
หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
(Measurement, Analysis, and Knowledge Management) 

 

4.1 การวัด การวิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการของส านักวิทยบริการฯ (Measurement, 
Analysis, and Improvement of Organizational Performance) 
 

4.1ก. การวัดผลการด าเนินงาน (Performance Measurement) 
 4.1ก.(1) ตัววัดผลการด าเนินการ (Performance Measures) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.1ก(1) การวัด วิเคราะห์ ผลการด าเนินงานของส านักวิทยบริการฯ 
 

 ส านักวิทยบริการฯ มีวิธีการติดตามข้อมูลและสารสนเทศของการปฏิบัติงานประจ าวันและการ
ด าเนินการ มีวิธีการเลือกการวัด โดยจ าแนกการวัดออกเป็น 2 ระดับได้แก่ 1) ระดับปฏิบัติการ 3 ด้าน คือ 
ด้านห้องสมุด  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านบริหารจัดการ โดยวัดจากความพึงใจ แล้วน าข้อมูลที่ได้ไป
ปรับปรุงการบริการตามพฤติกรรมของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2) ระดับกลยุทธ์ มีการน าวิสัยทัศน์
ของผู้บริหาร และเสียงของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  มาก าหนดตัวชี้วัดตามพันธกิจของส านักวิทย
บริการฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย และจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส านักวิทยบริการฯ มี
การตั้งค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ก าหนดผู้รับผิดชอบ และถ่ายถอดแผนปฏิบัติราชการ และติดตามผลการ
ด าเนินงานเสนอต่อการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและด าเนินงานประกันคุณภาพ ส านักวิทยบริการฯ 
เดือนละ 1 ครั้ง มีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งในรูปแบบเอกสาร และระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ส านักวิทย
บริการฯ พัฒนาขึ้น มีงานบริหารงานแผนปฏิบัติราชการ ก ากับติดตามผลการด าเนินการตามแผนการปฏิบัติ
ราชการ รอบ 6 เดือน และ12 เดือน มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อมหาวิทยาลัย ตามตารางท่ี 4.1ก(1) 
 
 
 



 
ตารางที่ 4.1ก(1) การวัด วิเคราะห์ ผลการด าเนินงานของส านักวิทยบริการฯ 
 

ระดับ การด าเนินการองค์กร 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัด ความถี่ ผลลัพธ ์

ระดับปฏิบัติการ ด้านห้องสมุด 1. จ านวนนวัตกรรมหรือคู่มือการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการท างาน 

1 เล่ม/ป ี 7.1ข 

2. จ านวนครั้งในการอบรมด้านความปลอดภัยของบุคลากร 1 ครั้ง/ปี  
3. ความผูกพันของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2 ครั้ง/ปี 7.2ก(2) 
4. ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจผู้ใช้บริการต่อการให้บริการ
ส านักวิทยบริการฯ 

  

ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบเครือข่าย 

2 ครั้ง/ปี 7.1ข 

2. ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจผู้ใช้บริการต่อการให้บริการ
ส านักวิทยบริการฯ 

2 ครั้ง/ปี  

ระดับกลยุทธ์ ด้านบริหารจัดการ 1. ร้อยละของจ านวนตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการที่บรรลุ
เป้าหมาย 

2 ครั้ง/ปี 7.5ข 

2. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของส านัก
วิทยบริการฯ 

2 ครั้ง/ปี 7.5ก 

3. ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจผู้ใช้บริการต่อการให้บริการ
ส านักวิทยบริการฯ 

2 ครั้ง/ปี 7.2 

4. ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรในส านักวิทยบริการฯ 1 ครั้ง/ปี 7.3 
 

4.1ก(2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Data) 
 ส านักวิทยบริการฯ มีวิธีการเลือกใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจากโครงร่างองค์กร ตารางที่ OP-2-1ก 
ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบโดยพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ พันธกิจของส านักวิทยบริการฯ 
มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ส านักวิทยบริการฯ เพ่ือ
พิจารณาข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 2 ด้าน 1) ด้านห้องสมุด ประกอบด้วยห้องสมุดสีเขียว ส านักงานสีเขียว และ2) 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย การจัดอันดับเว็บไซต์ (Ranking Web of Universities or 
Webometrics) ระดับความพร้อมวุฒิภาวะขององค์กรในการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล มาก าหนดค่าเป้าหมาย
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของส านักวิทยบริการฯ มีการถ่ายทอดลงสู่ผู้ปฏิบัติการ มีการประชุม
ติดตามความก้าวหน้า โดยใช้ผลการด าเนินงานมาเป็นข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจการบริหารจัดการและ
การวางแผนกลยุทธ์ในปีถัดไป   
 

4.1ก(3) ความคล่องตัวของการวัดผล (Measurement Agility)     
 ส านักวิทยบริการฯ มีความมั่นใจว่าระบบการวัดผลการด าเนินงานของส านักวิทยบริการฯ 
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกส านักวิทยบริการฯ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือที่ไม่ได้
คาดคิด และให้ข้อมูลที่ทันเวลา มีการปรับตัวโดยใช้กระบวนการ PDCA ในการติดตามผลการด าเนินงาน        
มีขั้นตอนการด าเนินงานการวัดผล ดังนี้ 1) สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรในวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
ส านักวิทยบริการฯ 2) ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน (OKRs) และการวัดผลการด าเนินงานร่วมกัน 3) การ
ปฏิบัติงานและการวัดผลการด าเนินงานได้ด าเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ 4) มีการประชุม



คณะกรรมการการประเมินหลังปฏิบัติงาน และ 5) มีการน าเสนอและประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน และ
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-2019)  ส านักวิทยบริการฯ มีการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ เช่น การบริการหนังสือเพ่ือการยืม 
ขยายวันก าหนดส่งคืนหนังสือ กล่องโต้ตอบออนไลน์ การประชุมและอบรมในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือให้เกิด
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการตอบแบบสอบถามแบบออนไลน์ และให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สามารถแก้ไขได้ทันสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น ตามภาพท่ี 4.1ก(3) 

 
 

ภาพที่ 4.1ก(3) ความคล่องตัวของการวัดผล 
 
4.1ข การวิเคราะห์ และทบทวนผลการด าเนินงาน (Performance Analysis and Review) 
 ส านักวิทยบริการฯ มีการวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินงานและขีดความสามารถ โดยใช้
กระบวนการ PDCA  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1) Plan (แผน) มีแผนประกอบด้วยแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2) Do (ปฏิบัติตามแผน) มีการปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนด 3) Check (ตรวจสอบ
การปฏิบัติตามแผน) การติดตามรายเดือน รายไตรมาส ตามแผนการด าเนินงาน มีการรวบรวมผลการ
ด าเนินงานและรายงานต่อคณะกรรมการด าเนินงานและด าเนินงานประกันคุณภาพ ส านักวิทยบริการฯ 4) 
Action (ปรับปรุงแก้ไข) น าผลที่ได้จากการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ มาปรับปรุงการด าเนินงาน คิดค้น
และพัฒนาระบบเพื่อสร้างนวัตกรรม การให้บริการ 

ผู้อ านวยการ และผู้บริหาร ส านักวิทยบริการฯ น าผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ            
มาทบทวน นโยบาย พันธกิจ ค่าเป้าหมาย เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการในปีถัดไป ตามภาพท่ี 4.1ข 
 
 
 
 
 



 
 

ภาพที่ 4.1ข การวิเคราะห์ และทบทวนผลการด าเนินงาน 
  

4.1ค. การปรับปรุงผลการด าเนินการ (Performance Improvement) 
 4.1ค(1) ผลการด าเนินการในอนาคต (Future Performance)  
 ส านักวิทยบริการฯ ใช้ผลการทบทวนผลการด าเนินการข้อมูลเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันที่ส าคัญ          
เพ่ือคาดการณ์ผลการด าเนินงานของส านักวิทยบริการฯ โดยน ามาจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี และ
พิจารณาข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 2 ด้าน 1) ด้านห้องสมุด ประกอบด้วยห้องสมุดสีเขียวและส านักงานสีเขียว 
คาดการณ์ว่าผลการด าเนินงานในอนาคตเพ่ือรักษามาตรฐานและยกระดับการเป็นต้นแบบการด าเนินการ 2) 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้ วย การจัดอันดับเว็บไซต์ (Ranking Web of Universities or 
Webometrics) คาดการณ์ว่าผลการด าเนินงานในอนาคตติดอันดับ Top 10 ของการจัดอันดับกลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ (38 แห่ง)  และระดับความพร้อมวุฒิภาวะขององค์กรในการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล 
คาดการณ์ว่าผลการด าเนินงานในอนาคต ระดับ 6 Smart Government 
 

  4.1ค(2) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการสร้างนวัตกรรม (Continuous Improvement 
and INNOVATION) 
 ส านักวิทยบริการฯ จัดล าดับความส าคัญของเรื่องที่ต้องปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และโอกาสในการ
สร้างนวัตกรรม โดยการน าความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย น ามา
ก าหนดเป้าหมายหรือวิธีการให้ปฏิบัติงานสอดคล้องกับความต้องการมากท่ีสุด ตามตารางท่ี 4.1ค(2) 
 
 
 

• ผู้รับผิดชอบด าเนินงานและสรุปผล
การด าเนินการ

• ผู้บริหารและคณะผู้รบัผิดชอบ
วิเคราะห์ทบทวนผลการ
ด าเนินงาน

• แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
• ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/

ตัวช้ีวัด
• ก าหนดผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลา

• ปรับปรุง/แก้ไขการด าเนินงานและ
พัฒนา เพื่อวางแผนต่อไป

Action

หาวิธีปรับปรุงแก้ไข
ปัญหา เพื่อวางแผน

ใหม่ให้ตรงตาม
เป้าหมายและคุณภาพ

งานที่วางไว้

Plan

วางแผน ประมวล
ข้อมูลส าคัญต่างๆ

เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ที่วางเอาไว้

Do

ลงมือท า ตามแผนที่
วางเอาไว้อย่างมีระบบ

และต่อเนื่อง และ
(ทดสอบ)

Check

ตรวจสอบวิเคราะห์
ประสิทธิภาพการ

ท างานและตรวจสอบ
ว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น



 
 

ตารางที่ 4.1ค(2) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการสร้างนวัตกรรม 
 

ประเด็นการพิจารณา ประเด็นการปรับปรุงและสร้างนวัตกรรม 
งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ การให้บริการในรูปแบบออนไลน์ 
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การจ าหน่ายหนังสือออก (Weeding) 
การประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร พัฒนารูปแบบและด าเนินการเชิงรุกในการสื่อสาร 
การประกันคุณภาพ พัฒนาฐานข้อมูลพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ 
การจัดการความรู้ สร้างกระบวนการจัดการความรู้ 
การปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงานภายในและมหาวิทยาลัยฯ วิธีพัฒนาชุดค าสั่งเว็บไซต์ที่มีมาตรฐานเดียวกัน 

 

4.2  การจัดการสารสนเทศ และการจัดการความรู้ (Information, and Knowledge Management) 
4.2ก. ข้อมูล และสารสนเทศ (Data and Information) 
 4.2ก(1) คุณภาพ (Quality) 
 ส านักวิทยบริการฯ มีวิธีการจัดการข้อมูลและสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอ่ืนๆ เพ่ือให้ได้
สารสนเทศที่แม่นย า ถูกต้อง เชื่อถือได้ พร้อมใช้งาน ทันเวลา ปลอดภัยเป็นความลับ โดยดูแลการเชื่อมต่อ
ข้อมูลและสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตให้พร้อมรับมือต่อการคุกคามใน
รูปแบบต่างๆ ด้วยการพัฒนาและดูแลระบบสารสนเทศองค์กร พัฒนาเว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ของส่วน
งาน ส ารองข้อมูลและสารสนเทศตามวันและเวลา ก าหนดสิทธิ์เข้าถึงและสารสนเทศผู้ใช้งาน ตรวจสอบทุกวัน
โดยเจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล ดังนี้ 
  มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้หน่วยงานซึ่งรับผิดชอบข้อมูลตรวจสอบข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ ทั้ง
ในรูปแบบของการรายงานผล และรับแจ้งปัญหาความผิดพลาดจากผู้ใช้ โดยมีส านักวิทยบริการฯ เป็นผู้พัฒนา
และรับผิดชอบหลัก ตามตารางที่ 4.2 
ตาราง 4.2ก(1) กระบวนการจัดการคุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศ 
 

ลักษณะข้อมลู ด้านห้องสมุด ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการบริหารจัดการ วิธีการจัดการข้อมูล 
ความแม่นย า ระบบการสืบค้น

ทรัพยากรห้องสมดุ (OPAC) 
ระบบยืนยันตัวบุคคล - ระบบบริหารการศึกษา 

- ระบบบริหารงบประมาณ
การเงินและการบัญชี (3D) 

- มีการก าหนดเงื่อนไข การ
บันทึกข้อมูลเข้าสูร่ะบบ 
- มีการฝึกอบรมผู้บันทึก
ข้อมูล ผู้ดูแลระบบ 
- มีการบันทึกข้อมูลตาม
เงื่อนไขตามมาตรฐาน  

ถูกต้อง เช่ือถือได้  ระบบการสืบค้น
ทรัพยากรห้องสมดุ (OPAC) 

ระบบบรหิารงบประมาณ
การเงินและการบัญชี (3D) 

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์

มีระบบเพื่อป้องกัน  การ
กรอกข้อมูลผิดพลาดและ
ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง ตาม
ร ะ เ บี ย บ  ม อ บ ห ม า ย
ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบ 

เป็นปัจจุบัน ระบบการสืบค้น
ทรัพยากรห้องสมดุ (OPAC) 

- ระบบบริหารจัดการเว็บไซต ์
- ระบบ Aru Mail 
- ARIT Line Bot 

- ระบบบริหารการศึกษา 
- ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์

- ผู้ใช้ระบบบันทึก  
- บันทึกข้อมูลเข้าระบบ  
- ผู้ดูแลระบบ เข้าตรวจสอบ
ข้อมูล 



ลักษณะข้อมลู ด้านห้องสมุด ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการบริหารจัดการ วิธีการจัดการข้อมูล 
ความปลอดภัย - ระบบยืนยันตัวบุคคล 

- ระบบส ารองข้อมูล 
- ระบบยืนยันตัวบุคคล 
- ระบบส ารองข้อมูล 

- ระบบยืนยันตัวบุคคล 
- ระบบส ารองข้อมูล 

- มีการก าหนดสิทธิ์ ในการ
เข้ าถึ งข้ อมู ล  ให้ กับผู้ ใ ช้      
ทุกคน ทุกระบบ 

 

4.2ก(2) ความพร้อมใช้ (Availability) 
 ส านักวิทยบริการฯ มีวิธีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศที่จ าเป็นให้พร้อมใช้งานในรูปแบบที่ใช้งานง่าย
และทันการณ์ รองรับการใช้งานของทุกกลุ่มผู้ใช้งาน สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงได้ทุกที่
และทุกเวลา โดยจ าแนกกลุ่มผู้ใช้ข้อมูลเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ 1) ลูกค้า 2) ส านักวิทยบริการฯ 3) ผู้ส่งมอบ 
พันธมิตร คู่ความร่วมมือ โดยส านักวิทยบริการฯ ท าการส ารวจและศึกษาความต้องการใช้ข้อมูลของแต่ละกลุ่ม
ที่ครอบคลุมข้อมูลที่ส าคัญ ดังนี้ 1) เอกสารที่เกี่ยวข้อง 2) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน 3) 
ข้อมูลและสถิติการใช้งาน 4) สอบถามความต้องการในการใช้ข้อมูลโดยตรง 5) ปฏิบัติงานร่วมกันเพ่ือการ
เรียนรู้การใช้ข้อมูล และ 6) รูปแบบ ประเภท และวัตถุประสงค์ของข้อมูลที่ใช้ประโยชน์ ข้อ 1 – 5 น ามาใช้ใน
การออกแบบระบบบริหารข้อมูลที่ตอบสนองความต้องการ ลดความซ้ าซ้อน และข้อ 6 ส าหรับการก าหนดสิทธิ์
ในการเข้าถึงข้อมูลและช่องทางการเข้าถึง รวมถึงน าข้อมูลสารสนเทศไปปรับปรุงระบบการให้บริการต่อไป  
 ปัจจุบัน ส านักวิทยบริการฯ ใช้มาตรการทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดการภัยคุกคามต่อความ
พร้อมใช้ข้อมูล (Data Availability) ดังนี้ 1) พัฒนาฐานข้อมูลต่างๆที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติการประจ าวันให้อยู่
ในระบบออนไลน์เพ่ือเปิดให้ผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา 2 ) ใช้งานเครื่องแม่ข่ายแบบ
เสมือน (Virtual Server) ท าให้สามารถย้ายเครื่องท าการเมื่อระบบเครือข่ายมีปัญหาได้ง่ายช่วยรักษาช่วงเวลา
ให้บริการ (System Server) อย่างมีประสิทธิภาพและส ารองข้อมูลได้ทุกวัน 3) มีการควบคุมระบบสารสนเทศ
อย่างสม่ าเสมอ โดยพิจารณาสถานการณ์ท างานของระบบเพื่อเฝ้าระวังสภาวะระบบล่ม (System Downtime) 
กับข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์เพ่ือตรวจสอบประวัติการน าเข้าข้อมูลได้ตลอดเวลา 4 ) ดูแลอุปกรณ์ที่ใช้ให้
พร้อมใช้งาน เพ่ือความมีเสถียรภาพของระบบโดยรวม 
 

4.2ข. ความรู้ของสถาบัน 
 4.2ข.(1) การจัดการความรู้ 
 ส านักวิทยบริการฯ  แต่งตั้งให้คณะกรรมการจัดการองค์ความรู้เป็นผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมและ
วิธีการในการด าเนินงานการจัดการความรู้ (KM) 7 ขั้นตอน ตามภาพที ่4.2ข(1)  ดังนี้ 1) การบ่งชี้ความรู้ค้นหา
ประเด็นที่ส าคัญ และมีประโยชน์ รอบด้านทั้งทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และห้ด้านห้องสมุด 2) การสร้าง
และแสวงหาความรู้  ความรู้ที่ได้จากตัวบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญและมีทักษะเสริมจากบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ทั้งทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านห้องสมุด – รูปแบบส านักวิทยบริการฯ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคคลผู้ปฏิบัติ- ประชุมแลกเปลี่ยนและการถ่ายทอด 3) การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ จัดความรู้
ประเภทเอกสาร คู่มือ หรือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4) การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ จัดเก็บ
ความรู้ในเว็บเพ็จ ที่สามารถค้นใช้ได้ง่ายและถูกต้องสมบูรณ์นอกจากการจัดท าสารบัญความรู้อย่างเป็นระบบ  
5) การเข้าถึงความรู้ ความรู้ที่ท าการจัดเก็บมีการเผยแพร่แบบสาธารณที่ทุกคนน าไปใช้งานได้  องค์กรต้องมี
วิธีการในการจัดเก็บและกระจายความรู้เพ่ือให้ผู้อ่ืนใช้ประโยชน์ได้  6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้  ส านัก
วิทยบริการฯ ท าการแบ่งปันความรู้ต่อบุคลากร และหน่วยงานอ่ืน โดยการจัดประชุมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และ 7) การเรียนรู้และใช้ประโยชน์ความรู้ เกิดประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อ
การท างาน และน าความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาและปรับปรุงองค์กร ตามภาพที่ 4.2ข(1) 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.2ข(1) การจัดการความรู้ 
 
 



ตามรางที่ 4.2ข(1) การจัดการความรู้ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ประชุมคร้ังท่ี/ ระยะเวลา กิจกรรม สาระส าคัญ 
ประชุมครั้งที่ 1 /2565 
วันท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ.2564  
เวลา 13.00 น ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง 
(ช้ัน 4) อาคารบรรณราชนครินทร ์
มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 19 คน 
 

1. การบ่งชี้ความรู้ 
* ค้นหาประเด็นที่ส าคญั และมีประโยชน์ รอบด้านท้ังทางฝ่าย IT และห้องสมดุ 
    ขั้นตอนนี้เป็นการค้นหาว่าองค์กรมีความรู้อะไรบ้าง รูปแบบใด อยู่ท่ีใคร และความรู้
อะไรที่องค์กรจ าเป็นต้องมี ท าให้องค์กรทราบว่าขาดความรู้อะไรบ้าง หรือการท าแผน
ที่ความรู้  ( Knowledge Mapping ) เพื่อหาว่าความรู้ใดมีความส าคัญส าหรับองค์กร 
แล้วจัดล าดับความส าคัญของความรู้เหล่านั้น เพื่อให้องค์กรวางขอบเขตของการจัดการ
ความรู้และสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

*สวท.ต้องการมีความรู้เกี่ยวกับอะไร?  
 สรุปประเด็นผลทีไ่ด้จากการเสนอแนะจากคณะกรรมการ KM สวท 2565    
คือ การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  (ARU Digital Workflow) ระดับ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
ประมวลแล้วงานที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุป มดีังนี ้
    1. การลงทะเบียนรับ – ส่งหนงัสือ 
    2. ปัญหาและการแก้ปญัหา 
       - การจัดรูปแบบ  แบบอักษร ระยะบรรทัด ตาราง 
       - เลขไทย เลขอารบิก 
     3. การลืมชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน 
     4. การลงความเห็นผิดช่อง 
     5. การลืมเสนอลงนาม 
     6. การแจ้งเตือนในการเสนอหนังสือ 
     7. การดูหัวข้อย้อนหลัง 
     8. การลงนามหนังสือแล้ว ให้ย้อนกลับไปเรื่องที่จะลงนามต่อไปโดยอัตโนมัติ 
 **และเรามคีวามรูเ้รื่องนั้นหรือยัง? 
มีอยู่แล้วแต่การปฏิบตัิการมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข 

ประชุมครั้งที่ 2/2565 
วันท่ี ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 
เวลา 13.00 น.  
ประชุมช่องทางออนไลน์ 
มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 21 คน 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้    
* ความรู้ที่ได้จากตัวบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญและมีทักษะเสรมิจากบุคลากรที่
ปฏิบัติงานท้ังทางด้าน IT และห้องสมุด  
- รูปแบบสวท.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคลผู้ปฏิบตั ิ
- ประชุมแลกเปลี่ยนและการถ่ายทอด การแนะน าการ 
หรือสอนงาน 
    จากแผนที่ความรู้ องค์กรจะทราบว่ามีความรู้ที่จ าเป็นต้องมีอยู่หรือไม่ ถ้ามีแล้ว
องค์กรก็จะต้องหาวิธีการในการดึงความรู้จากแหล่งต่างๆ ที่อาจอยู่กระจัดกระจายมา

ความรู้ของ สวท.อยู่ท่ีใคร?  
ได้มีการจัดประชุมให้คณะกรรมการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปญัหาการ
ปฏิบัติงานการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  (ARU Digital Workflow) 
ระดับผู้ปฏิบตัิงานและผู้บรหิาร 
  ในรูปแบบอะไร ? 
แสดงความคดิเห็น คนละ 5 นาที 
จะเอามาได้อย่างไร? 



ประชุมคร้ังท่ี/ ระยะเวลา กิจกรรม สาระส าคัญ 
รวมไว้เพื่อจัดท าเนื้อหาให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ส าหรับความรู้ที่
จ าเป็นต้องมีแต่ยังไม่มีนั้น องค์กรอาจสร้างความรู้จากความรู้เดิมที่มีอยู่ หรือน าความรู้
จากภายนอกองค์กรมาใช้ก็ได้ 
     ปัจจัยส าคัญที่ท าให้ขั้นตอนนี้ประสบความส าเร็จคือ บรรยากาศและวัฒนธรรม
ขององค์กรที่เอื้อให้บุคลากรกระตือรือร้นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อใช้
ในการสร้างความรู้ใหม่ๆ ตลอดเวลา นอกจากนี้ระบบสารสนเทศก็มีส่วนช่วยให้
บุคลากรสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกันได้รวดเร็วและการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ 
ๆ จากภายนอกก็ท าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

พร้อมท้ังมีแนวคิดแสดงความเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก ของแต่คณะ ส านัก 
และสถาบัน จึงได้มมีติของที่ประชุมให้เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงาน
ภายนอกในการประชุมครั้งท่ี 3 และได้มีการท าเอกสารเชิญประชุมแล้ว ซึ่งจะมีการ
ประชุมในวันอังคาร ท่ี 8  มีนาคม 2565 เวลา 09.30  - 11.00 น. ผ่านระบบ 
(ออนไลน์ : Zoom meeting) ต่อไป 

ประชุมครั้งที่ 3/2565 
วันอังคาร ท่ี 8  มีนาคม 2565 เวลา 
09.30  - 11.00 น. ผ่านระบบ 
(ออนไลน์ : Zoom meeting)เปดิเวที
แลกเปลีย่นเรยีนรู้กับหน่วยงาน
ภายนอก 
 
 
 

3.การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
* จัดความรู้ประเภทเอกสาร คู่มือ หรือการใช้เทคโนโลยี IT 
     เมื่อมีเนื้อหาความรู้ที่ต้องการแล้ว องค์กรต้องจัดความรู้ให้เป็นระบบ เพื่อให้ผู้ใช้
สามารถค้นหาและน าความรู้ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
หมายถึง การจัดท าสารบัญ และจัดเก็บความรู้ประเภทต่างๆเพื่อให้เก็บรวบรวมการ
ค้นหา การน ามาใช้ท าได้ง่ายและรวดเร็ว 
    ตัวอย่างการแบ่งชนิดหรือประเภทของความรู้จะขึ้นอยู่กับว่าผู้น าไปใช้อย่างไร และ
ลักษณะการท างานของบุคลากรเป็นแบบไหน โดยทั่วไปแบ่งตามสิ่งต่อไปนี้ 
· ความช านาญ หรือความเชี่ยวชาญของบุคลากร  
· หัวข้อ/ หัวเรื่อง 
· หน้าท่ี/ กระบวนการ 
· ประเภทของผลิตภัณฑ์ บริการ ตลาด หรือกลุ่มลูกค้า เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปรายงานผลการประชุมครั้งที่ 3/2565 เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงาน
ภายนอก 
ผู้เข้าร่วมประชุมหน่วยงานและบุคลาการ 
1. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส านักงานผู้อ านวยการ (กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป) 
2. คณะครุศาสตร์  ส านักงานคณบดี (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) 
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ส านักงานคณบดี (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) 
4. คณะวิทยาการจัดการ  ส านักงานคณบดี (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส านักงานคณบดี (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) 
6. บัณฑิตวิทยาลัย   
7. สถาบันวิจัยและพัฒนา  ส านักงานผู้อ านวยการ (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) 
8. สถาบันอยุธยาศึกษา  ส านักงานผู้อ านวยการ (กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป) 
9. ส านักงานอธิการบดี  กองกลาง (งานบริหารงานท่ัวไป) 
ส านักวิทยบริการฯ ด าเนินการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เพื่อค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดีในประเด็น การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  (ARU Digital 
Workflow) ระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานได้พบปัญหาและการแก้ปัญหา ของแต่
ละหน่วยงาน ท่ีพบพอจะสรุปได้เป็นข้อ ดังนี้ 
 
 



ประชุมคร้ังท่ี/ ระยะเวลา กิจกรรม สาระส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปัญหา แนวทางการแก้ปัญหา 
 การลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือ - เรียนรู้และการจัดท าคู่มือพร้อมทั้ง

ตรวจสอบคุณภาพคู่มือ 
 การจัดรูปแบบ  แบบอักษร ระยะ
บรรทัด ตาราง 

- ได้รับวิธีการแก้ปัญหาจากหน่วยงาน
อื่นๆ เช่น การเปิดเอกสาร 2 หน้าเพื่อ
การปรับและบันทึกไปในคราวเดียวกัน 
หรือการร่างเอกสารใน Word และท า
การ copy ว่าง ***แต่ก็ยังให้ทาง IT 
ผู้ดูแลระบบส่งเรื่องไปยังบริษัทผู้จัดท า
ระบบ 

 การลืมเสนอลงนาม - ยังให้ทาง IT ผู้ดูแลระบบส่งเรื่องไป
ยังบริษัทผู้จัดท าระบบ 

 การแจ้งเตือนในการเสนอหนังสือ - ยังให้ทาง IT ผู้ดูแลระบบส่งเรื่องไป
ยังบริษัทผู้จัดท าระบบ 

 การลงนามหนังสือแล้ว ให้ย้อนกลับ
ไปเรื่องที่จะลงนามต่อไปโดยอัตโนมัติ 

- ยังให้ทาง IT ผู้ดูแลระบบส่งเรื่องไป
ยังบริษัทผู้จัดท าระบบ 

***ข้อมูลส่วนมากก็ยังฝากความหวัง IT ผู้ดูแลระบบส่งเรื่องไปยังบริษัทผู้จัดท า
ระบบ 

 

ประชุมครั้งที่ 4/2565 
วันอังคาร ท่ี 19  เมษายน 2565 เวลา 
09.30  - 11.00 น. ผ่านระบบ 
(ออนไลน์ : Zoom meeting) 

4. การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 
* จัดเก็บความรู้ในเว็บเพ็จ ท่ีสามารถค้นใช้ได้ง่ายและถูกต้องสมบูรณ์ 
     นอกจากการจัดท าสารบัญความรู้อย่างเป็นระบบแล้วองค์กรต้องประมวลความรู้
ให้อยู่ในรูปแบบและภาษาท่ีเข้าใจง่าย และใช้ได้ง่าย ซึ่งอาจท าหลายลักษณะคือ 
· การจัดท าหรือปรับปรุงรูปแบบของเอกสารให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร ท า
ให้การป้อนข้อมูล การจัดเก็บ การค้นหาและการใช้ข้อมูลท าได้สะดวกและรวดเร็ว 

สรุปผลการประชุม 
 มีคณะกรรมการ KM ผู้บริหารและบุคลากร จ านวน 18 ท่าน 
หัวข้อจะจัดท าความรู้ที่ได้ให้เข้าใจได้ง่ายอย่างไร? 
1. กลับไปถอดเทปปญัหาจาการประชุมครั้งที่ 3 ในการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากหน่วยงานต่าง 
2. ท าตาราง Check List ปญัหา และปัญหานั้นจากใคร แนวทางแก้ไขควรเป็น
อย่างไร 



ประชุมคร้ังท่ี/ ระยะเวลา กิจกรรม สาระส าคัญ 
· การใช้ “ ภาษา ” เดียวกันทั่วทั้งองค์กร โดยจัดท าค าอภิธานศัพท์ของค าจ ากัดความ 
ความหมายของค าต่างๆที่แต่ละหน่วยงานใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้มีความเข้าใจ
ตรงกัน มีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลารวมทั้งต้องให้ผู้ใช้สามารถค้นหาและเปิด
ใช้ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
· การเรียบเรียง ตัดต่อ และการปรับปรุงเนื้อหาให้มีคุณภาพดีในแง่ต่างๆ เช่น ครบถ้วน 
เที่ยงตรง ทันสมัยสอดคล้องและตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 

3. สรุปและรายงานผลจากการเช็ค ส่งให้ผู้บริหารกลั่นกรองความรู ้
มีความสมบูรณ์อย่างไร? 
1. จัดท าคู่มือเฉพาะการแก้ไขปญัหา 
2. จัดท าคลิปการแกไ้ขปัญหา 
3. ก่อนส่งคู่มือ และคลปิให้ผู้ปฏบิตัิงานใช้ต้องจัดเตรียมท าแบบสอบถามการเข้าถึง
ก่อนท่ีมีการประชุมครั้งท่ี 5 
- ได้จัดท าถอดเทปเพื่อ Check List ปัญหา 
- ได้จัดท าแบบสอบถาม 
- เริ่มจัดท ารายงานการจัดการความรู้ เรื่อง การใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (ARU Digital Workflow) ระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบตัิงาน (ส่วน
งานหนังสือภายใน) 
- ได้จัดท ารายงานกระบวนการ KM และสื่อน าเสนอแล้ว 

ประชุมครั้งที่ 5/2565 
วันพฤหัสบดี ท่ี 19 พฤษภาคม 2565 
เวลา 09.30  - 11.00 น. แบบ
ออนไลน์ผ่าน Zoom Application 

5. การเข้าถึงความรู้ 
* ความรู้ที่ท าการจัดเก็บมีการเผยแพร่แบบสาธารณที่ทุกคนน าไปใช้งานได ้
   องค์กรต้องมีวิธีการในการจัดเกบ็และกระจายความรูเ้พื่อให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์ได้ 
โดยทั่วไปการกระจายความรู้ใหผู้้ใช้มี 2 ลักษณะคือ 
    1.“Push” (การป้อนความรู้) คือการส่งข้อมูล/ความรู้ให้ผูร้ับโดยผู้รับไมไ่ด้ร้องขอ 
เช่น การส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ หรือข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภณัฑ์หรือปริการขององค์กร 
   2.“Pull” (การให้โอกาสเลือกใช้ความรู้) คือการที่รับผู้รับสามารถเลือกรับหรือใช้แต่
เฉพาะข้อมูล/ความรู้ที่ต้องการเท่านั้น ซึ่งช่วยลดปัญหาการได้รับข้อมูล/ความรู้ทีไ่ม่
ต้องการมากเกินไปองค์กรควรท าให้เกิดความสมดุลระหว่างการกระจายความรู้แบบ 
“Push” และ “Pull” เพื่อประโยชน์สูงสุดแกผู่้ใช้ข้อมูล/ ความรู ้

สรุปผลการประชุม 
มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 20 คน  
หัวข้อการประชุม เรื่องการจัดท าคู่มือ 
- ได้รายงานกระบวนการ ขั้นตอนที่ 5 เกี่ยวกับ การเข้าถึงความรู ้
- ได้รายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 1 และ 2 
ไตรมาส 1 และ2 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) ส่งให้กับงานประกัน
คุณภาพ 
- หัวหน้าเพลินตาเสนอแนะให้จดัท าคู่มือท่ีให้ช่ือเรื่องเชิงคุณภาพ เช่น เทคนิค..... 
- การจัดท าคู่มือต้องแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน และให้ กัลยา ,สายรุ้ง ,เจษฎา 
และกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดท า คู่มือจะต้องประกอบด้วย ตัวเล่ม และคลิป ท่ี
พร้อมเผยแพร่ไปยังหน่วยงานท่ีปฏิบัติงานสารบรรณ 
 
 
 
 



ประชุมคร้ังท่ี/ ระยะเวลา กิจกรรม สาระส าคัญ 
ประชุมครั้งที่ 6/2565 
วันท่ี วันอังคาร ท่ี 23 มิถุนายน 2565 
เวลา 09.30  - 11.00 น. ณ.ห้อง
ประชุมรวงผึ้ง ช้ัน 4 อาคารบรรณราช
นครินทร ์

 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
* สวท.ท าการแบ่งปันความรูต้่อบคุลากร และหน่วยงานอื่น 
โดยการจัดประชุมถ่ายทอดและแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
     การแบ่งปันความรู้ประเภท Explicit วิธีที่นิยม เช่น การจัดท าเอกสาร จัดท า
ฐานความรู้ หรือการจัดท าคู่มือโดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ท าสามารถเข้าถึง
ความรู้ได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

สรุปผลการประชุม 
มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 20 คน 
หัวข้อการประชุม เรื่องการจัดท าคู่มือ และการเตรียมข้อมลูเพื่อน าเสนอให้กับการ
ประกันคณุภาพ มหาวิทยาลัยฯ 
- น าเสนอคู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ARU Digital Workflow) 
ระดับผู้บริหารและผูป้ฏิบัติงาน 

     การแบ่งปันความรู้ประเภท Tacit สามารถท าได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความ
ต้องการและวัฒนธรรมองค์กร ส่วนใหญ่มักจะใช้วิธีผสมผสานเพื่อผู้ใช้ 
ข้อมูลสามรถเลือกใช้ได้ตามสะดวก วิธีการหลักๆ มีดังนี ้
- ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
- ระบบพ่ีเลี้ยง 
- เวทีส าหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ 

- คณะกรรมการร่วมแสดงความคดิเห็น หัวหน้าเพลินตาแนะน าการทบทวนเกณฑ์ 
การจัดท า KM /2565 และควรใหค้ณะกรรมการช่วย 
เสนอแนะข้อแก้ไขอื่นๆ 
- การจัดท า สื่อเพื่อน าเสนอ มอบหมายให้ นภารัตน์จดัท าข้อมูลเพือ่ร่วมด าเนินงาน
กับทีม PR เพื่อออกแบบสื่อน าเสนอกระบวนการ KM ของ สวท. 
- การจัดท าคู่มือมอบหมายให้ เจษฏา และกลัยา เป็นหลักในการช่วยแก้ไขเพิ่มเติม
การจัดท าคูม่ือ ส่วนจะให้กรรมการท่านไหนช่วยงานอะไรให้แจ้งเพ่ิมเติมกับ
คณะกรรมการเป็นรายบุคล 
- การจัดท าคู่เรียบร้อยแล้วให้น าเสนอ ในวันที่ประชุมครั้งท่ี 7/2565 ในวันที่ 6 
กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น.(หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมประกนัคุณภาพ ของ 
สวท.) 
- งานสัมภาษณผ์ู้ใช้ระบบหลังจากได้จัดท าคู่มือ คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (ARU Digital Workflow) ระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบตัิงาน เสร็จ
แล้ว 
 ความรู้ที่ได้นั้นเกิดประโยชน์ 
    สรุปผลการประชุม มีผูเ้ข้าร่วมประชุมจ านวน 13 คน ได้มีการน าเสนอการจดัท า
คู่มือท่ีได้มีการปรับปรุง (โดยเจษฎา) แต่ยังมีข้อเสนอแนะ (โดยหัวหน้าเพลินตา 
และคณุละเอียดรามคณุ) ว่าหาข้อแก้ไขเพิ่มเติมตัวหนังสือยังไมม่ีความชัดเจนควร
จะให้ชัดก็นี้ ซึ่ง 
 



ประชุมคร้ังท่ี/ ระยะเวลา กิจกรรม สาระส าคัญ 
ประชุมครั้งที่ 7/2565 
วันท่ี 6 กรกฎาคม 2565 
เวลา 15.00 น.  
ณ.ห้องประชุมรวงผึ้ง ช้ัน 4 อาคาร
บรรณราชนครินทร ์

7. การเรียนรู้และใช้ประโยชน์ความรู้ 
* เกิดประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อการท างาน 
   วัตถุประสงค์ที่ส าคัญที่สุดในการจัดการความรู้คือ การเรียนรู้ของบุคลากรและน า
ความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาและปรับปรุงองค์กร กล่าวคือหาก
องค์กรใดก็ตามถึงแม้จะมีวิธีการในการก าหนด รวบรวม คัดเลือกถ่ายทอดและแบ่งปัน
ความรู้ที่ดีเพียงใดก็ตาม หากบุคลากรไม่ได้เรียนรู้และน าไปใช้ประโยชน์ก็เป็นการสูญ
เปล่าของเวลาและทรัพยากรที่ใช้ ดังค ากล่าวของ Peter Senge ที่ว่า “ ความรู้คือ 
ความสามารถในการท าอะไรก็ตามอย่างมีประสิทธิผล ” 
    การเรียนรู้ของบุคลากรจะท าให้เกิดความรู้ใหม่ๆขึ้น ซึ่งจะไปเพิ่มพูนองค์ความรู้ของ
องค์กรที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้นเรื่อยๆความรู้นี้ก็จะถูกน าไปใช้เพื่อสร้างความรู้ใหม่ๆอีก
เป็นวงจรที่ไม่มีที่สิ้นสุด ที่เรียกว่า “ วงจรการเรียนรู้ ” 
   ซึ่งวงจรความรู้ เริ่มจาก องค์ความรู้ แล้วไปสู่ การน าความรู้ไปใช้ เมื่อน าความรู้ไปใช้
แล้วก็จะท าให้ เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ ซึ่งจะหมุนวนกลับไปเป็น องค์
ความรู้ อีกครั้งหนึ่ง 

 

    ผู้จัดท าต้องน ากลับไปส่วนการน าเสนอกระบวนการจดัท า KM/2565 ของสวท.
ที่ได้ให้ผูเ้ป็นพี่เลีย้ง.นภารตัน์ และทีม PR น าไปออกแบบจัดท าใหม่ยงัอยู่ระหว่าง
การด าเนินงาน ซึ่งต้องรอข้อมลูสรปุของคูมือและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการน า
ความรู้ที่ได้จัดว่ามีอะไรบ้างครบถว้นหรือยัง 
ส่วนข้อมูลของนภารัตน์สรุปได้ ดังนี้คือ 
   ประโยชน์ต่อตนเอง 
  ได้เรียนรู้และน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ARU Digital Workflow) เพื่อจัดท าบันทึก ค าสั่ง การลาที่
จ าเป็นจะต้องมีความรู้ด้านนี้โดยเฉพาะ 
ประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
    ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการการเรียนรู้ของบุคลากรในหน่วยงานที่มีส่วน
เกี่ยวข้องสามารถแก้ไขปัญหาและปรับปรุง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ARU Digital Workflow) 
ประโยชน์ต่อองค์กร 
     การเรียนรู้ของบุคลากรจะท าให้เกิดความรู้ใหม่ๆขึ้น ซึ่งจะไปเพิ่มพูนองค์ความรู้
ขององค์กรที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้นเรื่อยๆความรู้นี้ก็จะถูกน าไปใช้เพื่อสร้างความรู้
ใหม่ๆอีกเป็นวงจรที่ไม่มีที่สิ้นสุด ที่เรียกว่า “ วงจรการเรียนรู้ ” 
 



 4.2ข(2) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 ส านักวิทยบริการฯ เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ก าหนดให้มีการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ARU Digital Workflow) พบว่าบุคลากรยังขาด
ความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้ระบบ ส านักวิทยบริการฯ จึงน าเข้ากระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน ดังนี้ 1) 
การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) ก าหนดความรู้หลักที่จ าเป็นหรือส าคัญต่องานและองค์กร มีการ
จัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งคณะกรรมการ  ร่วมพิจารณา
และคัดเลือกหัวข้อการจัดการความรู้  เรื่อง “การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ARU Digital Workflow)” 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานให้มีความรวดเร็ว มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ลดการใช้ทรัพยากร กระดาษ ซึ่ง
บุคลากรทุกประเภทและทุกระดับภายในมหาวิทยาลัย จ าเป็นต้องเรียนรู้การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
ขอบเขตกลุ่มเป้าหมาย มี 5 กลุ่ม  คือ 1) ผู้ดูแลระบบ 2) เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ 3) ผู้บริหาร 4) คณาจารย์ 5) 
เจ้าหน้าที่งานทั่วไป 2) การสร้างและแสวงหาความรู้ ด าเนินการสร้างและแสวงหาความรู้ การใช้งานระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ จากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท าให้ทราบปัญหาการใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีลักษณะเดียวกันทั้งองค์กร จึงมีการร่วมเสนอแนะเทคนิคและแนวทางการใช้งาน น าไปสู่การ
พัฒนาคู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  3) การจัดการความรู้ให้เป็น
ระบบ   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากทักษะการใช้งานจริงของบุคลากรและจากคู่มือ วีดีโอแนะน าการใช้งานระบบ 
จึงท าให้ทราบลักษณะปัญหาที่พบบ่อย เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี ส านักวิทยบริการฯ จึงน าปัญหาที่พบบ่อยมาจัด
หมวดหมู่ ตามลักษณะงานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ใช้งานง่าย และประหยัดเวลามากยิ่งขึ้น 
จัดเก็บและเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย 4) การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้  
หลังจากการเผยแพร่คู่มือและวีดีโอแนะน าการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า คู่มือและวีดีโอแนะน า
การใช้ ยังไม่น่าสนใจ และไม่สะดวก ส านักวิทยบริการฯ จึงมีการทบทวน พัฒนาและปรับปรุงคู่มือให้มีความ
น่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยการจัดท าวีดีโอแนะน าการใช้งานที่มีเสียงประกอบเนื้อหา  ขั้นตอน ท าให้การใช้คู่มือสะดวก
และเข้าใจได้ง่าย  ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่คู่มือให้เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานได้หลากหลายช่องทางมากขึ้น 5) การ
เข้าถึงความรู้ เผยแพร่ความรู้ คู่มือและวีดีโอแนะน าการใช้งานระบบ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่หลากหลาย เพ่ือให้
บุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน สามารถเข้าถึงความรู้ได้สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง ผ่านทางเว็บไซต์ มหาวิทยาลัย ฯ 
เว็บไซต์ส านักวิทยบริการฯ และหน้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 6) 
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ นอกจากการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหาร บุคลากรของส านักฯ และ
หน่วยงานอ่ืนๆ ภายในของมหาวิทยาลัย ส านักฯ ท าการส่งมอบคู่มือที่ได้รับการพัฒนา  ในรูปแบบของสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ไฟล์เอกสารคู่มือ และวีดีโอแนะน าการใช้งาน ผ่านเว็บไซต์ ไลน์กลุ่ม ให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่ม ท า
การติดตาม สอบถาม รับฟัง ถึงประสิทธิภาพของคู่มือที่ได้รับการพัฒนา ส่งผลดีอย่างไรต่อการน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 7) การเรียนรู้และใช้ประโยชน์ความรู้ จากการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลที่ได้จากการเรียนรู้และใช้
ประโยชน์ความรู้ จากคู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  สรุปได้ดังนี้ 1) ประโยชน์ต่อตนเอง 2) 
ประโยชน์ต่อหน่วยงาน 3) ประโยชน์ต่อองค์กร มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะการใช้
งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ส่งผลให้การด าเนินงานสารบรรณ และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University 
 



 
  
4.2ข.(3) การเรียนรู้ระดับองค์กร 
 ส านักวิทยบริการฯ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ระดับองค์กร 
เนื่องจากส านักวิทยบริการฯ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริการภายในองค์กร ตามกระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษา ให้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติงานประจ าวัน โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการเรียนรู้มาช่วยในการรวบรวม จัดเก็บ เผยแพร่องค์ความรู้ส าคัญ 
และเปิดโอกาส ถ่ายทอดให้ทุกคณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ร่วมกันวางแผนการด าเนินงาน เช่น 
กิจกรรม KM Day ได้มีการปรับปรุงผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญทักษะในการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ในการท างานซึ่งเป็นความรู้ที่ฝังลึกอยู่ในตัวของ
บุคคลให้ออกมาเป็นองค์ความรู้ที่ชัดแจ้ง ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาฟังก์ชันการท างานระบบอื่น เช่น การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ มีความสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือมุ่งสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart 
University) 
  

 
 


