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โครงการแนวปฏิบตั ิที่ดี GOOD PRACTICE
แนวปฏิบัตทิ ี่ดี ด้านการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เรื่อง การจัดการความรู้ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะทางาน
1. รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ
2. อาจารย์นุชรี
3. อาจารย์ไพโรจน์
4. อาจารย์นิพา
5. อาจารย์ธารา
6. นางสมรัก
7. นายสุภกิติ
8. นายธนกร
9. นางสาวเรณุกา
10. นางสาวลัดดา
11. นายศิวฤกษ์
12. นางสาวสุรีพันธ์
13. นายเทพฤทธิ์
14. นายสถาพร
15. นางสาวกิ่งดาว
16. นางเอมรัศม์
17. นางสาวสุรีรัตน์

ปริสุทธกุล
บุญศรีงาม
แก้วเขียว
ผลสงเคราะห์
จันทร์อนุ
เปล่งเจริญศิริชัย
มุสิราช
โพธิยาลัย
ปรีชานุกูล
บุญเปลี่ยนพล
สุขช้อย
ผลเจริญ
ตั้งฤทัยวานิชย์
บัวรัตน์
ฮั่วจั่น
เอี่ยมพิทักษ์พร
คล้ายสถาพร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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บทสรุปโครงการ
แนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง การจัดการความรู้ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม นี้ได้รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีกระจัด
กระจายในตัวบุคคลและเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้บุคลากรในทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงความรู้
และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้รวมทั้งการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้กระบวนการในการบริหารการ
จัดการความรู้ ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูล
และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน การสร้างบรรยากาศ และวัฒนธรรมการเรียนรู้
ภายในหน่วยงาน การกาหนดวิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการความรู้ในสานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดียิ่งขึ้น ได้มีการประชุมวางแผนเพื่อ
กาหนดประเด็นความรู้และจัดทาแผนการจัดการความรู้ในปีการศึกษา 2558 ในจานวน 5 ประเด็น ได้แก่ 1)
เทคนิคการเสริมปกหนังสือใหม่ 2) จรรยาบรรณบุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) วิธี
เขียนคู่มือการปฏิบัติงาน 4) การจัดหาหนังสือด้วยการวิเคราะห์หลักสูตร 5) การจัดการความรู้ของสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และซึ่ งมีความสอดคล้องกับ พันธกิ จของมหาวิทยาลัยและเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการดาเนินงานตามพันธกิจ

ที่มาและความสาคัญของโครงการ
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม เป็ น หน่ ว ยงานที่
สนับสนุนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย และการเป็นศูนย์รวมความรู้ต้องมีการจัดเก็บความรู้ในหลายหลาก
รูปแบบ ทั้ง ฐานข้อมูล ฐานเอกสาร เครือข่าย คลัง ข้อมูล ตลอดจนการสนับสนุนส่ง เสริมการใช้ทรั พยากร
สารสนเทศ และบริการให้กับผู้ใช้บริการภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่เก็บรวบรวมความรู้
ซึ่ง เป็นต้นกาเนิดของ Help Desk มีเครื่องมือในการค้นหาสารสนเทศที่มีความหลากหลายทั้ง ทรัพยากร
สารสนเทศตีพิมพ์และไม่ตีพิมพ์ นอกจากนี้ห้องสมุดยังใช้ความรู้ในการสร้างจุดแข็งให้ห้องสมุดเอง เนื่องจาก
การจัดการความรู้เป็นหนึ่งเครื่องมือในการวางแผนและออกแบบงานบริการของห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นโดยใช้กระบวนการ PDCA
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เล็งเห็นถึงความสาคัญการ
ดาเนินงานการจัดการความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานด้านการจัดการความรู้ เพื่อเป็นการรวบรวม
องค์ความรู้ที่มีอยู่ในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีกระจัดกระจายในตัวบุคคลและเอกสาร
มาพัฒนาให้เป็นระบบ โดยใช้กระบวนการ PDCA เพื่อให้บุคลากรในทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึ ง ความรู้
และพั ฒ นาตนเองให้ เ ป็ น ผู้ รู้ ใ นด้ า นการปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และสามารถตอบสนองแผน
ยุทธศาสตร์ พันธกิจของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมต่อไป
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วัตถุประสงค์
1 เพื่อกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายในการจัดการความรู้
2 เพื่อกาหนดนโยบายและวางแผนการดาเนินงานด้านการจัดการความรู้
3 เพื่อรวบรวมองค์ความรู้จากแหล่งต่างๆมาวิเคราะห์และสร้างฐานข้อมูลการจัดการความรู้ให้เป็น
ระบบ
4 มีแนวทางในการจัดการความรู้ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม
5 เพื่อให้มีองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ให้มีประสิทธิภาพ

แนวปฏิบัติที่ดี (วิธีการ/ประบวนการ/แนวทางการดาเนินตาม PDCA)
แนวทางการดาเนินงานตามหลัก PDCA
Good Practices
การวางแผน (Plan)
 ประชุมคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อกาหนดประเด็นการ
จั ด ท าแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ข องส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและกาหนดผู้รับผิดชอบในการ
รวบรวมข้อมูลและจัดทาโครงการประกวดแนวปฏิบัติ
ที่ดี (Good Practice) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วิธีการ/กระบวนการ/การจัดทาแนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง
การจั ด การความรู้ ข องส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การวางแผน (Plan)
 จัดประชุมผู้บริหารและคณะกรรมการการจัดการ
ความรู้ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยสอดคล้ อ งกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ ข องส านั ก วิ ท ย
บริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ พ.ศ. 2557 –
2561 (19 พฤษภาคม 2557) เพื่ อ ก าหนดกิ จ กรรม
ขั้น ตอน วิธี การด าเนิน งาน เป้ าหมาย งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ เป็นแนวทางในการดาเนินงานให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์
 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ สานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามคาสั่ง ที่
51/2556 ลงวั น ที่ 22 เมษายน 2556 และค าสั่ ง
แต่ง ตั้ง คณะกรรมการดาเนินงานการจัดการความรู้
ของส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (เพิ่มเติม) ที่ 33/2557
ลงวั น ที่ 8 กั น ยายน 2557 และ ค าสั่ง ที่ 10/2559
ลงวันที่ 12 เมษายน 2559
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แนวทางการดาเนินงานตามหลัก PDCA
Good Practices

วิธีการ/กระบวนการ/การจัดทาแนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง
การจั ด การความรู้ ข องส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การดาเนินงาน (Do)
การดาเนินงาน (Do) จัดทาโครงการ/กิจกรรมและ
ดาเนินงานตามแผน
 มอบหมายให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่
 มีการดาเนินการประชุมเพื่อกาหนดประเด็นใน
กาหนดไปวางแผนและดาเนินการจัดทาแนวปฏิบัติที่ดี การจัดการความรู้ คณะกรรมการดาเนินงานการ
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติที่ดี (Good
จัดการความรู้ของสานัก
Practice)
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 2
กันยายน 2558 เพื่อพิจาณาประเด็นการจัดการ
ความรู้ เห็นชอบว่า ขอบเขตการจัดการความรู้
ประจาปีการศึกษา 2558 ร่วมกันคัดเลือกประเด็น
การจัดการความรู้
 มีการกาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายไว้ใน
แผนการจัดการความรู้ คือ อาจารย์และบรรณารักษ์
เพื่อพัฒนาความรู้ ตามประเด็นด้านการจัดการ
ความรู้ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
 คณะกรรมการดาเนินงานการจัดการความรู้ของ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีการประชุม เพื่อ
จัดทาแผนการจัดการความรู้ ตามกระบวนการจัดการ
ความรู้
 มีการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ โดย
มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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แนวทางการดาเนินงานตามหลัก PDCA
Good Practices
การตรวจสอบประเมิ น (Check)
ติ ด ตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผล
 ผู้ อ านวยการส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เชิญผู้เกี่ยวข้องกับ Good Practices
เพื่อติดตาม ประเมินผลและแสดงความคิดเห็น

วิธีการ/กระบวนการ/การจัดทาแนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง
การจัดการความรู้ของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การตรวจสอบประเมิ น (Check)
ติ ด ตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผล
 คณะกรรมการดาเนินงานการจัดการความรู้ของ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีการประชุม แผนการ
จัดการความรู้ (KM Action Plan
 มีการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ โดย
มีการประชุมเพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
รายงานผล
การน าผลการตรวจสอบ/ประเมิ น มาใช้ ใ นการ
ปรับปรุงพัฒนา (Act) ดาเนินการปรับปรุง ขั้นตอน
การดาเนินงาน และการประเมินผลให้ถูกต้องสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น และจัดทาเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร

การน าผลการตรวจสอบ/ประเมิ น มาใช้ ใ นการ
ปรับปรุงพัฒนา (Act)
 ประชุมเพื่อกาหนดคณะทางานเพื่อสรุปผลการ
วิ เ คราะห์ ผ ลการด าเนิ น งานและการวางแผนการ
ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาการด าเนิ น งานกระบวนการจั ด ท า
Good Practice
 มีกระบวนการตรวจสอบแผนการจัดการความรู้
 เสนอข้อคิดเห็นต่อมหาวิทยาลัยในการพัฒนาการ ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลกระทบที่เป็นประโยชน์หรือสร้างคุณค่า
1 ได้แนวทางในการดาเนินงานการจัดการความรู้ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 มีแผนการจัดการความรู้ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศในการปฏิบัติง านให้ มี
ประสิทธิภาพ นาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
3 ได้อ งค์ความรู้ใ นการพัฒนาสานัก วิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
นครปฐม ให้มีประสิทธิภาพต่อไป
4 บุคลากรของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่สามารถนา
ความรู้จากการจัดการความรู้ นามาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานได้
5 บุคลากรของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติงานมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ร่วมกัน
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ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1 มีการวางแผนและกาหนดเป้าหมายของการดาเนินงานไว้อย่างชัดเจน
2 มีการกาหนดนโยบายการส่งเสริ มและสนับสนุ นจากผู้ บริหารลงสู่ผู้ ปฏิบัติง านอย่ างจริง จัง และ
ชัดเจน
3 มีก ารก าหนดทิศ ทางการปฏิบั ติง านในทุกระดับ ให้มุ่ ง ไปในทิ ศทางเดี ยวกั น มี ความชัด เจนและ
สามารถนามาปฏิบัติได้จริง
4 มีการสร้างกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและกับ
หน่วยงานอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
5 มีช่องทางในการติดสื่อสารหลากหลาย เพื่อชี้แจงและทาความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน
6 มีการเรียนรู้ร่วมกัน แก้ไขปัญหาร่วมกัน มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์และสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้จริง

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
1 บุคลากรของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขาดความเข้าใจในเรื่องของการดาเนินงาน
การจัดการความรู้ ส่งเสริมให้มีการจัดการอบรม สัมมนา และส่งบุคคลเข้าร่วมการอบรมมากขึ้น
2 การกาหนดประเด็นการจัดการความรู้ที่ไม่ครอบคลุมทุกงาน ควรมีการเพิ่มประเด็นเพื่อการจัดการ
ความรู้ที่ครอบคลุมมากขึ้น

แนวทางในการจัดการความรู้ (ถ้ามี)
1 มีการปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการความรู้ให้มีความถูกต้องและชัดเจน
2 มีการจัดทาคู่มือการจัดการความรู้ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเผยแพร่หน่วยงาน
ภายในของมหาวิทยาลัยและภายนอกทราบ
3 มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4 มี ก ารเผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ ที่ ไ ด้ มี ก ารจั ด ท าแล้ ว เป็ น คู่ มื อ ในการปฏิ บั ติ ง านของบรรณารั ก ษ์
และผู้ปฏิบัติงานภายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5 มีการปรับปรุงและแก้ไของค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง
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ภาพประกอบการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้
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โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ชื่อเรื่อง / แนวปฏิบัติ
การจัดการความรู้ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวปฏิบัติที่ดี
ด้านการบริหารจัดการ
ชื่อหน่วยงาน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

