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ด้านการบูรณาการองค์ความรู้สู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (สายสนับสนุน)

แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ
โดยใช้องค์ความรู้จากกระบวนการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานประจาวัน
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1.ที่มาและความสาคัญ
กลุ่ ม งานพั ฒ นาทรั พ ยากรสารสนเทศ เป็ น กลุ่ ม งานหนึ่ ง ในส านั ก วิ ท ยาและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ท าหน้ า ที่ ใ นการจั ด หาทรั พ ยากรสารสนเทศเพื่ อ ใช้ ป ระกอบการเรี ย นการสอนของ
มหาวิทยาลัย การวิเคราะห์จัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ และจัดทาฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ
เพื่ออานวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
รวมทั้งมีการจัดเตรียมตัวเล่มทรัพยากรสารสนเทศให้ มีความแข็งแรง เพื่อยืดอายุการใช้พร้อมนาออก
ให้บริการ ในส่วนการดาเนินงานด้านการจัดการความรู้นั้น กลุ่มงานได้ดาเนินการศึกษาวิเคราะห์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ของสานักวิทยบริการฯ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการภายใต้การ
กากับดูแลที่ดี กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อบูรณาการระบบประกัน
คุ ณ ภาพและการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านไปสู่ ก ารพั ฒ นางานประจ า ในการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในตามระบบของมหาวิทยาลัย นั้น ซึ่งได้กาหนดองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม
ที่ 1 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ได้ทาการศึกษาวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ เพื่อบูรณาการตัวบ่งชี้ประกัน
คุณภาพเข้าสู่การพัฒนางานประจาของบุคลากร ผลการศึกษาจึงได้นามาวางแผนการดาเนินงานด้าน
การจัดการความรู้ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2558–2561 ในโครงการ “การพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ
โดยใช้องค์ความรู้จากกระบวนการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานประจาวัน”
ในการดาเนินโครงการจะมีกิจกรรมย่อย 3 กิจกรรม คือ กิจกรรม 1) กิจกรรมบันทึกร่องรอย
การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 2) กิจกรรมโสเหล่ประจาสัปดาห์ และ 3) กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ
ซึ่งการดาเนินการทั้ง 3 กิจกรรมบุคลากรในกลุ่ม งานจะนาปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ปัญหา
จากการปฏิบัติงาน มาสกัด วิเคราะห์ รวบรวม และพัฒนารูปแบบการจัดเก็บองค์ความรู้ รวมทั้งสร้าง
แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน ทาให้เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรภายใน
กลุ่มงาน ซึ่งนาไปสู่การพัฒนาคน พัฒนางานของกลุ่มงานสู่ความเป็นเลิศ
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อรวบรวม จัดเก็บ และจัดระบบองค์ความรู้ทไี่ ด้จากกระบวนการแก้ปัญหาในการ
ปฏิบัติงานประจาวันของบุคลากรกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรใช้องค์ความรู้ในการพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ
3. เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ
3. ผู้ใช้ความรู้
1. บุคลากรกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จานวน 13 คน
2. เจ้าหน้าที่ บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านห้องสมุด หน่วยงานบริการด้านสารสนเทศ หรือผู้ที่
สนใจทั่วไปในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
4. การดาเนินงานและกระบวนการจัดการความรู้
กลุ่มพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ได้ดาเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ภายใต้โครงการ “การ
พัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้องค์ความรู้จากกระบวนการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานประจาวัน” โดย
น าขั้ น ตอนในการจั ด การความรู้ ข องส านั ก งาน กพร. เป็ น แนวทางในการด าเนิ น กิ จ กรรม ซึ่ ง มี
รายละเอียดดังนี้
4.1 การบ่งชี้ความรู้ ในการปฏิบัติงานของกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศมีการ
กาหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานโดยใช้ตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน (KPI) ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ
และเพื่อให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมาย จึงได้มีการ SWOT ภารกิจของกลุ่มงานพัฒนาฯ
และยุทธศาสตร์ของสานักฯ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดแผนการดาเนินงานด้านการจัดการความรู้ เพื่อหา
องค์ความรู้ที่จาเป็นในการพัฒนางานและพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมาย
ของกลุ่มงาน ซึ่งประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมบันทึกร่องรอยการปฏิบัติงาน กิจกรรมโสเหล่
ประจาสัปดาห์ และกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ
4.2 การสร้างและแสวงหาความรู้ ดาเนินการสร้างและแสวงหาองค์ความรู้ใหม่จาก
การแก้ปัญหาการปฏิบัติงานประจาวันและแสวงหาองค์ความรู้จากภายนอกเพื่อให้งานสาเร็จ ตาม
เป้าหมาย รวมไปถึงการรักษาองค์ความรู้เก่าและนามาจัดเก็บให้เป็นระบบ สามารถเข้าถึงได้ง่าย
สะดวก รวดเร็ว รวมทั้งกาจัดองค์ความรู้ที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ โดยมีการ
ดาเนินกิจกรรม 3 กิจกรรม ได้แก่
4.2.1 กิ จ กรรมบั น ทึ ก ร่ อ งรอยการปฏิ บั ติ ง าน บุ ค ลากรของกลุ่ ม งานพั ฒ นา
ทรัพยากรสารสนเทศ ต้องทาการบันทึกสถิติการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค รวมทั้งแนวทางการแก้ไข
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ปั ญ หาหรื อ ข้ อ เสนอแนะในการปฏิบั ติง านประจ าวั นลงในสมุ ด บั นทึ ก รายงานผลการปฏิบั ติงาน
ประจาวัน พร้อมกับรายงานให้ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานได้รับทราบ หากพบปัญหาที่ส่ งผล
กระทบต่อระบบงานหรือเพื่อนร่วมงาน จะทาการระดมสมองร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาต่อไป
4.2.2 กิ จ กรรมโสเหล่ ป ระจ าสั ป ดาห์ เป็ น กิ จ กรรมที่ ใ ห้ บุ ค ลากรกลุ่ ม งานมี
ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการจั ดการความรู้ในรูปแบบกิจกรรมโสเหล่ ประจาสั ปดาห์ โดยจะมีทีมงาน
ในการดาเนินกิจกรรมหมุนเวียนกันทาหน้าที่ประกอบด้วย 1) คุณเอื้อ ทาหน้าที่กาหนดหัวข้อ และ
วัตถุประสงค์ในการโสเหล่ประจาสัปดาห์ โดยวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่พบในการปฏิบัติงานของ
กลุ่มงาน 2) คุณอานวย ทาหน้าที่กาหนดประเด็นคาถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
ซักถาม กระตุ้น ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในกลุ่มงาน 3) คุณลิขิต ทาหน้าที่
จดบันทึกความรู้ที่ได้จากกิจกรรมเพื่อนาไปสรุปองค์ความรู้ 4) คุณประสาน ทาหน้าที่เตรียมการใน
การดาเนิ น กิจ กรรม จัดเตรี ย มสถานที่ วัส ดุอุปกรณ์ เอกสารต่างๆ พร้อมทั้งถ่ายภาพบรรยากาศ
การดาเนินกิจกรรมเพื่อใช้ประกอบในการจัดทารายงานผลการจัดการความรู้ของกิจกรรมนั้นๆ
4.2.3 กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ เป็นการระดมสมองของบุคลากรในกลุ่มงาน หรือ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน อันจะนาไปสู่ข้อตกลง ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบัติที่
ดีในการนาไปแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานประจาวัน รวมถึงการระดมสมองเพื่อ หาแนวทางในการ
พัฒนาต่อยอดงานที่ปฏิบัติอยู่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4.3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ ได้มีการวิเคราะห์และจัดการองค์ความรู้ที่ได้ตามงาน
ที่อยู่ในภาระหน้าที่ของกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โดยจัดเก็บองค์ความรู้ในรูปแบบของ
เอกสาร ไฟล์เสียง ภาพถ่าย อีกทั้งได้พัฒนาจัดเก็บองค์ความรู้ในรูปแบบออนไลน์โดยการจัดทาเว็บ
บล็อก (Blog) เพื่อให้สามารถเข้าถึงและนาองค์ความรู้ มาใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
ถูกต้องในอนาคต
4.4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีการทบทวน ปรับปรุง
เนื้อหาขององค์ความรู้ที่ได้ให้สมบูรณ์ พร้อมทั้งเสนอองค์ความรู้ที่ได้ต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อดาเนินการ
ตรวจสอบองค์ความรู้ให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพ และตามรูปแบบที่กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศกาหนดไว้ เพื่อให้ได้เอกสารที่เป็นมาตรฐานและสามารถนาไปใช้ปฏิบัติได้
4.5 การเข้ า ถึ ง ความรู้ จั ด ท าแหล่ ง จั ด เก็ บ องค์ ค วามรู้ เ พื่ อ ให้ ผู้ ใ ช้ ส ามารถเข้ า ถึ ง
องค์ความรู้ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ เว็บบล็อก (Blog)
และ Facebook รวมทั้งมีการจัดเก็บองค์ความรู้ในรูปแบบของแฟ้มเอกสารเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย
4.6 การแบ่ ง ปั น แลกเปลี่ ย นความรู้ มี ก ารระดมความรู้ต ามข้ อ บ่ ง ชี้ โดยบุ ค ลากร
ของกลุ่มงานมีส่วนร่วมในการรวบรวมองค์ความรู้ที่ต้องการ นามาสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยผ่าน
กิจ กรรมโสเหล่ ป ระจ าสั ป ดาห์ ชุมชนนักปฏิบัติ และการประชุมภายในกลุ่ มงาน โดยเปิดโอกาส

4

ให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนความรู้ และร่วมกันแสวงหาความรู้จากภายนอก เพื่อนามาปรับปรุงพัฒนา
องค์ความรู้เดิมและเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติกับ
กลุ่มงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในสานักวิทยบริการฯ และหน่วยงานที่เข้ามาศึกษาดูงาน
4.7 การเรี ย นรู้ มีการนาองค์ ความรู้ ที่เ กิ ด จากกิจ กรรมทั้ ง 3 กิจกรรมไปใช้ ใ นการ
แก้ปัญหาการปฏิบัติงาน เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มงานจากการสร้างองค์ความรู้
และประสบการณ์ใหม่ห มุนเวียนอย่างต่อเนื่อง ทาให้ผลการปฏิบัติงานมีความถูกต้องเป็นไปตาม
ตัวชี้วัด (KPI) ที่ได้กาหนดไว้
5. สรุปผลลัพท์การดาเนินโครงการ
จากการดาเนินโครงการ “การพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้องค์ความรู้จากกระบวนการ
แก้ปัญหาการปฏิบัติงานประจาวัน ” สามารถสรุปผลการดาเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ได้ ดังนี้
5.1 เพื่อรวบรวม จัดเก็บ และจัดระบบองค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการแก้ปัญหาในการ
ปฏิบัติงานประจาวันของบุคลากรกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
จากการดาเนินการกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม สามารถสรุปผลการดาเนินกิจกรรมได้ดังนี้
5.1.1 กิจกรรมบันทึกร่องรอยการปฏิบัติงาน จากการดาเนินการสามารถสรุปปัญหา
ได้ดังนี้

จากการรวบรวมปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ได้จากสมุดบันทึกรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน พบว่า การปฏิบัติงานของกลุ่มเทคนิค พบปัญหา จานวน 50 ปัญหา ได้รับการแก้ไขแล้ว
จานวน 28 ปัญหา คิดเป็นร้อยละ 56 ของปัญหาที่ได้รับการแก้ไข และ 22 ปัญหา ยังไม่ได้รับการ
แก้ไข ส่วนการปฏิบัติงานของกลุ่มวิชาชีพ พบปัญหา จานวน 96 ปัญหา ได้รับการแก้ไขแล้ว จานวน
67 ปัญหา คิดเป็นร้อยละ 70 ของปัญหาที่ได้รับการแก้ไข และ 29 ปัญหา ยังไม่ได้รับการแก้ไข
ปัญหาจากการปฏิบัติงานอื่นๆ เช่น การดาเนินกิจกรรม/โครงการที่ได้รับมอบหมาย
หรือภาระงานตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชา พบว่ามีปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน จานวน 46 ปัญหา
ได้รับการแก้ไขแล้ว 27 ปัญหา คิดเป็นร้อยละ 59 ของปัญหาที่ได้รับการแก้ไข และ 19 ปัญหายังไม่ได้
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รับการแก้ไข ซึ่งปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขทั้งกลุ่มเทคนิค กลุ่มวิชาชีพ และงานอื่นๆ ใช้กระบวนการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงมาช่วยในการพิจารณาแก้ปัญหา
5.1.2 กิจกรรมโสเหล่ประจาสัปดาห์ จากการดาเนินกิจกรรมโสเหล่ประจาสัปดาห์
สามารถสรุปองค์ความรู้ได้ 11 องค์ความรู้ดังนี้
5.1.2.1 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ปัญหาและความพร้อม)
5.1.2.2 ภาระหน้าที่ของตนเองที่ได้รับมอบหมาย
5.1.2.3 สถานที่ศึกษาดูงานในเส้นทางภาคตะวันออก
5.1.2.4 การติดตามแผนพัฒนารายบุคคล
5.1.2.5 ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงาน
5.1.2.6 ปัญหาการทางานที่อยากให้มีการแก้ไขมากที่สุด
5.1.2.7 องค์ความรู้เกี่ยวกับงานตนเองที่จะถ่ายทอดให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
5.1.2.8 รูปแบบการทารายงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
5.1.2.9 การสื่อสารระหว่างงาน
5.1.2.10 แนวปฏิบัติการแต่งกายในการทางาน
5.1.2.11 การพัฒนารูปแบบการจัดเก็บองค์ความรู้ในระบบออนไลน

ภาพที่ 1 การจัดกิจกรรมโสเหล่ประจาสัปดาห์
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5.1.3 กิจกรรมชุมชนแนวปฏิบัติ สามารถสรุปได้ 6 แนวปฏิบัติ ดังนี้
5.1.3.1 แนวปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
5.1.3.2 การทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ สานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
5.1.3.3 แนวปฏิบัติในการนาส่งทรัพยากรสารสนเทศให้งานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ
ก่อนออกบริการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
5.1.3.4 แนวปฏิบั ติการวิเคราะห์ ห มวดหมู่ หั ว เรื่อง และการลงรายการทรัพยากร
สารสนเทศกลุ่ มวิ ทยานิ พนธ์ ส านั กวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
นครราชสีมา
5.1.3.5 แนวปฏิ บั ติ ก ารจั ด การทรั พ ยากรสารสนเทศและการจั ด ท าฐานข้ อ มู ล
บรรณานุกรมสื่ อโสตทัศนวัส ดุ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
5.1.3.6 การทบทวนขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านรายบุ ค คล กลุ่ ม งานพั ฒ นาทรั พ ยากร
สารสนเทศ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
5.1.4 การจัดเก็บองค์ความรู้
จากการดาเนินกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม ทาให้เกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงานประจาวันเป็นจานวนมาก เพื่อให้องค์ความรู้นั้นมีระบบการจัดเก็บ และเข้าถึง
ได้สะดวก รวดเร็ว กลุ่มงานพั ฒนาทรัพยากรสารสนเทศ จึงมีรูปแบบในการจัดเก็บองค์ความรู้ต่างๆ
ดังนี้
1) การบันทึกองค์ความรู้เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเอกสาร โดยการจัดทาแฟ้มรวบรวม
รายงานสรุปปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานประจาวัน องค์ความรู้ที่ได้จากชุมชน
แนวปฏิบัติ
2) การสร้างคลังข้อมูลองค์ความรู้ของกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โดยการ
จัดทาเว็บ Blog เพื่อจัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ และสมาชิกทุกคนสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุก
เวลา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สามารถสรุปองค์ความรู้ที่จัดเก็บได้ดังนี้
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หัวข้อองค์ความรู้
1. รายงานการประชุมของกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
2. สรุปองค์ความรู้จาก อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
3. ชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs)
4. แนวปฏิบัติที่ดี
สรุป จานวนองค์ความรู้ที่ได้จัดเก็บ

จานวนองค์ความรู้
10
22
11
6
47

ภาพที่ 2 แสดงเว็บบล็อกการจัดเก็บองค์ความรู้ของกลุ่มงาน
3) ช่องทางในการเผยแพร่องค์ความรู้ โดยใช้ Facebook เผยแพร่เฉพาะภายในกลุ่ ม
งาน เพราะข้อมูลที่จัดทายังไม่ได้ทาการสังเคราะห์ จัดหมวดหมู่ ซึ่งจะดาเนินการในปีงบประมาณ
ต่อไป
5.2 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรใช้องค์ความรู้ในการพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ
จากการดาเนิ น กิจ กรรมการจัดการความรู้ ทั้ง 3 กิจกรรมย่อย สามารถจัดเก็บองค์
ความรู้จากการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน ได้จานวน 17 องค์ความรู้ และมีการจัดเก็บองค์ความรู้โดย
ใช้เว็บบล็อกเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บ ชึ่งช่วยส่งเสริมให้บุคลากรเข้าถึงองค์ความรู้ได้ง่าย สะดวก
รวดเร็ว อีกทั้งมีการจัดเก็บองค์ความรู้ อย่างเป็นระบบ หมวดหมู่ สามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงเพิ่มเติม
ในการปฏิ บั ติ งานของบุ ค ลากร ท าให้ บุ ค ลากรสามารถมี แ นวการปฏิ บัติ ง านที่ ดี ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ การ
ปฏิ บั ติ ง านมี ค วามถู ก ต้ อ ง ได้ ม าตรฐานทางวิ ช าชี พ และเกิ ด การพั ฒ นางานให้ มี คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ดังนี้
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5.2.1 การส่งรายการบรรณานุกรมเข้าร่วมเครือความร่วมมือในการทาสหบรรณานุกรม
ห้ อ งสมุ ด สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทย (UCTAL) มี ค วามถู ก ต้ อ งตามมาตรฐานการควบคุ ม รายการ
บรรณานุกรมของ UCTAL เป็นต้น
5.2.2 การนาองค์ความรู้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติไปประกอบการจัดทาคู่มือปฎิบัติงาน (บท
ที่ 5) เพื่อเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน
5.3 เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงาน
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
โดยมีตัวชี้วัดผลสาเร็จของกิจกรรม คือ บุคลากรในงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศมี
วัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งได้นาหลักเกณฑ์การประเมินของสานักงานพัฒนาระบบราชการ
(กพร.) ในประเด็นเรื่องการประเมินองค์กรตนเอง เรื่อง การจัดการความรู้ หมวด 3 วัฒนธรรมใน
เรื่องการจัดการความรู้ ซึ่งผลการประเมินมีดังนี้
ประเด็นที่ 1 เป็นองค์กรที่ส่งเสริมและให้การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
บุคลากร กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ มีการส่งเสริมให้การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยดาเนินการจัดกิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 ขึ้น 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมบันทึกร่องรอยการปฏิบัติงาน กิจกรรมโสเหล่ประจาสัปดาห์ และ
ชุมชนแนวปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรในงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ มีระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวทางในการปัญหาการปฏิบัติงาน โดยจากกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การประชุมย่อยเฉพาะงาน เพื่อ
ทบทวนการปฏิบัติงาน และร่วมกันทาข้อตกลง แนวทางในการปฏิบัติงานการหมุนเวียนปฏิบัติหน้าที่
ต่างๆ การให้คาแนะนา ปรึกษา ช่วยเหลือ เพื่อนร่วมงาน ตลอดจน การให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอก
ประเด็นที่ 2 พนักงานในองค์กรทางานโดยเปิดเผยข้อมูลและมีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน
และกัน มีการดาเนินกิจกรรมชุมชนแนวปฏิบัติ (Cops) โดยมีการนาปัญหาในการปฏิบัติงานมาเล่า
เพื่อให้เพื่อนร่วมงานช่วยแสดงความคิดเห็น เสนอแนวคิด และระดมสมองในการช่วยแก้ปัญหา และ
นาองค์ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมมาเผยแพร่ในเว็บ Blog และ Facebook ของงานพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านหน้าเว็บไซต์ของสานักฯ
ประเด็นที่ 3 องค์กรตระหนักว่าวัตถุประสงค์หลักของการจัดการความรู้คือ การสร้าง หรือ
เพิ่มพูนคุณค่าให้แก่ผู้ใช้ บริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ มี
การนาองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการแก้ไขปัญหา ในการปฏิบัติงาน และแนวปฏิบัติที่ดี ไปใช้ในการ
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ปฏิบัติงานจริง ซึ่งทาให้บุคลากรทุกคนเกิดการรับรู้ รับทราบ และตระหนักถึงความสาคัญในการ
ดาเนินกิจกรรม รวมถึงเห็นประโยชน์ที่จะนาองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น
ประเด็นที่ 4 องค์กรส่งเสริมให้บุคลากร เกิดการเรียนรู้ โดยการให้อิสระในการคิด และ
การทางาน รวมทั้งกระตุ้นให้พนักงานสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ บุคลากรทุกคนในงานพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนวคิดในการประชุมย่อย ประชุมประจาเดือน
เพื่อหาแนวทางการไขปัญหาการปฏิบัติงาน และที่ประชุมร่วมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่ วมงาน
และให้การช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน นาไปสู่ข้อตกลง ข้อกาหนด กติกา แนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน
และบุคลากรแต่ละคนมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรม เช่น มีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนการเป็น
เลขานุการในการประชุมประจาเดือน บุคลากรทาหน้าที่คุณอานวย คุณลิขิต ในการจัดกิจกรรมชุมชน
แนวปฏิบัติ และหากมีบุคลากรที่นาเสนอผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามตัวชี้วัดหรือเป้าหมายที่กาหนด
ไว้ จะมีการกล่ าวยกย่ องชมเชยต่อที่ประชุม เพื่อเป็นขวัญและกาลั งใจ รวมถึงเป็นการกระตุ้น ให้
บุคลากรเกิดการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ประเด็นที่ 5 ทุกคนในองค์กรถือว่าการเรียนรู้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกคน
การดาเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ของงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ บุคลากร ทุกคนในงานจะ
มี ส่ ว นร่ ว มในการด าเนิ น การการจั ด การความรู้ ภ ายในงาน และมี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบตามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย โดยเริ่มตั้งแต่มีตัวแทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการจัดการความรู้ของสานักฯ และนาผล
การประชุ ม มารายงานต่ อ ที่ ป ระชุ ม ประจ าเดื อ นของงานพั ฒ นาทรั พ ยากรสารสนเทศทุ ก ครั้ ง
นอกจากนี้จะมีการหมุนเวียนหน้าที่เป็นคุณเอื้อ คุณอานวย คุณลิขิต ในการดาเนินกิจกรรมโสเหล่
ประจาสัปดาห์ และกิจกรรมชุมชนแนวปฏิบัติ
6. ปัจจัยสู่ความสาเร็จ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)
6.1 ผู้บริหารขององค์กรให้ความสาคัญต่อการจัดการความรู้ ทั้งให้การสนับสนุนงบประมาณ
และให้โอกาสในการนาเสนอประเด็นการจัดการความรู้ที่บุคลากรต้องการได้โดยอิสระ
6.2 การจัดการความรู้ เป็นตัววชี้วัดในการประกันคุณภาพการศึกษา และเป็นกลยุทธ์หนึ่งใน
ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และของสานักวิทยบริการฯ ทาให้มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
เพื่อตอบสนองตัวชี้วัดประกันคุณภาพ และยุทธศาสตร์ขององค์กร
6.3 การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนในการดาเนินกิจกรรม และการให้ความร่วมมือ ของ
บุคลากร เพื่อร่วมผลักดันโครงการให้สาเร็จตามเป้าหมาย และเกิดคาว่า “ทีม KM” ที่ทุกคนเป็น
สมาชิก
6.4 องค์ความรู้ถูกนาไปใช้ได้ประโยชน์จริงๆ ทาให้บุคลากรเห็นถึงคุณค่าของการจัดการ
ความรู้
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7. การนาไปใช้ประโยชน์
จากการดาเนินโครงการตามแผนการจัดการความรู้ บุคลากรกลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ ได้
ทบทวนการดาเนินโครงการ เพื่อสรุปผลการนาองค์ความรู้ไปใช้ ซึ่งทาให้ทราบถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้น
ดังนี้
7.1 แนวปฏิบัติที่ดีใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติของบุคลากร รวมถึงใช้เป็นข้อมูลในการอ้า งอิง
เมื่อเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน หรือความไม่เข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
7.2 องค์ความรู้เกี่ยวกับงานใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของงานตนเอง และตรวจสอบ
ความถูกต้องของงานที่มีการส่ งต่อระหว่างผู้ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งการเผยแพร่ค วามรู้
เกี่ยวกับงานให้เพื่อนร่วมรับรู้รับทราบถึงขอบเขตงานของตนเอง เพื่อเกิดความเข้าใจที่ตรงกัน
7.3 บุคลากรในกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศได้รับรู้และเข้าใจกระบวนการทางาน
ของกลุ่มงานและเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศมีการจัดเก็บองค์ความรู้ที่
เป็นระบบ โดยมีการจัดเก็บองค์ความรู้ในรูปแบบเอกสารและไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ บุคลากรจึงสามารถ
เรียนรู้กระบวนการทางานและแนวปฏิบัติที่ดีในการทางานของเพื่อนร่วมงานได้ตลอดเวลา ส่งผลให้
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ หรือสามารถช่วยเหลืองานบางส่วนของเพื่อนร่วมงานได้
7.4 มี รู ป แบบการแก้ ปั ญ หาที่ เป็ น ระบบ บุ ค ลากรกลุ่ ม งานพั ฒ นาทรัพ ยากรสารสนเทศ
สามารถนารูปแบบการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานไปใช้แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานประจาวัน ของ
ตนเอง ส่ งผลให้ บุ คลากรสามารถตัดสิ นใจแก้ปั ญหาที่ พบในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้ า ที่ ที่
รับผิดชอบได้ด้วยตนเอง รวมทั้งช่วยลดจานวนปัญหาที่ค้างและรอการแก้ไขจากหัวหน้างาน หรือ
ผู้บังคับบัญชาระดับสูง ส่งผลในการดาเนินงานมีความคล่องตัวมากขึ้น
7.5 การนาองค์ความรู้ที่ได้จากการแก้ปัญหาในการปฎิบัติงานประจา ไปใช้ประกอบในการ
จัดทาคู่มือปฏิบัติงาน (บทที่ 5) ในการเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้การประเมินผลการนาองค์ความรู้ไปใช้
จากการดาเนินโครงการ “การพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศโดยใช้องค์ความรู้จากกระบวนการ
แก้ปัญหาการปฏิบัติงานประจาวัน ” บุคลากรของกลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ ทั้ง 12 คน เป็นผู้มีส่วน
ร่วมในการดาเนินโครงการ และเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ทั้งหมดที่เกิดขึ้น จากการลงมือปฏิบัติ ร่วมกัน
เรียนรู้ เพื่อสกัดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยองค์ความรู้ทั้งหมดผ่านการทดลองใช้
ปรับปรุง แก้ไข ให้เหมาะสมกับบริบทของงานในปัจจุบัน ซึ่งจากการสังเกต พบว่า
8.1 บุคลากรในกลุ่มงานมีการปฏิบัติงานโดยใช้องค์ความรู้ที่จัดเก็บอย่างเป็นระบบ มาแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคที่พบด้วยตนเองก่อน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง และปฏิบัติได้อย่าง
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ต่อเนื่อง โดยไม่ต้องรอให้หัวหน้างานลงไปแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานทุกครั้ง แต่ใช้วิธีการรายงาน
ผลการแก้ไขปัญหา อุปสรรคที่พบแทน
8.2 บุคลากรในกลุ่มงานมีวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่ถ้อยที่ถ้อยอาศัย ช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อน
ร่วมงานในการแก้ไขปัญหาต่างๆ
8.3 บุคลากรมี ผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น บุคลากรทุกคนเข้าใจงาน รู้งาน
พร้อมพัฒนางานของตนเอง และของสานักเพื่อพัฒนางานสู่ความเป็นเสิศ
8.4 ประเมินผลจากจานวนองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้น และจานวนการเข้าใช้เว็บบล็อกของบุคลากร
8.5 การยอมรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การขอเข้าการศึกษาดูงานด้านการจัดการ
ความรู้ของบุคลากรงานวิเคราะห์ ทรัพยากรสารสนเทศ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พร้อม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนากระบวนการการจัดการความรู้ไปประยุกต์ใช้
9. แหล่งอ้างอิงหรือบุคคลอ้างอิง
9.1 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 2558. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สาหรับ
หน่วยงานสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2558. นครราชสีมา : กองประกันคุณภาพการศึกษา.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. 2558.
แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2558-2561. นครราชสีมา : สานักวิทยบริการฯ
สานักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ. 2548. คู่มือการจัดทาแผนการจัดการความรู้ :
โครงการพัฒนาส่วนราชการ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ในส่วน
ราชการ. กรุงเทพฯ : สานักงาน ก.พ.ร.
9.2 บุคคลอ้างอิง
1. บุคลากรงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560
10. ภาพรวมของบทความ (บทสรุปผู้บริหาร)
การจัดการความรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้นาองค์ความรู้ในตนเอง หรือการสร้าง
แสวงหาความรู้ใหม่ๆ นามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาการปฏิบัติงาน เพื่อการพัฒนางานสู่ความเป็น
เลิศ และก่อให้เกิดวัฒธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดของการจัดการความรู้ ในการจัดทาแผนการจัดการความรู้ต้องมีความสอดคล้องกับประเด็น
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ยุทธศาสตร์ของสานักวิทยบริการฯ และมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งการดาเนินงานด้านการ
จัดการความรู้หากได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารของหน่วยงาน ในการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากร
เห็นความสาคัญ และเล็งเห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้ อันจะส่งผลให้หน่วยงานพัฒ นาไป
สู่องค์การแห่งการเรียนรู้
11. ผู้ดาเนินโครงการ
โดย ทีม “ฅนพัฒนา” งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีสมาชิก จานวน 13 คน
ผู้ประสานงาน นางสาวนาตยา ศิริทับ n.sirithub@gmail.com tel. 086-582-8720
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สานักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

