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โครงการแนวปฏิบัติที่ดี  

ด้าน การบริหารจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม 
๑ ชื่อเร่ือง/แนวปฏิบัติ  

การจัดการความรู้ เรื่อง “การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ” 

๒. ชื่อหน่วยงาน  

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

๓. คณะท างาน 

เพื่อให้การจัดการความรู้ เรื่อง การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  บรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏ ท่ี ๙๐๖/๒๕๕๖ เรื่อง มอบอ านาจให้ผู้อ านวยการส านัก 
สถาบัน ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ลงวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  จึงได้จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ เรื่อง การวิเคราะห์หลักสูตร
เพื่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ี ๓๓/๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๒๗ 
ตุลาคม ๒๕๕๘ ซึ่งประกอบด้วย ดังนี้ 

๑. รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ ปริสุทธกุล  ท่ีปรึกษา 
๒. อาจารย์นุชรี   บุญศรีงาม  ประธานคณะท างาน 
๓. นางสมรัก   เปล่งเจริญศิริชัย  คณะท างาน 
๔. นางสาวลัดดา          บุญเปล่ียนพล  คณะท างาน 
๕. นายสุภกิติ              มุสิราช   คณะท างาน 
๖. นางเอมรัศม์             เอี่ยมพิทักษ์พร  คณะท างาน  
๗. นางสาวสุรีรัตน์         คล้ายสถาพร  คณะท างาน 
๘. นายเทพฤทธิ์           ต้ังฤทัยวานิชย์  คณะท างาน 
๙. นางสาวสุรีพันธ์  ผลเจริญ   คณะท างาน 
๑๐. นายสถาพร             บัวรัตน์   คณะท างานและเลขานุการ 
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โดยให้มีหน้าท่ีดังนี้ต่อไปนี้ 
๑. วางแผนการด าเนินงานการจัดการความรู้ เรื่อง “การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการจัดหาทรัพยากร

สารสนเทศ” 
๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมการด าเนินงาน 
๓. รวบรวมและจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
๔. ใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริมการด าเนินงาน 
๕. ติดตามและรายงานผล 
๖. เผยแพร่องค์ความรู้ 

 
๔. บทสรุปโครงการ 

คณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้เรื่อง “การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ” ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ได้ด าเนินงาน
จัดท าแผนการจัดการความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อเป็น
การรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งมีอยู่กระจัดกระจายในตัวของ
บุคคลและเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ  เพื่อให้บุคลากรในทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงความรู้  และพัฒนา
ตนเองให้เป็นผู้รู้รวมท้ังการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยใช้กระบวนการในการบริหารการจัดการ
ความรู้มาประกอบด้วย  โดยการระบุความรู้  การคัดเลือก  การรวบรวม  การจัดเก็บความรู้  การเข้าถึงข้อมูล
และการแลกเปล่ียนความรู้ท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน  การสร้างบรรยากาศ  และวัฒนธรรมการเรียนรู้
ภายในหน่วยงาน  การก าหนดวิธีปฏิบัติงาน  ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการความรู้ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศโดยการวิเคราะห์หลักสูตร เพื่อการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดียิ่งขึ้น 

หน่วยจัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศได้มีการจัดการความรู้ (๕.๑) ได้มีการประชุมบุคลากรเพื่อ
วางแผนและก าหนดประเด็นความรู้ในการจัดท าแผนการจัดการความรู้เรื่อง “การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ” ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (๕.๒) คู่มือการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศโดยการวิเคราะห์หลักสูตรของหน่วยจัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (๕.๓) โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ เรื่อง การ
วิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (๕.๔) และคณะกรรมการประจ าส านัก (๕.๕) ปรัปแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะและน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน (๕.๖) จากนั้นจึงได้รวบรวมเรียบเรียงข้อมูลให้เป็นระบบเพื่อใช้
เป็นแนวทางในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศโดยการวิเคราะห์หลักสูตร เพื่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป 
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๕. ที่มาและความส าคัญของโครงการ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  เป็นหน่วยงานท่ีสนับสนุน
การเรียนรู้ การสอนของมหาวิทยาลัย  และการเป็นศูนย์รวมความรู้ต้องมีการจัดเก็บความรู้ในหลายหลาก
รูปแบบ ท้ังฐานข้อมูล ฐานเอกสาร เครือข่าย คลังข้อมูล ตลอดจนการสนับสนุนส่งเสริมการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศ  และบริการให้กับผู้ใช้บริการภายในมหาวิทยาลัย  ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีเก็บรวบรวมความรู้ 
มีเครื่องมือในการค้นหาสารสนเทศท่ีมีความหลากหลายท้ังทรัพยากรสารสนเทศตีพิมพ์และไม่ตีพิมพ์ ซึ่งเหล่านี้
ล้วนเป็นฐานความรู้ท้ังส้ิน ห้องสมุดก็เหมือนองค์กรอื่นๆ ท่ีต้องการการจัดการความรู้มาพัฒนาความรู้ในองค์กร
เช่นเดียวกัน ซึ่งห้องสมุดจ าเป็นต้องสร้างความรู้จากสถิติการใช้ข้อมูล ท้ังสถิติการเข้าถึงฐานข้อมูล การเข้าใช้
ห้องสมุด นอกจากนี้ห้องสมุดยังใช้ความรู้ในการสร้างจุดแข็งให้ห้องสมุดเอง เนื่องจากการจัดการความรู้เป็น
หนึ่งเครื่องมือในการวางแผนและออกแบบงานบริการของห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้กระบวนการ 
PDCA มาใช้ในการด าเนินงาน 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  เล็งเห็นถึงความส าคัญ
การด าเนินงานการจัดการความรู้เรื่อง “การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ” เพื่อเป็น
แนวทางในการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ และเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งมีกระจัดกระจายในตัวบุคคลและเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ  โดยใช้
กระบวนการ PDCA เพื่อให้บุคลากรในทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงความรู้  และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ ในด้าน
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ พันธกิจของส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมต่อไป 

 
๖. วัตถุประสงค ์

๗.๑ เพื่อก าหนดนโยบายและวางแผนการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้เรื่อง “การวิเคราะห์
หลักสูตรเพื่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ” 

๗.๒ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้าน “การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ” 

๗.๓ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของบุคลากรส านักวิทย-
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่อง “การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ” 
 ๗.๔ เพื่อให้มีองค์ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานด้าน “การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อ
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ” ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
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๗. แนวทางการด าเนินงานตามหลัก PDCA 

แนวทางการด าเนินงานตามหลัก PDCA 
Good Practices 

วิธีการ/กระบวนการ/การจัดท าแนวปฏิบัติที่ดีเร่ือง 
การจัดการความรู้ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การวางแผน (Plan)  
 ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อก าหนดประเด็นการจัดท าแนว
ปฏิบัติท่ีดีของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และก าหนดผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลและจัดท า
โครงการประกวดแนวปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

การวางแผน (Plan)  
 จัดประชุมผู้บริหารและคณะกรรมการการจัดการความรู้  ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  พ.ศ. 
๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ (๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗) เพื่อก าหนดกิจกรรม 
ขั้นตอน วิธีการด าเนินงาน เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ เป็น
แนวทางในการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์โดยมีกิจกรรม
ดังนี้ 
 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ เรื่อง การ
วิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ี ๓๓/๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๒๗ ตุลาคม 
๒๕๕๘ 
 

แนวทางการด าเนินงานตามหลัก PDCA 
Good Practices 

วิธีการ/กระบวนการ/การจัดท าแนวปฏิบัติที่ดีเร่ือง 
การจัดการความรู้ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การด าเนินงาน (Do) 
 มอบหมายให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องในประเด็นท่ีก าหนด
ไปวางแผนและด าเนินการจัดท าแนวปฏิบัติท่ีดี รวบรวม
ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) 
 

การด าเนินงาน (Do) จัดท าโครงการ/กิจกรรมและด าเนินงานตาม
แผน 
 มอบหน่วยจัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และ
คณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ เรื่อง การวิเคราะห์
หลักสูตรเพื่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศจัดท าโครงการ กิจกรรม
ตามแผนการด าเนินงาน 
 มีการด าเนินการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานการจัดการ
ความรู้  เรื่อง การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ เพื่อจัดท าแผนการจัดการความรู้ในการจัดการความรู้  
ได้มีการประชุมเมื่อวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อพิจาณาประเด็น
การจัดการความรู้   และจัดท าแผนการจัดการความรู้เรื่อง การ



๕ 
 

วิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งสอดคล้อง
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นการส่งเสริมการด าเนินงาน
ตามพันธกิจ 
 

  คณะกรรมการคณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ เรื่อง 
การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และ
บุคลากรหน่วยจัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ จัดท าแผนการ
ด าเนินงานด้านการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศโดยการวิเคราะห์
หลักสูตรในการจัดหา เพื่อให้ได้ทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีเนื้อหา
ครอบคลุมกับหลักสูตรท่ีเปิดการเรียน การสอนในมหาวิทยาลัย 
 มีการด าเนินการประชาสัมพันธ์แนวทางและหลักเกณฑ์ในการ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศโดยการวิเคราะห์หลักสูตรในการจัดหา 
 มีการด าเนินงานจัดกิจกรรมตามแผนการการจัดการความรู้เรื่อง 
การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
 
 
 
 

แนวทางการด าเนินงานตามหลัก PDCA 
Good Practices 

วิธีการ/กระบวนการ/การจัดท าแนวปฏิบัติที่ดีเร่ือง 
การจัดการความรู้ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การตรวจสอบประเมิน (Check) ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และรายงานผล 
 มีการด าเนินงานจัดท ารายงานผลสรุปการจัดการ
ความรู้ เรื่ อง  การวิ เคราะห์หลักสูตรเพื่อการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ 
 

การตรวจสอบประเมิน (Check) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และรายงานผล 
 มีการตรวจสอบประเมิน  การติดตาม การตรวจสอบ ประเมินผล 
และการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้เรื่องการ
วิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 มีกระบวนการการตรวจสอบประเมิน  การติดตาม  
การตรวจสอบ ประเมินผลและการจัดท ารายงานผล 
 

 



๖ 
 

การน าผลการตรวจสอบ/ประเมินมาใช้ในการปรับปรุง
พัฒนา (Act) 
 ประชุมเพื่อก าหนดคณะท างานเพื่อสรุปผลการ
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานและการวางแผนการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงานกระบวนการจัดท า Good Practice 
 ก าหนดประเด็นการจัดท าแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับ
พันธกิจของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การน าผลการตรวจสอบ/ประเมินมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนา 
(Act)  ด าเนินการปรับปรุง  ขั้นตอนการด าเนินงาน และการ
ประเมินผลให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และจัดท าเอกสารเป็นลาย
ลักษณ์อักษรดังนี้ 
 มีการด าเนินการปรับปรุงคู่มือการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
โดยการวิเคราะห์หลักสูตรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มี เนื้อหาท่ีง่าย และตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 
 มีการด าเนินการปรับปรุงแผนการด าเนินงานด้านการจัดหา
ทรัพยากรสารสรเทศโดยการวิเคราะห์หลักสูตรของส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความเหมาะสมในทุกช่วงเวลา 
 มีการด าเนินการปรับปรุงรูปแบบของการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ และการประชาสัมพันธ์ ใน การจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 

 

๘. ผลกระทบที่เป็นประโยชน์หรือสร้างคุณค่า 

๙.๑ ได้แนวทางในการด าเนินงานการจัดการความรู้ เรื่อง “การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ” ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๙.๒ มีแผนการจัดการความรู้เรื่อง “การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ” 
ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

๙.๓ บุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีแนวทางในการปฏิบัติงาน ด้าน     
“การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ” ท่ีสามารถน าความรู้จากการจัดการความรู้    
น ามาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานได้ 

๙.๔ บุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติงานมีการแลกเปล่ียนองค์ความรู้

ร่วมกัน 
 

 



๗ 
 

๙. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

๑๐.๑ มีการวางแผนและก าหนดเป้าหมายของการด าเนินงานไว้อย่างชัดเจน 
๑๐.๒ มีการก าหนดนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนจากผู้บริหารลงสู่ผู้ปฏิบัติงานอย่างจริงจังและ

ชัดเจน 
๑๐.๓ มีการก าหนดทิศทางการปฏิบัติงานในทุกระดับให้มุ่งไปในทิศทางเดียวกัน มีความชัดเจนและ

สามารถน ามาปฏิบัติได้จริง 
๑๐.๔ มีการสร้างกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้กับบุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๑๐.๕ มีการเรียนรู้ร่วมกัน  แก้ไขปัญหาร่วมกัน  มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ท่ีเป็นประโยชน์และ

สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
 

๑๐. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา 

๑๑.๑ บุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขาดความเข้าใจในเรื่องของการ

ด าเนินงานการจัดการความรู้  ส่งเสริมให้มีการจัดการอบรม  สัมมนา และส่งบุคคลเข้าร่วมการอบรมมากขึ้น 

๑๑.๒ การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้ท่ีไม่ครอบคลุมทุกงาน  ควรมีการเพิ่มประเด็นเพื่อการ

จัดการความรู้ท่ีครอบคลุมมากขึ้น 

 

๑๑. แนวทางในการจัดการความรู้  

๑๒.๑ มีการปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการความรู้ เรื่อง “การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการจัดหา

ทรัพยากรสารสนเทศ” ให้มีความถูกต้องและชัดเจน สมบูรณ์แล้วให้กับบุคลากรของส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศทราบ 

๑๒.๒ มีการจัดท าคู่มือการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศโดยการวิเคราะห์หลักสูตรของส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศเผยแพร่หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย  

 ๑๒.๓ มีการเผยแพร่องค์ความรู้ท่ีได้โดยมีการจัดท าเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์และ

ผู้ปฏิบัติงานภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๑๒.๔ มีการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ในด้านต่างๆอย่าง

ต่อเนื่อง 


