
องค์ประกอบที่ 1  การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6  การบริหารการจัดการความรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
 มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 ก าหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคม
แห่งการเรียนรู้  ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่
ในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในสถาบันสามารถ
เข้าถึงความรู้  และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้  รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้
สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในสถาบัน
ประกอบด้วยการระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูล และการ
แลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน 
การก าหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ความรู้ในสถาบันให้ดียิ่งขึ้น 
 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้  นางสาวกิ่งดาว    ฮ่ัวจั่น  นางเอมรัศม์  เอ่ียมพิทักษ์พร 
ผู้ประสานตัวบ่งช้ี  นายธนกร      โพธิยาลัย    
ผู้ติดตามตรวจสอบตัวบ่งชี้ อาจารย์นุชรี   บุญศรีงาม นางสมรัก     เปล่งเจริญศิริชัย 
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี   รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ ปริสุทธกุล 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ ที่สอดคล้องกับ  พันธกิ จของ
หน่วยงาน อย่างน้อย 1 ด้าน 
 2. มีการก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดใน
ข้อ 1 
 3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้  ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง ( tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย 
 4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge) 
 5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 



 เกณฑ์การด าเนินงาน      

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1 มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมาย

ของการจัดการความรู้ ที่สอดคล้องกับ  
พันธกิจของหน่วยงาน อย่างน้อย 1 ด้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แต่งตั้ ง
คณะกรรมการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ตามค าสั่ง 
ที่  10/2559 ลงวันที่  12 เมษายน 2559 และค าสั่งที่ 
38/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินงานด้านการ
จัดการความรู้  (Knowledge management: KM) 
(เพ่ิมเติม) ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 [1.6-1-1] และได้
ประชุมเพ่ือก าหนดประเด็นความรู้และจัดท าแผนการจัดการ
ความรู้โดยสอดคล้องกับ พันธกิจ ของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้  
   1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านการจัดการ
จัดการความรู้ ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 
เพ่ือก าหนดประเด็นการจัดการความรู้ [1.6-1-2]  
    2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านการจัดการ
ความรู้ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 9 มกราคม 2560 เพ่ือก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย [1.6-1-3] โดยประเด็นการจัดการความรู้ที่
ก าหนดมีความสอดคล้องกับพันธกิจ ของส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ [1.6-1-4] ดังนี้ 
1. ประเด็นที่  1 “การเสริมปกหนังสือใหม่” สอดคล้องกับ
พันธกิจที่  1  ส่ ง เสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของ
ผู้ใช้บริการเพื่อสร้างคุณภาพบัณฑิตและผูใ้ช้บริการให้มีศักยภาพ
ต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. ประเด็นที่   2 “การจัดหาหนังสือด้วยการวิเคราะห์

หลักสูตร ” สอดคล้องกับพันธกิจ ที่ 1 ส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้บริการเพื่อสร้างคุณภาพบัณฑิต
และผู้ใช้บริการให้มีศักยภาพต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. ประเด็นที่ 3 “ระบบฐานข้อมูลการประชุมและค าสั่ง” 
สอดคล้องกับ พันธกิจที่ 3 บริหารจัดการองค์กรด้วยหลัก   
ธรรมาภิบาล  
4. ประเด็นที่ 4 “การเขียนภาระงานในหน้าที”่ สอดคล้อง
กับ พันธกิจ   ที่ 3 บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 



เกณฑ์การด าเนินงาน      

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

  5. ประเด็นที่ 5 “วิธีเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน” สอดคล้องกับ พันธกิจ   
ที่ 3 บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 

2  มี ก า รก าหนดบุ คล ากร

กลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา

คว า ม รู้ แ ล ะทั กษ ะต า ม

ประเด็นความรู้ที่ก าหนดใน

ข้อ 1 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานด้านการจัดการความรู้  วันที่ 9 มกราคม 2560 [1.6-2-1] เพ่ือ
ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะตามประเด็น
การจัดการความรู้ทั้ง 5 ประเด็น ไว้ในแผนการจัดการความรู้ [1.6-2-2]   
1. ประเด็นที่ 1 “การเสริมปกหนังสือใหม่” กลุ่มเป้าหมาย คือ อาจารย์
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ บุคลากร บรรณารักษ์ นักศึกษา และผู้สนใจ
ทั่วไป  
2. ประเด็นที่  2 “การจัดหาหนังสือด้วยการวิเคราะห์หลักสูตร” 
กลุ่มเป้าหมาย คือ อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
และบรรณารักษ์ 
3 .  ป ระ เ ด็ นที่  3  “ระบบฐานข้ อ มู ลกา รประชุ มและค าสั่ ง ” 
กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารและบุคลากรของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. ประเด็นที่ 4 “การเขียนภาระงานในหน้าที่” กลุ่มเป้าหมาย คือ 
บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
5. ประเด็นที่ 5 “วิธีเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน” กลุ่มเป้าหมาย คือ 
บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

3 มี ก า ร แ บ่ ง ปั น แ ล ะ
แลก เปลี่ ยน เ รี ยนรู้ จ า ก
ค ว า ม รู้  ทั ก ษ ะ ข อ ง ผู้ มี
ประสบการณ์ตรง ( tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหา
แนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็น
ความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 
และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดกิจกรรมเพ่ือแบ่งปัน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้  ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง เพ่ือ
ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีและมีการเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่
ก าหนดหลากหลายช่องทาง เช่น การประชุม การอบรมสัมมนา การ
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ดังนี้  
   ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านการจัดการจัดการความรู้ 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
การประชุมแล้วในแต่ละประเด็นยังมีกิจกรรมแบ่งปันและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ดังนี้ 

 



เกณฑ์การด าเนินงาน      

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

  1. ประเด็นที่ 1 “การเสริมปกหนังสือใหม่” มีกิจกรรม
แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังนี้ 
    1.1 ประชุมคณะท างานการจัดการจัดการความรู้ 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 จัดท าเพาเวอร์พอย รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้ใน
ประเด็นที่ 1 “การเสริมปกหนังสือใหม่ [1.6-3-5]   
      1.4 เผยแพร่องค์ความรู้ เรื่อง “การเสริมปกหนังสือ
ใหม”่ ที่เว็บไซต์  http://arit.npru.ac.th/index.php  
[1.6-3-6]   
      1.6 เอกสารแนวปฏิบัติที่ดี  เรื่อง “การเสริมปกหนังสือ
ใหม”่ [1.6-3-7]   
2. ประเด็นที่  2 “การจัดหาหนังสือด้วยการวิเคราะห์
หลักสูตร” มีกิจกรรมแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้ 
    2.1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน การจัดหาหนังสือ
ด้วยการวิเคราะห์หลักสูตร ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 16 ธันวาคม 
2559 และคร้ังที่ 1/2560 วันที่ 19 มกราคม 2560 เพ่ือจัดท า
แนวทางในการจัดหาหนังสือ [1.6-3-8]   
    2.2 ศึกษาข้อมูลคู่มือการปฏิบัติงานการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา       
[1.6-3-9] และได้น าขั้นตอน วิธีการในการจัดหาหนังสือมา
ประยุกต์ ใช้ ในการด าเนินงานจัดหาหนังสือ เ พ่ือให้ ได้
กระบวนการด าเนินงานจัดหาหนังสือครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

 

http://arit.npru.ac.th/index.php


เกณฑ์การด าเนินงาน      

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

  3. ประเด็นที่ 3 “ระบบฐานข้อมูลการประชุมและค าสั่ง” 
 มีกิจกรรมแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้ 
     3.1 ประชุมคณะท างานการจัดการความรู้ เรื่องระบบ
ฐานข้อมูล การประชุมและค าสั่ง ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 
กุมภาพันธ์ 2560 [1.6-3-10] เพ่ือพิจารณาการก าหนดความ
ต้องการด้านซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟแวร์ การเขียน
โปรแกรม การทดสอบระบบ การปรับเปลี่ยนระบบการจัดท า
เอกสารประกอบ การฝึกอบรมผู้ใช้ การบ ารุงรักษา และการ
ตรวจสอบระบบ ทั้งนี้เพ่ืออธิบายการสร้างระบบสารสนเทศ
ได้ และอธิบายการน าระบบสารสนเทศไปใช้ได้ และมีการ
จัดท าคู่มือหรือรายละเอียดการใช้งานระบบฐานข้อมูลการ
ประชุมและค าสั่ง ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลที่แสดงผลด้วยเว็บ
เบส ที่พัฒนาขึ้นมาจากซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์สชื่อโอเมก้า 
(Omege) โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มี
ความประสงค์ให้เป็นฐานข้อมูลเพ่ือเผยแพร่เอกสารและ
ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานการประชุมของคณะกรรมการในส่วน
งานต่าง ๆ  ของส านักวิทยและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไป
ถึงค าสั่งทางราชการที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ และบุคลากร
ภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลัก   
   3.2 จัดอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลการประชุมและค าสั่ง
ให้กับฝ่ายบริหารและบุคลากร ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 23 มิถุนายน 2560 [1.6-3-11] 
4. ประเด็นที่ 4 “การเขียนภาระงานในหน้าที่” มีกิจกรรม
แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือ สร้างความเข้าใจใน
หลักการ กระบวนการ ขั้นตอนวิธีการ การจัดท าผลงานเพ่ือ
ใช้ประกอบในการต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน ดังนี้  
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     4.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนภาระ
งานในหน้าที่” เพ่ือต่อสัญญาจ้างพนักงานสายสนับสนุน 
ประจ าปี 2560 (ครั้งที่ 1) อบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การท าภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานการต่อสัญญาจ้าง” วันที่ 
22  กรกฎาคม 2559 และ (ครั้งที่ 2) ติดตามความคืบหน้าใน
การต่อสัญญาจ้าง” วันที่ 21  ตุลาคม 2559 [1.6-3-12] 
   4.2 เป็นวิทยากร เรื่อง “การเขียนภาระงานในหน้าที่” 
เพ่ือสร้างความเข้าใจในหลักการ กระบวนการ ขั้นตอนวิธีการ 
การจัดท าผลงานเพ่ือใช้ประกอบในการต่อสัญญาจ้างของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตามค าสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ที่  1778/2559 เรื่อง แต่งตั้งวิทยากร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนภาระงานใน
หน้าที่เพ่ือต่อสัญญาจ้างพนักงานสายสนับสนุน ประจ าปี 
2560” (ครั้งที่ 2) และติดตามความคืบหน้าในการต่อสัญญา
จ้าง วันที่ 21 ตุลาคม 2559 และค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ที่ 1779/2559 เรื่อง ให้พนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนเข้าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียน
ภาระงานในหน้าที่เพ่ือต่อสัญญาจ้างพนักงานสายสนับสนุน 
ประจ าปี 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
และผู้ช่วยวิทยากร เรื่อง “วิธีเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน” 
เพ่ือ สร้างความเข้าใจในหลักการ กระบวนการ ขั้นตอน
วิธีการ การจัดท าผลงานเพ่ือใช้ประกอบในการต่อสัญญาจ้าง
ของพนักงานมหาวิทยาลั ยสายสนับสนุน ตามค าสั่ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ 1243/2559 ลงวันที่ 17 
กรกฎาคม 2559  เรื่อง แต่งตั้งวิทยากร และค าสั่ง 
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  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ 1795/2559 ลงวันที่ 17 
ตุลาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งวิทยากรโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาจ้าง 
ระยะที่ 3 ประจ าปี 2560 (ครั้งที่ 2) ติดตามความก้าวหน้า
การต่อสัญญาจ้าง และค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ 
1796/2559 เรื่อง ให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนเข้า
ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน
เพ่ือต่อสัญญาจ้างระยะที่  3 ประจ าปี 2560 (ครั้งที่  2) 
ติดตามความคืบหน้าการต่อสัญญาจ้าง  วันที่ 25 ตุลาคม 

2559 [1.6-3-14]   
    5.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน
เพ่ือต่อสัญญาจ้างระยะที่ 3 ประจ าปี 2560 ของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (ครั้งที่ 1) วันที่ 27 กรกฎาคม  
2559 [1.6-3-15]   
    5.3 โครงการอบรมเชิ งปฏิบั ติการ  การ เขียนคู่มื อ
ปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาจ้างระยะที่ 3 ประจ าปี 2560 ของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (ครั้งที่ 2) ติดตามความ
คืบหน้าการต่อสัญญาจ้าง วันที่ 25 ตุลาคม  2559  
[1.6-3-16]   

4 มีการรวบรวมความรู้ ตามประเด็น
ความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัว
บุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมาพัฒนา และจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการรวบรวมความรู้
ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดไว้โดยได้เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
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
ใหม”่ [1.6-4-1] 
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     2. ประเด็นที่ 2 “การจัดหาหนังสือด้วยการวิเคราะห์
หลักสูตร” ได้แนวปฏิบัติที่ดีและเผยแพร่เป็นลายลักษณ์
อักษร ดังนี้  
     2.1 เอกสาร คู่มือการจัดหาหนังสือด้วยการวิเคราะห์
หลักสูตร  
     2.2 เผยแพร่เอกสาร“การจัดหาหนังสือด้วยการวิเคราะห์
หลักสูตร”บนเว็บไชต์ http://arit.npru.ac.th/index.php     
 [1.6-4-2] 
3. ประเด็นที่ 3 “ระบบฐานข้อมูลการประชุม และค าสั่ง”    
ได้แนวปฏิบัติที่ดี และเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้ 
     3.1 ฐานข้อมูลการประชุมและค าสั่ ง ซึ่ง เป็นระบบ
ฐานข้อมูลที่แสดงผลด้วยเว็บเบส ที่ พัฒนาขึ้นมาจาก
ซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์สชื่อโอเมก้า 
     3.2 โครงการอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลการประชุม
และค าสั่ง 
     3.3 เอกสารการอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลการประชุม
และค าสั่ง 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. ประเด็นที่ 5 “วิธีเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน” ได้แนว
ปฏิบัติที่ดี และเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้ 
    5.1 คู่มือวิธีเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน 
    5.2 ได้น าไปเผยแพร่ผลงานทางวิชาการการประชุม
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] 

http://arit.npru.ac.th/index.php
http://arit.npru.ac.th/index.php
http://arit.npru.ac.th/index.php
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5 มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการ
ความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปี
การศึกษาท่ีผ่านมา ที่เป็นลายลักษณ์
อักษร และจากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงมี 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้น าองค์ความรู้
ที่ได้จากการจัดการความรู้มาถ่ายทอดให้กับผู้ปฏิบัติงานเพ่ือ
พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้  
1. ประเด็นที่ 1 “การเสริมปกหนังสือใหม่” ได้น าองค์
ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง ดังนี้ 
    1.1 นักศึกษา ได้น าความรู้มาปฏิบัติจริงการเสริมปก
หนังสือใหม่มาใช้เป็นตัวอย่างในการเสริมปกหนังสือ  
    1.2 บุคลากร ได้น าความรู้จากการปฏิบัติงานด้านการ
เสริมปกหนังสือใหม่มาใช้เป็นแนวปฏิบัติในการซ่อมหนังสือ 
ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
    1.3 บุคคลทั่วไป น าความรู้จากการปฏิบัติการเสริมปก
หนังสือใหม่มาใช้เป็นแนวทางในการซ่อมหนังสือให้แข็งแรง
และยืดอายุการใช้งาน  
   1.4 คู่มือการปฏิบัติงานการเสริมปกหนังสือใหม่  เพ่ือใช้
เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
 [1.6-.5-1] 
2. ประเด็นที่ 2 “การจัดหาหนังสือด้วยการวิเคราะห์
หลักสูตร” ได้น าองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาใช้
เป็นแนวทางในการจัดหาหนังสือให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่
เปิดสอน  
     4.1 เกณฑ์การจัดหาหนังสือส าหรับอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยใช้เป็นแนวทางในการ
คัดเลือกหนังสือเพ่ือใช้ประกอบการสอน     
     4.2 คู่มือการจัดหาหนังสือด้วยการวิเคราะห์หลักสูตร”  
เป็นแนวทางในการด าเนินงานจัดหาหนังสือให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรที่เปิดสอน 
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3. สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน การ
จัดหาหนังสือด้วยการวิเคราะห์หลักสูตร ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 
7 มิถุนายน 2560 [1.6-5-2] 
3. ประเด็นที่ 3 “ระบบฐานข้อมูลการประชุมและค าสั่ง” 
ได้แนวปฏิบัติที่ดี และเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้ 
    3.1 คณะท างานการจัดการความรู้ เรื่องระบบฐานข้อมูล
การประชุมและค าสั่ง น าเสนอผลงานในเรื่องดังกล่าวให้กับ
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก  แนวปฏิบัติที่ดี  (GOOD 
PRACTICES) เพื่อน ามาพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและบุคลากร ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ ผลการประกวดได้รับรางวัล
แนวปฏิบัติที่ดี ในระดับ “ดี” โดยบุคลากรที่เป็น ADVANCE 
USER เป็นผู้น าข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูล และบุคลากรที่
เป็น USER เป็นผู้ใช้งานในระบบจริงในการค้นหาเอกสารการ
ประชุมรวดเร็วขึ้น [1.6-5-3] 
    3.2 การประชุมสรุปผลการด าเนินงานของ
คณะอนุกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 20 
กรกฎาคม 2560 [1.6-5-4] เพ่ือสรุปประเด็นการน าความรู้ที่
ได้จากการจัดการความรู้ในปีนี้ รายงานให้ผู้บริหารทราบ 
ส าหรับประโยชน์ในการใช้งานระบบฐานข้อมูลการประชุม
และค าสั่ง คือ เพื่อให้บุคลากรที่มีความต้องการหลักฐานการ
ประชุมและค าสั่ง สามารถสืบค้นได้จากระบบฐานข้อมูล เพ่ือ
เป็นการประหยัดกระดาษในการถ่ายเอกสารแจกให้กับ
บุคลากร เพ่ือเป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
และการตัดสินใจและเพ่ือเป็นการบริหารการจัดการความรู้ 
เป็นแนวทางในการด าเนินงานจัดเก็บเอกสารการประชุมและ
ค าสั่งเป็นระบบและสะดวกในการค้นหาข้อมูลการประชุม 

 

 



เกณฑ์การด าเนินงาน  

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. ประเด็นที่ 4 “การเขียนภาระงานในหน้าที่”  ได้แนว
ปฏิบัติ  ที่ดมีาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
    4.1 บุคลากรสายสนับสนุน ใช้ประกอบในการจัดท าคู่มือ
การปฏิบัติงานของบุคลากรในการท างานด้านต่าง ๆ เช่น ใช้
เป็นกรอบการด าเนินงาน ใช้เป็นข้อมูลการฝึกงานให้กับ
บุคลากรใหม่ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานกรณีผู้ปฏิบัติงานไม่
อยู่สามารถปฏิบัติงานได้  
    4.2 คู่มือ “การเขียนภาระงานในหน้าที่” ใช้เป็นเกณฑ์ใน
การต่อสัญญาจ้างให้กับบุคลากรสายสนับสนุน [1.6-5-5] 
 5. ประเด็นที่ 5 “วิธีเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน” ได้น าองค์
ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาถ่ายทอดให้กับบุคลากร
เพ่ือพัฒนาวิธีการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน ให้กับ 
     5.1 บุคลากรสายสนับสนุน ใช้ประกอบในการจัดท าคู่มือ
การปฏิบัติงานของบุคลากรในการท างานด้านต่าง ๆ เช่น ใช้
เป็นกรอบการด าเนินงาน ใช้เป็นข้อมูลการฝึกงานให้กับ
บุคลากรใหม่ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานกรณีผู้ปฏิบัติงานไม่
อยู่สามารถปฏิบัติงานได้  
     5.2 คู่มือ “วิธีเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน” เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์
ในการต่อสัญญาจ้างให้กับบุคลากรสายสนับสนุน[1.6-5-6] 
     5.3 ได้น าค าแนะน า จากผลงานทางวิชาการการประชุม
วิชาการระดับชาติ PULINET 2017 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ระหว่างวันที่ 11 - 13 มกราคม 2560 มาปรับปรุงวิธีเขียน
คู่มือการปฏิบัติงานมาประยุกต์ใช้ในการอบรมครั้งต่อไป 
[1.6-5-7] 

 
เกณฑ์การประเมิน     

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด าเนินการ 1 ข้อ ด าเนินการ 2 ข้อ ด าเนินการ 3 ข้อ ด าเนินการ 4 ข้อ ด าเนินการ 5 ข้อ 

 
 



การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
มีการด าเนินการ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 3 ข้อ 3 คะแนน   บรรลุ 

 ไม่บรรลุ 
 

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

  
 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

  
 

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



รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล 

[1.6-1-1]    1. ค าสั่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสารสนเทศ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้  ที่ 10/2559 ลงวันที่ 
12 เมษายน 2559  
    2. ค าสั่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 38/2559 
เรื่อง แต่งตั้ งคณะอนุกรรมการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ 
(Knowledge management : KM) (เพ่ิมเติม) ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2559 

หน่วยประกัน
คุณภาพการศึกษา
และการจัดการ

ความรู้ 

[1.6-1-2] รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านการจัดการจัดการ
ความรู้ ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 การก าหนดประเด็น 
การจัดการความรู้ ดังนี้ 
   1. ประเด็นที่ 1 “การเสริมปกหนังสือใหม่” 
   2. ประเด็นที่ 2 “การจัดหาหนังสือด้วยการวิเคราะห์หลักสูตร” 
   3. ประเด็นที่ 3 “ระบบฐานข้อมูลการประชุมและค าสั่ง” 
   4. ประเด็นที่ 4 “การเขียนภาระงานในหน้าที่”   
   5. ประเด็นที่ 5 “วิธีเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน” 

 

[1.6-1-3]  รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านการจัดการจัดการ
ความรู้ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 9 มกราคม 2560 (กลุ่มเป้าหมาย) 

[1.6-1-4]  แผนการจัดการความรู้ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2559 (ประเด็นความรู้ 5 ประเด็น) 

[1.6-2-1] รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้  ครั้ง
ที่ 1/2560 วันที่ 9 มกราคม 2560 (กลุ่มเป้าหมาย)  

[1.6-2-2] แผนการจัดการความรู้ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2559 (กลุ่มเป้าหมาย)  

[1.6-3-1] 
 

รายงานการประชุมคณะท างานการจัดการจัดการความรู้ เพ่ือก าหนด
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 หน่วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล 

[1.6-3-2] รายงานการประชุมคณะท างานการจัดการจัดการความรู้ การเสริมปก
หนังสือใหม่ 
     ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 

 

[1.6-3-3]   ภาพเผยแพร่การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการซ่อมเสริมปกหนังสือ” 
ผ่านเว็บไซต์ http://arit.npru.ac.th/index.php  

[1.6-3-4]   ภาพเผยแพร่การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการซ่อมเสริมปกหนังสือ” 
ผ่านเว็บไซต์ http://arit.npru.ac.th/index.php  

 [1.6-3-5] เพาเวอร์พอย รวบรวมองค์ความรู้ ประเด็นที ่“การเสริมปกหนังสือใหม่”   

[1.6-3-6] 
 

ภาพการเผยแพร่องค์ความรู้ เรื่อง “การเสริมปกหนังสือใหม่” ที่เว็บไซต์  
http://arit.npru.ac.th/index.php  

[1.6-3-7]   เอกสารแนวปฏิบัติที่ดี  เรื่อง “การเสริมปกหนังสือใหม่”  
[1.6-3-8] รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน การจัดหาหนังสือด้วยการ

วิเคราะห์หลักสูตร เพื่อจัดท าแนวทางในการจัดหาหนังสือ      
    1. ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 16 ธันวาคม 2559  
    2. ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 19 มกราคม 2560  

[1.6-3-9] เอกสารคู่มือการปฏิบัติงานการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

[1.6-3-10] รายงานการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้ เรื่องระบบฐานข้อมูล 
การประชุมและค าสั่ง ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560  

[1.6-3-11] โครงการอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลการประชุมและค าสั่ง ให้กับฝ่าย
บริหารและบุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 
23 มิถุนายน 2560  

[1.6-3-12] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนภาระงานในหน้าที่เพ่ือต่อ
สัญญาจ้างพนักงานสายสนับสนุน ประจ าปี 2560 (ครั้งที่ 2) และติดตาม
ความคืบหน้าในการต่อสัญญาจ้าง” วันที่ 21  ตุลาคม 2559 

 [1.6-3-13] ภาพเผยแพร่กิจกรรมการอบรม “การเขียนภาระงานในหน้าที่” บนเว็บ
ไชต์ http://arit.npru.ac.th/index.php 

 [1.6-3-14]  ภาพเผยแพร่กิจกรรมการอบรม “วิธีเขียคู่มือการปฏิบัติงาน” บนเว็บ
ไชต์ http://arit.npru.ac.th/index.php  

http://arit.npru.ac.th/index.php
http://arit.npru.ac.th/index.php
http://arit.npru.ac.th/index.php
http://arit.npru.ac.th/index.php
http://arit.npru.ac.th/index.php


รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล 

[1.6-3-15] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนคู่มือปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาจ้าง
ระยะที่ 3 ประจ าปี 2560 ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (ครั้ง
ที่ 1) วันที่ 27 กรกฎาคม  2559 

 

[1.6-3-16]   
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนคู่มือปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาจ้าง
ระยะที่ 3 ประจ าปี 2560 ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (ครั้ง
ที่ 2) ติดตามความคืบหน้าการต่อสัญญาจ้าง วันที่ 25 ตุลาคม  2559  

 

 [1.6-4-1]     1. คู่มือการเสริมปกหนังสือใหม่ 
    2. การเผยแพร่บนเว็บไซต์ เรื่อง “การเสริมปกหนังสือใหม่” เว็บไซต์: 
http://arit.npru.ac.th/index.php   
    3. เพาเวอร์พอย องค์ความรู้ เรื่อง “การเสริมปกหนังสือใหม่”  

 

[1.6-4-2]     1. เอกสารคู่มือการจัดหาหนังสือด้วยการวิเคราะห์หลักสูตร 
    2. การเผยแพร่เอกสาร เรื่อง “การจัดหาหนังสือด้วยการวิเคราะห์
หลักสูตร” เว็บไชต์: http://arit.npru.ac.th/index.php 

 

 [1.6-4-3] 

 

    1. เอกสารการอบรม เรื่อง “การใช้งานระบบฐานข้อมูลการประชุม
และค าสั่ง” วันที่ 23 มิถุนายน 2560  
    2. โครงการอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลการประชุมและค าสั่ง 
    3. การเผยแพร่เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง “ระบบฐานข้อมูล
การประชุมและค าสั่ง” เว็บไชต์: http://arit.npru.ac.th/index.php  

 

[1.6-4-4]     1. คู่มือการเขียนภาระงานในหน้าที่ 
    2. การเผยแพร่เอกสาร เรื่อง “การเขียนภาระงานในหน้าที่”เว็บไชต์ 
http://arit.npru.ac.th/index.php 

 [1.6-4-5]     1. คูม่ือวิธีเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน 
    2. การเผยแพร่เอกสารผลงานทางวิชาการการประชุมวิชาการ
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 

 

 

http://arit.npru.ac.th/index.php
http://arit.npru.ac.th/index.php
http://arit.npru.ac.th/index.php
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รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล 

 [1.6-5-1]     1. ภาพกิจกรรมนักศึกษา “ฝึกปฏิบัติงานเสริมปกหนังสือใหม่” 
    2. ภาพกิจกรรมบุคลากร “ฝึกปฏิบัติงานเสริมปกหนังสือใหม่”  
    3. ภาพกิจกรรมบุคคลทั่วไป “ท าการเสริมปกหนังสือใหม่” 
    4. คู่มือการปฏิบัติงานการเสริมปกหนังสือใหม่  

 

[1.6-5-2]     1. เกณฑ์การจัดหาหนังสือ  
    2. คู่มือการจัดหาหนังสือด้วยการวิเคราะห์หลักสูตร 
    3. สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน การจัดหา
หนังสือด้วยการวิเคราะห์หลักสูตร ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 7 มิถุนายน 
2560 

 

[1.6-5-3]    1. เกียรติบัตรผลงาน เรื่อง ความส าเร็จในการจัดท าระบบฐานข้อมูล
การประชุมและค าสั่ง ได้รับรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี ในระดับ “ดี” 
    2. เอกสารแนวปฏิบัติ เรื่อง ความส าเร็จในการจัดท าระบบฐานข้อมูล
การประชุมและค าสั่ง  
    3. ภาพเผยแพร่เอกสาร “ระบบฐานข้อมูลการประชุม และค าสั่ง” บน
เว็บไชต์ http://arit.npru.ac.th/index.php 

[1.6-5-4]     1. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดการความรู้ เรื่องระบบ
ฐานข้อมูลการประชุมและค าสั่ง ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 
2560 
    2. เอกสารรายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือสรุปประเด็นการน าความรู้ที่
ได้จากการจัดการความรู้ รายงานให้ผู้บริหารทราบ 
    3. เอกสารประกอบการอบรม “การใช้งานระบบฐานข้อมูลการ
ประชุมและค าสั่ง 

 

[1.6-5-5] เอกสารการจัดการความรู้ ประเด็นที่ 4 “การเขียนภาระงานในหน้าที่” 
    1. ภาพโครงการอบรมบุคลากรสายสนับสนุน  
    2. เอกสารและรูปเล่มมือวิธีเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน 

 

[1.6-5-6] เอกสารการจัดการความรู้ ประเด็นที่ 5 “วิธีเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน”       
    1. ภาพโครงการอบรมบุคลากรสายสนับสนุน  
    2. เอกสารและรูปเล่มมือวิธีเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน 
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รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล 

[1.6-5-7] . การเผยแพร่เอกสารได้น าค าแนะน าผลงานทางวิชาการการประชุม
วิชาการระดับชาติ PULINET 2017 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง
วันที่ 11 - 13 มกราคม 2560 เว็บไชต์: 
http://arit.npru.ac.th/index.php 
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