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บทคัดย่อ
สำนักหอสมุด ได้จัดทำคลังควำมรู้ดิจิทัล มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เพื่อรวบรวมและจัดเก็บ
ผลงำนของมหำวิทยำลัย สำหรับเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในกำรอ้ำงอิงทำงวิชำกำรทั้งในระดับชำติและ
นำนำชำติ โดยนำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศระดับชำติในฐำนะที่เป็น
ศู น ย์ สน เท ศ ท ำงก ำรเกษ ต รแ ห่ งช ำติ ม ำป ระยุ ก ต์ ใช้ ใ น กำรพั ฒ น ำ “ค ลั งค วำม รู้ ดิ จิ ทั ล
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์” ผลของกำรจัดกำรควำมรู้ที่สำนักหอสมุดถ่ำยทอดลงสู่ผู้ปฏิบัติงำนของส่วน
งำน 4 วิทยำเขต ทำให้ ผู้ ป ฏิบั ติงำนสำมำรถดำเนินงำนกำรจัดกำรสำรสนเทศได้อย่ำงถูกต้อง แล ะ
ร่วมกันบันทึกข้อมูลตรงตำมมำตรฐำนที่สำนักหอสมุดกำหนด ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์หลักในกำรจัดทำ
คลังควำมรู้ คือ รวบรวมและจัดเก็บผลงำนของมหำวิทยำลัย ทำให้สำนักหอสมุดบรรลุวิสัยทัศน์ในเป็น
คลังควำมรู้ของมหำวิทยำลัย และมหำวิทยำลัยสำมำรถใช้เป็นฐำนควำมรู้ของมหำวิทยำลัยเพื่อกำรใช้
ประโยชน์ทั้งในเชิงกำรอ้ำงอิงทำงวิชำกำร สำมำรถเผยแพร่เพื่อใช้ประโยชน์ ทั้งในระดับส่วนงำน ระดับ
มหำวิทยำลัยและระดับชุมชน รวมทั้งสำมำรถขยำยผลกำรเผยแพร่ผลงำนให้ ได้รับกำรอ้ำงอิงทั้งใน
ระดับชำติและระดับนำนำชำติตำมนโยบำย Digital University และ World Class University ของ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
คาสาคัญ:
คลังควำมรู้ดิจิทัล มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์, กำรจัดกำรควำมรู้, กำรถ่ำยทอดควำมรู้,
กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้
Abstract
The Office of University Library, Kasetsart University developed the Kasetsart
University Knowledge Repository ( KUKR) to collect and preserve the university's
academic paper, opened to public and practical for cite references either in national
or international level. The knowledge and experience from information management
in national level as a Thai National AGRIS Centre has been applied to the
development of " Kasetsart University Knowledge Repository" The results of the
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knowledge management that Office of University Library, Kasetsart University had been
share to the staff of the 4 -campus, enabling the staff to perform their information
management correctly and submit bibliographic information according to standards set
by the Office of University Library, Kasetsart University, which is in accordance with
main objective of KUKR in collecting and storing the university's academic paper. As
a result, the library achieved as stated in its vision to be a University Repository, which
could be used for cite reference. Opening to publish, the knowledge storing could be
useful to institutes, universities and to community. In addition, KUKR help extending
the use of academic paper for cite reference in both national and international level in
accordance with the policy of Digital University and World Class University of Kasetsart
University.
Keyword:
Kasetsart University Knowledge Repository, Knowledge Transfer,
Knowledge Management, Knowledge Process
บทนา
ตำมนโนบำยกำรบริห ำรงำนของมหำวิ ท ยำลั ย เกษตรศำสตร์ที่ มุ่ งเน้ น กำรเป็ น มหำวิท ยำลั ย วิ จั ย ตั้ งแต่ ปี
พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน และสำนักหอสมุดขำนรับนโยบำยจัดทำเป็นแผนยุทธศำสตร์ระยะ 4 ปี (2557-2560) โดย
เป็ น คลั งควำมรู้ข องมหำวิท ยำลัยเพื่ อ เป็ น แหล่ งข้ อมู ลสนั บ สนุ น กำรเรี ยนกำรสอน กำรวิจัยของมหำวิท ยำลัย ใน
ระยะแรก สำนักหอสมุดได้จัดทำโครงกำรนำร่องในกำรจัดทำฐำนข้อมูลภูมิปัญญำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เพื่อ
เฉลิม ฉลองในโอกำส 60 ปี แห่ งกำรสถำปนำมหำวิท ยำลั ยเกษตรศำสตร์ โดยได้ ท ำกำรรวบรวมผลงำนของผู้ ท ำ
ประโยชน์ ให้ กับ มหำวิ ทยำลัย คณำจำรย์ และนั กวิจั ยอำวุโสที่ มี ชื่อ เสีย ง จ ำนวน 107 ท่ ำน และได้ น ำควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ จำกกำรบริ หำรจั ด กำรสำรสนเทศระดั บ ชำติ ในฐำนะที่ เป็ น ศู น ย์ส นเทศทำงกำรเกษตรแห่ งชำติ ม ำ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นกำรขยำยผลจำกฐำนข้ อ มู ล ภู มิ ปั ญ ญำมหำวิ ท ยำลั ย เกษตรศำสตร์ เป็ น “คลั ง ควำมรู้ ดิ จิ ทั ล
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์” และเปิดให้บริกำรอย่ำงเป็นทำงกำรเมื่อวันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2558 ในวำระ 72 ปี แห่งกำร
สถำปนำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
กำรจัดกำรควำมรู้ เป็นกระบวนกำรในกำรนำควำมรู้ตำ่ ง ๆ ที่มีอยู่ในบุคคลขององค์กร รวมทั้งควำมรู้ที่อยู่ในรูป
ของเอกสำรสื่อต่ำง ๆ มำจัดกำรให้เป็นระบบ เพื่อให้สำมำรถนำควำมรู้ดังกล่ำวที่มีไปใช้ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ เพื่อ
สนับสนุนเป้ำหมำยหรือตอบสนองกำรดำเนินกำรขององค์กร (สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ,
n.d.) จำกกำรพัฒนำคลังควำมรู้ของมหำวิทยำลัยที่ผ่ำนมำตลอดระยะเวลำ 12 ปี สำนักหอสมุดใช้กำรจัดกำรควำมรู้
โดยถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรสำรสนเทศในระดับฝ่ำย จำกหัวหน้ำงำนสู่ผู้ปฏิบัติงำน และใช้ระบบพี่เลี้ยง ซึ่งเป็น
เครื่องมือในกำรจัดกำรควำมรู้ในกำรให้คำปรึกษำ แนะนำ ดูแล และติดตำม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติสำมำรถดำเนินงำนได้อย่ำง
ถูกต้อง ผลจำกกำรดำเนิน งำนดังกล่ำว สำนักหอสมุดสำมำรถรวบรวมและจัดเก็บผลงำนของมหำวิทยำลัยได้เพียง
บำงส่วนเท่ำนั้น ยังติดปัญหำเรื่องกำรรวบรวมผลงำนที่สำคัญ คือ ผลงำนจำกคณะ สำนักและสถำบัน จำกบทเรียนที่
ผ่ำนมำ สำนักหอสมุดเห็นแล้วว่ำไม่สำมำรถดำเนินงำนโดยลำพังได้ จึงปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ โดยดำเนินงำนเป็น
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เครือข่ำยควำมร่วมมือภำยในมหำวิทยำลัย และให้ส่วนงำนของ 4 วิทยำเขต มีส่วนร่วมในกำรบันทึกข้อมูล เพื่อจัดเก็บ
ในคลังควำมรู้ดิจิทัล มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ผ่ำนกำรนำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศ
ระดับชำติ มำประยุกต์ใช้ ถ่ำยทอดควำมรู้กำรจัดกำรสำรสนเทศผ่ำนกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ จัดทำเป็นเอกสำรคู่มือ
คลิปวีดีโอที่เข้ำใจง่ำย ชุดควำมรู้ที่ใช้ได้กับทุกส่วนงำน อีกทั้งยังได้จัดเก็บและเผยแพร่เพื่อกำรแบ่งปันบนเครือข่ำย
อินเตอร์เน็ต เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนของส่วนงำนในบำงเขนและวิทยำยำเขต ได้เกิดกำรเรียนรู้ใหม่ โดยไม่จำกัดสถำนที่
และเวลำ
กระบวนกำรจั ด กำรควำมรู้ ที่ ส ำนั ก หอสมุ ด ถ่ ำ ยทอดลงสู่ ผู้ ป ฏิ บั ติ งำนของส่ ว นงำน 4 วิ ท ยำเขต ท ำให้
ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถดำเนินงำนได้อย่ำงถูกต้อง และร่วมกันบันทึกข้อมูลตรงตำมมำตรฐำนที่สำนักหอสมุดกำหนด ซึ่ง
ตรงกับวัตถุประสงค์หลักในกำรจัดทำคลังควำมรู้ คือ รวบรวมและจัดเก็บผลงำนของมหำวิทยำลัย ทำให้สำนักหอสมุด
บรรลุวิสัยทัศน์ในเป็นคลังควำมรู้ของมหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยสำมำรถใช้เป็นฐำนควำมรู้ของมหำวิทยำลัยเพื่อกำรใช้
ประโยชน์ทั้งในเชิงกำรอ้ำงอิงทำงวิชำกำร สำมำรถเผยแพร่เพื่อใช้ประโยชน์ทั้งในระดับส่วนงำน ระดับมหำวิทยำลัย
และระดับชุมชน รวมทั้งสำมำรถขยำยผลกำรเผยแพร่ผลงำนให้ได้รับกำรอ้ำงอิงทั้งในระดับชำติและระดับนำนำชำติ
ตำมนโยบำย Digital University และ World Class University ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อถอดบทเรียนกำรพัฒนำคลังควำมรู้ดิจิทัล มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
2. ขยำยผลกำรพัฒนำคลังควำมรู้ดิจิทัล มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์สู่ทุกส่วนงำนใน 4 วิทยำเขต
3. เพือ่ พัฒนำกระบวนกำรจัดกำรคลังควำมรู้ดิจิทัล มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ให้เกิดควำมยั่งยืน
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
สำนักหอสมุดโดยฝ่ำยสำรสนเทศ ได้ถอดบทเรียนจำกกำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศในระดับชำติ ในฐำนะที่เป็น
ศูนย์สนเทศทำงกำรเกษตรแห่งชำติ มำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 ได้นำบทเรียนและประสบกำรณ์ในกำรจัดกำรสำรสนเทศ
มำประยุกต์ใช้ใพัฒนำงำนคลังควำมรู้ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ตำมกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. กำรจัดหำควำมรู้ (Knowledge acquisition) กำรพัฒนำคลังควำมรู้ดิจิทัล มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
องค์ควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรสำรสนเทศเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพำะเรื่องกำรรวบรวมผลงำนและกำรบันทึกข้อมูลตำม
มำตรฐำนสำกล สำนักหอสมุดจึงนำองค์ควำมรู้ที่เป็นมำตรฐำนเดียวกันกับกำรจัดกำรสำรสนเทศด้ำนเกษตรมำใช้ ดังนี้
1.1 กำหนดให้กำรบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูล กำรบันทึกข้อมูล และกำรให้บริกำรข้อมูล เป็นไปตำมระบบ
มำตรฐำนสำกล เพื่อประโยชน์ในกำรเผยแพร่และใช้ประโยชน์ร่วมกัน ดังนี้
1.1.1 ระบบกำรจั ด กำรและบริ ก ำรคลั งควำมรู้ เป็ น ไปตำมมำตรฐำน DSA (Data Seal of
Approval) ในเรื่องของกำรจัดกำรคลังควำมรู้ดิจิทัล และมำตรฐำน CIARD Initiative ในเรื่องของกำรจัดกำรคลัง
ควำมรู้งำนวิจัยด้ำนกำรเกษตรในรูปดิจิทัล
1.1.2 โครงสร้ ำ งข้ อ มู ล และกำรลงรำยกำรเป็ น ไปตำมมำตรฐำน Dublin Core และ
AgMES (Agricultural Metadata Element set)
1.1.3 กำรจัดกำรเรื่องลิขสิทธิ์ผลงำน เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ และประกำศคุ้มครอง
สิทธิในกำรนำไปใช้ประโยชน์ ตำมสัญญำอนุญำตครีเอทีฟคอมมอนส์

PULINET Journal Vol. 6, No. 3, September – December 2019 : pp.87-96
http://pulinet.oas.psu.ac.th/index.php/journal
Published by Provincial University Library Network, THAILAND

90

1.2 ตั้งที มดำเนิ นงำนจัดกำรควำมรู้โดยให้ บุ คลำกรของสำนักหอสมุดที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญและ
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรจัดกำรสำรสนเทศ ซึ่งเป็นควำมรู้ที่ฝังอยู่ในคน มำผ่ำนกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ แล้วถ่ำยทอดสู่
ผู้ปฏิบัติงำนของส่วนงำน
2. กำรจัดเก็บและค้นคืนควำมรู้ (Knowledge storage and retrieval) สำนักหอสมุดได้นำองค์ควำมรู้ที่ฝัง
อยู่ในคนมำผ่ำนกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ กลั่นกรองเป็นองค์ควำมรู้ และจัดเก็บในรูปแบบเอกสำรคู่มือกำรจัดกำร
สำรสนเทศ ซึ่งเป็นคู่มือแสดงขั้นตอนตั้งแต่กำรคัดเลือกข้อมูล กำรบันทึกข้อมูล ตลอดจนกำรขออนุญำตสิทธิ์กำร
เผยแพร่ จัดท ำสื่อคลิปวีดีโอที่เข้ำ ใจง่ำย ผู้ปฏิ บัติงำนสำมำรถปฏิบัติตำมได้ทันที จัดท ำชุดควำมรู้ที่ประกอบด้วย
เอกสำรคู่มือ ซีดีไฟล์ Template สำหรับกำรบันทึกข้อมูล ใบนำส่งผลงำน สลิปหมำยเลขระเบียน เพื่ออำนวยควำม
สะดวกและเป็นตัวอย่ำงให้ผู้ปฏิบัติงำนของส่วนงำนสำมำรถดำเนินงำนต่อได้ด้วยตนเอง เอกสำรคู่ มือและสื่อวีดีโอถูก
บันทึ กและเผยแพร่บนเครือข่ำยอิน เตอร์เน็ต ที่ http://kukr.lib.ku.ac.th/db/doc เพื่ อให้ผู้ป ฏิบั ติงำนน ำกลับมำ
เรียนรู้ใหม่ ไม่จำกัดสถำนที่และเวลำ
3. กำรใช้ควำมรู้ (Knowledge usage/ utilization) เป็นกำรถ่ำยทอดควำมรู้กำรจัดกำรสำรสนเทศ ทั้งกำร
คัดเลือก กำรรวบรวม กำรลงรำยกำร กำรบันทึกข้อมูล กำรจัดระบบงำน และกำรตรวจสอบข้อมูล จำกคณะทำงำน
ของสำนักหอสมุด สู่ผู้ประสำนงำนและผู้ปฏิบัติงำนของทุกส่วนงำนของบำงเขน และถอดบทเรียน จำกกำรถ่ำยทอด
ควำมรู้ในส่วนของบำงเขน สู่วิทยำเขต ทั้งในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร และกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล เพื่อให้วิทยำเขต
สำมำรถน ำไปปฏิ บั ติงำนต่ อได้ เครื่องมื อ และวิธีก ำรถ่ำยทอดควำมรู้ใช้ วิธีจัด ฝึ กอบรมเชิ งปฏิ บั ติก ำร เพื่ อ ให้ เกิ ด
กำรเรียนรู้และปฏิบัติ ได้ จริง ประกอบกับ กำรนำระบบพี่เลี้ยงมำใช้ เพื่อให้ค ำแนะนำและตอบปั ญ หำได้ ทันท่ วงที
ลดข้อผิดพลำดที่เกิดจำกควำมไม่เข้ำใจ สร้ำงควำมมั่นใจให้กับผู้ปฏิบัติงำนว่ำสำมำรถดำเนินงำนได้อย่ำงถูกต้อง
4. กระจำยกำร/ กำรแบ่งปัน ควำมรู้ (Knowledge transfer/ distribution/ sharing) สำนั กหอสมุดได้ใช้
เทคโนโลยีที่ใกล้ตัว ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนในยุคดิจิทัล โดยสร้ำงกลุ่มไลน์ “คลังควำมรู้ มก.” เพื่อให้มีกำรแบ่งปัน
และแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู้ระหว่ ำงส่ วนงำนทั้ งเทคนิ ค กำรด ำเนิ น งำนหรือ กำรแก้ ปั ญ หำของแต่ ล ะส่ วนงำน ประชุ ม
คณะกรรมกำรดำเนินงำนเพื่อรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ หำวิธีกำรแก้ปัญหำร่วมกัน เป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยและปฏิสัมพันธ์
ที่ดีระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำน
5. กำรสร้ำงควำมรู้ใหม่ (New knowledge creation) ควำมร่วมมือที่เกิดขึ้นจำกกระบวนกำรพัฒ นำคลัง
ควำมรู้ถูกนำมำถอดบทเรียน และทำให้เกิดองค์ควำมรู้ใหม่ เกิดกลไกในกำรทำงำน ถ่ำยทอดควำมรู้จำกผู้ปฏิบัติงำน
ของสำนักหอสมุดลงสู่ผู้ปฏิบัติงำนของส่วนงำนใน 4 วิทยำเขต เกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดีและเป็นต้นแบบในกำรจัดทำคลัง
ควำมรู้ของมหำวิทยำลัยได้
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ภาพที่ 1 วงจรกำรจัดกำรควำมรูข้ องกำรพัฒนำคลังควำมรูด้ ิจิทัล มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
สรุปผลการศึกษา
ผลลัพธ์จำกกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อพัฒนำคลังควำมรู้ดจิ ิทัล มหำวิทยำลัย เกษตรศำสตร์ สรุปได้ดังนี้
1. ผลลั พ ธ์ จ ำกกำรถอดบทเรี ย นจำกกระบวนกำรจั ด กำรควำมรู้ เ พื่ อ พั ฒ นำคลั ง ควำมรู้ ดิ จิ ทั ล
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
1.1 ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จในกำรพัฒนำคลังควำมรูด้ ิจิทัล มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ คือ กำรดำเนินงำน
อย่ำงเป็นระบบ ทั้งกำรกำหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ขององค์กรที่ต้องชัดเจน เพื่อมำกำหนดหัวข้อองค์ควำมรู้ กำร
ได้รับควำมสนับสนุนจำกมหำวิทยำลัยเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ เกิดกลไกกำรทำงำน กำรมีส่วนร่วมของทุกส่วนงำนใน
กำรบันทึกข้อมูลตำมมำตรฐำน กำรถ่ำยทอดควำมรู้ ผลิตสื่อที่เข้ำใจง่ำย พร้อมใช้ และเรียกดูได้ตลอดเวลำผ่ำนระบบ
ออนไลน์ นำระบบพี่เลี้ยง มำเป็นเครื่องมือช่วยจัดกำรควำมรู้ติดตำมงำนอย่ำงต่อเนื่อง แก้ปัญหำในทันที สรุปบทเรียน
และขยำยผลสู่วิทยำเขต
1 .2 ผ ล จ ำ ก ก ร ะ บ วน ก ำร ถ่ ำ ย ท อ ด ค วำ ม รู้ ส ำ ม ำ ร ถ พั ฒ น ำร ะ บ บ ค ลั งค ว ำ ม รู้ ดิ จิ ทั ล
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ที่มีผลงำนสร้ำงสรรค์ประมำณ 1 แสนรำยกำร (สำนักหอสมุดบันทึก 77,230 รำยกำร และ
24 ส่วนงำนบันทึก 14,551 รำยกำร) เป็นคลังควำมรู้เดียว ใช้ร่วมกันทั้ง มหำวิทยำลัย และบันทึกผลงำนครั้ งเดียว
เผยแพร่ไปทั่วโลก เป็นกำรทำงำนที่ไม่ซ้ำซ้อน และประหยัด งบประมำณของมหำวิทยำลัย คิดเป็นมูลค่ำประมำณ 24
ล้ำนบำท (ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยส่วนงำนละ 1 ล้ำนบำท เป็นอย่ำงน้อย หำกพัฒนำคลังควำมรู้แยกเป็นรำยส่วนงำน)
1.3 เกิดกระบวนกำรถ่ำยทอดควำมรู้ลงสู่กำรปฏิบัติจริง โดยเป็นกำรถ่ำยทอดควำมรู้ระหว่ำงผู้ปฏิบัตงิ ำน
ภำยในสำนักหอสมุด และกำรถ่ำยทอดควำมรู้ระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำนสำนักหอสมุด กับผู้ปฏิบัติงำนของส่วนงำน รวมถึงมี
กำรจัดกำรควำมรู้ ในส่วนของสำนักหอสมุด จัดทำเป็นคู่มือ เอกสำร และสื่อควำมรู้ ให้บริกำรบนอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์
http://kukr.lib.ku.ac.th/db/doc เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลำและสถำนที่
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ภาพที่ 2 กำรจัดกำรควำมรู้ในส่วนของสำนักหอสมุด
นอกจำกนี้ กำรถ่ำยทอดควำมรู้ โดยกำรจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรจัดกำรสำรสนเทศในคลังควำมรู้
ดิจิทัล มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จำนวน 3 ครั้ง นั้น พบว่ำ ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (ตำรำง
ที่ 1) และมีข้อเสนอแนะว่ำ ควรมีกำรจัดอบรมอีกเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรสำรสนเทศมำกขึ้น สำนักหอสมุด
จึ งจั ด กำรฝึ ก อบรมเพิ่ ม ขึ้ น อี ก 1 ครั้ ง เรื่ อ งเจำะประเด็ น ปั ญ หำกำรบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ในระบบคลั ง ควำมรู้ ดิ จิ ทั ล
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วันที่ 26 เมษำยน 2559 มีผู้เข้ำร่วมฝึกอบรมจำนวน 42 คน เพื่อทบทวนควำมเข้ำใจ
ขั้นตอนกำรทำงำน และยกประเด็นปัญหำที่พบจำกกำรบันทึกข้อมูล พร้อมมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยนำตัวอย่ำงที่
ถู ก ต้ อ งในกำรบั น ทึ ก ข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ ส่ ว นงำนใช้ เป็ น ต้ น แบบ สรุป เป็ น ประเด็ น ปั ญ หำที่ พ บ น ำขึ้ น แสดงในเว็บ ไซต์
http://kukr.lib.ku.ac.th/db/doc เพื่อให้ทุกส่วนงำนได้ศึกษำ ทั้งผู้ที่ เข้ำอบรมและไม่ได้เข้ำอบรมสำมำรถดูข้อมูล
เป็นตัวอย่ำงได้
ตารางที่ 1 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ
ครั้งที่
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
1 กำรฝึกอบรมเบื้องต้น เพื่อเตรียมกำรจัดกำรสำรสนเทศในคลังควำมรู้ดิจิทลั
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ หลังพิธีลงนำมควำมร่วมมือกำรพัฒนำคลังควำมรูด้ ิจิทัล
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วันที่ 25 มกรำคม 2559 โดยมีผู้เข้ำร่วมฝึกอบรม 48 คน
2 กำรฝึกอบรมรวมทุกส่วนงำนในบำงเขนวันที่ 16 มีนำคม 2559
โดยมีผู้เข้ำร่วมฝึกอบรม 114 คน
3 กำรฝึกอบรมรำยส่วนงำน
1. คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ วันที่ 10 มีนำคม 2559 โดยมีผู้เข้ำร่วมฝึกอบรม 19 คน
2. คณะเกษตร วันที่ 11 มีนำคม 2559 โดยมีผู้เข้ำร่วมฝึกอบรม 36 คน

ความพึงพอใจ
4.07 (ระดับดี)
4.10 (ระดับดี)
4.08 (ระดับดี)
4.13 (ระดับดี)

จำกกำรถอดบทเรียนครั้งนี้ กำรพัฒนำคลังควำมรู้ดิจิทัล มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ที่เกิด จำกกำรมีส่วนร่วม
ในกำรบันทึกข้อมูลของทุกส่วนงำนในบำงเขน เป็นปัจจัย แห่งควำมสำเร็จที่สำคัญ รวมถึงต้องมีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี
ดำเนินงำนอย่ำงมีระบบ ถ่ำยทอดควำมรู้สู่กำรปฏิบัติจริง ทำให้กำรพัฒนำคลังควำมรู้ประสบควำมสำเร็จและเป็นแนว
ปฏิ บั ติ ที่ ดี จนท ำให้ ส ำนั ก หอสมุ ด ได้ รั บ รำงวั ล ดี เยี่ ย ม ในกำรประกวดโครงกำรรำงวั ล คุ ณ ภำพ มหำวิ ท ยำลั ย
เกษตรศำสตร์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559 ประเภทที่ 2 : กำรพัฒ นำปรับปรุงกระบวนงำน : แนวปฏิ บัติที่ ดี และมี
PULINET Journal Vol. 6, No. 3, September – December 2019 : pp.87-96
http://pulinet.oas.psu.ac.th/index.php/journal
Published by Provincial University Library Network, THAILAND

93

แนวคิด ที่จะถ่ำยทอดควำมรู้ และกระจำยควำมรู้กำรจัด กำรสำรสนเทศลงสู่วิทยำเขต เพื่ อจัดท ำคลังควำมรู้ของ
มหำวิทยำลัยต่อไป

2. ผลลัพธ์จำกกำรขยำยผลลงสู่วิทยำเขต
สำนักหอสมุด บำงเขน ดำเนิน งำนพัฒ นำคลังควำมรู้ดิจิทั ล มก. ภำยใต้แผนบู รณำกำรเครือข่ำยห้องสมุด
4 วิทยำเขต โดยนำกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้เช่นเดียวกับที่ถ่ำยทอดให้กับ ผู้ปฏิบัติงำนของบำงเขน ถ่ำยทอดลงสู่
ทีมงำนห้องสมุดของวิทยำเขตกำแพงแสน วิทยำเขตศรีรำชำ และวิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ผลจำก
กำรจัดกำรควำมรู้ พบว่ำ ห้องสมุด 3วิทยำเขต สำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำงถูกต้อง ตำมลำดับขั้นตอนของกำรจัดกำร
สำรสนเทศ และบันทึกข้อมูลได้ตรงตำมมำตรฐำนที่สำนักหอสมุด บำงเขนกำหนด เห็นได้จำกจำนวนผลงำนกำรบันทึก
ข้อมูลที่มีเข้ำมำอย่ำงต่อเนื่อง
จานวนผลงานที่วิทยาเขตบันทึกเข้าระบบ
จานวนผลงาน (รายการ)
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ภาพที่ 3 จำนวนผลงำนที่วิทยำเขตบันทึกเข้ำระบบ
นอกจำกนี้ สำนักหอสมุด กำแพงแสน ยังจัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติกำร เรื่อง กำรจัดกำรสำรสนเทศในระบบคลัง
ควำมรู้ดิจิทัล มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เมื่อวันที่ 23 สิงหำคม 2561 โดยเชิญทีมงำนของสำนักหอสมุด บำงเขน เป็น
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วิทยำกร เพื่อถ่ำยทอดควำมรู้กำรจัดกำรสำรสนเทศให้กับทีมงำนของส่วนงำนในวิทยำเขตกำแพงแสน แต่ยังไม่มีกำร
รำยงำนผลกำรบันทึกข้อมูลจำกส่วนงำนของวิทยำเขตกำแพงแสน เนื่องจำกอยู่ระหว่ำงกำรรวบรวมผลงำน

3. ผลลัพธ์เพื่อพัฒนำกระบวนกำรจั ดกำรคลังควำมรู้ดิจิทัล มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ให้เกิดควำมยั่งยืน
กำรนำองค์ควำมรู้กำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศที่มีอยู่ในผู้ปฏิบัติงำนของสำนักหอสมุด ถ่ำยทอดควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ลงสู่ผู้ปฏิบัติงำนทั้ง 4 วิทยำเขต และกำรดำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบ กำหนดแนวทำงกำรทำงำนที่ชัดเจน
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรกำหนดแผนงำน ควำมรับผิดชอบอย่ำงชัดเจน มีมำตรฐำน มุ่งเน้นกำร
สร้ำงควำมมีส่วนร่วมและกำรประสำนงำนอย่ำงใกล้ชิดกับผู้ปฏิบัติงำน เข้ำถึงและเข้ำใจ ช่วยแก้ปัญหำ อำนวยควำม
สะดวกในกำรปฏิบัติงำน ถ่ำยทอดควำมรู้ ผลิ ตสื่อที่เข้ำใจง่ำย พร้อมใช้และเรียกดูได้ตลอดเวลำผ่ำนระบบออนไลน์
มีเนื้อหำเหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำย มีกำรติดตำมงำนอย่ำงต่อเนื่อง สรุปบทเรียน มีกำรพัฒนำต่อเนื่องตำมวงจร
PDCA ปรับปรุงกำรทำงำน แก้ปัญหำในทันที สรุปบทเรียน ให้เห็นควำมสำเร็จและควำมล้มเหลว กระบวนกำรเหล่ำนี้
เป็นกลไกที่ทำให้กำรพัฒนำคลังควำมรู้ประสบควำมสำเร็จ และเกิดกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
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ภาพที่ 4 ขั้นตอนกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรคลังควำมรู้ดจิ ิทัล มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
อภิปรายผล
กำรพัฒนำคลังควำมรู้ดิจิทัล มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ให้ประสบควำมสำเร็จ ต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกทุก
ส่วนงำน กำรนำกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้มำใช้ โดยถ่ำยทอดควำมรู้และประสบกำรณ์กำรจัดกำรสำรสนเทศลงสู่
ผู้ปฏิบัติงำนของส่วนงำน 4 วิทยำเขต จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถดำเนินงำนได้อย่ำงถูกต้อง และบันทึกข้อมูลตรง
ตำมมำตรฐำนที่กำหนด เกิดกระบวนกำรรวบรวมและบันทึกผลงำนเพื่อสร้ำงคลังควำมรู้ระดับส่วนงำน ระดับวิทยำเขต
และระดับมหำวิทยำลัย ได้ อีกทั้งต้องมีกำรบริหำรจัดกำรที่ดีทั้งระบบบันทึกข้อมูลให้มีควำมพร้อมใช้ ทุกหน่วยงำน
สำมำรถเข้ำระบบเพื่อบันทึกข้อมูลได้ตลอดเวลำ มีกำรจัดกำรระบบงำน ขั้นตอนกำรดำเนินงำนที่ชัดเจน สำมำรถ
ตรวจสอบคุณ ภำพของข้อมูลและเผยแพร่ได้อย่ำงรวดเร็ว นอกจำกนี้ยังมี อีกหนึ่ งปั จจัย ที่สำคัญ คือ ผู้บ ริหำรของ
มหำวิทยำลัยที่ให้ควำมสำคัญและสนับสนุนกำรพัฒนำคลังควำมรู้ดจิ ิทัล มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ โดยกำหนดให้กำร
บันทึกข้อมูลเข้ำคลังควำมรู้ มก. เป็น KPI ของทุกหน่วยงำน ส่งผลทำให้เกิดกำรขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดกำร
พัฒนำคลังควำมรู้ดิจิทัล มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ อย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป
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การนาไปใช้ประโยชน์
1. เป็นต้นแบบที่สำมำรถนำไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำรคลังควำมรู้ของสถำบันอุดมศึกษำและองค์กรต่ำง ๆ
2. เป็นเครื่องมือในกำรสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงำนผ่ำนระบบพี่เลี้ยงและกำรถ่ำยทอดควำมรู้ผ่ำน
สื่อกำรเรียนรู้
3. เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในกำรบริหำรจัดกำรคลังควำมรู้ขององค์กร
รายการอ้างอิง
กองแผนงำน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์. (2556). แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2552-2555)
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์, [เว็บไซต์]. สืบค้นจำก http://www.planning.ku.ac.th/planning/
downloads/doc_public/plan_4_52_55.pdf
สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ. (n.d.). การจัดการความรู้. เข้ำถึงได้จำก
https://www.nstda.or.th/th/nstda-knowledge/knowledge-management/
3278-knowledge-management
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์. (2557). แผนพัฒนาสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 4 ปี
(พ.ศ. 2557-2560). กรุงเทพฯ: สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์.
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์. (2559). การจัดการผลงานในคลังความรูด้ ิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เข้ำถึงได้จำก https://kukr.lib.ku.ac.th/db/doc
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์. (2560). สรุปผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัลและ
ฐานข้อมูลจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ: สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์.
อำรีย์ ธัญกิจจำนุกิจ. (2559). คลังความรู้ดจิ ิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใน ผลงานรางวัลคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 10 ประจาปีการศึกษา 2559. กรุงเทพฯ: สำนักประกันคุณภำพ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์.
อำรีย์ ธัญกิจจำนุกิจ. (2560). การพัฒนาบริการคลังความรู้ศาสตร์แห่งแผ่นดิน. กรุงเทพฯ: สำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์.

PULINET Journal Vol. 6, No. 3, September – December 2019 : pp.87-96
http://pulinet.oas.psu.ac.th/index.php/journal
Published by Provincial University Library Network, THAILAND

