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โครงการแนวปฏิบตัิที่ด ีGOOD PRACTICE 

แนวปฏบิัตทิี่ดี ด้านการบริหารจัดการ  มหาวทิยาลัยราชภฏันครปฐม 

เรื่อง การจัดการความรู้ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 

คณะท างาน   
1. รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ ปริสุทธกุล  ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์นุชรี   บุญศรีงาม  กรรมการ 
3. อาจารย์ไพโรจน์  แก้วเขียว  กรรมการ 
4. อาจารย์นิพา   ผลสงเคราะห์  กรรมการ 
5. อาจารย์ธารา   จันทร์อนุ  กรรมการ 
6. นางสมรัก   เปล่งเจริญศิริชัย  กรรมการ 
7. นายสุภกิติ             มุสิราช   กรรมการ 
8. นายธนกร   โพธิยาลัย  กรรมการ 
9. นางสาวเรณุกา         ปรีชานุกูล  กรรมการ 
10. นางสาวลัดดา          บุญเปล่ียนพล  กรรมการ 
11. นายศิวฤกษ์   สุขช้อย   กรรมการ 
12. นางสาวสุรีพันธ์  ผลเจริญ   กรรมการ 
13. นายเทพฤทธิ์           ต้ังฤทัยวานิชย์  กรรมการ 
14. นายสถาพร   บัวรัตน์   กรรมการ 
15. นางสาวกิ่งดาว         ฮั่วจ่ัน   กรรมการและเลขานุการ 
16. นางเอมรัศม์             เอี่ยมพิทักษ์พร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
17. นางสาวสุรีรัตน์         คล้ายสถาพร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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บทสรุปโครงการ  
แนวปฏิบัติท่ีดีเรื่อง การจัดการความรู้ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม  นี้ได้รวบรวมองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งมีกระจัด

กระจายในตัวบุคคลและเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ  เพื่อให้บุคลากรในทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงความรู้  

และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้รวมทั้งการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้กระบวนการในการบริหารการ

จัดการความรู้ ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูล

และการแลกเปล่ียนความรู้ท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน การสร้างบรรยากาศ และวัฒนธรรมการเรียนรู้

ภายในหน่วยงาน การก าหนดวิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการความรู้ในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดียิ่งขึ้น ได้มีการประชุมวางแผนเพื่อ

ก าหนดประเด็นความรู้และจัดท าแผนการจัดการความรู้ในปีการศึกษา 2558 ในจ านวน 5 ประเด็น ได้แก่  1) 

เทคนิคการเสริมปกหนังสือใหม่ 2) จรรยาบรรณบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) วิธี

เขียนคู่มือการปฏิบัติงาน 4) การจัดหาหนังสือด้วยการวิเคราะห์หลักสูตร 5) การจัดการความรู้ของส านักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และซึ่งมีความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและเพื่อเป็นการ

ส่งเสริมการด าเนินงานตามพันธกิจ 

 

ท่ีมาและความส าคัญของโครงการ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  เป็นหน่วยงานท่ี
สนับสนุนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย  และการเป็นศูนย์รวมความรู้ต้องมีการจัดเก็บความรู้ในหลายหลาก
รูปแบบ ท้ังฐานข้อมูล ฐานเอกสาร เครือข่าย คลังข้อมูล ตลอดจนการสนับสนุนส่งเสริมการใช้ทรั พยากร
สารสนเทศ  และบริการให้กับผู้ใช้บริการภายในมหาวิทยาลัย  ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีเก็บรวบรวมความรู้
ซึ่งเป็นต้นก าเนิดของ Help Desk มีเครื่องมือในการค้นหาสารสนเทศท่ีมีความหลากหลายท้ังทรัพยากร
สารสนเทศตีพิมพ์และไม่ตีพิมพ์ นอกจากนี้ห้องสมุดยังใช้ความรู้ในการสร้างจุดแข็งให้ห้องสมุดเอง เนื่องจาก
การจัดการความรู้เป็นหนึ่งเครื่องมือในการวางแผนและออกแบบงานบริการของห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นโดยใช้กระบวนการ PDCA   

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เล็งเห็นถึงความส าคัญการ
ด าเนินงานการจัดการความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ เพื่อเป็นการรวบรวม
องค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งมีกระจัดกระจายในตัวบุคคลและเอกสาร
มาพัฒนาให้เป็นระบบ โดยใช้กระบวนการ PDCA เพื่อให้บุคลากรในทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงความรู้    
และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ในด้านการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองแผน
ยุทธศาสตร์ พันธกิจของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมต่อไป 
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วัตถุประสงค์  
 
1 เพื่อก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายในการจัดการความรู้ 
2 เพื่อก าหนดนโยบายและวางแผนการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ 
3 เพื่อรวบรวมองค์ความรู้จากแหล่งต่างๆมาวิเคราะห์และสร้างฐานข้อมูลการจัดการความรู้ให้เป็น

ระบบ 
4 มีแนวทางในการจัดการความรู้ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม 
 5 เพื่อให้มีองค์ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ให้มีประสิทธิภาพ 

 
แนวปฏิบัติท่ีดี (วิธีการ/ประบวนการ/แนวทางการด าเนินตาม PDCA)  

แนวทางการด าเนินงานตามหลัก PDCA 
Good Practices 

วิธีการ/กระบวนการ/การจัดท าแนวปฏิบัติที่ดีเร่ือง 
การจัดการความรู้ของส านัก วิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การวางแผน (Plan)  
 ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อก าหนดประเด็นการ
จัดท าแนวปฏิบั ติ ท่ี ดีของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและก าหนดผู้รับผิดชอบในการ
รวบรวมข้อมูลและจัดท าโครงการประกวดแนวปฏิบัติ
ท่ีดี (Good Practice) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

การวางแผน (Plan)  
 จัดประชุมผู้บริหารและคณะกรรมการการจัดการ
ความรู้  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  พ.ศ. 2557 – 
2561 (19 พฤษภาคม 2557) เพื่อก าหนดกิจกรรม 
ขั้นตอน วิธีการด าเนินงาน เป้าหมาย งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ เป็นแนวทางในการด าเนินงานให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์     
    แต่งต้ังคณะกรรมการการจัดการความรู้  ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตามค าส่ังท่ี 
51/2556  ลงวันท่ี 22 เมษายน  2556 และค าส่ัง
แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้
ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  (เพิ่มเติม) ท่ี 33/2557 
ลงวันท่ี 8 กันยายน  2557 และ ค าส่ังท่ี 10/2559  
ลงวันท่ี 12 เมษายน  2559 
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แนวทางการด าเนินงานตามหลัก PDCA 
Good Practices 

วิธีการ/กระบวนการ/การจัดท าแนวปฏิบัติที่ดีเร่ือง 
การจัดการความรู้ของส านัก วิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การด าเนินงาน (Do) 
 
 มอบหมายให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องในประเด็นท่ี
ก าหนดไปวางแผนและด าเนินการจัดท าแนวปฏิบัติท่ีดี 
รวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติท่ีดี (Good 
Practice) 
 

การด าเนินงาน (Do) จัดท าโครงการ/กิจกรรมและ
ด าเนินงานตามแผน 
 มีการด าเนินการประชุมเพื่อก าหนดประเด็นใน
การจัดการความรู้ คณะกรรมการด าเนินงานการ
จัดการความรู้ของส านัก 
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม  ได้มีการประชุมเม่ือวันท่ี 2 
กันยายน 2558 เพื่อพิจาณาประเด็นการจัดการ
ความรู้  เห็นชอบว่า  ขอบเขตการจัดการความรู้
ประจ าปีการศึกษา 2558 ร่วมกันคัดเลือกประเด็น
การจัดการความรู้  
 มีการก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายไว้ใน
แผนการจัดการความรู้ คือ  อาจารย์และบรรณารักษ์  
เพื่อพัฒนาความรู้  ตามประเด็นด้านการจัดการ
ความรู้ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ   
 คณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ของ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีการประชุม เพื่อ
จัดท าแผนการจัดการความรู้ ตามกระบวนการจัดการ
ความรู้  
 มีการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้  โดย
มีการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้  
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แนวทางการด าเนินงานตามหลัก PDCA 
Good Practices 

วิธีการ/กระบวนการ/การจัดท าแนวปฏิบัติที่ดีเร่ือง 
การจัดการความรู้ของส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การตรวจสอบประเมิน (Check)  ติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผล 
 ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  เชิญผู้เกี่ยวข้องกับ  Good Practices  
เพื่อติดตาม  ประเมินผลและแสดงความคิดเห็น 
 

การตรวจสอบประเมิน (Check)  ติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผล 
 คณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ของ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีการประชุม แผนการ
จัดการความรู้ (KM Action Plan 
 มีการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้  โดย
มีการประชุมเพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
รายงานผล  

การน าผลการตรวจสอบ/ประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนา (Act) 
 ประชุมเพื่อก าหนดคณะท างานเพื่อสรุปผลการ
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานและการวางแผนการ
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานกระบวนการจัดท า 
Good Practice 
 เสนอข้อคิดเห็นต่อมหาวิทยาลัยในการพัฒนาการ 

การน าผลการตรวจสอบ/ประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนา (Act) ด าเนินการปรับปรุง ขั้นตอน
การด าเนินงาน และการประเมินผลให้ถูกต้องสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น และจัดท าเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
 มีกระบวนการตรวจสอบแผนการจัดการความรู้
ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

ผลกระทบท่ีเป็นประโยชน์หรือสร้างคุณค่า 
1 ได้แนวทางในการด าเนินงานการจัดการความรู้ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2 มีแผนการจัดการความรู้ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานให้มี

ประสิทธิภาพ น าไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

3 ได้องค์ความรู้ในการพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม  ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

4 บุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีสามารถน า

ความรู้จากการจัดการความรู้ น ามาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานได้ 

5 บุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติงานมีการแลกเปล่ียนองค์ความรู้

ร่วมกัน 
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1 มีการวางแผนและก าหนดเป้าหมายของการด าเนินงานไว้อย่างชัดเจน 
2 มีการก าหนดนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนจากผู้บริหารลงสู่ผู้ปฏิบัติงานอย่างจริง จังและ

ชัดเจน 
3 มีการก าหนดทิศทางการปฏิบัติงานในทุกระดับให้มุ่งไปในทิศทางเดียวกัน มีความชัดเจนและ

สามารถน ามาปฏิบัติได้จริง 
4 มีการสร้างกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้กับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและกับ

หน่วยงานอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

5 มีช่องทางในการติดส่ือสารหลากหลาย เพื่อช้ีแจงและท าความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 

6 มีการเรียนรู้ร่วมกัน  แก้ไขปัญหาร่วมกัน  มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์และสามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

 

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 
1 บุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขาดความเข้าใจในเรื่องของการด าเนินงาน

การจัดการความรู้  ส่งเสริมให้มีการจัดการอบรม  สัมมนา และส่งบุคคลเข้าร่วมการอบรมมากขึ้น 

2 การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้ท่ีไม่ครอบคลุมทุกงาน  ควรมีการเพิ่มประเด็นเพื่อการจัดการ

ความรู้ท่ีครอบคลุมมากขึ้น 

 

แนวทางในการจัดการความรู้ (ถ้ามี)  
1 มีการปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการความรู้ให้มีความถูกต้องและชัดเจน  

2 มีการจัดท าคู่มือการจัดการความรู้ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเผยแพร่หน่วยงาน

ภายในของมหาวิทยาลัยและภายนอกทราบ 

 3 มีการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้กับหน่วยงานอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 4 มีการเผยแพร่องค์ความรู้ ท่ีได้มีการจัดท าแล้วเป็นคู่มือในการปฏิบั ติงานของบรรณารักษ์           

และผู้ปฏิบัติงานภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5 มีการปรับปรุงและแก้ไของค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง 
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ภาพประกอบการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ 
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โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

 

 

 

ชื่อเรื่อง / แนวปฏิบัต ิ

การจัดการความรู้ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

       แนวปฏิบัติที่ด ี

  ด้านการบริหารจัดการ 

      ชื่อหน่วยงาน 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 


