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แผนการจัดการความรูสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

ประจําปการศึกษา 2558 
 
1. บทนํา 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เปนศูนยรวมความรูตองมีการจัดเก็บความรูใน
หลายหลากรูปแบบ ทั้งในรูปแบบฐานขอมูล เอกสาร เครือขาย คลังขอมูล สํานักวิทยบริการฯ เปนหนวยงานที่
ทําหนาที่หักในการเปนแหลง เก็บรวบรวมความรูตางๆ  รวมทั้งเครื่องมือในการคนหาสารนิเทศอันไดแก 
บัตรรายการ บัตรคําถามที่ใชบอย ซึ่งเหลาน้ีลวนเปนฐานความรูทั้งสิ้น หองสมุดประเภทแรกที่นําเอาการ
จัดการความรู เ ขามาประยุกต ใช ในการทํางานคือ หองสมุดเฉพาะตางๆ ซึ่ งหองสมุดเฉพาะก็มี
ทรัพยากรสารนิเทศที่เปนเฉพาะสาขาวิชา อันเอื้ออํานวยตอการควบรวมความรูเฉพาะดานอยูกอนแลว และ
หองสมุดก็เหมือนองคกรอื่นๆ ที่ตองการการจัดการความรูมาพัฒนาความรูในองคกรเชนเดียวกัน เชน 
หองสมุดจําเปนตองสรางความรูจากสถิติการใชขอมูล ทั้งสถิติการเขาถึงฐานขอมูล การเขาใชหองสมุด 
นอกจากน้ีหองสมุดยังใชความรูในการสรางจุดแข็งใหหองสมุดเอง เน่ืองจากการจัดการความรูเปนหน่ึง
เครื่องมือในการวางแผนและออกแบบงานบริการของหองสมุดใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 การจัดการความรูเปนอีกกิจกรรมหน่ึงที่รวบรวมองคความรูที่มีอยูในองคกร ซึ่งการจัดการความรู = 
Knowledge Management KM   คือ  การนําเอาความรูมาจัดเก็บอยางเปนระบบ  สามารถนํามาเผยแพร
หรือนํากลับมาใชไดอยางรวดเร็ว   เพื่อเปนประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาองคการใหมีความเจริญกาวหนา 
           การจัดการความรูมีมานานแลวแตไมคอยไดนํามาเผยแพรหรือนํามาใชในการพัฒนาองคการอยาง
จริงจัง   จนกระทั่งมาในปจจุบันไดมีการนําเอาการจัดการความรูเขามาเปนสวนหน่ึงของการประเมิน
ความสําเร็จขององคการ  จึงไดมีการสงเสริมใหทํา KM กันอยางแพรหลาย ปจจัยความอยูรอดขององคการ 
  - ประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร 
  - นวัตกรรมที่นํามาชวยในการทํางาน 

- ความสัมพันธที่ดีของบุคลากร 
- ความรวดเร็วในการทํางานและคาใชจายในองคการ 

  - ผูนําองคการ 
        
 
 
 

ผูนําองคการ  มีรูปแบบของการทํางานที่ไมเหมือนกัน   แตองคประกอบที่ผูนําตองมี  คือ  วิสัยทัศน  
ความมุงมั่นที่จะนําพาองคการไปสูเปาหมาย   และความสามารถในการเรียนรูและการพัฒนาองคการให
กาวหนา ประเภทของความรู  มี  2 อยาง  คือ 

1. ความรูแบบชัดแจง ( Explicit  Knowledge )  คือ  ความรูที่เห็นไดชัดเจนเปนรูปธรรม  เปน
ความรูที่ไดมาจากการเรียนในหองเรียน  การศึกษาคนควาดวยตนเอง  ความรูที่อยูในตํารา เชน พวกหลักวิชา 
หรือทฤษฎีทั้งหลายอันไดจากการวิเคราะห  สังเคราะห  ผานกระบวนการพิสูจน  กระบวนการวิจัย  จึง 
เรียกวา ความรูชัดแจง 
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 2. ความรูที่ฝงลึกอยูในตัวคน  (Tacit  Knowledge ) คือ เปนสิ่งที่เห็นไมชัด  เปน ความรูที่เกิดจาก
การฝกฝน   การปฏิบัติงานจนเกิดทักษะและ   กลายเปนความชํานาญ   เช่ียวชาญ  จึงเปนประสบการณติด
ตัวของแตละบุคคล  เปนความรูที่เกิดจากวิจารณญาณ   ปฏิภาณไหวพริบ  เปนเทคนิคเฉพาะตัวบุคคล 
 ในการจัดการความรูในปการศึกษา 2558 น้ี ไดนําเรื่อง การสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) 
จัดทําข้ึนเพื่อเปนเครื่องมือในการสืบคน และคนหาทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดผานระบบคอมพิวเตอร
เพื่อชวยใหผูใชงานสามารถคนหาหนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศอื่นๆ ไดสะดวกมากข้ึน ในระบบจะบอก
รายละเอียดเกี่ยวกับเลขเรียกหนังสือ (Call No), สถานที่ จัดเก็บ (Location) และสถานภาพของทรัพยากร
สารสนเทศ (Status) ทําใหไมเกิดความลาชาในการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ  
 ดังน้ัน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการคนหาทรัพยากรสารสนเทศ ทางคณะกรรมการการจัดการ
ความรูไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อใหการบริการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ จึงไดจัดทํา “คูมือการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) ซึ่งจะประกอบดวย พรอมกับมี
แนวทางในการดําเนินการรายงานผลการดําเนินโครงการที่เปนมาตรฐานและรูปแบบเดียวกัน  
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยที่ตอบสนองตอพันธกิจของมหาวิทยาลัยไว ดังน้ี 
 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตใหตรงกับความตองการของสังคม การพัฒนา 
   เศรษฐกิจ และพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับในระดับชาติและ 
   นานาชาติ  
 ยุทธศาสตรที่ 3 การใหบริการวิชาการแกสังคม ทองถ่ิน ชุมชน สถานประกอบการ 
 ยุทธศาสตรที่ 4 การทํานุบํารุง เผยแพร สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน และของชาติ  
 ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารและการพัฒนาสถาบัน  
 ยุทธศาสตรที่ 6 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
 
 เพื่อใหสามารถนําแนวคิดการจัดการความรูมาประยุกตใชในการบริหารจัดการที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย สํานักวิทยบริการฯ ไดดําเนินการจัดทําแผนการจัดการความรูในปการศึกษา 
2558 ดังน้ี 
 1.1 ประกาศแตงต้ังคณะกรรมการการจัดการความรู KM สํานักวิทยบริการฯ 
  เพื่อใหการจัดทําระบบการจัดการความรูดําเนินไปอยางมีประสิทธิผล โดยคณะกรรมการมี
อํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี 

1) กําหนดเปาหมายและดําเนินการจัดการความรู สํานักวิทยบริการฯ ใหเปนไปตาม
นโยบายการบริหารงาน และมีความสอดคลองกับมหาวิทยาลัยอยางตอเน่ือง 

2) วางแผนการดําเนินงาน, กิจกรรมการจัดการความรู KM ประจําป, นําเสนอแผนการ
ดําเนินงาน 

3) วิเคราะห และกําหนดแนวทางการจัดการความรู KM, ผลักดันบุคลากรใหมีสวนรวม
ปฏิบัติ 

4) รวบรวมองคความรู พัฒนาเครือขาย KM จัดทําระบบขอมูลเผยแพรสูภายใน และ
ภายนอก 
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5) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานเพื่อพัฒนาแนวทางการดําเนินงาน 
และการจัดการความรูของสํานักวิทยบริการฯ ตอไป 

1.2 ขอบเขตของ KM (KM Focus Area) 
 คณะกรรมการการจัดการความรู สํานักวิทยบริการฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวาประเด็น 

ยุทธศาสตรที่มหาวิทยาลัยจะนําการจัดการความรูไปประยุกตใชในปงบประมาณ 2558 ไดแก ประเด็น
ยุทธศาสตร ที่ 1 สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตใหตรงกับความตองการของสังคม การพัฒนา
เศรษฐกิจ และพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน และยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารและพัฒนาสํานัก 

 

 คูมือการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) 

คณะกรรมการจัดการความรู ไดเลือกดําเนินการในเรื่อง “คูมือการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ 
(OPAC)” เปนอันดับแรก ของปการศึกษา 2558 ทางคณะกรรมการการจัดการความรูไดจัดทําข้ึนเพื่อเปน
เครื่องมือในการสืบคน และคนหาทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดผานระบบคอมพิวเตอรเพื่อชวยใหผูใชงาน
สามารถคนหาหนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศอื่นๆ ไดสะดวกมากข้ึน ในระบบจะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับ
เลขเรียกหนังสือ (Call No), สถานที่ จัดเก็บ (Location) และสถานภาพของทรัพยากรสารสนเทศ (Status) 
ทําใหไมเกิดความลาชาในการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ 

ดังน้ัน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการคนหาทรัพยากรสารสนเทศ ทางคณะกรรมการการจัดการ
ความรูไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อใหการบริการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ  

 

1.3 เปาหมาย KM (Desired State) 
เปาหมาย KM (Desired State) ในปการศึกษา 2558 ของสํานักวิทยบริการฯ คือ สํานักวิทยบริการฯ 

มีการจดักิจกรรมการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) โดยมวัีตถุประสงค ดังน้ี 

1) เพื่อใหบุคลากรมีความรูความเขาใจในเรื่องการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) 
2) เพื่อใหบุคลากรสามารถนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูนําไปแนะนํา หรือทราบวิธีการ

สืบคนทรัพยากรสารสนเทศไดอยางรวดเร็ว 
3) เพื่อใหเกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่องของการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ 

(OPAC) 

1.4 ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor) 
ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor) ที่จะเอื้อตอการการสืบคนทรัพยากร 

สารสนเทศ (OPAC) ของสํานักวิทยบริการฯ คือ 

1) นโยบายของสํานักวิทยบริการฯ ที่ใหการสนับสนุนอยางตอเน่ือง และมีการกําหนด
วัตถุประสงคและเปาหมายที่ชัดเจน 

2) ผูบริหารของสํานักวิทยบริการฯ เห็นความสําคัญ สงเสริม และใหการสนับสนุน ในจัด
กิจกรรม “การสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC)  
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3) บุคลากรของสํานักวิทยบริการฯ เกิดความรู ความเขาใจในการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ 
(OPAC) ทําใหการเขาถึงทรัพยากรไดอยางรวดเร็ว 

4) มีทีมงานที่เปนผูบริหารและบุคลากรภายในสํานักวิทยบริการฯ ที่มีประสบการณคอยให
คําแนะนํา 

 
 



2. แผนการจัดการความรู KM Action Plan ประจําปงบประมาณ 2558 
แบบฟอรม : แผนการจัดการความรู Km action plan 
ช่ือหนวยงาน : สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
เรื่อง : การสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC)  
 

ลําดับ 
กระบวนการ
จัดการความรู 

กิจกรรม/การดําเนินงาน ระยะเวลา ตัวช้ีวัด กลุมเปาหมาย งบประมาณ ผูรับผิดชอบ เปาหมาย 

1 การบงชี้ความรู 
(Knowledge 

identification) 

แตงตั้งคณะกรรมการจัดการ
ความรู KM ของสํานักวิทย
บริการฯ 

ส.ค.-ก.ย. 58 

 

จํานวนคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดการ
ความรู 

- ผูบริหาร 
- บุคลากรของสํานัก
วิทยบริการฯ 

- งานประกัน
คุณภาพ 
ของสํานักวิทย
บริการฯ 

1 คําสั่ง 

ประชุมความคิดเห็นเพ่ือ
ดําเนินการสรางองคความรู 
ประชุมเพ่ือวิเคราะหความรู     
ท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินการ 

ก.ย.-ต.ค. 58 จํานวนคร้ังของการ
ประชุม 
 

บุคลากรสํานักวิทย
บริการฯ  
คณะกรรมการจัดการ
ความรู 
 

- 
 

- งานบุคลากรและ
งานประชุม 
- คณะกรรมการ
การจัดการความรู 

1 คร้ัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

 
 

ลําดับ 
กระบวนการ
จัดการความรู 

กิจกรรม/การดําเนินงาน ระยะเวลา ตัวช้ีวัด กลุมเปาหมาย งบประมาณ ผูรับผิดชอบ เปาหมาย 

2 การสรางและ
แสวงหาความรู 
(Knowledge 
Creation and 
Acquisition) 

-  ดําเนินการรวบรวมขอมูลเพ่ือ
จัดทํารูปแบบคูมือการสืบคน
ทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) 

ต.ค.-พ.ย. 58 

 
รางคูมือการสืบคน
ทรัพยากรสารสนเทศ 
(OPAC)  

บุคลากรของ 
สํานักวิทยบริการฯ 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู 

1 เลม 

สงเสริมและสนับสนุนการจัด
โครงการเพ่ือพัฒนาบุคลากร
  

 
ต.ค.-พ.ย. 58 

 

รอยละของจํานวน
ผูเขารวมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก (คะแนน
เฉลี่ย  >= 3.51) 

บุคลากรของ 
สํานักวิทยบริการฯ 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู 

รอยละ 80 

3 การจัดการความรู
ใหเปนระบบ 
(Knowledge 
Organization)  

จัดทําคูมือการสืบคนทรัพยากร
สารสนเทศ (OPAC) 

พ.ย.-ธ.ค. 58 จํานวนคูมือการ
สืบคนทรัพยากร
สารสนเทศ (OPAC)  

บุคลากรของ 
สํานักวิทยบริการฯ 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู 

1 เลม 

รวบรวมความรูและเผยแพร
ความรู 

พ.ย.-ธ.ค. 58 จํานวนชองทางใน
การเผยแพร 

บุคลากรของ 
สํานักวิทยบริการฯ 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู 

อยางนอย 1 
ชองทาง 
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ลําดับ 
กระบวนการจัดการ

ความรู 
กิจกรรม/การดําเนินงาน ระยะเวลา ตัวช้ีวัด กลุมเปาหมาย งบประมาณ ผูรับผิดชอบ เปาหมาย 

4 

การประมวลและ
กลั่นกรองความรู 
(Knowledge 
Codification and 
Refinement)  

ดําเนินการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู 
เร่ือง การสืบคนฐานขอมูล
ทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) 

 
ม.ค.-ก.พ. 59 

 

รอยละของจํานวน
ผูเขารวมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก (คะแนน
เฉลี่ย  >= 3.51) 

บุคลากรของ 
สํานักวิทยบริการฯ 

- บุคลากรของ 
สํานักฯ 

รอยละ 80 

5 
การเขาถึงความรู 
(Knowledge 
Access) 

จัดทําเอกสารเผยแพร /
เว็บไซตหนวยงาน 

 
มี.ค.-พ.ค. 59 

จํานวนชองทางใน
การเผยแพร/เขาถึง
ความรู 

บุคลากรของสํานักวิทย
บริการฯ 

3,000 คณะกรรมการ
จัดการความรู 

อยางนอย 1 
ชองทาง 

6 

การแบงปน
แลกเปลี่ยนความรู 
(Knowledge 
Sharing) 

บุคลากรมีคูมือในการสืบคน
และแผนพับเพ่ือแนะนําใหกับ
ผูใชบริการ 

 
มิ.ย.-ก.ค. 59 

 

มีคูมือการสืบคน
และแผนพับในการ
สืบคนทรัพยากร
สารสนเทศ 

บุคลากรของสํานักวิทย
บริการฯ และหนวยงาน
ภายนอกของสํานักวิทย
บริการฯ 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู 

อยางละ 1 
เลม 
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ลําดับ 
กระบวนการจัดการ

ความรู 
กิจกรรม/การดําเนินงาน ระยะเวลา ตัวช้ีวัด กลุมเปาหมาย งบประมาณ ผูรับผิดชอบ เปาหมาย 

7 

การเรียนรู 
(Learning) 

ประเมินความพึงพอใจในการ
นําความรูเร่ืองคูมือการสืบคน
ทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) 
บุคลากรของสํานัก ทําใหเกิด
การเรียนรูและประสบการณ 
และนําไปสูการปฏิบัติไดอยาง
ถูกตองนําความรู เทคนิคตาง 
ๆ ไปปรับใชกับการใหบริการ 
และรวบรวมปญหา อุปสรรค
จากการใชคูมือในการสืบคน
ทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) 
 

 
 
 
 

มิ.ย.-ก.ค. 59 

 

- รอยละของจํานวน
ผูเขารวมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก (คะแนน
เฉลี่ย  >= 3.51) 
 
- คูมือการสืบคน
ทรัพยากร
สารสนเทศ และ 
- แผนพับแนะนํา
การสืบคน 
 

บุคลากรของสํานักวิทย
บริการฯ ผูใชบริการ 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู 

รอยละ 80 
 
 
 
 
 
 

1 เลม 
1 เร่ือง 
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คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
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