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บทคัดยKอ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดHจัดแลกเปลี่ยนองคJความรูHในองคJกรเรื่องการแลก
เปลี่ยนเรียนรูHในการปฏิบัติงาน โดยใชHกระบวนการ PDCA มาจัดองคJความรูH ดําเนินการจัดการความรูHตามแนวทาง
กพร. 7 ขั้นตอน เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูH ไดHจํานวนแนวปฏิบัติ 2 แนวปฏิบัติ คือ 1) หมุนเวียน
เรียนรูHงานฝXายเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) ขอซื้อขอจHางอยZางไรไมZใหHพลาด และเผยแพรZความรูHผZานแผZนพับและ
ชZองทางออนไลนJ เชZน เว็บเพจสํานัก ยูทูป และเฟซบุ]ก
ผลการประเมินความพึงพอใจจากผูHเขHารZวมโครงการโดยรวมอยูZในระดับดี (4.35) เมื่อจําแนก
เปaนกิจกรรมหมุนเวียนเรียนรูHงานฝXายเทคโนโลยีสารสนเทศ และขอซื้อขอจHางอยZางไรไมZใหHพลาด มีคZาเฉลี่ยความ
พึงพอใจเทZากันอยูZในระดับดี (4.00) และจากการติดตามการนําแนวปฏิบัติที่ไดHไปใชHพบวZา บุคลากรไดHนําแนวปฏิบัติ
หมุนเวียนเรียนรูHงานฝXายเทคโนโลยีไ ปใชHในการถZายโอนความรูHและปฏิบัติงานแทนกันไดH สZวนการขอซื้อขอจHาง
อยZางไรไมZใหHพลาด ชZวยลดความผิดพลาดในการเขHาใชHระบบจัดซื้อจัดจHางของสํานักงบประมาณ และมีหนZวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยไดHนําแนวปฏิบัตินี้ไปใชHตZอ

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.

Keywords: Knowledge Sharing, Knowledge Management, PDCA Cycle
บทนํา
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเปaนหนZวยงานที่ทําหนHาที่
จัดหา เผยแพรZ และใหHบริการสารสนเทศ ในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความตHองการของผูHใชHบริการ และ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย บุคลากรผูHปฏิบัติงานเปaนผูHที่มี
ความรูH ค วามเชี่ ย วชาญในงานที่ รั บ ผิ ด ชอบเปa น อยZ า งดี และมี เ ทคนิ ค อั น เกิ ด จากการปฏิ บั ติ ง านเฉพาะบุ ค คล
การจัดการความรูH (KM) เปaนกระบวนการที่รวบรวม สรHาง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกตJใชHความรูHในองคJกร
โดยพัฒนาระบบจากขHอมูลไปสูZสารสนเทศ ผลจากการพัฒนาจะทําใหHองคJกรสามารถพัฒนาเปaนองคJกรแหZงการ
เรียนรูH ซึ่งสอดคลHองกับสถานการณJในโลกยุคปzจจุบัน องคJกรแหZงการเรียนรูHตHองมีความสามารถในการบริหารจัดการ
ความรูHที่มีอยูZใหHเกิดประโยชนJสูงสุด และสามารถบริหารใหHบุคลากรในองคJกรทุกคนมีความตระหนักในการพัฒนา
ความรูHความสามารถของตนเองอยZางตZอเนื่อง และนํา ไปสูZการพัฒนาองคJกรอยZางยั่งยืนไดHในที่สุด และหากมี
กระบวนการจัดการความรูHแลHวยังสามารถที่จะนําแนวคิดการบริหารงานที่ทําใหHการดําเนินงานเปaนไปอยZางมีระบบ
โดยมีเป{าหมายใหHเกิดการพัฒนาอยZางตZอเนื่อง ขั้นตอนการบริหารกิจกรรมสอดคลHองกับแนวทางของกระบวนการ
PDCA ซึ่งจะชZวยใหHการจัดการความรูHเปaนไปอยZางมีระบบและครบถHวน ทําใหHกิจกรรมมีความเหมาะสมกับองคJกร
การสํารวจสถานการณJขององคJกรในประเด็นตZางๆ เพื่อมาใชHเปaนขHอมูลป{อนเขHาสําหรับการวางแผนและกําหนดแนว
ทางการดําเนินงาน มีการตรวจสอบประเมินผลเปaนระยะ อีกทั้งยังมีการวิเคราะหJผลสําเร็จ ทําใหHรูHถึงจุดอZอ น
จุดแข็งของการดําเนินงาน และถือเปaนบทเรียนสําหรับการดําเนินงานตZอไป และตรงจุดนี้เองที่จะทําใหHสามารถ
ยกระดั บ การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาไดH จ ริ ง มี โ อกาสที่ ก ารพั ฒ นาตZ อ ยอดจะเปa น ไปอยZ า งเหมาะสมและ
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 ผลที่ไดHรับจากการจัดกิจกรรมทําใหHฝXายงานหอสมุดไดHถZายโอนความรูH
งานระหวZางผูHปฏิบัติงานทั้งฝXายงานบริการสารสนเทศและฝXายงานเทคนิค ทําใหHสามารถรูHงานและปฏิบัติงานแทนกัน
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ไดHตZอมาสํานักจึงเล็งเห็นผลสําเร็จที่ไดHจึงจัดขยายโครงการการจัดการความรูH ใหHกับฝXายเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งานการพัสดุสํานักงาน (ปาจารียJ ติ้วสิขเรศ. การสื่อสารสZวนบุคคล, 18 กันยายน 2562) และ (มาลิน เสงี่ยมกุล.
การสื่อสารสZวนบุคคล, 9 กันยายน 2562)
โดยการรวบรวมองคJความรูHเฉพาะที่มีอยูZในองคJกร ซึ่งกระจัดกระจายอยูZในตัวบุคคลหรือเอกสาร
มาพัฒนาใหHเปaนระบบ เพื่อใหHบุคลากรสามารถเขHาถึงความรูHและเกิดประโยชนJในการปฏิบัติงาน
วัตถุประสงคN
1. เพื่อเปaนการจัดการความรูHของบุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพื่อเผยแพรZแนวปฏิบัติที่ไดHจากการจัดการความรูHของบุคลากรในสํานักใหHแกZหนZวยงานและ
หนZวยงานภายในมหาวิทยาลัย
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
ใชHแนวทางการดําเนินงานที่ไดHดําเนินการตามหลัก PDCA มาจัดการความรูH (KM) ในองคJกร
ดําเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูHในการปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรูHเปaนกระบวนการที่ตนกับเพื่อน
รZวมงานแบZงปzนความรูH ทักษะและประสบการณJซึ่งกันและกัน โดยบุคคลมีความสมัครใจที่จะใหHบุคคลอื่นเขHาถึง
ความรูH ประสบการณJหรือความเชี่ยวชาญที่ตนเองมี หรือเปaนการนําเอาความรูHที่มีอยูZในองคJกร มาผZานกระบวนการ
เพื่อเผยแพรZใหHกับผูHอื่นทั้งภายในและภายนอกองคJการ (Zhu, Li & Luo, 2010, p. 509) โดยในขั้นตอนของการ
ปฏิบัติงานไดHนําความรูHที่ฝzงอยูZในคน (Tacit Knowledge) ประสบการณJ ทักษะ พรสวรรคJ เทคนิค การทํางานที่
สั่งสมมาจนชํานาญมาเขHากระบวนการความรูH 7 ขั้นตอน ไดHแกZ
ขั้น ตอนที่ 1 การบZ ง ชี้ค วามรูH หนZว ยงานตH องสํ า รวจความรูHที่ บุ ค ลากรจํา เปaน ตH อ งใชH เ พื่อ ใหH
การทํางานบรรลุเป{าหมาย โดยสํารวจวZา เราตHองการความรูHอะไร และที่มีอยูZเพียงพอหรือไมZ
ขั้นตอนที่ 2 การสรHางและแสวงหาความรูH เมื่อสํารวจแลHวเห็นวZาความรูHที่มีอยูZไมZเพียงพอก็ตHอง
ไปแสวงหามาเพิ่มเติมใหHไดHครบถHวนสมบูรณJมากที่สุด
ขั้นตอนที่ 3 การจัดการความรูHใหHเปaนระบบ เมื่อไดHความรูHมาเพียงพอแลHว ก็นํามาจัดหมวดหมูZใหH
ชัดเจน และจัดเก็บไวHในรูปแบบตZาง ๆ ทั้ง เอกสาร หนังสือ เทป วีซีดี เปaนตHน
ขั้นตอนที่ 4 การประมวลและกลั่นกรองความรูH ตHองนําความรูHที่จัดเก็บเปaนหมวดหมูZไวHแลHวมา
ทบทวนกลั่นกรอง ใหHมีความทันสมัย
ขั้ น ตอนที่ 5 การเขH า ถึ ง ความรูH ตH อ งมี ก ารจั ด ชZ อ งทางเผยแพรZ ค วามรูH ท างชZ อ งทางตZ า งๆ ที่
หลากหลาย เพื่อใหHบุคลากรสามารถเขHาถึงความรูHไดHสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง
ขั้นตอนที่ 6 การแบZง ปzนแลกเปลี่ยนความรูH จัดกิจ กรรมใหHบุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูH
เชZน กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice หรือ Cop.), การสอนงาน (Coaching) และระบบพี่เลี้ยง
(Mentoring) เปaนตHน
ขั้นตอนที่ 7 การเรียนรูH กําหนดใหHบุคลากรในองคJกรตHองใชH KM เขHามาชZวยในการทํางานเพื่อ
ผลงานที่มีประสิทธิภาพ โดย อาจกําหนดเปaนนโยบาย จากผูHบริหารขององคJกรจากขั้นตอนดังกลZาว ทางสํานักไดH
ดําเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้
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P การวางแผน
D การปฏิบัติ

แตZงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ศึกษานโยบาย ขHอกําหนด เกณฑJมาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ที่เกี่ยวขHองกับการจัดการความรูH และเสนอโครงการตZอมหาวิทยาลัย
ดําเนินการจัดการความรูตามแนวทาง กพร. 7 ขั้นตอน
1. การบKงชี้ความรู
คณะกรรมการการจั ดการความรูHข องสํา นั กวิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ
ประชุมคัดเลือกสรุปประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรูH โดยวางแผนกําหนดประเด็น
ความรูHและเป{ าหมายของการจัดการองคJ ความรูH ดHานการแลกเปลี่ยนเรียนรูHในการ
ปฏิบัติงานและการบริการ โดยใหHบุคลากรดHานบรรณารักษJ ดHานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชุมรZวมกันกําหนดประเด็นความรูHและเป{าหมายการจัดการความรูH
2. การสรางและแสวงหาความรู
การสอบถามจากผูHรูH ผูHปฏิบัติ เปaนผูHที่มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชHในการบริหาร
จัดการงาน และการสอบถามจากผูHรูH ปราชญJชาวบHาน ที่มีความรูHความสามารถ ในการ
เปaนหนังสือมี ชีวิต คณะกรรมการคH นหาแนวปฏิ บัติที่ดี โดยสรุปไดH 2 ประเด็น คื อ
กิจกรรมหมุนเวียนเรียนรูHงาน ฝXายเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารจัดการงาน เพื่อ
สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน และขอซื้ อ ขอจH า งอยZ า งไรไมZ ใ หH พ ลาด ฝX า ยงานพั ส ดุ
สํานักงาน
3. การจัดการความรูใหเปYนระบบ
รวบรวมความรูHที่ไดHรับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูHจัดทําเปaนรายงานผลการแลกเปลี่ยน
เรียนรูHในการปฏิบัติงานและการบริการ ดังนี้
3.1 กิจกรรม หมุนเวียนเรียนรูHงาน ฝXายเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารจัดการ
งาน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
3.2 กิจกรรม ขอซื้อขอจHางอยZางไรไมZใหHพลาด เปaนกิจกรรมที่ชZวยใหHเจHาหนHาที่
ผูHปฏิบัติงานทั่วไป ใชHเปaนแนวทางในการดําเนินการจัดซื้อจัดจHาง กZอนสZงใหHเจHาหนHาที่
พัสดุของงานบริหารงานทั่วไปของหนZวยงาน ดําเนินการอยZางถูกตHองเปaนไปตาม พรบ.
การจัดซื้อจัดจHางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ กระทรวงการคลัง
วZาดHวยการจัดซื้อจัดจHางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
4. การประมวลผลกลั่นกรองความรู
การสรุปองคJความรูHและกลั่นกรององคJความรูHที่จะเปaนประโยชนJตZอการทํางานของ
บุคลากรตZอไป ตลอดจนวางแผนการเผยแพรZองคJความรูHดังกลZาว
5. การเขาถึงความรู
การเผยแพรZ อ งคJ ค วามรูH ใ หH กั บ สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ และบุ ค ลากรหนZ ว ยงานอื่ น ใน
มหาวิทยาลัย ราชภัฏภูเก็ต
5.1 เผยแพรZผZานทาง แผZนพับ
5.2 เผยแพรZผZานชZองทางออนไลนJ เชZน เว็บเพจของสํานักฯ Website (YouTube),
Facebook
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C การตรวจสอบ
ประเมินผล
A การปรับปรุง

6. การแบKงป^นแลกเปลี่ยนเรียนรู
แบZงปzนองคJความรูH ใชHเ อกสารเผยแพรZองคJความรูHที่เปaนลายลักษณJอักษร (Explicit
Knowledge) ผZา นทางเว็ บ ไซดJ Facebook, YouTube และ แหลZ งเรี ยนรูH Human
Library Corner ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต และการจัดทําเปaนคูZมือ สรุปองคJความรูH ดHานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้บุคลากร
สามารถนําองคJความรูHดังกลZาวไปใชHในการปฏิบัติงานตZอไป ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรูH
ใหHกับอาจารยJ บุคลากร และนักศึกษาหนZวยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัย
7.การเรียนรู
บุคลากรในสํานักฯ ตลอดจน อาจารยJ บุคลากร และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยนําองคJ
ความรูHจากการจัดการความรูHไปปรับใชHในการปฏิบัติงาน
การติดตามผลการดําเนินงานในแตZละขั้นตอนตามกรอบระยะเวลา และประเมินผลการ
ดําเนินโครงการจากบุคลากรที่เขHารZวมการจัดการความรูHและการนําความรูHไปใชHในการ
ปฏิบัติงาน
นําผลประเมินการดําเนินโครงการมาใชHในการพัฒนางานและวางแผนการจัดการความรูH
ในป„ถัดไป

สรุปผล อภิปรายผล ขอเสนอแนะและการนําไปใชประโยชนN
สรุปผล
ผลการดําเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรูHในการปฏิบัติงานไดHแนวปฏิบัติจํานวน 2 แนวปฏิบัติ คือ
1. แนวปฏิบัติการหมุนเวียนเรียนรูงH านในงานฝXายเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดHมีการสอบถามจากผูHรูH
ผูHปฏิบัติ ผูHที่มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชHในการบริหารจัดการงาน และ การสอบถามจากผูHรูH ปราชญJชาวบHาน
ที่มี ค วามรูH ความสามารถ ในการเปaน หนัง สื อ มีชี วิ ต คณะกรรมการคH น หาแนวปฏิ บัติ ที่ ดี โดยไดHขั้ น ตอนการ
หมุนเวียนเรียนรูHงานมีขั้นตอน 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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ภาพที่ 1 กระบวนการหมุนเวียนเรียนรูHงาน และคูZมือการปฏิบัติงาน
2. แนวปฏิบัติขอซื้อขอจHางอยZางไรไมZใหHพลาด เปaนกิจกรรมที่ชZวยใหHเจHาหนHาที่ผูHปฏิบัติงานทั่วไป
ใชHเปaนแนวทางในการดําเนินการจัดซื้อจัดจHาง กZอนสZงใหHเจHาหนHาที่พัสดุของงานบริหารงานทั่วไปของหนZวยงาน
ดําเนินการอยZางถูกตHองเปaนไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจHางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังวZาดHวยการจัดซื้อจัดจHางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
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ภาพที่ 2 การเขียนแบบฟอรJมขอซือ้ ขอจHาง
ผลการประเมินความพึงพอใจจากผูHเขHารZวมโครงการ 32 คน คิดเปaนรHอยละ 82.50 ผลความพึง
พอใจจากกิจกรรมโดยภาพรวมอยูZในระดับดี (4.35) เมื่อจําแนกเปaนกิจกรรมหมุนเวียนเรียนรูHงานฝXายเทคโนโลยี
สารสนเทศมีคZาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมอยูZในระดับดี (4.00) เมื่อจําแนกเปaนรายดHาน พบวZา ดHานความรูHกZอนการ
เขHารZวมโครงการอยูZในระดับพอใชH (3.30) ดHานความรูHหลังการเขHารZวมโครงการอยูZในระดับดี (4.26) และดHานความรูH
ที่ไดHรับนําไปประยุกตJใชHในการทํางานไดHจริงอยูZในระดับดี (4.26) และกิจกรรมหมุนเวียนเรียนรูHงาน ฝXายเทคโนโลยี
สารสนเทศมีคZาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมอยูZในระดับดี (4.00) เมื่อจําแนกเปaนรายดHาน พบวZา ดHานความรูHกZอน
การเขH ารZ ว มโครงการอยูZ ใ นระดับ พอใชH (3.26) ดH านความรูHห ลั งการเขHา รZ วมโครงการอยูZ ในระดั บ ดี (4.26) และ
ดHานความรูHที่ไดHรับนําไปประยุกตJใชHในการทํางานไดHจริงอยูZในระดับดี (4.11) (ธันยJชนก จรัสจินดา. การสื่อสารสZวน
บุคคล, 16 กันยายน 2562)
ผลการสั ม ภาษณJ แ ละติ ด ตามการนํ า แนวปฏิ บั ติ ไ ปใชH พบวZ า บุ ค ลากรฝX า ยงานเทคโนโลยี
สารสนเทศของสํ า นั ก ไดHนํ า แนวปฏิ บั ติ หมุ น เวี ย นเรี ย นรูHง านฝX ายเทคโนโลยี ส ารสนเทศไปใชH ในการปฏิ บั ติ ง าน
สZวนแนวปฏิบัติขอซื้อขอจHางอยZางไรไมZใหHพลาด บุคลากรไดHนําไปใชHลดความผิดพลาดในการเขHาใชHระบบจัดซื้อจัดจHาง
ของสํานักงบประมาณ
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ผลการเผยแพรZแนวปฏิบัติ ผZานแผZนพับและชZองทางออนไลนJ พบวZา ทางสํานักไดHนําแผZนพับแนว
ปฏิบัติทั้ง 2 แนวปฏิบัติ เผยแพรZในสZวนประชาสัมพันธJประตูทางเขHาหอสมุด เผยแพรZในกิจกรรม Book Mobile
ภายในมหาวิทยาลั ย และเผยแพรZในกิจกรรมการนําเสนอการแลกเปลี่ย นเรียนรูHในการปฏิ บัติงานตZอผูHบริหาร
มหาวิทยาลัย และทางเว็บไซตJ พบวZา มีการเขHาชมเว็บไซตJการจัดการความรูHของสํานัก ในสZวนของแนวปฏิบัติ
หมุนเวียนเรียนรูHงานฝXายเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 80 ครั้ง และแนวปฏิบัติขอซื้อขอจHางอยZางไรไมZใหHพลาด
จํานวน 82 ครั้ง
อภิปรายผล
1. การจัดการความรูHของบุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดHจัดแลกเปลี่ยน
องคJความรูHในองคJกร การแลกเปลี่ยนเรียนรูHในการปฏิบัติงาน โดยใชHกระบวนการ PDCA มาจัดองคJความรูH ดําเนินการ
จัดการความรูHตามแนวทาง กพร. 7 ขั้นตอน เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูH ไดHจํานวนแนวปฏิบัติ
2 แนวปฏิบัติ คือ
1.1 หมุนเวียนเรียนรูHงานฝXายเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2 ขอซื้อขอจHางอยZางไรไมZใหHพลาด
จากกิจกรรมที่ไดHจัดขึ้นมีผลการประเมินความพึงพอใจผูHเขHารZวมโครงการมีคZาเฉลี่ยอยูZในระดับดี
จากการติดตามการนําแนวปฏิบัติไปใชH บุคลากรฝXายงานเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักไดHนําแนวปฏิบัติหมุนเวียน
เรียนรูHงานฝXายเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารจัดการงานเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ไปใชHในการถZายโอน
ความรูHงานใหHกับผูHรZวมงาน สามารถเรียนรูHงานของแตZและสZวนงานไดHและหากเมื่อบุคลากรในสZวนงานใดลาปXวยหรือ
ลากิจ หรือมีเหตุจําเปaนที่ไมZสามารถปฏิบัติหนHาที่ไดH บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยูZ สามารถปฏิบัติงานแทนกันไดH ลดความ
ลZ า ชH า และปฏิ บั ติ ง านไดH อ ยZ า งตZ อ เนื่ อ ง (ทั ย กิ จ แซZ เ จี๋ ย . การสื่ อ สารสZ ว นบุ ค คล, 11 กั น ยายน 2562) และ
(ภูมิสถิต เมตตาจิตร. การสื่อสารสZวนบุคคล, 3 ตุลาคม 2562) สZวนแนวปฏิบัติขอซื้อขอจHางอยZางไรไมZใหHพลาด
บุคลากรไดHนําแนวปฏิบัติไปใชH ทําใหHลดความผิดพลาดในการเขHาใชHระบบจัดซื้อจัดจHางของสํานักงบประมาณ ซึ่งกZอน
หนHาจะมีแนวปฏิบัติ บุคลากรมักจะเกิดขHอผิดพลาดในการกรอกขHอมูลในระบบการจัดซื้อจัดจHางในอัตราที่สูงมาก
เมื่ อ ไดH นํ า แนวปฏิ บั ติ จ ากกิ จ กรรมไปใชH อั ต ราความผิ ด พลาดที่ เ กิ ด ขึ้ น นH อ ยลงอยZ า งมาก (สุ นิ ษ า เพชรจั น ทรJ .
การสื่อสารสZวนบุคคล, 11 กันยายน 2562) และ (ปราณี ปุตตสะ. การสื่อสารสZวนบุคคล, 11 กันยายน 2562)
2. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดHเผยแพรZแนวปฏิบัติที่ไดHจากการจัดการความรูH
ของบุคลากรในสํานักใหHแกZหนZวยงานและหนZวยงานภายในมหาวิทยาลัย และเผยแพรZความรูHจากแนวปฏิบัติผZาน
แผZนพับ ณ ประชาสัมพันธJของหอสมุด เผยแพรZผZานโครงการ Book Mobile ของหอสมุด และชZองทางออนไลนJ
จากจํานวนการเขHาชมเว็บไซตJการจัดการความรูHของสํานัก มีผูHเขHาชมแนวปฏิบัติหมุนเวียนเรียนรูHงานฝXายเทคโนโลยี
สารสนเทศ และแนวปฏิบัติขอซื้อขอจHางอยZางไรไมZใหHพลาด โดยเฉลี่ยรวม 81 ครั้ง นอกจากนี้ยังมีหนZวยงานภายใน
มหาวิ ท ยาลั ย คื อ สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี ไดH ข อนํ า แนวปฏิ บั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จH า งไปใชH ตZ อ ภายในหนZ ว ยงาน
(สุนิษา เพชรจันทรJ. การสื่อสารสZวนบุคคล, 11 กันยายน 2562) และ (ปราณี ปุตตสะ. การสื่อสารสZวนบุคคล,
11 กันยายน 2562)
ขอเสนอแนะ
ควรมีการนํากิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูHในการปฏิบัติงาน ไปปฏิบัติใชHในฝXายงานอื่นๆ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน และการตZอเนื่องของการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคJกร
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การนําไปใชประโยชนN
ประโยชนJตZอการดําเนินงานสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. บุคลากรของสํานักปฏิบัติงานแทนกันไดHอยZางตZอเนื่อง สZงผลตZอความมีประสิทธิภาพของงาน
2. บุคลากรของสํานักลดความผิดพลาดในการเขHาใชHระบบจัดซื้อจัดจHางของสํานักงบประมาณ
3. หนZวยงานอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัยไดHนําแนวปฏิบัตไิ ปประยุกตJใชH

ภาพที่ 3 การนําเสนอการแลกเปลีย่ นเรียนรูHในการปฏิบตั ิงาน ตZอผูHบริหารมหาวิทยาลัย
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