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บทคัดยKอ 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดHจัดแลกเปลี่ยนองคJความรูHในองคJกรเรื่องการแลก 

เปลี่ยนเรียนรูHในการปฏิบัติงาน โดยใชHกระบวนการ PDCA มาจัดองคJความรูH ดําเนินการจัดการความรูHตามแนวทาง 
กพร. 7 ข้ันตอน เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูH ไดHจํานวนแนวปฏิบัติ 2 แนวปฏิบัติ คือ 1) หมุนเวียน
เรียนรูHงานฝXายเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) ขอซ้ือขอจHางอยZางไรไมZใหHพลาด และเผยแพรZความรูHผZานแผZนพับและ
ชZองทางออนไลนJ เชZน เว็บเพจสํานัก ยูทูป และเฟซบุ]ก    
  ผลการประเมินความพึงพอใจจากผูHเขHารZวมโครงการโดยรวมอยูZในระดับดี (4.35) เมื่อจําแนก
เปaนกิจกรรมหมุนเวียนเรียนรูHงานฝXายเทคโนโลยีสารสนเทศ และขอซ้ือขอจHางอยZางไรไมZใหHพลาด มีคZาเฉลี่ยความ  
พึงพอใจเทZากันอยูZในระดับดี (4.00) และจากการติดตามการนําแนวปฏิบัติท่ีไดHไปใชHพบวZา บุคลากรไดHนําแนวปฏิบัติ
หมุนเวียนเรียนรูHงานฝXายเทคโนโลยีไปใชHในการถZายโอนความรูHและปฏิบัติงานแทนกันไดH สZวนการขอซ้ือขอจHาง    
อยZางไรไมZใหHพลาด ชZวยลดความผิดพลาดในการเขHาใชHระบบจัดซ้ือจัดจHางของสํานักงบประมาณ และมีหนZวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยไดHนําแนวปฏิบัติน้ีไปใชHตZอ  

 
 คําสําคัญ: การแลกเปลี่ยนเรียนรูH, การจัดการเรียนรูH, กระบวนการ PDCA 
 
Abstract  

Knowledge sharing  among staffs  of the  Office of Academic  Resources    and  IT,  
Phuket Rajabhat University (ARIT PKRU) based on PDCA cycle and knowledge management process 
(7 KM process of Office of the Public Sector Development Commission : OPDC). Knowledge sharing 
activity found 2 guidelines;   
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1) the guideline for IT job and 2) the guideline of using e-GP (Electronic Government Procurement: 
e-GP). They were published on brochures and via online platform included ARIT PKRU website, 
YouTube and Facebook. 

The overall level of satisfaction for all respondents was high (x̄ =4.35), the level of 

satisfaction for the guideline for IT job activity and the guideline of e-GP were high (x̄ =4.00). 
Furthermore, staffs of IT applied  their sharing knowledge of the guideline for IT job and able to 
rotate their jobs.  And most of staffs in ARIT applied the guideline of using e-GP  to reduce their 
mistake on e-GP system, in addition, the guideline of e-GP was requested by the internal PKRU 
department. 
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บทนํา  

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเปaนหนZวยงานท่ีทําหนHาท่ี 
จัดหา เผยแพรZ และใหHบริการสารสนเทศ ในรูปแบบท่ีหลากหลาย เพ่ือตอบสนองความตHองการของผูHใชHบริการ และ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยเพ่ือการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย บุคลากรผูHปฏิบัติงานเปaนผูHท่ีมี
ความรูHความเช่ียวชาญในงานท่ีรับผิดชอบเปaนอยZางดี และมีเทคนิคอันเกิดจากการปฏิบัติงานเฉพาะบุคคล                      
การจัดการความรูH (KM) เปaนกระบวนการท่ีรวบรวม สรHาง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกตJใชHความรูHในองคJกร 
โดยพัฒนาระบบจากขHอมูลไปสูZสารสนเทศ  ผลจากการพัฒนาจะทําใหHองคJกรสามารถพัฒนาเปaนองคJกรแหZงการ
เรียนรูH ซ่ึงสอดคลHองกับสถานการณJในโลกยุคปzจจุบัน องคJกรแหZงการเรียนรูHตHองมีความสามารถในการบริหารจัดการ
ความรูHท่ีมีอยูZใหHเกิดประโยชนJสูงสุด และสามารถบริหารใหHบุคลากรในองคJกรทุกคนมีความตระหนักในการพัฒนา
ความรูHความสามารถของตนเองอยZางตZอเน่ือง และนําไปสูZการพัฒนาองคJกรอยZางยั่งยืนไดHในท่ีสุด  และหากมี
กระบวนการจัดการความรูHแลHวยังสามารถท่ีจะนําแนวคิดการบริหารงานท่ีทําใหHการดําเนินงานเปaนไปอยZางมีระบบ 
โดยมีเป{าหมายใหHเกิดการพัฒนาอยZางตZอเน่ือง ข้ันตอนการบริหารกิจกรรมสอดคลHองกับแนวทางของกระบวนการ 
PDCA ซ่ึงจะชZวยใหHการจัดการความรูHเปaนไปอยZางมีระบบและครบถHวน ทําใหHกิจกรรมมีความเหมาะสมกับองคJกร 
การสํารวจสถานการณJขององคJกรในประเด็นตZางๆ เพ่ือมาใชHเปaนขHอมูลป{อนเขHาสําหรับการวางแผนและกําหนดแนว
ทางการดําเนินงาน มีการตรวจสอบประเมินผลเปaนระยะ อีกท้ังยังมีการวิเคราะหJผลสําเร็จ ทําใหHรูHถึงจุดอZอน                 
จุดแข็งของการดําเนินงาน และถือเปaนบทเรียนสําหรับการดําเนินงานตZอไป และตรงจุดน้ีเองท่ีจะทําใหHสามารถ
ยกระดับการปรับปรุงและพัฒนาไดHจริ ง มี โอกาสท่ีการพัฒนาตZอยอดจะเปaนไปอยZาง เหมาะสมและ                                 
ถูกทิศทาง (กัลยารัตนJ ธีระธนชัยกุล, 2558, น. 138, สุธาสินี โพธิจันทรJ, 2558, น. 93 และ Gupta, 2006, p. 46) 

           ฝXายงานหอสมุด สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดH นํากระบวนการการจัดการ
ความรูH และแนวคิดการบริหารงาน PDCA  มาจัดดําเนินการจัดการความรูHของบุคลากรในองคJกร ทําใหHเกิดแนว
ปฏิบัติเรื่องหมุนเวียนเรียนรูHงานฝXายหอสมุด ผลท่ีไดHรับจากการจัดกิจกรรมทําใหHฝXายงานหอสมุดไดHถZายโอนความรูH
งานระหวZางผูHปฏิบัติงานท้ังฝXายงานบริการสารสนเทศและฝXายงานเทคนิค ทําใหHสามารถรูHงานและปฏิบัติงานแทนกัน
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ไดHตZอมาสํานักจึงเล็งเห็นผลสําเร็จท่ีไดHจึงจัดขยายโครงการการจัดการความรูH ใหHกับฝXายเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งานการพัสดุสํานักงาน (ปาจารียJ  ติ้วสิขเรศ. การสื่อสารสZวนบุคคล, 18 กันยายน 2562) และ (มาลิน เสง่ียมกุล.                   
การสื่อสารสZวนบุคคล, 9 กันยายน 2562) 

โดยการรวบรวมองคJความรูHเฉพาะท่ีมีอยูZในองคJกร ซ่ึงกระจัดกระจายอยูZในตัวบุคคลหรือเอกสาร  
มาพัฒนาใหHเปaนระบบ เพ่ือใหHบุคลากรสามารถเขHาถึงความรูHและเกิดประโยชนJในการปฏิบัติงาน  
 
วัตถุประสงคN 

  1. เพ่ือเปaนการจัดการความรูHของบุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2. เพ่ือเผยแพรZแนวปฏิบัติท่ีไดHจากการจัดการความรูHของบุคลากรในสํานักใหHแกZหนZวยงานและ 

หนZวยงานภายในมหาวิทยาลัย 
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 

  ใชHแนวทางการดําเนินงานท่ีไดHดําเนินการตามหลัก PDCA มาจัดการความรูH (KM)  ในองคJกร
ดําเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูHในการปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรูHเปaนกระบวนการท่ีตนกับเพ่ือน
รZวมงานแบZงปzนความรูH ทักษะและประสบการณJซ่ึงกันและกัน โดยบุคคลมีความสมัครใจท่ีจะใหHบุคคลอ่ืนเขHาถึง
ความรูH ประสบการณJหรือความเช่ียวชาญท่ีตนเองมี หรือเปaนการนําเอาความรูHท่ีมีอยูZในองคJกร มาผZานกระบวนการ
เพ่ือเผยแพรZใหHกับผูHอ่ืนท้ังภายในและภายนอกองคJการ (Zhu, Li & Luo, 2010, p. 509) โดยในข้ันตอนของการ
ปฏิบัติงานไดHนําความรูHท่ีฝzงอยูZในคน (Tacit Knowledge) ประสบการณJ ทักษะ พรสวรรคJ เทคนิค การทํางานท่ี             
สั่งสมมาจนชํานาญมาเขHากระบวนการความรูH 7 ข้ันตอน ไดHแกZ 

            ข้ันตอนท่ี 1 การบZงช้ีความรูH  หนZวยงานตHองสํารวจความรูHท่ีบุคลากรจําเปaนตHองใชHเพ่ือใหH                        
การทํางานบรรลุเป{าหมาย โดยสํารวจวZา เราตHองการความรูHอะไร และท่ีมีอยูZเพียงพอหรือไมZ 

            ข้ันตอนท่ี 2 การสรHางและแสวงหาความรูH เมื่อสํารวจแลHวเห็นวZาความรูHท่ีมีอยูZไมZเพียงพอก็ตHอง
ไปแสวงหามาเพ่ิมเติมใหHไดHครบถHวนสมบูรณJมากท่ีสุด  
                       ข้ันตอนท่ี 3 การจัดการความรูHใหHเปaนระบบ เมื่อไดHความรูHมาเพียงพอแลHว ก็นํามาจัดหมวดหมูZใหH 
ชัดเจน และจัดเก็บไวHในรูปแบบตZาง ๆ ท้ัง เอกสาร หนังสือ เทป วีซีดี เปaนตHน 

           ข้ันตอนท่ี 4 การประมวลและกลั่นกรองความรูH ตHองนําความรูHท่ีจัดเก็บเปaนหมวดหมูZไวHแลHวมา
ทบทวนกลั่นกรอง ใหHมีความทันสมัย 
                       ข้ันตอนท่ี 5 การเขHาถึงความรูH ตHองมีการจัดชZองทางเผยแพรZความรูHทางชZองทางตZางๆ ท่ี
หลากหลาย เพ่ือใหHบุคลากรสามารถเขHาถึงความรูHไดHสะดวก รวดเร็ว และท่ัวถึง 

             ข้ันตอนท่ี 6 การแบZงปzนแลกเปลี่ยนความรูH จัดกิจกรรมใหHบุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูH                                
เชZน กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice หรือ Cop.), การสอนงาน (Coaching) และระบบพ่ีเลี้ยง 
(Mentoring) เปaนตHน 

                      ข้ันตอนท่ี 7 การเรียนรูH  กําหนดใหHบุคลากรในองคJกรตHองใชH KM เขHามาชZวยในการทํางานเพ่ือ
ผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ โดย อาจกําหนดเปaนนโยบาย จากผูHบริหารขององคJกรจากข้ันตอนดังกลZาว ทางสํานักไดH
ดําเนินงานตามข้ันตอน ดังน้ี 
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P การวางแผน แตZงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ศึกษานโยบาย ขHอกําหนด เกณฑJมาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ท่ีเก่ียวขHองกับการจัดการความรูH และเสนอโครงการตZอมหาวิทยาลัย 

D การปฏิบัติ ดําเนินการจัดการความรูตามแนวทาง กพร. 7 ขั้นตอน  

 1. การบKงชี้ความรู 
คณะกรรมการการจัดการความรูHของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชุมคัดเลือกสรุปประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรูH  โดยวางแผนกําหนดประเด็น
ความรูHและเป{าหมายของการจัดการองคJความรูH ดHานการแลกเปลี่ยนเรียนรูHในการ
ปฏิบัติงานและการบริการ โดยใหHบุคลากรดHานบรรณารักษJ ดHานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประชุมรZวมกันกําหนดประเด็นความรูHและเป{าหมายการจัดการความรูH 

 2. การสรางและแสวงหาความรู 
การสอบถามจากผูHรูH  ผูHปฏิบัติ เปaนผูHท่ีมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชHในการบริหาร
จัดการงาน และการสอบถามจากผูHรูH ปราชญJชาวบHาน ท่ีมีความรูHความสามารถ ในการ
เปaนหนังสือมีชีวิต  คณะกรรมการคHนหาแนวปฏิบัติท่ีดี โดยสรุปไดH 2 ประเด็น คือ  
กิจกรรมหมุนเวียนเรียนรูHงาน ฝXายเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารจัดการงาน เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอน และขอซ้ือขอจHางอยZางไรไมZใหHพลาด  ฝXายงานพัสดุ
สํานักงาน 

 3. การจัดการความรูใหเปYนระบบ 
รวบรวมความรูHท่ีไดHรับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูHจัดทําเปaนรายงานผลการแลกเปลี่ยน
เรียนรูHในการปฏิบัติงานและการบริการ ดังน้ี 
    3.1 กิจกรรม หมุนเวียนเรียนรูHงาน ฝXายเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารจัดการ 
งาน เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน   
    3.2  กิจกรรม ขอซ้ือขอจHางอยZางไรไมZใหHพลาด  เปaนกิจกรรมท่ีชZวยใหHเจHาหนHาท่ี
ผูHปฏิบัติงานท่ัวไป ใชHเปaนแนวทางในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจHาง กZอนสZงใหHเจHาหนHาท่ี
พัสดุของงานบริหารงานท่ัวไปของหนZวยงาน ดําเนินการอยZางถูกตHองเปaนไปตาม พรบ.
การจัดซ้ือจัดจHางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ กระทรวงการคลงั
วZาดHวยการจัดซ้ือจัดจHางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

 4. การประมวลผลกลั่นกรองความรู 
การสรุปองคJความรูHและกลั่นกรององคJความรูHท่ีจะเปaนประโยชนJตZอการทํางานของ
บุคลากรตZอไป ตลอดจนวางแผนการเผยแพรZองคJความรูHดังกลZาว 

 5. การเขาถึงความรู 
การเผยแพรZองคJความรูHใหHกับสํานักวิทยบริการฯ และบุคลากรหนZวยงานอ่ืนใน
มหาวิทยาลัย ราชภัฏภูเก็ต 
    5.1 เผยแพรZผZานทาง แผZนพับ 
    5.2 เผยแพรZผZานชZองทางออนไลนJ เชZน เว็บเพจของสํานักฯ Website (YouTube), 
Facebook 
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 6. การแบKงป̂นแลกเปลี่ยนเรียนรู 
แบZงปzนองคJความรูH ใชHเอกสารเผยแพรZองคJความรูHท่ีเปaนลายลักษณJอักษร (Explicit 
Knowledge) ผZานทางเว็บไซดJ  Facebook, YouTube และ แหลZงเรียนรูH Human 
Library Corner ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต และการจัดทําเปaนคูZมือ สรุปองคJความรูH ดHานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ท้ังน้ีบุคลากร
สามารถนําองคJความรูHดังกลZาวไปใชHในการปฏิบัติงานตZอไป ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรูH
ใหHกับอาจารยJ บุคลากร และนักศึกษาหนZวยงานอ่ืนภายในมหาวิทยาลัย 

 7.การเรียนรู 
บุคลากรในสํานักฯ ตลอดจน อาจารยJ บุคลากร และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยนําองคJ
ความรูHจากการจัดการความรูHไปปรับใชHในการปฏิบัติงาน 

C การตรวจสอบ
ประเมินผล 

การติดตามผลการดําเนินงานในแตZละข้ันตอนตามกรอบระยะเวลา และประเมินผลการ
ดําเนินโครงการจากบุคลากรท่ีเขHารZวมการจัดการความรูHและการนําความรูHไปใชHในการ
ปฏิบัติงาน 

A การปรับปรุง นําผลประเมินการดําเนินโครงการมาใชHในการพัฒนางานและวางแผนการจัดการความรูH
ในป�ถัดไป  

 
สรุปผล อภิปรายผล ขอเสนอแนะและการนําไปใชประโยชนN 

สรุปผล 
ผลการดําเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรูHในการปฏิบัติงานไดHแนวปฏิบัติจํานวน  2 แนวปฏิบัติ คือ  
1. แนวปฏิบัติการหมุนเวียนเรียนรูHงานในงานฝXายเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดHมีการสอบถามจากผูHรูH  

ผูHปฏิบัติ ผูHท่ีมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชHในการบริหารจัดการงาน และ การสอบถามจากผูHรูH ปราชญJชาวบHาน 
ท่ีมีความรูH ความสามารถ ในการเปaนหนังสือมีชีวิต  คณะกรรมการคHนหาแนวปฏิบัติท่ีดี  โดยไดHข้ันตอนการ
หมุนเวียนเรียนรูHงานมีข้ันตอน คือ 

1.1 การจัดคูZกลุZมงาน  
1.2 จัดทําคูZมืองาน  
1.3 สอนงาน  
1.4 ปฏิบัติงานจริง  
1.5 ติดตามผล  
1.6 เสนอแนะปรับปรุง  

และเมื่อไดHขHอมูลจากกิจกรรมจึงนํามาจัดทําเปaน แผZนพับ เผยแพรZองคJความรูHใหHกับบุคลากรใน 
ฝXายงานเทคโนโลยีสารสนเทศสํานักวิทยบริการฯ และยังไดHเผยแพรZผZานชZองทางออนไลนJ เชZน เว็บเพจของสํานักฯ  
ยูทูป และเฟซบุ]ก   ใหHบุคลากรสามารถนําองคJความรูHดังกลZาวไปใชHในการปฏิบัติงานตZอไป  
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ภาพท่ี 1 กระบวนการหมุนเวียนเรียนรูHงาน และคูZมือการปฏิบัติงาน 

 
2. แนวปฏิบัติขอซ้ือขอจHางอยZางไรไมZใหHพลาด เปaนกิจกรรมท่ีชZวยใหHเจHาหนHาท่ีผูHปฏิบัติงานท่ัวไป 

ใชHเปaนแนวทางในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจHาง กZอนสZงใหHเจHาหนHาท่ีพัสดุของงานบริหารงานท่ัวไปของหนZวยงาน 
ดําเนินการอยZางถูกตHองเปaนไปตาม พรบ.การจัดซ้ือจัดจHางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ 
กระทรวงการคลังวZาดHวยการจัดซ้ือจัดจHางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
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ภาพท่ี 2 การเขียนแบบฟอรJมขอซ้ือขอจHาง 
 

           ผลการประเมินความพึงพอใจจากผูHเขHารZวมโครงการ 32 คน คิดเปaนรHอยละ 82.50 ผลความพึง
พอใจจากกิจกรรมโดยภาพรวมอยูZในระดับดี (4.35) เมื่อจําแนกเปaนกิจกรรมหมุนเวียนเรียนรูHงานฝXายเทคโนโลยี
สารสนเทศมีคZาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมอยูZในระดับดี (4.00) เมื่อจําแนกเปaนรายดHาน พบวZา ดHานความรูHกZอนการ
เขHารZวมโครงการอยูZในระดับพอใชH (3.30) ดHานความรูHหลังการเขHารZวมโครงการอยูZในระดับดี (4.26) และดHานความรูH
ท่ีไดHรับนําไปประยุกตJใชHในการทํางานไดHจริงอยูZในระดับดี  (4.26) และกิจกรรมหมุนเวียนเรียนรูHงาน ฝXายเทคโนโลยี
สารสนเทศมีคZาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมอยูZในระดับดี (4.00) เมื่อจําแนกเปaนรายดHาน พบวZา ดHานความรูHกZอน                  
การเขHารZวมโครงการอยูZในระดับพอใชH (3.26) ดHานความรูHหลังการเขHารZวมโครงการอยูZในระดับดี (4.26) และ                   
ดHานความรูHท่ีไดHรับนําไปประยุกตJใชHในการทํางานไดHจริงอยูZในระดับดี  (4.11) (ธันยJชนก จรัสจินดา. การสื่อสารสZวน
บุคคล, 16 กันยายน 2562) 
 ผลการสัมภาษณJและติดตามการนําแนวปฏิบัติไปใชH พบวZา บุคลากรฝXายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศของสํานักไดHนําแนวปฏิบัติหมุนเวียนเรียนรูHงานฝXายเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชHในการปฏิบัติงาน        
สZวนแนวปฏิบัติขอซ้ือขอจHางอยZางไรไมZใหHพลาด บุคลากรไดHนําไปใชHลดความผิดพลาดในการเขHาใชHระบบจัดซ้ือจัดจHาง
ของสํานักงบประมาณ   
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           ผลการเผยแพรZแนวปฏิบัติ ผZานแผZนพับและชZองทางออนไลนJ พบวZา ทางสํานักไดHนําแผZนพับแนว
ปฏิบัติท้ัง 2 แนวปฏิบัติ เผยแพรZในสZวนประชาสัมพันธJประตูทางเขHาหอสมุด เผยแพรZในกิจกรรม Book Mobile 
ภายในมหาวิทยาลัย และเผยแพรZในกิจกรรมการนําเสนอการแลกเปลี่ยนเรียนรูHในการปฏิบัติงานตZอผูHบริหาร
มหาวิทยาลัย และทางเว็บไซตJ  พบวZา มีการเขHาชมเว็บไซตJการจัดการความรูHของสํานัก ในสZวนของแนวปฏิบัติ
หมุนเวียนเรียนรูHงานฝXายเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 80 ครั้ง และแนวปฏิบัติขอซ้ือขอจHางอยZางไรไมZใหHพลาด 
จํานวน 82 ครั้ง  
  อภิปรายผล  

                         1. การจัดการความรูHของบุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดHจัดแลกเปลี่ยน
องคJความรูHในองคJกร การแลกเปลี่ยนเรียนรูHในการปฏิบัติงาน โดยใชHกระบวนการ PDCA มาจัดองคJความรูH ดําเนินการ
จัดการความรูHตามแนวทาง กพร. 7 ข้ันตอน  เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูH  ไดHจํานวนแนวปฏิบัติ         
2  แนวปฏิบัติ คือ 

1.1  หมุนเวียนเรียนรูHงานฝXายเทคโนโลยีสารสนเทศ  
1.2  ขอซ้ือขอจHางอยZางไรไมZใหHพลาด  

จากกิจกรรมท่ีไดHจัดข้ึนมีผลการประเมินความพึงพอใจผูHเขHารZวมโครงการมีคZาเฉลี่ยอยูZในระดับดี  
จากการติดตามการนําแนวปฏิบัติไปใชH บุคลากรฝXายงานเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักไดHนําแนวปฏิบัติหมุนเวียน
เรียนรูHงานฝXายเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารจัดการงานเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน ไปใชHในการถZายโอน
ความรูHงานใหHกับผูHรZวมงาน สามารถเรียนรูHงานของแตZและสZวนงานไดHและหากเมื่อบุคลากรในสZวนงานใดลาปXวยหรือ
ลากิจ หรือมีเหตุจําเปaนท่ีไมZสามารถปฏิบัติหนHาท่ีไดH บุคลากรท่ีปฏิบัติงานอยูZ สามารถปฏิบัติงานแทนกันไดH ลดความ
ลZาชHาและปฏิบัติงานไดHอยZางตZอเน่ือง (ทัยกิจ แซZเ จ๋ีย.  การสื่อสารสZวนบุคคล, 11 กันยายน 2562)  และ                    
(ภูมิสถิต เมตตาจิตร.  การสื่อสารสZวนบุคคล, 3 ตุลาคม 2562)  สZวนแนวปฏิบัติขอซ้ือขอจHางอยZางไรไมZใหHพลาด 
บุคลากรไดHนําแนวปฏิบัติไปใชH ทําใหHลดความผิดพลาดในการเขHาใชHระบบจัดซ้ือจัดจHางของสํานักงบประมาณ ซ่ึงกZอน
หนHาจะมีแนวปฏิบัติ บุคลากรมักจะเกิดขHอผิดพลาดในการกรอกขHอมูลในระบบการจัดซ้ือจัดจHางในอัตราท่ีสูงมาก 
เมื่อไดHนําแนวปฏิบัติจากกิจกรรมไปใชH อัตราความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนนHอยลงอยZางมาก (สุนิษา เพชรจันทรJ.                         
การสื่อสารสZวนบุคคล, 11 กันยายน 2562)  และ (ปราณี ปุตตสะ.  การสื่อสารสZวนบุคคล, 11 กันยายน 2562) 

2.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดHเผยแพรZแนวปฏิบัติท่ีไดHจากการจัดการความรูH 
ของบุคลากรในสํานักใหHแกZหนZวยงานและหนZวยงานภายในมหาวิทยาลัย และเผยแพรZความรูHจากแนวปฏิบัติผZาน
แผZนพับ  ณ ประชาสัมพันธJของหอสมุด เผยแพรZผZานโครงการ Book Mobile ของหอสมุด และชZองทางออนไลนJ 
จากจํานวนการเขHาชมเว็บไซตJการจัดการความรูHของสํานัก มีผูHเขHาชมแนวปฏิบัติหมุนเวียนเรียนรูHงานฝXายเทคโนโลยี
สารสนเทศ และแนวปฏิบัติขอซ้ือขอจHางอยZางไรไมZใหHพลาด โดยเฉลี่ยรวม 81 ครั้ง นอกจากน้ียังมีหนZวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย คือ สํานักงานอธิการบดี ไดHขอนําแนวปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจHางไปใชHตZอภายในหนZวยงาน                                 
(สุนิษา เพชรจันทรJ.  การสื่อสารสZวนบุคคล, 11 กันยายน 2562)  และ (ปราณี ปุตตสะ. การสื่อสารสZวนบุคคล,             
11 กันยายน 2562)             
  ขอเสนอแนะ 

 ควรมีการนํากิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูHในการปฏิบัติงาน ไปปฏิบัติใชHในฝXายงานอ่ืนๆ เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน และการตZอเน่ืองของการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคJกร 
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การนําไปใชประโยชนN 
ประโยชนJตZอการดําเนินงานสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. บุคลากรของสํานักปฏิบัติงานแทนกันไดHอยZางตZอเน่ือง สZงผลตZอความมีประสิทธิภาพของงาน 
2. บุคลากรของสํานักลดความผิดพลาดในการเขHาใชHระบบจัดซ้ือจัดจHางของสํานักงบประมาณ 

  3. หนZวยงานอ่ืนๆ ภายในมหาวิทยาลัยไดHนําแนวปฏิบัตไิปประยุกตJใชH 
 

 
 

 

ภาพท่ี 3 การนําเสนอการแลกเปลีย่นเรียนรูHในการปฏิบัติงาน ตZอผูHบริหารมหาวิทยาลยั 
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