การบูรณาการองค์ความรู้สู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (สายสนับสนุน)
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices)
โครงการบริหารจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ เรื่อง “การจัดการความรู้สู่ชุมชน”
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1. ที่มาและความสาคัญ
การสร้างงานบริการวิชาการจัดเป็นหนึ่งในแผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
พ.ศ.2557 – 2559 ในประเด็นยุ ทธศาสตร์ ที่ว่า “สร้างการมีส่ว นร่ว มภายในและภายนอกองค์กร” “สร้าง
ฐานความรู้เพื่อการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารวิชาการ” “พัฒนาและเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี (Best
Practice) ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน” โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557 – 2561
ประเด็น ยุ ทธศาสตร์ ที่ 3 “การบริ การวิช าการและเสริมสร้างความเข็มแข็งให้ กับชุมชนอย่างยั่งยืน ” และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 “การบริหารงานจัดการภายใต้การกากับดูแลกิจการที่ดี” ทั้งนี้ สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กาหนดเป้าประสงค์มุ่งเน้นตามแผนการจัดการความรู้ที่ว่า “พัฒนาและเผยแพร่แนว
ปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ” กล่าวคือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมใน
การใช้และสะท้อนผลลัพธ์จากการใช้ความรู้ในระดับ Best Practice โดยถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยสู่ชุมชน
จากองค์ความรู้ที่มีอยู่ภายในองค์กร หากจะให้เกิดประโยชน์ที่มากมายต้องมีการนาไปเผยแพร่และ
แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม สานักวิทย
บริการฯ ได้เล็งเห็นประโยชน์ของการจั ดการความรู้ และการพัฒนาท้องถิ่นตามพันธกิจ ของมหาวิท ยาลั ย
จึงได้จัดทาโครงการ “การบริหารจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ เรื่อง การจัดการความรู้สู่ชุ มชน” ณ โรงเรียน
พิมายสามัคคี ๑ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อแผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีของสานักวิทยบริการฯ ไปสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
โดยใช้วิธีการถ่ายทอดแลกเปลียนเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติเกี่ยวกับ “การจัดการห้องสมุด” 3 ด้าน คือ ด้านการ
จัดการทรัพยากรสารสนเทศ ด้านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และด้านกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยการบูรณา
การด้วยประสบการณ์จริงจากการรับโจทย์จริงจากทางชุมชน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากการ “นาหลักของการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้” มาใช้ในการจัดการรูปแบบห้องสมุด ก่อให้เกิดต้นแบบห้องสมุด ระดับประถมศึกษาขึ้น
และทางโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ ยังสามารถนาองค์ความรู้ที่ได้รับไปจัดการห้องสมุดในระดับอนุบาลและระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศไปสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยใช้วิธีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ไปสู่การปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดการ
ห้องสมุดอย่างมีประสิทธิภาพ

2.2 เพื่อพัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นแหล่งเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ
2.3 เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการสู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
3. ผู้ใช้ความรู้
3.1 ผู้บริหาร ครู โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ จังหวัดนครราชสีมา
3.2 นักเรียน โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ จังหวัดนครราชสีมา
4. กระบวนการหรือขั้นตอนการจัดการความรู้
4.1 การบ่งชี้ความรู้
ที่ปรึกษาโครงการและคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน เพื่อใช้ในการพูดคุย/
แลกเปลี่ ย นความคิ ด (Idea) การเสนอ Idea และมี ก ารประชุ ม สรุ ป ผลระหว่ า งสมาชิ ก ในกลุ่ ม
ได้แนวคิด “วิธีดาเนินกิจกรรม” รายละเอียด ดังนี้
1. เขียนโครงการ กาหนดจุดมุ่งหมายหลัก กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ วันเวลา
สถานที่และองค์ความรู้ที่จะได้
2. มอบหมายงาน หน้าที่ ในการจัดกิจกรรม
3. จัดเตรียมเอกสาร และวัสดุที่ต้องใช้ในโครงการ/กิจกรรม
4. ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินการ
4.2 การสร้างและแสวงหาความรู้
4.2.1 การสร้างองค์ความรู้จากสถานที่จริงด้วยตนเอง เพื่อวางแผนจัดรูปแบบกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของโรงเรียน
4.2.2 เปิดโลกทัศน์บุคลากรสู่สังคมและโลกแห่งความเป็นจริง โดยการเข้าไปศึกษาหาข้อมูล
ด้วยประสบการณ์จริงจากการรับโจทย์จริงจากทางชุมชน รวมไปถึงได้รู้จักชุมชนในพื้นที่มากขึ้น
4.3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
สังเคราะห์ และรวบรวมองค์ความรู้ ที่มีอยู่มาจัดการความรู้ให้เป็นระบบ แยกความรู้มาเป็น
กลุ่มประเด็นมาวางแผนจัดรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสมกับโรงเรียน
พิมายสามัคคี ๑ รายละเอียด ดังนี้

4.3.1 วางแผน (Plan)
1. สารวจความต้องการของโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
2. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน และข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าร่วมกิจกรม
อย่างชัดเจนและรอบด้าน
3. วางแผนจัดรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการและแหมาะสม
กับสภาพแวดล้อม
4.3.2 ปฏิบัติตามแผน (Do)
1. ลงพื้นที่เก็บข้อมูล
2. กาหนดรูปแบบการจัดการห้องสมุด ออกเป็น 3 ด้าน คือ
ด้านที่ 1
การจัดการทรัพยากสารสนเทศ
 ถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึก
ปฏิบัติการเตรียมทรัพยากร
สารสนเทศ
 ถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึก
ปฏิบัติการลงทะเบียนทรัพยากร
สารสนเทศ
 ถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึก
ปฏิบัติวิเคราะห์หมวดหมู่
ทรัพยากรสารสนเทศ
 ถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึก
ปฏิบัติการติดสัน แยกสี และ
จัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ

ด้านที่ 2
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติและซ่อม
คอมพิวเตอร์
 ถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึก
ปฏิบัติการเตรียมทรัพยากร
สารสนเทศ ลงระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ
 ถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึก
ปฏิบัติการลงทะเบียนทรัพยากร
สารสนเทศ ลงระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ
 ถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึก
ปฏิบัติวิเคราะห์หมวดหมู่
ทรัพยากรสารสนเทศ ลงระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ
 ถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึก
ปฏิบัติการพิมพ์รายการสมาชิก
และการพิมพ์สันหนังสือ
 ถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึก
ปฏิบัติการสารองข้อมูล
 ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านซ่อม
บารุงเครื่องคอมพิวเตอร์

ด้านที่ 3
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
 ถ่ายทอดองค์ความรู้และ
ฝึกปฏิบัติการกาหนดปฏิทิน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
 ถ่ายทอดองค์ความรู้และ
ฝึกปฏิบัติการจัดรูปแบบ
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

3. ดาเนินกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การปฏิบัติทั้ง 3 ด้าน
4. มอบต้นแบบการจัดการห้องสมุดให้กับโรงเรียน
4.4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้
มีการปรับปรุงองค์ความรู้ให้เป็นมาตรฐาน ไม่ซ้าซ้อน มีความสมบูรณ์ มีความถูกต้องและ
น่าเชื่อถือ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
4.4.1 ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน (Check)
1. การเน้นผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม ศึกษาผลที่ได้อย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย
และสามารถต่อยอดได้อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน
2. องค์ความรู้ที่ได้รับของผู้ถ่ายทอด และผู้ที่ได้รับการถ่ายทอด
3. การที่องค์ความรู้ของผู้ถ่ายทอดถูกนาไปใช้จริง
4. แบบประเมินองค์ความรู้ และความพึงพอใจของโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
4.4.2 การดาเนินการให้เหมาะสม (Act)
1. การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ห้องสมุดและกิจกรรมให้ควบคู่ไปทั้งด้านการ
บริการวิชาการและการพัฒนาชุมชน
2. มีการดึงความรู้ที่ฝังลึกออกมาใช้ (ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ในการทางาน)
เปลี่ยนให้เป็น “ความรู้ใหม่ขึ้น” และเกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้น
3. มีสังคมเครือข่าย (Network) ในการแลกเปลี่ยนความรู้เพิ่มมากขึ้น
4.5 การเข้าถึงความรู้
สานักวิทยบริการฯ ได้จัดให้มีการนาระบบสารสนเทศและระบบเครือขายเขามาชวยในการ
เข้าถึงความรู้ได้สะดวก สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกทีทุกเวลา รายละเอียด ดังนี้
4.5.1 เว็บไซต์ www.arc.nrru.ac.th/KM
4.5.2 www.facebook.com/KM Lib@nrru
4.6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สานักวิทยบริการฯ ดาเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีของสานัก
ไปสู่ชุมชน ภายใต้โครงการการจัดการความรู้ เรื่อง การจัดการความรู้สู่ชุมชน “เกี่ยวกับการจัดการห้องสมุด 3
ด้าน” ในวันที่ 1 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

4.7 การเรียนรู้
จากการดาเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีของสานักไปสู่ชุมชน
ภายใต้โครงการการจัดการความรู้ เรื่อง การจัดการความรู้สู่ชุมชน สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมดังกล่าว มี
รายละเอียด ดังนี้
1. การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ห้องสมุดและกิจกรรมให้ควบคู่ไปทั้งด้านการ
บริการวิชาการและการพัฒนาชุมชน
2. มีการดึงความรู้ที่ฝังลึกออกมาใช้ (ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ในการทางาน)
เปลี่ยนให้เป็น “ความรู้ใหม่ขึ้น” และเกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้น
3. มีสังคมเครือข่าย (Network) ในการแลกเปลี่ยนความรู้เพิ่มมากขึ้น

5. ผลลัพธ์ที่ได้

6. ปัจจัยสู่ความสาเร็จ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)
6.1 ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึง
ความสาคัญของการจัดการความรู้ และองค์กรแห่งการเรียนรู้
6.2 มีเป้าหมายและแผนการจัดการความรู้ที่ชัดเจน
6.3 มีการนาเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้
6.4 มีการพัฒนาการจัดการความรู้อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
6.5 มีแรงจูงใจ ด้วยการยกย่องชมเชย

7. การนาไปใช้ประโยชน์
7.1 ได้ดึงความรู้ที่ฝังลึกออกมาใช้ (ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ในการทางาน) เปลี่ยนให้เป็น
“ความรู้ใหม่ขึ้น” และเกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้น
7.2 ได้สังคมเครือข่าย (Network) ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น และสามารถพัฒนาต่อยอดได้
7.3 ได้พัฒนางานและปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานและบริการใหม่ๆ
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการนาความรู้ไปใช้
8.1 แบบประเมินความพึงพอใจ สาหรับผู้บริหาร ครู โรงเรียนพิมายสามัคคี
ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ สาหรับครู มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ 4.02 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม มากที่สุด คือ ความพึงพอใจในกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การ
ปฏิบัติ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.45 รองลงมาคือ ด้านความรู้ความเข้าใจและด้านการนาความรู้ไปใช้ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.44
และด้านวิทยากรอยู่ที่ 4.38 ตามลาดับ
8.2 แบบประเมินความพึงพอใจ สาหรับนักเรียน โรงเรียนพิมายสามัคคี
ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ สาหรับนักเรียน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.42 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม มากที่สุด คือ ความพึงพอใจในกิจกรรมถ่ายทอดองค์
ความรู้สู่การปฏิบัติ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.45 รองลงมาคือ ด้านความรู้ความเข้าใจและด้านการนาความรู้ไปใช้
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.44 และด้านวิทยากร ค่าเฉลี่ยอยู 4.38 ตามลาดับ
9. แหล่งอ้างอิงหรือบุคคลอ้างอิง
9.1 แหล่งอ้างอิง
สานักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ. (2548). การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การ
ปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: สานักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.
แผนการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปี พ.ศ.2557 – 2559
9.2 คณะกรรมการการจัดการความรู้ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. นายสุเกษม อิงคนินันท์
ที่ปรึกษา
2. ดร.วันวิสาข์ โชรัมย์
กรรมการ
3. นางศศิธร หวังค้ากลาง
กรรมการ
4. นางสาวจารุพรรณ จันทร์แรม
กรรมการ
5. นางสาวกอบแก้ว บุญกลาง
กรรมการ
6. นางสาววันเพ็ญ จี่กลาง
กรรมการ
7. นางวิไลวรรณ ฝากไธสง
กรรมการ
8. นายถาวร สุครีพธ์
กรรมการ
9. นายวิชญะ วิชากุล
กรรมการ

10. นายณัฐภัทร แก้วมน
11. นายวนันต์ สร้อยเพชร
12. นางสาวกาญจนา หักทะเล
13. นางสาวดวงเดือน ตั้งประเสริฐ
14. นางสาวจิตลดา มุ่งก่อกลาง
15. นางอัมพร ละมัยกลาง
16. นางสาวชลธิชา ดินขุนทด
17. นางสุภาวดี ประเสริฐสุข

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ

10. ภาพรวมของบทความ
จากองค์ความรู้ที่มีอยู่ภายในองค์กร หากจะให้เกิดประโยชน์ที่มากมายต้องมีการนาไปเผยแพร่และ
แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม สานักวิทย
บริการฯ ได้เล็งเห็นประโยชน์ของการจั ดการความรู้ และการพัฒนาท้องถิ่นตามพันธกิจ ของมหาวิท ยาลั ย
จึงได้จัดทาโครงการ “การบริหารจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ เรื่อง การจัดการความรู้สู่ชุมชน” ณ โรงเรียน
พิมายสามัคคี ๑ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อแผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีของสานักวิทยบริการฯ ไปสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
โดยใช้วิธีการถ่ายทอดแลกเปลียนเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติเกี่ยวกับ “การจัดการห้องสมุด” 3 ด้าน คือ ด้านการ
จัดการทรัพยากรสารสนเทศ ด้านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และด้านกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยการบูรณา
การด้วยประสบการณ์จริงจากการรับโจทย์จริงจากทางชุมชน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากการ “นาหลักของการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้” มาใช้ในการจัดการรูปแบบห้องสมุด ก่อให้เกิดต้นแบบห้องสมุดระดับประถมศึกษาขึ้น
และทางโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ ยังสามารถนาองค์ความรู้ที่ได้รับไปจัดการห้องสมุดในระดับอนุบาลและระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ต่อไป
11.ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสุภาวดี ประเสริฐสุข
สถานที่ทางาน : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ประวัติการศึกษา : ศศ.บ.บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)
อีเมล์ : suphawadeelow@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ : 044-009009 ต่อ 1609, 1616

