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โครงการแนวปฏิบัติที่ดี
ด้าน การบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
๑ ชื่อเรื่อง/แนวปฏิบัติ
การจัดการความรู้ เรื่อง “การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ”
๒. ชื่อหน่วยงาน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
๓. คณะทางาน
เพื่อให้การจัดการความรู้ เรื่อง การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ของสานั ก วิท ยบริก ารและเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม บรรลุเ ป้ า หมายอย่ า งมี
ประสิทธิ ภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔๑ แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ ๙๐๖/๒๕๕๖ เรื่อง มอบอานาจให้ผู้อานวยการสานัก
สถาบัน ปฏิ บัติ ราชการแทนอธิการบดี ลงวั นที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ สานั กวิ ทยบริก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จึงได้จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการจัดการความรู้ เรื่อง การวิเคราะห์หลักสูตร
เพื่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ ๓๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๗
ตุลาคม ๒๕๕๘ ซึ่งประกอบด้วย ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ
ปริสุทธกุล
ที่ปรึกษา
๒. อาจารย์นุชรี
บุญศรีงาม
ประธานคณะทางาน
๓. นางสมรัก
เปล่งเจริญศิริชัย
คณะทางาน
๔. นางสาวลัดดา
บุญเปลี่ยนพล
คณะทางาน
๕. นายสุภกิติ
มุสิราช
คณะทางาน
๖. นางเอมรัศม์
เอี่ยมพิทักษ์พร
คณะทางาน
๗. นางสาวสุรีรัตน์
คล้ายสถาพร
คณะทางาน
๘. นายเทพฤทธิ์
ตั้งฤทัยวานิชย์
คณะทางาน
๙. นางสาวสุรีพันธ์
ผลเจริญ
คณะทางาน
๑๐. นายสถาพร
บัวรัตน์
คณะทางานและเลขานุการ

๒
โดยให้มีหน้าที่ดังนี้ต่อไปนี้
๑. วางแผนการดาเนินงานการจัดการความรู้ เรื่อง “การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ”
๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมการดาเนินงาน
๓. รวบรวมและจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
๔. ใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริมการดาเนินงาน
๕. ติดตามและรายงานผล
๖. เผยแพร่องค์ความรู้
๔. บทสรุปโครงการ
คณะกรรมการดาเนินงานการจัดการความรู้ เรื่อง “การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ” ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ดาเนินงาน
จัดทาแผนการจัดการความรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานด้านการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อเป็น
การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีอยู่กระจัดกระจายในตัวของ
บุคคลและเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้บุคลากรในทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนา
ตนเองให้เป็นผู้รู้รวมทั้งการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้กระบวนการในการบริหารการจัดการ
ความรู้มาประกอบด้วย โดยการระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูล
และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน การสร้างบรรยากาศ และวัฒนธรรมการเรียนรู้
ภายในหน่วยงาน การกาหนดวิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการความรู้ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศโดยการวิเคราะห์หลักสูตร เพื่อการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดียิ่งขึ้น
หน่วยจัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศได้มีการจัดการความรู้ (๕.๑) ได้มีการประชุมบุคลากรเพื่อ
วางแผนและกาหนดประเด็นความรู้ในการจัดทาแผนการจัดการความรู้ เรื่อง “การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ” ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (๕.๒) คู่มือการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศโดยการวิเคราะห์หลักสูตรของหน่วยจัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (๕.๓) โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการดาเนินงานการจัดการความรู้ เรื่อง การ
วิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (๕.๔) และคณะกรรมการประจาสานัก (๕.๕) ปรัปแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะและนามาใช้ในการปฏิบัติงาน (๕.๖) จากนั้นจึงได้รวบรวมเรียบเรียงข้อมูลให้เป็นระบบเพื่อใช้
เป็นแนวทางในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศโดยการวิเคราะห์หลักสูตร เพื่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป
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๕. ที่มาและความสาคัญของโครงการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นหน่วยงานที่สนับสนุน
การเรียนรู้ การสอนของมหาวิทยาลัย และการเป็น ศูนย์รวมความรู้ต้องมีการจัดเก็บความรู้ในหลายหลาก
รูปแบบ ทั้งฐานข้อมูล ฐานเอกสาร เครือข่า ย คลัง ข้อมูล ตลอดจนการสนั บสนุนส่ง เสริมการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศ และบริการให้กับผู้ใช้บริการภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่เก็บรวบรวมความรู้
มีเครื่องมือในการค้นหาสารสนเทศที่มีความหลากหลายทั้งทรัพยากรสารสนเทศตีพิมพ์และไม่ตีพิมพ์ ซึ่งเหล่านี้
ล้วนเป็นฐานความรู้ทั้งสิ้น ห้องสมุดก็เหมือนองค์กรอื่นๆ ที่ต้องการการจัดการความรู้มาพัฒนาความรู้ในองค์กร
เช่นเดียวกัน ซึ่งห้องสมุดจาเป็นต้องสร้างความรู้จากสถิติการใช้ข้อมูล ทั้งสถิติการเข้าถึงฐานข้อมูล การเข้าใช้
ห้องสมุด นอกจากนี้ห้องสมุดยังใช้ความรู้ในการสร้างจุดแข็งให้ห้องสมุดเอง เนื่องจากการจัดการความรู้เป็น
หนึ่งเครื่องมือในการวางแผนและออกแบบงานบริการของห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้กระบวนการ
PDCA มาใช้ในการดาเนินงาน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เล็งเห็นถึง ความสาคัญ
การดาเนินงานการจัดการความรู้ เรื่อง “การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ” เพื่อเป็น
แนวทางในการดาเนินงานด้านการจัดการความรู้ และเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี สารสนเทศ ซึ่ ง มีก ระจั ด กระจายในตั วบุ ค คลและเอกสารมาพั ฒ นาให้ เ ป็น ระบบ โดยใช้
กระบวนการ PDCA เพื่อให้บุคลากรในทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ ในด้าน
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ พันธกิจของสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมต่อไป
๖. วัตถุประสงค์
๗.๑ เพื่อกาหนดนโยบายและวางแผนการดาเนินงานด้านการจัดการความรู้เรื่อง “การวิเคราะห์
หลักสูตรเพื่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ”
๗.๒ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้าน “การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ”
๗.๓ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของบุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่อง “การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ”
๗.๔ เพื่อให้มีองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานด้าน “การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อ
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ” ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
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๗. แนวทางการดาเนินงานตามหลัก PDCA
แนวทางการดาเนินงานตามหลัก PDCA
Good Practices

วิธีการ/กระบวนการ/การจัดทาแนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง
การจัดการความรู้ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การวางแผน (Plan)
 ประชุมคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อกาหนดประเด็นการจัดทาแนว
ปฏิบัติที่ดีของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และกาหนดผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลและจัดทา
โครงการประกวดแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี (Good Practice)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

การวางแผน (Plan)
 จัดประชุมผู้บริหารและคณะกรรมการการจัดการความรู้ สานัก
วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ โดยสอดคล้ อ งกั บ แผน
ยุทธศาสตร์ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.
๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ (๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗) เพื่อ ก าหนดกิจ กรรม
ขั้นตอน วิธีการดาเนินงาน เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ เป็น
แนวทางในการดาเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์โดยมีกิจกรรม
ดังนี้
 แต่ง ตั้ง คณะกรรมการดาเนินงานการจัดการความรู้ เรื่อง การ
วิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ ๓๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม
๒๕๕๘

แนวทางการดาเนินงานตามหลัก PDCA
Good Practices

วิธีการ/กระบวนการ/การจัดทาแนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง
การจัดการความรู้ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การดาเนินงาน (Do)
 มอบหมายให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่กาหนด
ไปวางแผนและดาเนินการจัดทาแนวปฏิบัติที่ดี รวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)

การดาเนินงาน (Do) จัดทาโครงการ/กิจกรรมและดาเนินงานตาม
แผน
 มอบหน่ ว ยจั ด หาและพั ฒ นาทรั พ ยากรสารสนเทศ และ
คณะกรรมการด าเนิ นงานการจัด การความรู้ เรื่อ ง การวิ เคราะห์
หลักสูตรเพื่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศจัดทาโครงการ กิจกรรม
ตามแผนการดาเนินงาน
 มีการดาเนินการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานการจัดการ
ความรู้ เรื่ อ ง การวิ เ คราะห์ ห ลั ก สู ต รเพื่ อ การจั ด หาทรั พ ยากร
สารสนเทศ เพื่อจัดทาแผนการจัดการความรู้ในการจัดการความรู้
ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อพิจาณาประเด็น
การจั ด การความรู้ และจั ด ท าแผนการจั ด การความรู้ เ รื่ อ ง การ

๕
วิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งสอดคล้อง
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นการส่งเสริมการดาเนินงาน
ตามพันธกิจ
 คณะกรรมการคณะกรรมการดาเนินงานการจัดการความรู้ เรื่อง
การวิ เ คราะห์ ห ลั ก สู ต รเพื่ อ การจั ด หาทรั พ ยากรสารสนเทศ และ
บุคลากรหน่วยจัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ จัดทาแผนการ
ดาเนิน งานด้ านการจัด หาทรัพ ยากรสารสนเทศโดยการวิเ คราะห์
หลั ก สู ต รในการจัด หา เพื่ อ ให้ ไ ด้ท รั พ ยากรสารสนเทศที่ มี เ นื้ อ หา
ครอบคลุมกับหลักสูตรที่เปิดการเรียน การสอนในมหาวิทยาลัย
 มีการดาเนินการประชาสัมพันธ์แนวทางและหลักเกณฑ์ในการ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศโดยการวิเคราะห์หลักสูตรในการจัดหา
 มีการดาเนินงานจัดกิจกรรมตามแผนการการจัดการความรู้เรื่ อง
การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

แนวทางการดาเนินงานตามหลัก PDCA
Good Practices
การตรวจสอบประเมิ น (Check) ติด ตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และรายงานผล
 มี ก ารด าเนิ น งานจั ดท ารายงานผลสรุ ป การจั ด การ
ความรู้ เ รื่ อ ง การวิ เ คราะห์ ห ลั ก สู ต รเพื่ อ การจั ด หา
ทรัพยากรสารสนเทศ

วิธีการ/กระบวนการ/การจัดทาแนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง
การจัดการความรู้ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การตรวจสอบประเมิน (Check) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และรายงานผล
 มีการตรวจสอบประเมิน การติดตาม การตรวจสอบ ประเมินผล
และการจัดทารายงานผลการดาเนินงานการจัดการความรู้เรื่องการ
วิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 มีกระบวนการการตรวจสอบประเมิน การติดตาม
การตรวจสอบ ประเมินผลและการจัดทารายงานผล

๖
การนาผลการตรวจสอบ/ประเมินมาใช้ในการปรับปรุง
พัฒนา (Act)
 ประชุ ม เพื่ อ ก าหนดคณะท างานเพื่ อ สรุ ป ผลการ
วิเคราะห์ผลการดาเนินงานและการวางแผนการปรับปรุง
พัฒนาการดาเนินงานกระบวนการจัดทา Good Practice
 กาหนดประเด็นการจัดทาแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
พันธกิจของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การนาผลการตรวจสอบ/ประเมิ น มาใช้ใ นการปรั บ ปรุ ง พัฒ นา
(Act) ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง ขั้ น ตอนการด าเนิ น งาน และการ
ประเมิ น ผลให้ ถู ก ต้ อ งสมบู ร ณ์ ยิ่ ง ขึ้ น และจั ด ท าเอกสารเป็ น ลาย
ลักษณ์อักษรดังนี้
 มีการดาเนินการปรับปรุง คู่มือ การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
โดยการวิ เ คราะห์ ห ลั ก สู ต รของส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ มี เ นื้ อ หาที่ ง่ า ย และตรงตามความต้ อ งการของ
ผู้ใช้บริการ
 มี ก ารด าเนิน การปรั บ ปรุ ง แผนการดาเนิ นงานด้า นการจั ด หา
ทรัพยากรสารสรเทศโดยการวิเคราะห์หลักสูตรของสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความเหมาะสมในทุกช่วงเวลา
 มี ก ารด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง รู ป แบบของการจั ด หาทรั พ ยากร
สารสนเทศ และการประชาสั ม พั น ธ์ ใ น การจั ด หาทรั พ ยากร
สารสนเทศของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

๘. ผลกระทบที่เป็นประโยชน์หรือสร้างคุณค่า
๙.๑ ได้แ นวทางในการด าเนิ นงานการจัดการความรู้ เรื่อง “การวิเ คราะห์หลั กสูต รเพื่อ การจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ” สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๙.๒ มีแผนการจัดการความรู้เรื่อง “การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ”
ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
๙.๓ บุ ค ลากรของส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศมี แ นวทางในการปฏิ บั ติ ง านด้ า น
“การวิเคราะห์หลั กสูต รเพื่อ การจัดหาทรั พยากรสารสนเทศ” ที่ สามารถนาความรู้ จากการจัดการความรู้
นามาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานได้
๙.๔ บุคลากรของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติงานมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ร่วมกัน

๗
๙. ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
๑๐.๑ มีการวางแผนและกาหนดเป้าหมายของการดาเนินงานไว้อย่างชัดเจน
๑๐.๒ มีการกาหนดนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนจากผู้บริหารลงสู่ผู้ปฏิบัติงานอย่างจริงจัง และ
ชัดเจน
๑๐.๓ มีการกาหนดทิศทางการปฏิบัติงานในทุกระดับให้มุ่งไปในทิศทางเดียวกัน มีความชัดเจนและ
สามารถนามาปฏิบัติได้จริง
๑๐.๔ มีการสร้างกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้กับบุคลากรของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑๐.๕ มี การเรี ยนรู้ ร่วมกัน แก้ไ ขปัญ หาร่ วมกั น มีก ารถ่ ายทอดองค์ ความรู้ ที่เป็ นประโยชน์ และ
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
๑๐. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา
๑๑.๑ บุ คลากรของสานัก วิท ยบริก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศขาดความเข้ าใจในเรื่อ งของการ
ดาเนินงานการจัดการความรู้ ส่งเสริมให้มีการจัดการอบรม สัมมนา และส่งบุคคลเข้าร่วมการอบรมมากขึ้น
๑๑.๒ การกาหนดประเด็นการจัดการความรู้ที่ไม่ครอบคลุมทุกงาน ควรมีการเพิ่มประเด็นเพื่อการ
จัดการความรู้ที่ครอบคลุมมากขึ้น
๑๑. แนวทางในการจัดการความรู้
๑๒.๑ มี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขแผนการจั ด การความรู้ เ รื่ อ ง “การวิ เ คราะห์ ห ลั ก สู ต รเพื่ อ การจั ด หา
ทรัพยากรสารสนเทศ” ให้มีความถูกต้องและชัดเจน สมบูรณ์แล้ว ให้กับบุคลากรของสานัก วิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทราบ
๑๒.๒ มีการจัดทาคู่มือการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศโดยการวิเคราะห์หลักสูตรของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเผยแพร่หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย
๑๒.๓ มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้ โดยมีการจัดทาเป็นคู่มือในการปฏิบัติง านของบรรณารักษ์และ
ผู้ปฏิบัติงานภายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๒.๔ มีการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ในด้านต่างๆอย่าง
ต่อเนื่อง

