การบริการวิชาการ
แนวปฏิบัติที่ดีสาหรับแนวทางการจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ ของงานบริการสารสนเทศ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1. ที่มาและความสาคัญ
สำนั กวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิท ยำลัยรำชภัฏ นครรำชสี มำ เป็ นแหล่ ง
สำรสนเทศสำหรับ ให้ บ ริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ เพื่อให้ ผู้ใช้บริกำรใช้ส ำหรับเป็นที่ศึกษำค้นคว้ำ
สนั บ สนุ น กำรเรีย นกำรสอน และกำรค้น คว้ำวิจัย ซึ่งให้ บ ริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศที่ ห ลำกหลำย
อำทิเช่น หนังสือทั่วไป หนังสืออ้ำงอิง วิทยำนิพนธ์ รำยงำนกำรวิจัย ผลงำนวิชำกำร รำยงำนประจำปี
รวมถึ ง สื่ อ โสตทั ศ นวั ส ดุ และ ฐำนข้ อ มู ล ออนไลน์ เป็ น ต้ น โดยส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ได้จัดแบ่งหมวดหมู่หนังสือ เพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรค้นหำ และเป็นระเบียบในกำร
จัดเก็บ โดยใช้ระบบทศนิยมดิวอี้ (Dewey Decimal Classification: DDC) ในกำรจัดแบ่งหมวดหมู่
ซึ่งระบบทศนิยมดิวอี้ เป็นระบบที่ใช้ตัวเลขเป็นลักษณะแทนเนื้อหำของหนังสือ นิยมใช้ในห้องสมุด
ขนำดเล็ ก มี ห นั งสื อ ไม่ ม ำก ระบบดิ ว อี้ เรีย กย่อ ๆว่ำ ระบบ D.D.C หรือ D.C ระบบนี้ Mel Dewey
ชำวอเมริ กั น เป็ น ผู้ คิ ด ขึ้ น ในปี 1876 ขณะท ำงำนเป็ น ผู้ ช่ ว ยบรรณำรัก ษ์ วิ ท ยำลั ย Amherst ระบบ
กำรจัดหมวดหมู่แบบทศนิยมดิวอี้แบ่งหนังสือออกเป็น 10 หมวดใหญ่ ตั้งแต่ 000-900 โดยใช้สัญลักษณ์
เป็นตัวเลขและทศนิยมแทนประเภทของหนังสือ และแบ่งหนังสือออกเป็นหมวดหมู่ต่ำงๆ จำกหมวดหมู่
ใหญ่ ไปหำหมวดหมู่ ย่ อยต่ ำงๆ ในกำรปฏิบั ติ งำนจัด เรี ยงทรัพ ยำกรสำรสนเทศขึ้ นชั้ น ผู้ ปฏิ บั ติจ ะ
ปฏิบัติงำนตำมหลักกำรและหลักทฤษฎีกำรจัดเรียงทรัพยำกรสำรสนเทศ ซึ่งเป็นมำตรฐำนที่ผู้ปฏิบัติงำน
ทุ ก คนจะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ำม และในปั จ จุ บั น จ ำนวนทรั พ ยำกรสำรสนเทศ ที่ ส ำนั ก วิ ท ยบริก ำร ออก
ให้ บ ริกำรแก่ผู้ใช้มีเป็ นจำนวนมำก ดังนั้นเพื่ อให้ ทันต่อและตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร
ผู้ปฏิบัติงำนจัดเรียงทรัพยำกรสำรสนเทศ จำเป็นต้องปฏิบัติงำนให้รวดเร็ว และถูกต้อง เพื่อให้ทรัพยำกร
สำรสนเทศพร้อมสำหรับกำรให้บริกำร ในกำรจัดเรียงทรัพยำกรสำรสนเทศได้มีหลักกำรและทฤษฎีที่
เป็ น มำตรฐำนในกำรกำหนดควำมถู ก ต้อ งของกำรปฏิ บั ติงำน แต่เทคนิ ค ในกำรจัด เรียงทรัพ ยำกร
สำรสนเทศของผู้ปฏิบัติงำนแต่ละบุคคลอำจแตกต่ำงกันไป ขึ้นอยู่กับประสบกำรณ์ และควำมชำนำญ
ของบุคลำกร
ดังนั้นเพื่อให้กำรจัดเรียงทรัพยำกรสำรสนเทศขึ้นชั้น ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ เป็นไปตำมมำตฐำนเดี ยวกัน และ ทรัพยำกรสำรสนเทศพร้อมให้บริกำรแก่ผู้ใช้บริกำร
บนชั้นมำกที่สุด เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร งำนบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศจึงได้

จัดทำโครงกำร แนวปฏิบั ติที่ดีส ำหรับแนวทำงกำรจัดเรียงทรัพยำกรสำรสนเทศ ของงำนบริกำร
สำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ เพื่อทบทวน วิเครำะห์ สังเครำะห์กระบวนกำรทำงำน
เพื่อให้ได้แนวปฏิบัติที่ดี ของกระบวนกำรกำรจัดเรียงทรัพยำกรสำรสนเทศขึ้นชั้น ให้มีประสิทธิภำพ
ต่อกำรให้บริกำร
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำกระบวนงำนจัดเรียงทรัพยำกรสำรสนเทศให้มีประสิทธิภำพ
2. เพือ่ หำวิธีที่เหมำะสมร่วมกันในกำรจัดเรียงทรัพยำกรสำรสนเทศขึ้นชั้น
3. ผู้ใช้ความรู้
บุคลำกรงำนบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ จำนวน 12 คน
4. มีการใช้กระบวนการจัดการความรู้
จำกกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับแนวทำงกำรจัดเรียงทรัพยำกรสำรสนเทศ ของงำนบริกำร
สำรสนเทศ ในครั้งนี้ ผู้ปฏิบัติงำนได้ยึดแนวคิด PDCA หรือ Deming Cycle ซึ่งเป็นวงจรกำรควบคุม
คุณภำพ มำใช้ในกำรดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ อันประกอบไปด้วย
1) Plan คือ กำรวำงแผน
2) DO คือ กำรปฏิบัติตำมแผน
3) Check คือ กำรตรวจสอบ
4) Act คือ กำรปรับปรุงกำรดำเนินกำรอย่ำงเหมำะสม หรือ กำรจัดทำมำตรฐำนใหม่
ซึ่งถือเป็นพื้นฐำนของกำรยกระดับคุณภำพ
ทุ ก ครั้ ง ที่ ก ำรด ำเนิ น งำนตำมวงจร PDCA หมุ น ครบรอบ ก็ จ ะเป็ น แรงส่ ง ส ำหรั บ กำร
ดำเนินงำนในรอบต่อไป และก่อให้เกิดกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง มีขั้นตอนกำรปฏิบัติดังนี้
4.1 Plan : การวางแผน
หมำยถึง กำรกำหนดเปำหมำย วัตถุประสงคในกำรดำเนิ นงำนวิธีกำร และขั้นตอน
ที่จ ำเป็ น เพื่อใหกำรดำเนิ น งำน บรรลุเปำหมำยในกำรวำงแผนจะตองทำควำมเขำใจกับเปำหมำย

วัตถุประสงคใหชัดเจน เปำหมำยที่กำหนดตองเปนไปตำมนโยบำย วิสัยทัศนและพันธกิจขององคกร
เพื่อกอใหเกิดกำรพัฒนำที่เปนไปในแนวทำงเดียวกัน มีวิธีกำรปฏิบัติดังนี้
1. บุคลำกรงำนบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ จำนวนทั้งสิ้น 12 คน ได้ร่วมประชุม
เพื่อวำงแผนกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับแนวทำงกำรจัดเรียง
ทรัพยำกรสำรสนเทศ
2. กำหนดบทบำทหน้ำที่ในกำรดำเนินกิจกรรม ดังนี้
2.1 บุคลำกรที่ไม่ได้ปฏิบัติงำนจัดเรียงทรัพยำกร ทำหน้ำที่เป็น FA
(Facilitator) มีหน้ำที่ในกำรซักถำม พูดคุย ดึงเอำองค์ควำมรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลผู้ปฏิบัติงำนจัดเรียงฯ
ออกมำ
2.2 บุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในหน้ำที่จัดเรียงทรัพยำกรสำรสนเทศ มีหน้ำที่ในกำร
เป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีกำรทำงำน ขั้นตอนปฏิบัติงำนจัดเรียง และ ปัญหำที่พบในกำรปฏิบัติงำน
2.3 มีกำรจดบันทึกประสบกำรณ์ วิธีกำร และวิธีปฏิบัติงำน ของแต่ละบุคคล
ให้เป็นลำยลักษณ์อักษร
3. บุคลำกรงำนบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ ได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์กำรจัดเรียงทรัพยำกรสำรสนเทศร่วมกันแต่ละคน
4. กำหนดแผนงำนในกำรดำเนินกิจกรรม
4.2 Do : การปฏิบัติตามแผน
หมำยถึง กำรปฏิบัติใหเปนไปตำมแผนที่ไดกำหนดไวซึง่ กอนที่จะปฏิบัติงำนใดๆ
จำเปนตองศึกษำขอมูลและเงื่อนไขตำงๆ ของสภำพงำนที่เกี่ยวของเสียกอน ในกรณีที่เปนงำนประจำ
ที่เคย ปฏิบัติหรือเปนงำนเล็กอำจใชวิธีกำรเรียนรูศึกษำคนควำดวยตนเองแตถำเปนงำนใหมหรืองำน
ใหญที่ตอง ใชบุคลำกรจำนวนมำกอำจตองจัดใหมีกำรฝกอบรม กอนที่จะปฏิบัติจริงกำรปฏิบัติจะตอง
ดำเนินกำรไปตำมแผน วิธีกำรและขั้นตอนที่ไดกำหนดไวและจะตองเก็บรวบรวมและบันทึกขอมูล
ที่เกี่ยวของกับกำรปฏิบัติ งำนไวดวยเพื่อใชเปนขอมูลในกำรดำเนินงำนในขั้นตอนตอไป ผู้ปฏิบัติงำน
ได้ปฏิบัติดังนี้
1. ก่อนกำรปฏิบัติงำน ได้มีกำรประชุม และพูดคุยและดำเนินกิจกรรมตำมแผนงำนได้
ได้วำงไว้
2. บุคลำกรที่ปฏิบัติหน้ำที่งำนจัดเรียงทรัพยำกรสำรสนเทศที่รับผิดชอบประจำชั้น 2
ชั้น 3 และ ชั้น 4 จำนวน 3 ท่ำน ได้ศึกษำประสบกำรณ์ในกำรจัดเรียงทรัพยำกรสำรสนเทศของผู้อื่น
แต่ละคนในกลุ่ม
3. กำหนดระยะเวลำ จำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศ ให้เท่ำกันทั้ง 3 คน ในกำรทดลอง

4. จำกนั้นบุคลำกรประจำชั้นแต่ละคน ได้ลงมือทดลองปฏิบัติจัดเรียงทรัพยำกร
สำรสนเทศตำมวิธีกำรที่ได้ศึกษำมำ ของผู้ร่วมงำนจำนวน 2 ท่ำน
5. ทดลองปฏิบัติ ตำมประสบกำรณ์ของทีมงำน จนครบทั้ง 3 คน
6. ผู้สังเกตกำรณ์ บันทึกวิธีกำรปฏิบัติ ข้อดี ข้อเสีย ของเทคนิคที่นำมำทดลองใช้
ของแต่ละบุคคล
4.3 Check : การตรวจสอบ
Check (ตรวจสอบ) เปนกิจกรรมที่มีขึ้นเพื่อประเมินผลวำมีกำรปฏิบัติงำนตำมแผน
หรือไมมีป ญหำ เกิดขึ้น ในระหวำงกำรปฏิบัติงำนหรือไมขั้น ตอนนี้มีควำมส ำคัญ เนื่องจำกในกำร
ดำเนินงำนใดๆ มักจะเกิด ปญหำแทรกซอนที่ทำใหกำรดำเนินงำนไมเปนไปตำมแผนอยูเสมอ ซึ่งเป็น
อุปสรรคตอประสิทธิภำพและ คุณภำพของกำรทำงำน กำรติดตำม กำรตรวจสอบ และกำรประเมิน
ปั ญ หำหำจึ ง เปนสิ่ ง ส ำคั ญ ที่ ต องกระท ำควบคู ไ ปกั บ กำรด ำเนิ น งำน เพื่ อ จะไดทรำบขอมู ล
ที่เปนประโยชน์ กำรปรับปรุงคุณภำพ ของกำรดำเนินงำนตอ ไปในกำรตรวจสอบ และกำรประเมิน
กำรปฏิบัติงำน จะตองตรวจสอบดวยวำกำรปฏิบัตินั้น เปนไปตำมมำตรฐำนที่กำหนดไวหรือไม
ทั้งนี้เพื่อเปนประโยชนตอกำรพัฒนำคุณภำพของงำน
เจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนจัดเรียงทรัพยำกรสำรสนเทศ ที่ได้ร่วมทดลองปฏิบัติตำมขั้นตอนของ
ทีมงำนแต่ละคนในกลุ่ม ทั้ง 3 คน รวมถึงผู้สังเกตุกำรณ์ ร่วมพูดคุย วิเครำะห์ ขั้นตอนของแต่ละ
บุคลตำมแผนที่วำงไว้ ถึงข้อดี ข้อเสีย ควำมสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลำ และคำนึงถึงควำมถูกต้อง
ตำมหลักวิชำกำร ในกำรทำงำน
4.4 Act : การปรับปรุงการดาเนินการอย่างเหมาะสม
Act (กำรปรับปรุง) เปนกิจกรรมที่มีขึ้นเพื่อแกไขปญหำที่เกิดขึ้นหลังจำกไดทำกำร
ตรวจสอบแลว กำรปรับปรุงอำจเปนกำรแกไขแบบเรงดวนเฉพำะหนำ หรือกำรคนหำสำเหตุที่แทจริง
ของปญหำ เพื่อปองกันไมใหเกิดปญหำซ้ำรอยเดิม กำรปรับปรุงอำจนำไปสูกำรกำหนดมำตรฐำนของ
วิธีกำร ทำงำนที่ตำงจำกเดิม เมื่อมีกำรดำเนินงำนตำมวงจร PDCA ในรอบใหมขอมูลที่ไดจำกกำร
ปรับปรุงจะชวยใหกำรวำงแผนมีควำมสมบูรณ และมีคุณภำพเพิ่มขึ้นไดดวย โดยได้ปฏิบัติงำนดังนี้
เจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนจัดเรียงทรัพยำกรสำรสนเทศ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงำนเก็บและจัดชั้นหนังสือได้
ร่วมกันสรุปได้ร่วมพูดคุยหำข้อสรุปร่วมกันถึงแนวปฏิบัติในกำรจัดเรียงทรัพยำกรสำรสนเทศ
ที่เหมำะสม และปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ได้จัดทำขึ้น ได้ว่ำ
1. เมื่อได้หนังสือมำจำกงำนยืมคืน หรือจำกกำรเก็บตำมโต๊ะอ่ำนหนังสือ ให้ทำกำรแบ่ง
หมวดหมู่ย่อยตำมระบบทศนิยมดิวอี้ เช่น 410 420 430 ... บนโต๊ะพักหนังสือ จะช่วยทำให้

สำมำรถนำหนังสือไปจัดขึ้นชั้นได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น ในกรณีที่หนังสือที่จะจัดมีเป็นจำนวนมำก
2. ในขณะที่จัดหนังสือขึ้นชั้น ผู้ปฏิบัติงำนควรทำควำมสะอำดชั้นหนังสือ และจัดเรียง
หนังสือบนให้เรียบร้อย สวยงำม และถูกต้อง ตำมหลักกำรจัดเรียงที่เป็นมำตรฐำน
3. ในขณะจัดชั้นหนังสือ เมื่อพบว่ำหนังสืออยู่ผิดที่ ควรคัดแยกออกมำก่อนไม่ควรจะ
นำไปจัดเรียงโดยทันทีที่พบหนังสือผิดชั้น เพรำะอำจจะทำให้เสียเวลำในกำรเดินหำชั้นหนังสือที่อยู่
ผิดตู้ ดังนั้นควรรับผิดชอบหนังสือที่อยู่บนรถเข็นก่อน จัดเรียงให้เสร็จเรียบร้อย แล้วจึงค่อยไป
จัดเรียงหนังสือที่ไม่ได้ถูกคัดแยกหมวดหมู่ จำกตอนแรก หรือหนังสือที่พบควำมผิดปกติ
4. เมื่อจัดหนังสือเสร้จเรียบร้อยแล้ว ควรหมั่นตรวจดูควำมถูกต้อง และเป็นระเบียบ และ
สังเกตควำมผิดพลำดอยู่เสมอ เพื่อหำแนวทำงแก้ไขต่อไป
อย่ำงไรก็ตำมผู้ปฏิบัติงำนเก็บและจัดชั้นหนังสือได้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับเรื่องกำรวำงแผนและ
กำหนดกรอบกำรจัดชั้น ให้สอดคล้องกับวิธีกำรที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป
แนวปฏิบัติที่ดีสาหรับแนวทางการจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ ของงานบริการสารสนเทศ

ภำพประกอบ 1 แสดงกระบวนกำร PDCA ของกำรจัดเรียงทรัพยำกรสำรสนเทศ
ของงำนบริกำรสำรสนเทศ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ

5. ผลลัพธ์ที่ได้
ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ผู้ใช้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศมีควำมพึงพอใจต่องำนจัดเรียงทรัพยำกร
สำรสนเทศ อยู่ในระดับดี ค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 4.22
องค์ความรู้
ได้แนวปฏิบัติในกำรจัดเรียงทรัพยำกรสำรสนเทศ งำนบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ สำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ เพื่อใช้เป็นมำตรฐำนร่วมกัน
ในกำรปฏิบัติงำนจัดเรียงทรัพยำกรสำรสนเทศขึ้นชั้น

6. ปัจจัยสู่ความสาเร็จ
6.1. ได้รับกำรสนับสนุนจำกผู้บริหำร ให้จัดกิจกรรมและมองเห็นประโยชน์ที่ผู้ใช้บริกำรได้รับ
จำกกำรจัดกำรควำมรู้
6.2. ทีมงำนในกลุ่มงำนมีเป้ำหมำยกำรทำงำนร่วมกันที่ชัดเจน มีทิศทำงเดียวกัน มองไป
ข้ำงหน้ำ พร้อมที่จะพัฒนำงำนให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน
6.3. มีวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อกำรแลกเปลี่ยนและแบ่งปันควำมรู้ภำยในองค์กร
6.4 มีกำรรับฟังข้อเสนอแนะและนำมำปรับใช้ในงำน ซึ่งกันและกันระหว่ำงบุคลำกร
ในทีมงำน
6.5. ได้รับควำมร่วมมือจำกบุคลำกรทุกระดับ และบุคลำกรตระหนักถึงควำมสำคัญและเห็น
ถึงคุณค่ำของกำรจัดกำรควำมรู้
6.6 มีกำรทดลองใช้จริง และเก็บรำยละเอียดข้อที่บกพร่องต่ำงๆ นำมำแก้ไขปรับปรุง
6.7 มีกำรพัฒนำกำรจัดกำรควำมรู้อย่ำงสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
7. การนาไปใช้ประโยชน์
บุคลำกรมีกำรพัฒนำกระบวนกำรทำงำนอย่ำงต่อเนื่อง ได้แนวปฏิบัติที่ดีและเป็นมำตรฐำน
เดียวกันในกำรปฏิบัติงำน รวมไปถึงภำพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เพื่อให้กำรบริกำรมีคุณภำพถูกต้อง
ตำมมำตรฐำน ผู้รับบริกำรเกิดควำมสะดวก และรวดเร็วในกำรเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศ อีกทั้งยัง
ก่อให้เกิดควำมพึงพอใจต่อผู้ใช้บริกำร

8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการนาความรู้ไปใช้
เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรที่มีต่อกำรจัดเรียงทรัพยำกร
สำรสนเทศ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
9. แหล่งอ้างอิง หรือบุคคลอ้างอิง
รายชื่อสมาชิก
1. นำงศศิธร หวังค้ำกลำง
2. นำงบุญนำค ศรีบุญ
3. นำงวิไลวรรณ ฝำกไธสง
4. นำงสำวสิริวัลย์ เทอดไทย
5. นำงขนิษฐำ ดูปอนท์
6. นำงสำวรัตนำ ประเสริฐ
7. นำยอนุกูล แก้วกูล
8. นำยสุพจน์ แสนคำสี
9. นำยพงศกร เพชรำยุทธกำร
10. นำงสำวกุศลิน คำมะปะโส
11. นำงสำวชลธิชำ ดินขุนทด
12. นำงสำวกรรณิกำร์ ศรีปิ่นเป้ำ
13. นำงสำววันเพ็ญ จี่กลำง

ที่ปรึกษำ
ประธำน
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
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กิจกรรมแนวปฏิบั ติที่ดีสำหรับแนวทำงกำรจัดเรียงทรัพยำกรสำรสนเทศ ของงำนบริกำร
สำรสนเทศสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนำกระบวนงำนจัดเรียงทรัพยำกรสำรสนเทศให้มีประสิทธิภำพ
2) เพื่อหำวิธีที่เหมำะสมร่วมกันในกำรจัดเรียงทรัพยำกรสำรสนเทศขึ้นชั้น ผู้ใช้ควำมรู้ได้แก่ บุคลำกร
งำนบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครรำชสีมำ จำนวน 12 คน กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ที่ใช้ได้ยึดแนวคิด PDCA หรือ Deming
Cycle ซึ่งเป็นวงจรกำรควบคุมคุณภำพ มำใช้ในกำรดำเนินกิจกรรม ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ผู้ใช้บริกำร
ทรัพยำกรสำรสนเทศมีควำมพึงพอใจต่องำนจัดเรียงทรัพยำกรสำรสนเทศ อยู่ในระดับดี ค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 4.22
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