาคู่มือหรือรายละเอียดการใช้งานระบบฐานข้อมูลการ
ประชุมและคาสั่ง ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลที่แสดงผลด้วยเว็บ
เบส ที่พัฒ นาขึ้นมาจากซอฟท์ แวร์โ อเพ่นซอร์ส ชื่อโอเมก้ า
(Omege) โดยสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มี
ความประสงค์ ใ ห้ เ ป็ น ฐานข้ อ มู ล เพื่ อ เผยแพร่ เ อกสารและ
ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานการประชุมของคณะกรรมการในส่วน
งานต่าง ๆ ของสานักวิทยและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไป
ถึงค าสั่ ง ทางราชการที่เกี่ ยวข้องกับ อาจารย์ และบุคลากร
ภายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลัก
3.2 จัดอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลการประชุมและคาสั่ง
ให้ กั บ ฝ่ า ยบริ ห ารและบุ ค ลากร ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 23 มิถุนายน 2560 [1.6-3-11]
4. ประเด็นที่ 4 “การเขียนภาระงานในหน้าที่ ” มีกิจกรรม
แบ่ ง ปั น และแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจใน
หลักการ กระบวนการ ขั้นตอนวิธีการ การจัดทาผลงานเพื่อ
ใช้ประกอบในการต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลั ย
สายสนับสนุน ดังนี้
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4.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนภาระ
งานในหน้าที่” เพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานสายสนับสนุน
ประจาปี 2560 (ครั้งที่ 1) อบรมเพื่อเตรียมความพร้อมใน
การทาภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานการต่อสัญญาจ้าง” วันที่
22 กรกฎาคม 2559 และ (ครั้งที่ 2) ติดตามความคืบหน้าใน
การต่อสัญญาจ้าง” วันที่ 21 ตุลาคม 2559 [1.6-3-12]
4.2 เป็นวิทยากร เรื่อง “การเขียนภาระงานในหน้าที่ ”
เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการ กระบวนการ ขั้นตอนวิธีการ
การจัดทาผลงานเพื่อใช้ประกอบในการต่อสั ญญาจ้างของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตามคาสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ นครปฐม ที่ 1778/2559 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง วิ ท ยากร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนภาระงานใน
หน้ า ที่เ พื่ อ ต่อ สั ญ ญาจ้ างพนั กงานสายสนั บ สนุน ประจ าปี
2560” (ครั้งที่ 2) และติดตามความคืบหน้าในการต่อสัญญา
จ้าง วันที่ 21 ตุลาคม 2559 และคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ที่ 1779/2559 เรื่อง ให้พนักงานมหาวิทยาลัย สาย
สนับสนุนเข้าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียน
ภาระงานในหน้าที่เพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานสายสนับสนุน
ประจาปี 2560” (ครั้งที่ 2) และติดตามความคืบหน้าในการ
ต่อสัญญาจ้าง วันที่ 21 ตุลาคม 2559 [1.6-3-13]
5. ประเด็นที่ 5 “วิธีเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน” มีกิจกรรม
แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้
5.1 รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ ปริสุทธกุล เป็นวิทยากร
และผู้ ช่ ว ยวิ ทยากร เรื่อ ง “วิธี เ ขีย นคู่มื อการปฏิบั ติง าน”
เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจในหลั ก การ กระบวนการ ขั้ น ตอน
วิธีการ การจัดทาผลงานเพื่อใช้ประกอบในการต่อสัญญาจ้าง
ของพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สาย สนั บ สนุ น ตามค าสั่ ง
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ นครปฐม ที่ 1243/2559 ลงวันที่ 17
กรกฎาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งวิทยากร และคาสั่ง
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ผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ 1795/2559 ลงวันที่ 17
ตุ ล าคม 2559 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง วิ ท ยากรโครงการอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการ การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง
ระยะที่ 3 ประจาปี 2560 (ครั้งที่ 2) ติดตามความก้าวหน้า
การต่อสัญญาจ้าง และคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม ที่
1796/2559 เรื่อง ให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนเข้า
ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน
เพื่ อ ต่ อ สั ญ ญาจ้ า งระยะที่ 3 ประจ าปี 2560 (ครั้ ง ที่ 2)
ติดตามความคืบหน้าการต่อสั ญญาจ้าง วันที่ 25 ตุล าคม
2559 [1.6-3-14]
5.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน
เพื่อต่อสัญญาจ้างระยะที่ 3 ประจาปี 2560 ของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (ครั้งที่ 1) วันที่ 27 กรกฎาคม
2559 [1.6-3-15]
5.3 โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร การเขี ย นคู่ มื อ
ปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างระยะที่ 3 ประจาปี 2560 ของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (ครั้งที่ 2) ติดตามความ
คืบหน้าการต่อสัญญาจ้าง วันที่ 25 ตุลาคม 2559
[1.6-3-16]

4

มี ก ารรวบรวมความรู้ ต ามประเด็ น
ความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัว
บุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆที่เป็นแนว
ปฏิ บั ติที่ ดี มาพั ฒ นา และจั ด เก็ บ อย่ า ง
เป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร (explicit knowledge)

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการรวบรวมความรู้
ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดไว้โดยได้เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษร ดังต่อไปนี้
1. ประเด็นที่ 1 “การเสริมปกหนังสือใหม่” ได้แนวปฏิบัติที่
ดีและเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้
1.1 คู่มือการเสริมปกหนังสือใหม่
1.2 เผยแพร่บนเว็บไซต์ เรื่อง “การเสริมปกหนังสือใหม่”
http://arit.npru.ac.th/index.php
1.3 เพาเวอร์พอย องค์ความรู้ เรื่อง “การเสริมปกหนังสือ
ใหม่” [1.6-4-1]
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ผลการดาเนินงาน
2. ประเด็นที่ 2 “การจัดหาหนังสือด้วยการวิเคราะห์
หลั ก สู ต ร” ได้ แ นวปฏิ บั ติ ที่ ดี แ ละเผยแพร่ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์
อักษร ดังนี้
2.1 เอกสาร คู่มือการจัดหาหนั งสื อด้ว ยการวิเคราะห์
หลักสูตร
2.2 เผยแพร่เอกสาร“การจัดหาหนังสือด้วยการวิเคราะห์
หลักสูตร”บนเว็บไชต์ http://arit.npru.ac.th/index.php
[1.6-4-2]
3. ประเด็นที่ 3 “ระบบฐานข้อมูลการประชุม และคาสั่ง ”
ได้แนวปฏิบัติที่ดี และเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้
3.1 ฐานข้ อ มู ล การประชุ ม และค าสั่ ง ซึ่ ง เป็ น ระบบ
ฐานข้ อ มู ล ที่ แ สดงผลด้ ว ยเว็ บ เบส ที่ พั ฒ นาขึ้ น มาจาก
ซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์สชื่อโอเมก้า
3.2 โครงการอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลการประชุม
และคาสั่ง
3.3 เอกสารการอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลการประชุม
และคาสั่ง วันที่ 23 มิถุนายน 2560 [1.6-4-3]
4. ประเด็นที่ 4 “การเขียนภาระงานในหน้าที่” ได้แนว
ปฏิบัติที่ดีและเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้
4.1 คู่มือการเขียนภาระงานในหน้าที่
4.2 เผยแพร่เอกสาร “การเขียนภาระงานในหน้าที่”
บนเว็บไชต์ http://arit.npru.ac.th/index.php [1.6-4-4]
5. ประเด็น ที่ 5 “วิธีเ ขียนคู่มือการปฏิบัติงาน” ได้แนว
ปฏิบัติที่ดี และเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้
5.1 คู่มือวิธีเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน
5.2 ได้ น าไปเผยแพร่ ผ ลงานทางวิ ช าการการประชุ ม
วิชาการระดับชาติ PULINET 2017 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 11 - 13 มกราคม 2560
5.3 เผยแพร่เอกสาร “วิธีเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน”
เว็บไชต์ http://arit.npru.ac.th/index.php [1.6-4-5]

เกณฑ์การดาเนินงาน
ข้อ
เกณฑ์การดาเนินงาน
5 มีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการ
ความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปี
การศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็นลายลักษณ์
อักษร และจากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงมี

ผลการดาเนินงาน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้นาองค์ความรู้
ที่ได้จากการจัดการความรู้มาถ่ายทอดให้กับผู้ปฏิบัติงานเพื่อ
พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้
1. ประเด็ น ที่ 1 “การเสริ ม ปกหนั ง สื อ ใหม่ ” ได้ น าองค์
ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง ดังนี้
1.1 นั ก ศึ ก ษา ได้ น าความรู้ ม าปฏิ บั ติ จ ริ ง การเสริ ม ปก
หนังสือใหม่มาใช้เป็นตัวอย่างในการเสริมปกหนังสือ
1.2 บุคลากร ได้นาความรู้จากการปฏิบั ติ งานด้านการ
เสริมปกหนังสือใหม่มาใช้เป็นแนวปฏิบัติในการซ่อมหนังสือ
ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.3 บุคคลทั่ว ไป นาความรู้จากการปฏิบัติ การเสริมปก
หนังสือใหม่มาใช้เป็นแนวทางในการซ่อมหนังสือให้แข็งแรง
และยืดอายุการใช้งาน
1.4 คู่มือการปฏิบัติงานการเสริมปกหนังสือใหม่ เพื่อใช้
เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน เป็นมาตรฐานเดียวกัน
[1.6-.5-1]
2. ประเด็น ที่ 2 “การจัดหาหนังสือด้วยการวิเ คราะห์
หลักสูตร” ได้นาองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาใช้
เป็นแนวทางในการจัดหาหนังสือให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่
เปิดสอน
4.1 เกณฑ์ ก ารจั ด หาหนั ง สื อ ส าหรั บ อาจารย์ ป ระจ า
หลั กสู ตรที่เปิดสอนในมหาวิท ยาลั ยใช้เป็นแนวทางในการ
คัดเลือกหนังสือเพื่อใช้ประกอบการสอน
4.2 คู่มือการจัดหาหนังสือด้วยการวิเคราะห์หลักสูตร”
เป็นแนวทางในการดาเนินงานจัดหาหนังสือให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรที่เปิดสอน
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ผลการดาเนินงาน
3. สรุป รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน การ
จัดหาหนังสือด้วยการวิเคราะห์หลักสูตร ครั้งที่ 3/2560 วันที่
7 มิถุนายน 2560 [1.6-5-2]
3. ประเด็นที่ 3 “ระบบฐานข้อมูลการประชุมและคาสั่ง ”
ได้แนวปฏิบัติที่ดี และเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้
3.1 คณะทางานการจัดการความรู้ เรื่องระบบฐานข้อมูล
การประชุมและคาสั่ ง นาเสนอผลงานในเรื่องดังกล่าวให้กับ
คณะกรรมการพิ จ ารณาคั ด เลื อก แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี (GOOD
PRACTICES) เพื่อนามาพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ ใน
การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและบุคลากร สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ ผลการประกวดได้รับรางวัล
แนวปฏิบัติที่ดี ในระดับ “ดี” โดยบุคลากรที่เป็น ADVANCE
USER เป็นผู้นาข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูล และบุคลากรที่
เป็น USER เป็นผู้ใช้งานในระบบจริงในการค้นหาเอกสารการ
ประชุมรวดเร็วขึ้น [1.6-5-3]
3.2 การประชุมสรุปผลการดาเนินงานของ
คณะอนุกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 20
กรกฎาคม 2560 [1.6-5-4] เพื่อสรุปประเด็นการนาความรู้ที่
ได้จากการจัดการความรู้ในปีนี้ รายงานให้ผู้บริหารทราบ
สาหรับประโยชน์ในการใช้งานระบบฐานข้อมูลการประชุม
และคาสั่ง คือ เพื่อให้บุคลากรที่มีความต้องการหลักฐานการ
ประชุมและคาสั่ง สามารถสืบค้นได้จากระบบฐานข้อมูล เพื่อ
เป็นการประหยัดกระดาษในการถ่ายเอกสารแจกให้กับ
บุคลากร เพื่อเป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจและเพื่อเป็นการบริหารการจัดการความรู้
เป็นแนวทางในการดาเนินงานจัดเก็บเอกสารการประชุมและ
คาสั่งเป็นระบบและสะดวกในการค้นหาข้อมูลการประชุม

เกณฑ์การดาเนินงาน
ข้อ

เกณฑ์การดาเนินงาน

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
ดาเนินการ 1 ข้อ ดาเนินการ 2 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
4. ประเด็นที่ 4 “การเขียนภาระงานในหน้าที่” ได้แนว
ปฏิบัติ ที่ดมี าปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนี้
4.1 บุคลากรสายสนับสนุน ใช้ประกอบในการจัดทาคู่มือ
การปฏิบัติงานของบุคลากรในการทางานด้านต่าง ๆ เช่น ใช้
เป็ น กรอบการด าเนิ น งาน ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล การฝึ ก งานให้ กั บ
บุคลากรใหม่ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานกรณีผู้ปฏิบัติงานไม่
อยู่สามารถปฏิบัติงานได้
4.2 คู่มือ “การเขียนภาระงานในหน้าที่” ใช้เป็นเกณฑ์ใน
การต่อสัญญาจ้างให้กับบุคลากรสายสนับสนุน [1.6-5-5]
5. ประเด็นที่ 5 “วิธีเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน” ได้นาองค์
ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาถ่ายทอดให้กับบุคลากร
เพื่อพัฒนาวิธีการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน ให้กับ
5.1 บุคลากรสายสนับสนุน ใช้ประกอบในการจัดทาคู่มือ
การปฏิบัติงานของบุคลากรในการทางานด้านต่าง ๆ เช่น ใช้
เป็ น กรอบการด าเนิ น งาน ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล การฝึ ก งานให้ กั บ
บุคลากรใหม่ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานกรณีผู้ปฏิบัติงานไม่
อยู่สามารถปฏิบัติงานได้
5.2 คู่มือ “วิธีเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน” เพื่อใช้เป็นเกณฑ์
ในการต่อสัญญาจ้างให้กับบุคลากรสายสนับสนุน[1.6-5-6]
5.3 ได้นาคาแนะนา จากผลงานทางวิชาการการประชุม
วิชาการระดับชาติ PULINET 2017 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 11 - 13 มกราคม 2560 มาปรับปรุงวิธีเขียน
คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านมาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการอบรมครั้ ง ต่ อ ไป
[1.6-5-7]

คะแนน 3
ดาเนินการ 3 ข้อ

คะแนน 4
ดาเนินการ 4 ข้อ

คะแนน 5
ดาเนินการ 5 ข้อ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย
ผลการดาเนินการ
มีการดาเนินการ 3 ข้อ
มีการดาเนินการ 3 ข้อ

คะแนน
3 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน
จุดแข็ง

แนวทางเสริม

จุดอ่อน

แนวทางแก้ไข

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……..............................................................................................................................................................
.

รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข
[1.6-1-1]

[1.6-1-2]

[1.6-1-3]
[1.6-1-4]
[1.6-2-1]
[1.6-2-2]
[1.6-3-1]

ข้อมูลอ้างอิง

หน่วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล
1. คาสั่ ง ส านั กวิทยบริ การและเทคโนโลยสารสนเทศ เรื่อง แต่งตั้ง หน่วยประกัน
คณะกรรมการดาเนินงานด้านการจัดการความรู้ ที่ 10/2559 ลงวันที่ คุณภาพการศึกษา
12 เมษายน 2559
และการจัดการ
2. คาสั่ งส านั กวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 38/2559
ความรู้
เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการด าเนิ น งานด้ า นการจั ด การความรู้
(Knowledge management : KM) (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนิน งานด้ านการจัดการจัดการ
ความรู้ ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 การกาหนดประเด็น
การจัดการความรู้ ดังนี้
1. ประเด็นที่ 1 “การเสริมปกหนังสือใหม่”
2. ประเด็นที่ 2 “การจัดหาหนังสือด้วยการวิเคราะห์หลักสูตร”
3. ประเด็นที่ 3 “ระบบฐานข้อมูลการประชุมและคาสั่ง”
4. ประเด็นที่ 4 “การเขียนภาระงานในหน้าที่”
5. ประเด็นที่ 5 “วิธีเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน”
รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานด้านการจัดการจัดการ
ความรู้ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 9 มกราคม 2560 (กลุ่มเป้าหมาย)
แผนการจัดการความรู้ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจาปีการศึกษา พ.ศ. 2559 (ประเด็นความรู้ 5 ประเด็น)
รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานด้านการจัดการความรู้ ครั้ง
ที่ 1/2560 วันที่ 9 มกราคม 2560 (กลุ่มเป้าหมาย)
แผนการจัดการความรู้ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจาปีการศึกษา พ.ศ. 2559 (กลุ่มเป้าหมาย)
รายงานการประชุมคณะทางานการจัดการจัดการความรู้ เพื่อกาหนด
ประเด็นการจัดการความรู้ กลุ่มเป้าหมาย และแลกเปลี่ยนเลียนรู้
1. ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
2. ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 9 มกราคม 2560
3. ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 3 พฤษภาคม 2560

รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข

ข้อมูลอ้างอิง

[1.6-3-2]

รายงานการประชุมคณะทางานการจัดการจัดการความรู้ การเสริมปก
หนังสือใหม่
ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

[1.6-3-3]

ภาพเผยแพร่การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการซ่อมเสริมปกหนังสือ”
ผ่านเว็บไซต์ http://arit.npru.ac.th/index.php
ภาพเผยแพร่การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการซ่อมเสริมปกหนังสือ”
ผ่านเว็บไซต์ http://arit.npru.ac.th/index.php
เพาเวอร์พอย รวบรวมองค์ความรู้ ประเด็นที่ “การเสริมปกหนังสือใหม่”

[1.6-3-4]
[1.6-3-5]
[1.6-3-6]
[1.6-3-7]
[1.6-3-8]

[1.6-3-9]
[1.6-3-10]
[1.6-3-11]

[1.6-3-12]

[1.6-3-13]
[1.6-3-14]

ภาพการเผยแพร่องค์ความรู้ เรื่อง “การเสริมปกหนังสือใหม่” ที่เว็บไซต์
http://arit.npru.ac.th/index.php
เอกสารแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง “การเสริมปกหนังสือใหม่”
รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน การจัดหาหนังสือด้วยการ
วิเคราะห์หลักสูตร เพื่อจัดทาแนวทางในการจัดหาหนังสือ
1. ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 16 ธันวาคม 2559
2. ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 19 มกราคม 2560
เอกสารคู่มือการปฏิบัติงานการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
รายงานการประชุมคณะทางานการจัดการความรู้ เรื่องระบบฐานข้อมูล
การประชุมและคาสั่ง ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลการประชุมและคาสั่ง ให้กับฝ่าย
บริหารและบุคลากร สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่
23 มิถุนายน 2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนภาระงานในหน้าที่เพื่อต่อ
สัญญาจ้างพนักงานสายสนับสนุน ประจาปี 2560 (ครั้งที่ 2) และติดตาม
ความคืบหน้าในการต่อสัญญาจ้าง” วันที่ 21 ตุลาคม 2559
ภาพเผยแพร่กิจกรรมการอบรม “การเขียนภาระงานในหน้าที่” บนเว็บ
ไชต์ http://arit.npru.ac.th/index.php
ภาพเผยแพร่กิจกรรมการอบรม “วิธีเขียคู่มือการปฏิบัติงาน” บนเว็บ
ไชต์ http://arit.npru.ac.th/index.php

หน่วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล

รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข
[1.6-3-15]

[1.6-3-16]

[1.6-4-1]

[1.6-4-2]

[1.6-4-3]

[1.6-4-4]

[1.6-4-5]

ข้อมูลอ้างอิง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง
ระยะที่ 3 ประจาปี 2560 ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (ครั้ง
ที่ 1) วันที่ 27 กรกฎาคม 2559
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง
ระยะที่ 3 ประจาปี 2560 ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (ครั้ง
ที่ 2) ติดตามความคืบหน้าการต่อสัญญาจ้าง วันที่ 25 ตุลาคม 2559
1. คู่มือการเสริมปกหนังสือใหม่
2. การเผยแพร่บนเว็บไซต์ เรื่อง “การเสริมปกหนังสือใหม่” เว็บไซต์:
http://arit.npru.ac.th/index.php
3. เพาเวอร์พอย องค์ความรู้ เรื่อง “การเสริมปกหนังสือใหม่”
1. เอกสารคู่มือการจัดหาหนังสือด้วยการวิเคราะห์หลักสูตร
2. การเผยแพร่เอกสาร เรื่อง “การจัดหาหนังสือด้วยการวิเคราะห์
หลักสูตร” เว็บไชต์: http://arit.npru.ac.th/index.php
1. เอกสารการอบรม เรื่อง “การใช้งานระบบฐานข้อมูลการประชุม
และคาสั่ง” วันที่ 23 มิถุนายน 2560
2. โครงการอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลการประชุมและคาสั่ง
3. การเผยแพร่เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง “ระบบฐานข้อมูล
การประชุมและคาสั่ง” เว็บไชต์: http://arit.npru.ac.th/index.php
1. คู่มือการเขียนภาระงานในหน้าที่
2. การเผยแพร่เอกสาร เรื่อง “การเขียนภาระงานในหน้าที่”เว็บไชต์
http://arit.npru.ac.th/index.php
1. คูม่ ือวิธีเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน
2. การเผยแพร่ เ อกสารผลงานทางวิ ช าการการประชุ ม วิ ช าการ
ระดับชาติ PULINET 2017 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11 13 มกราคม 2560 เว็บไชต์: http://arit.npru.ac.th/index.php
3. การเผยแพร่เอกสาร “วิธีเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน” บนเว็บไชต์
http://arit.npru.ac.th/index.php

หน่วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล

รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข
[1.6-5-1]

[1.6-5-2]

[1.6-5-3]

[1.6-5-4]

[1.6-5-5]

[1.6-5-6]

ข้อมูลอ้างอิง

1. ภาพกิจกรรมนักศึกษา “ฝึกปฏิบัติงานเสริมปกหนังสือใหม่”
2. ภาพกิจกรรมบุคลากร “ฝึกปฏิบัติงานเสริมปกหนังสือใหม่”
3. ภาพกิจกรรมบุคคลทั่วไป “ทาการเสริมปกหนังสือใหม่”
4. คู่มือการปฏิบัติงานการเสริมปกหนังสือใหม่
1. เกณฑ์การจัดหาหนังสือ
2. คู่มือการจัดหาหนังสือด้วยการวิเคราะห์หลักสูตร
3. สรุ ป รายงานการประชุ ม คณะกรรมการด าเนิ น งาน การจั ด หา
หนั งสื อด้ ว ยการวิ เคราะห์ ห ลั กสู ตร ครั้ งที่ 3/2560 วัน ที่ 7 มิถุ นายน
2560
1. เกียรติบัตรผลงาน เรื่อง ความสาเร็จในการจัดทาระบบฐานข้อมูล
การประชุมและคาสั่ง ได้รับรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี ในระดับ “ดี”
2. เอกสารแนวปฏิบัติ เรื่อง ความสาเร็จในการจัดทาระบบฐานข้อมูล
การประชุมและคาสั่ง
3. ภาพเผยแพร่เอกสาร “ระบบฐานข้อมูลการประชุม และคาสั่ง” บน
เว็บไชต์ http://arit.npru.ac.th/index.php
1. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดการความรู้ เรื่องระบบ
ฐานข้อมูลการประชุมและคาสั่ง ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม
2560
2. เอกสารรายงานผลการดาเนินงาน เพื่อสรุปประเด็นการนาความรู้ที่
ได้จากการจัดการความรู้ รายงานให้ผู้บริหารทราบ
3. เอกสารประกอบการอบรม “การใช้งานระบบฐานข้อมูลการ
ประชุมและคาสั่ง
เอกสารการจัดการความรู้ ประเด็นที่ 4 “การเขียนภาระงานในหน้าที่”
1. ภาพโครงการอบรมบุคลากรสายสนับสนุน
2. เอกสารและรูปเล่มมือวิธีเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน
เอกสารการจัดการความรู้ ประเด็นที่ 5 “วิธีเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน”
1. ภาพโครงการอบรมบุคลากรสายสนับสนุน
2. เอกสารและรูปเล่มมือวิธีเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน

หน่วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล

รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข
[1.6-5-7]

ข้อมูลอ้างอิง

. การเผยแพร่เอกสารได้นาคาแนะนาผลงานทางวิชาการการประชุม
วิชาการระดับชาติ PULINET 2017 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง
วันที่ 11 - 13 มกราคม 2560 เว็บไชต์:
http://arit.npru.ac.th/index.php

หน่วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล

