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บทคัดย่อ
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ นำกำรจัดกำรควำมรู้มำใช้เป็นเครื่องมือใน
กำรบริหำรจัดกำรเพื่อพัฒนำสำนักหอสมุดไปสู่กำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้และกำรแบ่งปัน
โดยดำเนินกำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ จัดเก็บองค์ควำมรู้ของสำนักหอสมุด และเผยแพร่
ควำมรู้สู่ชุมชนและสังคม ซึ่งกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ของสำนักหอสมุดประยุกต์มำจำกรูปแบบ
กำรจัดกำรควำมรู้ของสำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (กพร.) ผลจำกกำรดำเนินกำร
จัดกำรควำมรู้ทำให้ได้รูปแบบกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ของสำนักหอสมุด ได้องค์ควำมรู้จำก
กำรจัดกำรควำมรู้ผ่ำนกิจกรรมต่ำง ๆ ทำให้เกิดกำรเรียนรู้ในองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรจัดเก็บควำมรู้
ไว้อย่ำงเป็นระบบ มีองค์ควำมรู้ที่เกิดจำกกำรจัดกำรควำมรู้มำกกว่ำ 50 องค์ควำมรู้ เป็นองค์ควำมรู้
ที่ตอบเป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ตำมแผนกลยุทธ์ของสำนักหอสมุด จำกกำรประเมินกำรจัดกำรควำมรู้
ของสำนักหอสมุดในภำพรวม พบว่ำ บุคลำกรมีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรควำมรู้ในระดับมำกถึง
มำกที่สุดทุกปี และผลจำกกำรตรวจสอบและประเมินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในของ
สำนักหอสมุด (CMU-QA) ได้รับคะแนนกำรประเมินในระดับดีมำกเป็นประจำทุกปีกำรศึกษำ จนเป็น
ทีย่ อมรับจำกหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ดังเห็นได้จำกรำงวัลวิธีปฏิบัติ
ที่ดี (Best practice) ด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำร เรื่อง “กำรพัฒนำส่วนงำนสู่สถำบันกำรเรียนรู้”
จำกกำรคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
ประจำปีกำรศึกษำ 2556 นอกจำกนี้ สำนักหอสมุดมีกำรแบ่งปันและเผยแพร่ควำมรู้สู่หน่วยงำน
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ซึ่งชุมชนและสังคมสำมำรถนำองค์ควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

คาสาคัญ:
กำรจัดกำรควำมรู้, องค์กรแห่งกำรเรียนรู้, องค์กรแห่งกำรแบ่งปัน, สำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

Abstract
Knowledge management at Chiang Mai University Library (CMUL) has been
used as a core management tool with the objectives of becoming learning and
sharing organization. The knowledge has been endlessly organized, stored, and
shared to community and society. The CMUL knowledge management process was
adapted from those of Office of the Public Sector Development Commission (OPDC).
During past years several KM-related activities had been held. The knowledge
management topics have been gradually increased more than 50 CMUL strategyoriented topics. With decent organization communication and systematic approach
of knowledge management, the result showed the staff satisfaction is high to very
high in the past few years. Moreover, from the annual quality assurance program, the
quality audition by Office of Educational Quality Development showed very high
level. As it can be seen from the Chiang Mai University’s Best practice Award in the
topic of quality management and quality assurance in 2013. This is well known not
only in Chiang Mai University but also other people in the country. With the
systematic approach of knowledge management, it can be used and shared to other
people adopting this system.
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บทนา
ควำมรู้ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรถือเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญขององค์กร เนื่องจำก
เป็นควำมรู้ที่ฝังลึกที่เกิดจำกประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญในกำรทำงำน ควำมรู้ที่ใช้ใน
กำรปฏิบัติงำนเหล่ำนี้ส่งผลให้องค์กรบรรลุเป้ำหมำย แต่หลำย ๆ องค์กรมักประสบปัญหำกำรรักษำ
และจัดเก็บองค์ควำมรู้หำกผู้ปฏิบัติงำนในตำแหน่งสำคัญ ๆ เกษียณอำยุรำชกำรหรือลำออก ทำให้
องค์ควำมรู้หำยไปจำกองค์กร สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่เห็นควำมสำคัญของกำรจัดกำร
ควำมรู้จึงนำมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรสร้ำง รวบรวม จัดเก็บ ถ่ำยทอด และแบ่งปันองค์ควำมรู้ที่สำคัญ
ขององค์กร ประกอบกับพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
พ.ศ.2546 มำตรำ 11 กำหนดไว้ว่ำให้ส่วนรำชกำรมีหน้ำที่พัฒนำควำมรู้ในส่วนรำชกำรเพื่อให้มี
ลักษณะเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้อย่ำงสม่ำเสมอโดยต้องรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรและสำมำรถประมวลผล
ควำมรู้ในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อนำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถสร้ำงวิสัยทัศน์และปรับทัศนคติของ
ข้ำรำชกำรในสังกัดให้เป็นบุคลำกรที่มีประสิทธิภำพและมีกำรเรียนรู้ร่วมกัน (พระรำชกฤษฎีกำ,
2546) จำกข้อกำหนดดังกล่ำวในปี 2549 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่จึงมีนโยบำยให้ทุกส่วนงำนในสังกัด

ดำเนินกำรจัดกำรควำมรู้อย่ำงครบวงจรเพื่อพัฒนำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ โดยมีกำรแต่งตั้งผู้บริหำร
จำกทุกหน่วยงำนให้เป็นผู้บริหำรจัดกำรควำมรู้ (Chief knowledge officer-CKO) และมอบหมำย
ให้มีกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้ในหน่วยงำนให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน (กรกมล
รำมบุตร, 2550) สำนักหอสมุดในฐำนะหน่วยงำนในสังกัดมหำวิทยำลัยเชียงใหม่จึงเห็นควำมสำคัญ
ของกำรจัดกำรควำมรู้ และนำกำรจัดกำรควำมรู้มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน
เพื่อพัฒนำไปสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้และกำรแบ่งปันตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่
ปีพ.ศ. 2549 เป็นต้นมำ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อนำกำรจัดกำรควำมรู้มำพัฒนำสำนักหอสมุดไปสู่กำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้และ
กำรแบ่งปัน
2. เพื่อพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ของสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่สู่
กำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้และกำรแบ่งปัน
3. เพื่อรักษำองค์ควำมรู้สำคัญที่ใช้ในกำรพัฒนำงำนของสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัย
เชียงใหม่
4. เพื่อเผยแพร่องค์ควำมรู้สู่ชุมชนและสังคม
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. กาหนดแผนงานสาคัญด้านการจัดการความรู้ เพื่อดำเนินกำรด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้
ให้ได้องค์ควำมรู้ที่เป็นประโยชน์และตอบเป้ำหมำยตำมแผนยุทธศำสตร์สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัย
เชียงใหม่ ระยะ 5 ปี
2. ให้ความรู้ด้านการจัดการความรู้แก่บุคลากรทุกคน เพื่อให้มีควำมรู้และควำมเข้ำใจ
เห็นควำมสำคัญของกำรจัดกำรควำมรู้ กระบวนกำร เป้ำหมำย เครื่องมือและประโยชน์ที่จะได้รับ
จำกกำรจัดกำรควำมรู้
3. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ เพื่อทำหน้ำที่กำหนดนโยบำย กำกับดูแล
ดำเนินกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรควำมรู้และผลักดันให้มีกำรจัดกำรควำมรู้ในฝ่ำย/ งำน/ หน่วย
โดยองค์ประกอบของคณะกรรมกำรประกอบด้วย ประธำนคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ (Chief
knowledge officer: CKO) มำจำกตัวแทนผู้บริหำรระดับสูงทำหน้ำที่ผลักดันนโยบำย คณะกรรมกำร
มำจำกหัวหน้ำฝ่ำยห้องสมุดและสำรนิเทศทุกฝ่ำยและประธำนชุมชนแนวปฏิบัติทุกชุมชน
4. จัดตั้งชุมชนแนวปฏิบัติ (Community of practices-CoPs.) ชุมชนแนวปฏิบัติของ
สำนักหอสมุดเกิดขึ้นจำกกำรรวมกลุ่มของผู้ทสี่ นใจและปฏิบัติงำนในหน้ำที่คล้ำยกัน โดยในระยะ
เริ่มแรกของกำรดำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ในปี 2549 มีกำรจดทะเบียนจัดตั้งชุมชนแนวปฏิบัติจำนวน
6 ชุมชน และมีกำรจัดกำรควำมรู้ในเรื่องที่ง่ำย ๆ ใกล้ตัวที่กลุ่มสนใจ ปัจจุบันกำรจัดกำรควำมรู้เป็น
เครื่องมือที่ใช้พัฒนำงำนทีป่ ระสำนไปกับเนื้องำนประจำ ดังนั้น แต่ละชุมชนที่จัดตั้งขึ้นจะรวมกลุ่มกัน
เพื่อจัดกำรควำมรู้ในเรื่องที่สำคัญ ๆ ที่เป็นควำมรู้ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ส่งผลต่อผู้ใช้บริกำรและเกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ในปี 2561 มีชุมชนแนวปฏิบัติจำนวน 8 ชุมชน

5. สร้างกระบวนการจัดการความรู้ของสานักหอสมุด ในระยะแรกของกำรจัดกำร
ควำมรู้สำนักหอสมุดได้นำโมเดลปลำทู (TUNA model) เป็นแนวทำงในกำรดำเนินกำรจัดกำรควำมรู้
โดยมีกำรจัดทำวิสัยทัศน์กำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge vision-KV) กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือ
กำรแบ่งปันควำมรู้ (Knowledge sharing-KS) และกำรสร้ำงขุม/ คลังควำมรู้ (Knowledge assetsKA) ที่ได้จำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งเป็นกระบวนกำรสกัดควำมรู้จำกบุคลำกรในองค์กร และได้นำ
หลักวงจรคุณภำพเดมมิ่ง PDCA มำใช้ในกำรจัดกำรควำมรู้ เพื่อให้กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้เกิด
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลต่อเป้ำหมำยของกำรพัฒนำสำนักหอสมุด ตำมภำพ ดังนี้
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ภำพที่ 1 กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้
1. กาหนดประเด็นความรู้ เป้าหมายการจัดการความรู้และกาหนดบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้ประจาปีการศึกษา ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สำนักหอสมุดและ
กลยุทธ์ที่ทบทวนในปีงบประมำณนั้น ๆ และแจ้งให้ชุมชนแนวปฏิบัติทรำบ
2. จัดทาแผนการจัดการความรู้ของสานักหอสมุด ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยเชิง
ยุทธศำสตร์ของแผนยุทธศำสตร์ของสำนักหอสมุด โดยในปี 2561 สำนักหอสมุดได้กำหนดให้
กำรจัดกำรควำมรู้ (KM) เป็นแผนงำนสำคัญของยุทธศำสตร์ที่ 3: บริหำรจัดกำรเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่
ควำมยั่งยืน กลยุทธ์ที่ 1 บริหำรจัดกำรให้ทันต่อควำมเปลี่ยนแปลง มีกำรวำงแผนกำหนดแนวทำง
กำรจัดกิจกรรม ดังต่อไปนี้
2.1 กิจกรรมชุมชนแนวปฏิบัติ เพื่อกำหนดองค์ควำมรู้ที่ชุมชนแนวปฏิบัติจะดำเนินกำร
จัดกำรควำมรู้ให้สอดคล้องกับประเด็นควำมรู้ ตำมที่คณะกรรมกำรจัดกำรองค์ควำมรู้กำหนด รวมทั้ง
กำหนดกิจกรรม เป้ำหมำยกำรดำเนินงำน และผลที่คำดว่ำจะได้รับ

2.2 กิจกรรมพุธสุนทรียเสวนำ เพื่อเป็นเวทีในกำรเติมเต็มควำมรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำงำน พัฒนำคน ที่สอดคล้องกับประเด็นควำมรู้ ตำมที่คณะกรรมกำร
จัดกำรองค์ควำมรู้กำหนด โดยจัดกิจกรรมทุก 2 เดือน ในช่วงบ่ำยของวันพุธ
3. จัดทาแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ของชุมชนแนวปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับ
ประเด็นควำมรู้และเป้ำหมำยกำรจัดกำรควำมรู้ที่คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้กำหนดในปีนั้น ๆ
โดยใช้กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ 5 กระบวนกำร ในกำรวำงแผนกิจกรรมของชุมชนแนวปฏิบัติ ดังนี้
3.1 กำรบ่งชี้ควำมรู้ กำรกำหนดประเด็นควำมรู้ เป้ำหมำยกำรจัดกำรควำมรู้ และ
บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่จะพัฒนำควำมรู้ประจำปี โดยให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สำนักหอสมุด
3.2 กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้ ประกอบด้วย
3.2.1 กำรรักษำควำมรู้ในองค์กรและนอกองค์กร คือ ควำมรู้ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ที่ฝังลึกอยู่ในตัวบุคลำกรซึ่งเป็นประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญเฉพำะบุคคลและควำมรู้ที่เป็น
ภูมิปัญญำท้องถิ่นที่มีอยู่ในตัวผู้รู้ในด้ำนต่ำง ๆ ในท้องถิ่นภำคเหนือ
3.2.2 กำรสร้ำงควำมรู้ใหม่ เป็นควำมรู้ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนที่ยังไม่มีแนวปฏิบัติ
มำก่อน เช่น แนวทำงกำรให้บริกำรใหม่ นวัตกรรมกำรบริกำรที่ตอบสนองต่อผู้ใช้ในยุคปัจจุบัน
3.2.3 แสวงหำควำมรู้จำกภำยนอก เพื่อนำควำมรู้มำใช้ในกำรปฏิบัติงำนและ
ให้บริกำร เช่น กำรส่งบุคลำกรเข้ำร่วมประชุม/ สัมมนำ/ อบรม ในหัวข้อที่ตรงกับประเด็นควำมรู้
ที่สำนักหอสมุดต้องกำรให้บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำ
3.3 กำรแบ่งปัน และแลกเปลี่ยนควำมรู้ เป็นกระบวนกำรจัดกิจกรรมกำรจัดกำร
ควำมรู้ที่ก่อให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงผู้เข้ำร่วมกิจกรรมกำรเรียนรู้
ผ่ำนกิจกรรม 3 รูปแบบ คือ กิจกรรมชุมชนแนวปฏิบัติ กิจกรรมพุธสุนทรียเสวนำ และกำรจัดกิจกรรม
KM Day
3.4 กำรจัดเก็บควำมรู้ เป็นกำรรวบรวมควำมรู้และจัดเก็บควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกำร
ควำมรู้ผ่ำนกิจกรรมต่ำง ๆ ไว้อย่ำงเป็นระบบ โดยเผยแพร่เป็นลำยลักษณ์อักษรไว้ในเว็บไซต์ CMUL
KM Corner
3.5 กำรเรียนรู้ มีกำรนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรถอดบทเรียนจำกกำรจัดกำรควำมรู้ไป
ประยุกต์หรือบูรณำกำรใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง
4. จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ตามแผนที่กาหนด มีกำรจัดกิจกรรม 3 รูปแบบ ดังนี้
4.1 กิจกรรมชุมชนแนวปฏิบัติ เป็นกำรจัดกิจกรรมของแต่ละชุมชนแนวปฏิบัติโดยจะ
ดำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ให้สอดคล้องกับประเด็นควำมรู้ตำมที่คณะกรรมกำรจัดกำรองค์ควำมรู้
กำหนด เป็นกำรส่งเสริมให้มีบรรยำกำศและวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ภำยในสำนักหอสมุดอย่ำงต่อเนื่อง
4.2 กิจกรรมพุธสุนทรียเสวนำ เป็นเวทีในกำรเติมเต็มควำมรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำงำน พัฒนำคน ตำมประเด็นควำมรู้ที่คณะกรรมกำรจัดกำร
องค์ควำมรู้กำหนด โดยจัดกิจกรรมในช่วงบ่ำยของวันพุธที่ 3 ของเดือน เวลำ 13.30-16.30 น.
เป็นประจำทุก 2 เดือน
4.3 กิจกรรม KM Day เป็นกิจกรรมที่จัดปีละ 1 ครั้ง เริ่มตั้งแต่ปี 2550 เพื่อเป็นเวที
นำเสนอผลกำรดำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ในรอบปีที่ผ่ำนมำ โดยมีกำรจัดนิทรรศกำรผลงำน

กำรจัดกำรควำมรู้ กำรจัดเสวนำ กำรบรรยำย กำรนำเสนอผลกำรดำเนินงำนของชุมชนแนวปฏิบัติ
กำรมอบรำงวัลและประกำศเกียรติคุณแก่บุคคลและชุมชนแนวปฏิบัติเพื่อเป็นกำรสร้ำงขวัญ กำลังใจ
และกำรตระหนักถึงคุณค่ำของกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
5. ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของสานักหอสมุด
มีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนในที่ประชุมคณะกรรมกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ทุก 2 เดือน
6. สกัดและรวบรวมองค์ความรู้ คณะกรรมกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ และคุณอำนวยของ
แต่ละชุมชนสกัดองค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ทุกรูปแบบเพื่อจัดเก็บเป็น
องค์ควำมรู้ขององค์กร
7. เผยแพร่องค์ความรู้ มีกำรนำองค์ควำมรู้ที่ได้เผยแพร่เพื่อให้บุคลำกรในองค์กรได้นำ
ควำมรู้มำใช้ในกำรพัฒนำงำนและกระจำยควำมรู้สู่ชุมชนและสังคมเพื่อนำควำมรู้ไปต่อยอดและสร้ำง
องค์ควำมรู้ใหม่ โดยเผยแพร่ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ดังนี้
7.1 กำรนำเสนอผลงำน
7.1.1 กำรนำเสนอผลงำนกำรจัดกำรควำมรู้ในงำนวัน KM day ของสำนักหอสมุด
มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลกำรดำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ในรอบปีที่ผ่ำนมำ โดยมีกำรจัด
นิทรรศกำร กำรจัดเสวนำ กำรบรรยำย กำรนำเสนอผลกำรดำเนินงำนของชุมชนแนวปฏิบัติ กำรมอบ
รำงวัลและประกำศเกียรติคุณแก่บุคคลและชุมชนแนวปฏิบัติเพื่อเป็นกำรสร้ำงขวัญ กำลังใจและ
กำรตระหนักถึงคุณค่ำของกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งเป็นเวทีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำง
หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย ตลอดจนห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็น
กำรขยำยผลกำรจัดกำรควำมรู้ให้รู้จักกว้ำงขวำงมำกขึ้นโดยมุ่งหวังกำรปฏิบัติเพื่อพัฒนำงำน
พัฒนำคน และพัฒนำสำนักหอสมุดให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้และองค์กรแห่งกำรแบ่งปันที่ยั่งยืน
ต่อไป
7.1.2 กำรนำเสนอผลงำนกำรจัดกำรควำมรู้ในงำนวันนวัตกรรมของสำนักหอสมุด
เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมที่ได้จำกกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ของสำนักหอสมุดเพื่อแบ่งปันสู่ชุมชนและ
สังคมนำไปต่อยอดสร้ำงควำมรู้ใหม่
7.1.3 กำรนำเสนอผลงำนกำรจัดกำรควำมรู้ในงำน CMU KM Day จัดโดย
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเวทีให้ส่วนงำนต่ำง ๆ ในมหำวิทยำลัยและหน่วยงำนเครือข่ำย มีโอกำส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงำนที่ได้จำกกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ โดยสำนักหอสมุดคัดเลือก
ผลงำนที่ได้จำกกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ไปนำเสนอเพื่อเผยแพร่องค์ควำมรู้ให้แก่ชุมชนใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก
7.1.4 กำรนำเสนอผลงำนกำรจัดกำรควำมรู้ในงำนประชุมวิชำกำรทั้งในและ
ต่ำงประเทศ โดยสำนักหอสมุดได้นำผลงำนที่ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ไปนำเสนอในงำนประชุม
วิชำกำรทั้งในและต่ำงประเทศ เช่น กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ PULINET กำรประชุมสภำ
บรรณำรักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Congress of Southeast Asian Librarians: CONSAL)
เป็นต้น

7.2 กำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ในเว็บไซต์สำนักหอสมุด เพื่อให้ชุมชนและสังคมนำควำมรู้
ไปใช้และต่อยอดเป็นองค์ควำมรู้ใหม่ (http://library.cmu.ac.th, http://kmcorner.lib.cmu.
ac.th/kmcorner, http://library.cmu.ac.th/ntic)
8. ประเมินผลการจัดการความรู้ประจาปี ประเมินผลในภำพรวมของกิจกรรมกำรจัดกำร
ควำมรู้ประจำปี โดยใช้แบบสอบถำมในกำรวัดผลกำรเรียนรู้ในด้ำนควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่มีต่อ
กำรดำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ของสำนักหอสมุด กำรจัดกิจกรรมพุธสุนทรียเสวนำ กำรนำควำมรู้
ไปใช้ประโยชน์ และกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ผ่ำนเว็บไซต์ CMUL KM Corner
9. การพัฒนาการดาเนินงานการจัดการความรู้ในปีต่อไป นำผลจำกกำรประเมินและ
ข้อเสนอแนะกำรจัดกำรควำมรู้มำพัฒนำเพื่อเป็นแนวทำงในกำรจัดกำรควำมรู้ปีต่อไป
สรุปผล อภิปรายผล ขอเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
สรุปและอภิปรายผล
ผลจำกกำรดำเนินกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อพัฒนำสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ให้เป็น
องค์กรแห่งกำรเรียนรู้และกำรแบ่งปัน ตั้งแต่ปี 2549 ถึงปัจจุบัน มีดังนี้
1. ได้รูปแบบกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ของสำนักหอสมุดมหำวิทยำลัยเชียงใหม่

ภำพที่ 2 รูปแบบกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ของสำนักหอสมุดมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
กำรจัดกำรควำมรู้ตำมกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ดังกล่ำวข้ำงต้น สำมำรถใช้ผล
กำรดำเนินงำนเป็นข้อมูลในกำรรำยงำนผลงำนดำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรตรวจสอบและ

ประเมินคุณภำพกำรศึกษำจำกหน่วยงำนด้ำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำทั้งภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เช่น เกณฑ์มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำด้ำนกำรพัฒนำหน่วยงำนสู่สถำบัน
กำรเรียนรู้ (สมศ.) คำรับรองกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน (กพร.) และเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพื่อ
กำรดำเนินกำรที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence-EdPEx) เป็นต้น
2. มีกำรจัดเก็บควำมรู้และเผยแพร่องค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ผ่ำนกิจกรรม
ต่ำง ๆ ไว้อย่ำงเป็นระบบ เผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์สำนักหอสมุด http://kmcorner.lib.cmu.ac.th
องค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ตั้งแต่เริ่มดำเนินกำรจนถึงปัจจุบันมีจำนวนมำกกว่ำ
50 องค์ควำมรู้ ซึ่งเป็นองค์ควำมรู้ที่จำเป็นที่ใช้ในกำรพัฒนำงำนของสำนักหอสมุดให้บรรลุเป้ำหมำย
เชิงยุทธศำสตร์ตำมประเด็นควำมรู้ที่ได้กำหนด เช่น
เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์
มีทรัพยำกร
สำรสนเทศที่
สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำร
มีกำรใช้อย่ำง
คุ้มค่ำ เข้ำถึงได้
อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
และสนับสนุน
กำรเรียนรู้และ
กำรวิจัย
- บริกำรที่มี
คุณภำพและ
เสริมสร้ำงกำร
เรียนรู้และกำรวิจัย
- เป็นคลังควำมรู้
ล้ำนนำที่สนับสนุน
ยุทธศำสตร์เชิงรุก
ของมหำวิทยำลัย

ประเด็นความรู้ที่
กาหนด
1. พัฒนำทรัพยำกร 1. กำรจัดกำร
สำรสนเทศสนับสนุน ทรัพยำกร
กำรผลิตบัณฑิตและ สำรสนเทศอย่ำงมี
กำรวิจัย
ประสิทธิภำพ
2. เพิ่ม
ประสิทธิภำพกำร
เข้ำถึงสำรสนเทศ
กลยุทธ์

1. สนับสนุน
กำรผลิตผลงำนวิจัย
และจัดบริกำร
สำรสนเทศเพื่อกำร
วิจัย
2. ส่งเสริมกำรใช้
สำรสนเทศ
3. ส่งเสริมกำรใช้
สำรสนเทศล้ำนนำ

2. กำรบริกำร
และส่งเสริมกำรใช้
ทรัพยำกร
สำรสนเทศ

องค์ความรู้

ประโยชน์

1. กำรวิเครำะห์
ควำมสอดคล้องของเนื้อหำ
ทรัพยำกรสำรสนเทศกับ
กระบวนวิชำเรียนในกลุ่ม
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี
2. กำรจัดกำรหนังสือที่มี
กำรใช้น้อย

มีแนวทำงใน
กำรบริหำรจัดกำร
และกำรพัฒนำ
ทรัพยำกร
สำรสนเทศของ
ห้องสมุดให้มี
ประสิทธิภำพ
ยิ่งขึ้น

1. กำรจัดบริกำรสนับสนุน
กำรวิจัย
2. กำรสืบค้นฐำนข้อมูล
Citation Database และ
ฐำนข้อมูลประเมินคุณภำพ
วำรสำรเพื่อบริกำรสนับสนุน
กำร
3. Library Course
Online: เรียนได้ทุกที่
ทุกเวลำ
4. รูปแบบกำรให้บริกำร
สำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อกำรวิจัย
5. กำรดำเนินงำนเกี่ยวกับ
กำรจัดทำฐำนข้อมูลท้องถิ่น
ภำคเหนือและกำรให้บริกำร

ทำให้เกิด
แนวปฏิบัติใน
กำรผลิตบริกำร
ใหม่เพื่อสนับสนุน
กำรผลิตผล
งำนวิจยั และ
จัดบริกำร
สำรสนเทศ
เพื่อกำรวิจัย
ตอบสนองต่อ
เป้ำหมำยเชิง
ยุทธศำสตร์ของ
สำนักหอสมุดเพื่อ
มุ่งสู่กำรบริกำร
ที่เป็นเลิศ

เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์
บริกำรที่มีคณ
ุ ภำพ
และเสริมสร้ำง
กำรเรียนรู้และ
กำรวิจัย

ประเด็นความรู้ที่
กาหนด
1. พัฒนำนวัตกรรม 3. กำรใช้
บริกำรที่ตอบสนอง เทคโนโลยี
ควำมต้องกำรของ สำรสนเทศเพื่อ
ผู้ใช้บริกำร
สนับสนุน
กำรปฏิบัติงำน
กลยุทธ์

เป็นองค์กร
1. บริหำรจัดกำร
4. กำรบริหำร
ที่สำมำรถปรับตัว อย่ำงมีประสิทธิภำพ จัดกำรอย่ำงมี
ได้ทันต่อ
ประสิทธิภำพ
ควำมเปลีย่ นแปลง

องค์ความรู้

ประโยชน์

1. กำรสร้ำงสื่อกำรเรียนรู้
แบบอิเล็กทรอนิกส์
2. กำรพัฒนำ ROBOT
สำหรับใช้งำนในห้องสมุด
3. กำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศในกำรสำรวจ
หนังสือ
4. กำรผลิต e-Books
เพื่อแนะนำบริกำร
5. กำรให้บริกำรสำรสนเทศ
ดิจิทัล ผ่ำน Mobile
Application ของ
สำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
1. กำรบริหำรจัดกำรระบบ
ฐำนข้อมูลงบประมำณและ
กำรเงินสำนักหอสมุด
(CMUL e-Budget)
2. กำรใช้ระบบ CMU
e-Document ในกำรแจ้ง
เวียนเอกสำร

เกิดนวัตกรรม
ที่สนับสนุน
กำรดำเนินงำน
และกำรให้บริกำร
ที่ตอบสนอง
ควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้บริกำร

จานวนองค์ความรู้ของสานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวนองค์ควำมรู้
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ภำพที่ 3 กรำฟแสดงจำนวนองค์ควำมรู้ตั้งแต่ปี 2550-2561

ได้เครื่องมือ
สนับสนุน
กำรปฏิบัติงำน
เพื่อตอบสนอง
กำรบริหำรจัดกำร
สำนักหอสมุด
อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

เนื้อหาขององค์ความรู้
ด้ำนกำรพัฒนำทักษะ
กำรทำงำนของ
บุคลำกร
3%

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
5%
ด้ำนกำรจัดกำร
ทรัพยำกรสำรสนเทศ
28%

ด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีฯ
เพื่อสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำน
22%
ด้ำนกำรบริกำรและ
ส่งเสริมกำรใช้
ทรัพยำกรสำรสนเทศ
42%

ภำพที่ 4 กรำฟแสดงเนื้อหำขององค์ควำมรู้ตั้งแต่ปี 2550-2561
ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จที่ทำให้เกิดองค์ควำมรู้จำนวนมำกและมีเนื้อหำที่ครอบคลุมภำรกิจ
หลักของสำนักหอสมุด เกิดจำกกำรที่สำนักหอสมุดกำหนดให้กำรจัดกำรควำมรู้เป็นแผนงำนที่สำคัญ
และมีกำรกำหนดประเด็นควำมรู้ที่ชัดเจนในแต่ละปี รวมทั้งสำนักหอสมุดมีกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้
ที่เป็นระบบ และชุมชนแนวปฏิบัติทุกชุมชนมีควำมเข้มแข็งในกำรดำเนินกิจกรรมให้สำเร็จลุล่วงทำให้
เกิดองค์ควำมรู้ตำมแผนงำนที่ได้กำหนดไว้
ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในกำรสร้ำงองค์ควำมรู้เนื่องจำกห้องสมุดเป็นหน่วยงำนให้บริกำร
ซึ่งบุคลำกรที่เป็นผู้ที่มีควำมรู้ฝังลึก (Tacit knowledge) ไม่สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมกำรจัดกำร
ควำมรู้ได้พร้อมเพรียงกัน ทำให้องค์ควำมรู้ที่ได้รับอำจจะไม่สมบูรณ์ครบถ้วน
ตัวอย่างองค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการจัดการความรู้เรื่อง Library Course
Online: เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา เป็นนวัตกรรมด้ำนบริกำรที่สำนักหอสมุดนำไปใช้ในกำรสอนกำรรู้
สำรสนเทศด้วยระบบออนไลน์ที่ผู้เรียนสำมำรถเลือกเรียนเนื้อหำได้ตำมควำมต้องกำร เรียนได้ทุกที่
ทุกเวลำ สำมำรถทบทวนควำมรู้ และเข้ำเรียนในบทเรียนออนไลน์ใหม่ได้อย่ำงไม่จำกัด แสดงให้เห็น
บทบำทและภำพลักษณ์ของบรรณำรักษ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจำกผู้สอนเป็นโค้ชในกำรเรียนรู้ องค์ควำมรู้
ดังกล่ำว มีกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ตำมภำพที่แสดงนี้

1.กำรบ่งชี้ควำมรู้

• เลือกประเด็นควำมรู้ด้ำนกำรบริกำรและส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ ซึ่งเป็นประเด็น
ควำมรู้ที่คณะกรรมกำรจัดกำรองค์ควำมรู้กำหนดในแต่ละปี
• กำหนดองค์ควำมรู้ที่จำเป็น เรื่อง Library Course Online : เรียนได้ทุกที่ทุกเวลำ

2.กำรสร้ำงและ
แสวงหำควำมรู้

• กำรศึกษำทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำหลักสูตรกำรสอนออนไลน์
• กำรพัฒนำหลักสูตรออนไลน์กำรสืบค้นข้อมูลทำงวิชำกำร ตำมทฤษฏี ADDIE Model 5
ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นวิเครำะห์ ขั้นกำรออกแบบ ขั้นกำรพัฒนำ ขั้นกำรนำไปดำเนินกำร ขั้นกำร
ประเมินผล

3.กำรแบ่งปันและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

• จัดกิจกรรมเติมเต็มและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงรรณำรักษ์ที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะ
สำขำวิชำ มีประสบกำรณ์และสอนเรื่องดังกล่ำวมำอย่ำงต่อเนื่อ จำนวน 7 หลักสูตร ได้แก่
Turnitin, Scopus Citations Search, Web of Science Citations Search, TCI Citation
Search, WorldCat, EndNote X8, Zotero

4. กำรจัดเก็บควำมรู้

• จัดเก็บองค์ควำมรู้และให้บริกำรบน Cloud เว็บไซต์http://cloud.lib.cmu.ac.th/onlinecourse/
• เผยแพร่ ส่งเสริม และประชำสัมพันธ์ให้มีกำรใช้งำน ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ได้แก่ กำรนำเสนอใน
เวทีระดับมหำวิทยำลัย ระดับประเทศ และระดับนำนำชำติ รวมทั้งเปิดโอกำสให้หน่วยงำนที่
สนใจนำไปใช้งำนได้

5. กำรเรียนรู้

• ประเมินผลและนำข้อเสนอแนะมำปรับปรุงและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง

ภำพที่ 5 กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้เรื่อง Library Course Online : เรียนได้ทุกที่ทุกเวลำ

ภำพที่ 6 เว็บไซต์ Library Course Online
3. มีชุมชนแนวปฏิบัติ (Community of practices- CoPs.) ที่เกิดจำกกำรรวมกลุ่มของ
ผู้ที่สนใจและปฏิบัติงำนในหน้ำที่เหมือนกัน ก่อให้เกิดกำรเติมเต็มควำมรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
เรื่องที่สนใจร่วมกัน ทั้งนี้แต่ละชุมชนแนวปฏิบัติที่ได้ดำเนินกำรสำเร็จได้องค์ควำมรู้ที่ต้องกำรแล้ว
สำมำรถยุบหรือก่อตั้งชุมชนใหม่เพื่อรวมกลุ่มผู้ที่สนใจสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ต่อไปได้ ซึ่งในปี 2561
มีจำนวนชุมชนแนวปฏิบัติทั้งสิ้นจำนวน 8 ชุมชน

4. บุคลำกรสำนักหอสมุดทั้งในห้องสมุดกลำงและห้องสมุดคณะฯ 20 แห่ง มีเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมพุธสุนทรียเสวนำ ซึง่ เป็นเวทีในกำรเติมเต็มควำมรู้และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำงำนที่สอดคล้องกับประเด็นควำมรู้ ตำมที่คณะกรรมกำรจัดกำร
องค์ควำมรู้กำหนด โดยจัดกิจกรรมในช่วงบ่ำยของวันพุธที่ 3 ของเดือน เวลำ 13.30-16.30 น.
เป็นประจำทุก 2 เดือน ทำให้กิจกรรมนี้ สำมำรถพัฒนำคน กล่ำวคือ บุคลำกรมีโอกำสเข้ำร่วม
กิจกรรมเพื่อเติมเต็มควำมรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อที่ตนเองสนใจหรือหัวข้อที่เกี่ยวกับงำน
ที่ตนเองรับผิดชอบ และนำควำมรู้และทักษะที่ได้มำใช้ในกำรพัฒนำงำน กำรทำงำนเป็นทีม และสร้ำง
วัฒนธรรมกำรเรียนรู้และแบ่งปันให้แก่บุคลำกรสำนักหอสมุด
5. กำรจัดกำรควำมรู้ของสำนักหอสมุดได้รับกำรยอมรับจำกหน่วยงำนทั้งภำยในและ
ภำยนอกมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ดังจะเห็นได้รำงวัลที่ได้รับจำกกำรนำเสนอผลงำนที่เกิดจำก
กำรจัดกำรควำมรู้ของบุคลำกร เช่น
5.1 รำงวัลวิธีปฏิบัติที่ดี (Best practice) ด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ประจำ
ปีกำรศึกษำ 2556 เรื่อง กำรพัฒนำส่วนงำนสู่สถำบันกำรเรียนรู้: วิธีปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้
ของสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ จัดโดยมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
5.2 รำงวัลกำรนำเสนอผลงำนด้วยวำจำดีเด่น ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสร้ำง
นวัตกรรม เรื่อง “กำรพัฒนำระบบให้บริกำรห้องสมุดบนเครือข่ำยเคลื่อนที่ CMUL AirPAC”
จำก งำน PULINET วิชำกำร ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557
5.3 รำงวัลจำกกำรนำเสนอผลงำนแบบโปสเตอร์ (Poster presentation) ประเภท
แนวปฏิบัติที่ดีในกำรจัดกำรควำมรู้ของส่วนงำน รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง "Library Course
Online: เรียนได้ทุกที่ทุกเวลำ" และรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง “Academic Journal
Publication Support Database” จำกงำน CMU KM Day ปี 2560
5.4 รำงวัลรองชนะเลิศ จำกกำรนำเสนอผลงำนแบบบรรยำย (Oral presentation)
ประเภทแนวปฏิบัติที่ดีในกำรจัดกำรควำมรู้ของส่วนงำน เรื่อง “กำรจัดกำรควำมรู้เพื่อพัฒนำบริกำร
สอนกำรรู้สำรสนเทศ” และรำงวัลชมเชย จำกกำรนำเสนอผลงำนแบบโปสเตอร์ (Poster
presentation) ประเภทกำรพัฒนำส่วนงำนสู่กำรเป็นองค์กรแห่งควำมสุข/ องค์กรสุขภำพ/ องค์กร
คุณธรรม เรื่อง “องค์กรสุขสันต์ (Happy Organization)” จำกงำน CMU KM Day ปี 2561
6. ผลกำรตรวจสอบและประเมินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในของสำนักหอสมุด
ด้ำนกำรพัฒนำส่วนงำนสู่สถำบันกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงให้สำนักหอสมุดเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ ได้รับ
คะแนนกำรประเมินในระดับดีมำก (5) เป็นประจำทุกปีกำรศึกษำ (CMU-QA)
7. มีกำรแบ่งปันและกระจำยควำมรู้สู่หน่วยงำนทั้งในและต่ำงประเทศ
7.1 กำรนำเสนอผลงำนที่ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ในงำนประชุมวิชำกำรทั้งในและ
ต่ำงประเทศ เช่น กำรนำเสนอผลงำนวิชำกำรด้วยวำจำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรม
เรื่อง “กำรพัฒนำระบบให้บริกำรห้องสมุดบนเครือข่ำยเคลื่อนที่ CMUL AirPAC” ในกำรประชุม
วิชำกำรระดับชำติ PULINET วิชำกำร ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 จ. พิษณุโลก ชกำรนำเสนอเรื่อง
"Development of online course for information literacy in field of health Sciences,
Chiang Mai University Library" ในกำรประชุมสภำบรรณำรักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ เป็นต้น
7.2 กำรเผยแพร่ประสบกำรณ์ด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้
7.2.1 กำรได้รับเชิญเป็นวิทยำกรบรรยำย และกำรเสวนำ ซึ่งสำนักหอสมุดได้รับ
กำรยอมรับให้เป็นหน่วยงำนที่เป็นต้นแบบของกำรจัดกำรควำมรู้ โดยประธำนคณะกรรมกำรจัดกำร
องค์ควำมรู้ (CKO) ได้รับเชิญให้เป็นวิทยำกรให้ควำมรู้ และแบ่งปันประสบกำรณ์กำรจัดกำรควำมรู้
ของสำนักหอสมุดทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยอย่ำงต่อเนื่อง เช่น มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ศูนย์ลำปำง มหำวิทยำลัยแม่โจ้ เป็นต้น
7.2.2 เป็นสถำนทีใ่ ห้กำรศึกษำดูงำนด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้แก่หน่วยงำนภำยนอก
เช่น สำนักพระรำชวัง สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ สำนักบรรณสำรสนเทศ มหำวิทยำลัย
สุโขทัยธรรมำธิรำช สำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัย
ธรรมศำสตร์ สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยแม่โจ้ และศูนย์อนำมัยที่ 10 เชียงใหม่ เป็นต้น
8. ผลกำรประเมินกำรจัดกำรควำมรู้ของสำนักหอสมุดประจำปี 3 ปีย้อนหลัง ในภำพรวม
พบว่ำ บุคลำกรมีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรควำมรู้ ในระดับมำกถึงมำกที่สุด
ขอเสนอแนะ
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ดำเนินกำรจัดกำรควำมรู้มำอย่ำงต่อเนื่องเพื่อมุ่งสู่
กำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้และกำรแบ่งปัน อย่ำงไรก็ตำม สำนักหอสมุดยังไม่มีกำรกำหนดดัชนี
ชี้วัดควำมเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ เพื่อนำไปใช้ในกำรประเมินควำมเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้และ
แบ่งปันของสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เช่น องค์ควำมรู้ใหม่ในองค์กร กำรนำควำมรู้
ไปพัฒนำงำน กำรเรียนรู้ข้ำมสำยงำน จัดเก็บควำมรู้อย่ำงเป็นระบบ กำรสร้ำงนวัตกรรม เป็นต้น
การนาไปใช้ประโยชน
สำนักหอสมุดนำกำรจัดกำรควำมรู้มำใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำด้ำนต่ำง ๆ เพื่อไปสู่
กำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้และกำรแบ่งปัน ดังนี้
1. ด้านการพัฒนาบุคลากร กำรจัดกำรควำมรู้กระตุ้นให้บุคลำกรมีส่วนร่วม มีกำรทำงำน
เป็นทีมเห็นได้จำกกำรรวมตัวกันจัดตั้งชุมชนแนวปฏิบัติในกลุ่มบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในลักษณะ
เดียวกันและมีควำมสนใจเหมือนกัน ทำให้เกิดวิธีปฏิบัติที่ดีในกำรปฏิบัติงำน ก่อให้เกิดกำรพัฒนำ
ควำมรู้ ทักษะ และศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นระบบ สร้ำงเวทีให้เกิดกำรถ่ำยทอดควำมรู้
ซึ่งกันและกันภำยในองค์กรระหว่ำงบุคลำกรควบคู่กับกำรรับควำมรู้จำกภำยนอก สำมำรถนำ
กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ตำมวงจรคุณภำพ PDCA ครบทั้งวงจร ไปใช้ในกำรปรับปรุง พัฒนำกำร
ปฏิบัติงำนของตนเองให้เกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิผล นำไปสู่กำรสร้ำงนวัตกรรมกำรให้บริกำรของ
สำนักหอสมุดได้อย่ำงต่อเนื่อง เช่น ห้องสมุดคณะเทคนิคกำรแพทย์ ได้นำควำมรู้จำกกำรจัดกำร
ควำมรู้ เรื่อง บริกำรนำส่งเอกสำรระหว่ำงห้องสมุดภำยในมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (Document
Delivery: D.D.) ที่เป็นเลิศ ไปต่อยอดโดยกำรพัฒนำโปรแกรมระบบกำรบันทึกข้อมูลบริกำรนำส่ง
เอกสำรระหว่ำงห้องสมุดภำยในมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (Document Delivery: D.D.) และกำรจัดกำร
ควำมรู้ เรื่อง “กำรจัดกำรหนังสือที่มีกำรใช้น้อย” เป็นประเด็นควำมรู้ต่อยอดมำจำกหัวข้อกำรจัด

กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ของชุมชนแนวปฏิบัติฝ่ำยห้องสมุดและสำรนิเทศสำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
และชุมชนแนวปฏิบัติฝ่ำยห้องสมุดและสำรนิเทศสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง “กำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรสำรวจหนังสือ” ทำให้มีวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ร่วมกันและเสริมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงบุคลำกรผู้ร่วมงำน
2. ด้านการพัฒนางาน มีกำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนที่สำคัญซึ่งส่งผลให้
ผู้ใช้บริกำรห้องสมุดได้รับบริกำรที่เป็นเลิศ เช่น กำรจัดกำรควำมรู้เรื่อง “ทบทวนกำรให้บริกำรของ
ห้องสมุด” “กำรบริกำรสนับสนุนกำรวิจัยและบริกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้” และ
“Library Course Online: เรียนได้ทุกที่ทุกเวลำ” เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในกำรให้บริกำรร่วมกันของ
ห้องสมุดกลำงและห้องสมุดคณะ ทำให้เกิดกำรทำงำนข้ำมสำยงำนระหว่ำงบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนใน
ฝ่ำย/ งำน/ หน่วยของสำนักหอสมุด มีกำรปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำนก่อให้เกิด
กำรทำงำนแบบบูรณำกำรในทุก ๆ ด้ำนอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนให้สำนักหอสมุด
พัฒนำกำรดำเนินงำนให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ก่อให้เกิดเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ที่ยั่งยืนต่อไป
3. ด้านการพัฒนาองค์กร สำนักหอสมุดมีองค์ควำมรู้ที่เกิดจำกกำรจัดกำรควำมรู้ ทำให้
สำมำรถรักษำองค์ควำมรู้ที่สำคัญขององค์กรให้คงอยู่ รวมทั้งมีกำรนำควำมรู้ไปต่อยอดให้เกิด
องค์ควำมรู้ใหม่ ๆ ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้บริกำรและผู้ปฏิบัติงำน ซึ่งนับว่ำ
เป็นกลไกขับเคลื่อนที่ส่งผลให้สำนักหอสมุดเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ และสนับสนุน ส่งเสริมให้
มหำวิทยำลัยก้ำวไปสู่กำรเป็นองค์กรแห่งควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร โดยตั้งแต่เริ่มดำเนินกำรตั้งแต่
ปี 2549 จนถึงปัจจุบันมีองค์ควำมรู้สำคัญ ๆ ที่เกิดจำกกำรจัดกำรควำมรู้ มำกกว่ำ 50 องค์ควำมรู้
เช่น องค์ควำมรู้กำรจัดกำรหนังสือที่มีกำรใช้น้อย กำรผลิต e-Books เพื่อแนะนำบริกำร กำรสร้ำง
สื่อกำรเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) กำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลงบประมำณและ
กำรเงินสำนักหอสมุด (CMUL e-Budget) กำรสืบค้นฐำนข้อมูล Citation database และฐำนข้อมูล
ประเมินคุณภำพวำรสำรเพื่อบริกำรสนับสนุนกำรตีพิมพ์ผลงำนทำงวิชำกำร เป็นต้น
4. ด้านการพัฒนาสังคม นอกจำกกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อรักษำองค์ควำมรู้ภำยในของ
สำนักหอสมุดแล้ว ในบทบำทของกำรเป็นศูนย์กำรเรียนรู้เพื่อสนับสนุนควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรของ
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่และชุมชนภำคเหนือ สำนักหอสมุดยังคำนึงถึงกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อรักษำ
องค์ควำมรู้ที่เป็นภูมิปัญญำท้องถิ่นไว้ให้แก่คนรุ่นหลัง รวมถึงเปิดโอกำสให้หน่วยงำนและชุมชนได้ใช้
ควำมรู้ที่จัดเก็บไปต่อยอด เช่น ควำมรู้เกี่ยวกับอำหำรพื้นบ้ำนล้ำนนำ เพลงล้ำนนำ ภำพล้ำนนำ
ในอดีต เป็นต้น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้ของสังคมโดยรวม และพัฒนำไปสู่สังคมแห่ง
กำรเรียนรู้ที่ยั่งยืนต่อไป
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