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บทคัดยอ
สํ า นั ก บรรณสารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าชดํ า เนิ น การจั ด การความรูJ
เรื่องการจัดการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปหนังสือ โดยมีวัตถุประสงคRเพื่อรวบรวมและ
จัดเก็บองคRความรูJจากผูJทรงคุณวุฒิ ผูJเชี่ยวชาญ จากการแบOงปVนแลกเปลี่ยนเรียนรูJ และจากการรOวมกันฝXกปฏิบัติ
และเพื่อสรJางนวัตกรรมการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปหนังสืออิเล็กทรอนิกสR ซึ่งเป\นบริการ
จดหมายเหตุ ดิ จิ ทั ล ในรู ป แบบใหมO โดยดํ า เนิ น งานตามกระบวนการจั ด การความรูJ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
สุโขทัยธรรมาธิราชที่มี 5 ขั้นตอนสําคัญ คือ 1.การกําหนดประเด็นความรูJ 2.การกําหนดบุคลากรกลุOมเป^าหมาย
3.การแบOงปVนและแลกเปลี่ยนเรียนรูJ 4. การรวบรวมความรูJ และ 5. การนําความรูJที่ไดJมาปรับใชJในการปฏิบัติงาน
จริง ซึ่งผลที่ไดJจากการจัดการความรูJทําใหJไดJคูOมือปฏิบัติงานที่รวบรวมองคRความรูJดJานการจัดการเผยแพรOสารสนเทศ
จดหมายเหตุ ม หาวิ ท ยาลั ย ในรู ป หนั ง สื อ จากผูJ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละผูJ เ ชี่ ย วชาญ ไดJ แ นวปฏิ บั ติ ที่ ดี ที่ เ ป\ น ผลจากการ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรูJ แ ละรO ว มฝX ก ปฏิบั ติ รวมถึ งไดJ เ ผยแพรO ป ระสบการณR แ ละองคR ค วามรูJ ใ นลั ก ษณะตO าง ๆ อาทิ
การแบOงปVนไปสูOบุคลากรกลุOมเป^าหมาย จํานวน 74 คน การจัดกิจกรรมการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูJและศึกษา
ดูง าน จํ า นวน 4 กิ จกรรม และการเขี ย น Blog จํ า นวน 4 เรื่อ ง ที่สํ า คั ญไดJ นวั ต กรรมการเผยแพรOส ารสนเทศ
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปหนังสืออิเล็กทรอนิกสRที่เป\นบริการจดหมายเหตุดิจิทัลแบบใหมO ทําใหJผูJรับบริการ
เขJาถึงเอกสารจดหมายเหตุไดJอยOางสะดวกรวดเร็ว ตอบสนองความตJองการใชJบริการในรูปดิจิทัล ชOวยกระตุJนความ
สนใจในการใชJเอกสารจดหมายเหตุ และสามารถเผยแพรOสารสนเทศไดJอยOางกวJา งขวางทั้งในระดับหนOวยงาน
จดหมายเหตุ ในระดับวงวิชาการ/วิชาชีพ ในระดับชุมชนและในระดับชาติ
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ABSTRACT
Office of Documentation and Information, Sukhothai Thammathirat Open University
(STOU) proposed the project on knowledge management and dissemination of University Archives
to collect and preserve insights from professions and experts who have direct experience on the
management and dissemination of University Archives, and brought together ideas shared from the
target personnel who thought, worked and practiced together. The knowledge management
process includes: configure the issues, define the target group, knowledge sharing and learning,
knowledge collecting and apply the knowledge to use in the actual performance. The result of this
project, had the manual operation is a knowledge of dissemination of University Archives in book
format, had the good practice. In addition, Office of Documentation and Information had launched
an innovative service on the digital or electronic books which would improve service convenience,
increase accessibility through multiple service channels and meet the need of users. This would
expand to another kind of university archives, academic/professional, community and national
level.

Keyword: Innovation, Dissemination, University Archives, Knowledge Management,
Digital Archives
บทนํา
สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีพันธกิจในการจัดบริการสารสนเทศที่
เกี่ ย วขJ อ งกั บ ประวั ติ พั ฒนาการและอั ตลั ก ษณR ข องมหาวิ ท ยาลั ย อั น ประกอบไปดJ ว ยสารสนเทศจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัย สารสนเทศการศึกษาทางไกล สารสนเทศสุโขทัยศึกษา สารสนเทศพระปกเกลJาศึกษา และสารสนเทศ
นนทบุรีศึกษา สําหรับสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเป\นสารสนเทศที่มีคุณคOาและมีความสําคัญอยOางยิ่งตOอ
การดําเนินงานการศึกษาคJนควJาและทําวิจัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย สารสนเทศเหลOานี้บันทึกอยูOในเอกสารจดหมาย
เหตุ ประเภทตOา ง ๆ เชO น เอกสารราชการ สื่ อสิ่ ง พิม พR สื่ อ โสตทัศ นR และสื่ อ อิเ ล็ กทรอนิ ก สR เป\น ตJ น การเขJา ถึ ง
สารสนเทศในเอกสารจดหมายเหตุตามที่ตJองการไดJอยOางรวดเร็วนั้น ตJองอาศัยการเผยแพรOสารสนเทศเหลOานั้นใน
รูปแบบตOาง ๆ เชOนการจัดประชุมทางวิชาการ/สัมมนา/บรรยาย/ฝXกอบรม การจัดนิทรรศการ และการจัดทําหนังสือ
เป\นตJน ซึ่งการเผยแพรOในรูปหนังสือถือวOาเป\นการเผยแพรOที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพราะสามารถเผยแพรOไดJอยOาง
กวJางขวางภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว อยOางไรก็ดีในการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปหนังสือ
จําเป\นตJองอาศัยเทคนิควิธีการทางวิชาการและวิชาชีพจดหมายเหตุ เพื่อสืบเสาะแสวงหา จัดการความรูJ เรื่อง
การจัดการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปหนังสือ เพื่อใหJบุคลากรกลุOมเป^าหมายไดJมีความรูJ
รวบรวม คัดเลือก จัดเก็บ ประมวลเนื้อหาและเผยแพรOสูOสาธารณะ จากประสบการณRการเผยแพรOสารสนเทศ
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปหนังสือมาตั้งแตOปu พ.ศ. 2532-2561 ที่สํานักบรรณสารสนเทศไดJสั่งสมประสบการณR
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และสรJางองคRความรูJในการจัดการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปหนังสือมา จํานวน 7 ชื่อเรื่อง
รวมถึงประสบการณRที่เพาะบOมจากการจัดทําหนังสือในเรื่องอื่น ๆ เชOน หนังสือชุดนนทบุรีศึกษา หนังสือที่จัดทําใน
วาระและโอกาสพิเศษตOาง ๆ อีกจํานวนประมาณ 50 ชื่อเรื่อง ซึ่งองคRความรูJในการจัดทําหนังสือตOาง ๆ เหลOานี้ไดJ
สั่ ง สมอยูO ใ นตั ว บุ ค คลผูJ มี ป ระสบการณR ต รงที่ เ กี่ ย วขJ อ งเทO า นั้ น ดั ง นั้ น ในปu ง บประมาณ พ.ศ. 2562 สํ า นั ก
บรรณสารสนเทศจึงดําเนินการจัดการความรูJ เรื่อง การจัดการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูป
หนังสือ เพื่อใหJบุคลากรกลุOมเป^าหมายไดJมีความรูJ ทักษะ และมีแนวปฏิบัติที่ดีที่จะสามารถดําเนินการรวบรวม
สารสนเทศ จัดเก็บ วิเคราะหR สังเคราะหRและดําเนินการจัดการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูป
หนั ง สื อ ไดJ อ ยO า งกวJ า งขวางและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมถึ ง จะไดJ ถO า ยทอดและแลกเปลี่ ย นเรี ย นรูJ รO ว มกั น เพื่ อ สรJ า ง
วัฒนธรรมที่ดีในการดําเนินการจัดการความรูJในระดับหนOวยงาน ระดับชุมชน และระดับชาติตOอไป

ภาพที่ 1 หนังสือจากการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย และที่สํานักบรรณสารสนเทศจัดทํา
วัตถุประสงค4
1. เพื่อถOายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรูJจากประสบการณRของผูJมีองคRความรูJในดJานการศึกษา
รวบรวม คัดเลือก จัดเก็บ วิเคราะหR สังเคราะหR ประมวล และสรJางองคRความรูJในการจัดการเผยแพรOสารสนเทศ
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปหนังสือที่เป\นแนวปฏิบัติที่ดีสําหรับการดําเนินงานสูOบุคลากรกลุOมเป^าหมาย
2. เพื่ อ สรJ า งนวั ต กรรมในการเผยแพรO ส ารสนเทศจดหมายเหตุ ม หาวิ ท ยาลั ย ในรู ป หนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกสRที่เป\นบริการจดหมายเหตุดิจิทัลแบบใหมO เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเขJาถึงเอกสารจดหมายเหตุไดJ
อยOางรวดเร็ว ตอบสนองความตJองการใชJบริการในรูปดิจิทัล ชOวยกระตุJนความสนใจในการใชJเอกสารจดหมายเหตุ
และสามารถเผยแพรOสารสนเทศไดJอยOางกวJางขวาง
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
สํ า นั ก บรรณสารสนเทศไดJ ดํ า เนิ น การจั ด การความรูJ ในปu ง บประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่ อ ง
การจัดการเผยแพรO สารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปหนังสือ โดยดําเนินงานตามขั้นตอนของเกณฑR
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่กําหนดใหJมีขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 5 ขั้นตอน ดังนี้
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1. การกําหนดประเด็นความรูSที่จําเปUนหรือสําคัญตอการปรับปรุงกระบวนการ ผลิตภัณฑ4
หรื อ บริ ก ารของหนวยงาน ที่ ส อดคลS อ งกั บ พั น ธกิ จ ของหนวยงานอยางนS อ ย 1 ประเด็ น โดยสํ า นั ก
บรรณสารสนเทศไดJกําหนดประเด็นความรูJ เรื่อง “การจัดการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูป
หนังสือ” ที่มีความสอดคลJองกับพันธกิจของสํานักบรรณสารสนเทศ ในขJอ 4 จัดบริการสารสนเทศที่เกี่ยวขJองกับ
ประวัติ พัฒนาการ และ อัตลักษณRของมหาวิทยาลัย และแตOงตั้งคณะทํางานดําเนินการจัดการความรูJ ประจําปu
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อการพัฒนาหนOวยงานสูOองคRกรการเรียนรูJ

ภาพที่ 2 หนังสือจากการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยที่จัดทําในปuงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง
วิจิตรกิตติการ: ประวัติ ผลงาน และบรรณานุกรมผลงาน (พ.ศ. 2554-2561) (ซJาย) และ วิจิตรลิขิต (ขวา)
2. การกําหนดบุคลากรกลุมเปZาหมายที่จะพัฒนาความรูSและทักษะอยางชัดเจนตามประเด็น
ความรูSที่กําหนดในขSอ 1 ซึ่งไดJกําหนดกลุOมเป^าหมายในการพัฒนาความรูJและทักษะอยOางชัดเจน จํานวน 4 กลุOม
ไดJแกO
2.1 กลุOมคณะทํางานดําเนินการจัดการความรูJ ประจําปuงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน
11 คน
2.2 กลุOมบุคลากรภายในสํานักบรรณสารสนเทศ ไดJแกO บรรณารักษR นักเอกสารสนเทศ และ
ผูJเกี่ยวขJองในงานบริการสารสนเทศ อัตลักษณRมหาวิทยาลัย เชOน งานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย งานสารสนเทศ
พระปกเกลJาศึกษา งานสารสนเทศสุโขทัยศึกษาและงานนนทบุรีศึกษา จํานวน 50 คน
2.3 กลุOมบุคลากรภายนอกสํานักบรรณสารสนเทศ จํานวน 10 คน
2.4 กลุOมบุคลากรจากเครือขOายหJองสมุดมหาวิทยาลัยสOวนภูมิภาค (PULINET) จํานวน
74 คน
3. การแบงป^ น และแลกเปลี่ ย นเรี ย นรูS จ ากความรูS ทั ก ษะของผูS มี ป ระสบการณ4 ต รง
(Tacit Knowledge) เพื่อคSนหาแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ตามประเด็นความรูSที่กําหนดในขSอ 1 และ
เผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปZาหมายที่กําหนด โดยจัดกิจกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูJ จํานวน 4 กิจกรรม ไดJแกO
3.1 กิจกรรมการเตรียมการจัดการความรูJ เรื่อง การจัดการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยในรูปหนังสือ
3.2 การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูJในการจัดการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุ
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มหาวิทยาลัยในรูปหนังสือ จํานวน 4 เรื่อง คือ
3.2.1 แนะนําจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยและการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัย
3.2.2 ยJอนรอย...กวOาจะเป\นหนังสือจากสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
3.2.3 ประสบการณRการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปเว็บไซตR
3.2.4 ประสบการณRการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปนิทรรศการ
ออนไลนR
3.3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูJ เรื่อง การจัดการสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยและ
สารสนเทศทJองถิ่นนนทบุรีศึกษาและการเผยแพรOสูOชุมชน
3.4 การแลกเปลี่ยนเรียนรูJและศึกษาดูงาน เรื่อง เทคโนโลยีการพิมพRหนังสือเลOมและการพิมพR
ดิจิทัล

ภาพที่ 3 กิจกรรมการสัมมนา แบOงปVน แลกเปลี่ยนเรียนรูJและศึกษาดูงาน
4. การรวบรวมความรูSตามประเด็นความรูSที่กําหนดในขSอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลง
เรียนรูSอื่น ๆ ที่เปUนแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) มาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปUนระบบ โดยเผยแพรออกมา
เปUนลายลักษณ4อักษร (Explicit Knowledge) โดยดําเนินการรวบรวม วิเคราะหR สังเคราะหRความรูJที่อยูOในตัว
บุคคลและแหลOงเรียนรูJอื่น ๆ ที่เป\นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนา จัดเก็บและเผยแพรOใหJบุคลากรกลุOมเป^าหมายและ
ผูJที่สนใจตJองการเพิ่มพูนความรูJความสามารถ สามารถเขJาถึงแนวปฏิบัติที่ดีไดJงOาย ผOานชOองทางและเอกสารที่เป\น
ลายลักษณRอักษร จํานวน 6 ชOองทาง/เลOม ไดJแกO
4.1 เว็บไซตRการจัดการความรูJของสํานักบรรณสารสนเทศ เผยแพรOผลงานออกมาเป\นลาย
ลักษณRอักษร จํานวน 11 เรื่อง (https://library.stou.ac.th/about/knowledge-management/#!)
4.2 ฐานขJอมูลกลางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักบรรณสารสนเทศ เผยแพรO
ผลงาน จํานวน 49 เรื่อง (http://172.20.6.99/intra/qa/)
4.3 บล็อก “บรรณสาระความรูJ” ของสํานักบรรณสารสนเทศ ซึ่งใชJเป\นเครื่องมือเผยแพรO
ความรูJ จ ากการจั ด การความรูJ เ พื่ อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรูJ กั บ บุ ค ลากร และเผยแพรO ผ ลงาน จํ า นวน 4 บล็ อ ก
(https://library.stou.ac.th/libblog/)
4.4 เว็ บ ไซตR หJ อ งสมุ ด ที่ ใ ชJ ใ นการเผยแพรOกิ จ กรรมเกี่ย วกั บ การจั ด การความรูJ จํ า นวน
3 กิจกรรม (https://library.stou.ac.th)
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4.5 คูOมือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูป
หนั ง สื อ จํ า นวน 1 เลO ม (เผยแพรO ใ นเว็ บ ไซตR ข องหJ อ งสมุ ด https://library.stou.ac.th/about/knowledgemanagement/#!)
4.6 แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การจัดการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูป
หนั ง สื อ จํ า นวน 1 เลO ม (เผยแพรO ใ นเว็ บ ไซตR ข องหJ อ งสมุ ด https://library.stou.ac.th/about/knowledgemanagement/#!)
4.7 การนําความรูJที่ไดJจากการจัดการความรูJในปuงบประมาณปVจจุบันเป\นลายลักษณRอักษร
(Explicit Knowledge) และจากความรูJ ทักษะของผูJมีประสบการณRตรง (Tacit Knowledge) ที่เป\นแนวปฏิบัติที่ดี
มาปรับใชJในการปฏิบัติงานจริง โดยจัดทําเป\นหนังสืออิเล็กทรอนิกสR เรื่อง “พระบรมราโชวาทและพระราโชวาท
พิธี พ ระราชทานปริญ ญาบั ต ร ประจํ า ปuก ารศึ ก ษา 2525 – 2559 มหาวิ ทยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช” จํ า นวน
292 หนJา

ภาพที่ 4 หนังสืออิเล็กทรอนิกสR เรื่อง ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราโชวาท พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจําปuการศึกษา 2525 – 2559 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สรุปผล อภิปรายผล ขSอเสนอแนะ และการนําไปใชSประโยชน4
สรุปผล
ผลจากการจัดการความรูJ เรื่อง การจัดการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูป
หนังสือ สOงผลใหJสํานักบรรณสารสนเทศไดJองคRความรูJในการจัดการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยใน
รูป หนั ง สื อ ในรู ป คูOมื อ ปฏิ บั ติง าน ไดJ แนวปฏิ บั ติที่ ดี ใ นการดํ า เนิ นงานจั ด การความรูJ ไดJ เ ผยแพรO อ งคRค วามรูJ ใ น
ลักษณะตOางๆ รวมถึงยังไดJสรJางนวัตกรรมใหมOในการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสRที่เป\นบริการสารสนเทศจดหมายเหตุดิจิทัลแบบใหมO สรุปพอสังเขปไดJดังนี้
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ภาพที่ 5 คูOมือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปหนังสือ
คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการเผยแพรสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปหนังสือ
เป\นผลลัพธRที่ไดJรวบรวมองคRความรูJจากผูJทรงคุณวุฒิและผูJเชี่ยวชาญ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่มา
บรรยาย แบOงปVนและแลกเปลี่ยนเรียนรูJใหJบุคลากรกลุOมเป^าหมาย จํานวน 4 กิจกรรม/ครั้ง ไดJแกO 1.1 กิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูJ เรื่อง “การเตรียมการจัดการความรูJของสํานักบรรณสารสนเทศ ประจําปuงบประมาณ พ.ศ. 2562
ในประเด็นความรูJ เรื่อง การจัดการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปหนังสือ” 1.2 กิจกรรมการ
สั ม มนาแลกเปลี่ ย นเรี ย นรูJ เรื่ อ ง“การจั ด การเผยแพรO ส ารสนเทศจดหมายเหตุ ม หาวิ ท ยาลั ย ในรู ป หนั ง สื อ ”
1.3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูJ เรื่อง “การจัดการสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยและสารสนเทศทJองถิ่น
นนทบุรีศึกษาและการเผยแพรOสูOชุมชน” ซึ่งเป\นกิจกรรมภายใตJการฝXกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสรJางงานจากงาน
ประจําดJานหJองสมุดและสารสนเทศและการเผยแพรOสูOชุมชน และ 1.4 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูJและศึกษาดูงาน
เรื่อง “เทคโนโลยีการพิมพRหนังสือเลOมและการพิมพRดิจิทัล”จนกOอใหJเกิดเป\นเนื้อหาที่สําคัญปรากฏในคูOมือปฏิบัติงาน
จํานวน 3 บท ไดJแกO บทที่ 1 บทนํา ประกอบดJวยความเป\นมาของโครงการจัดการความรูJ วัตถุประสงคR ขอบเขต
การดําเนินงานและประโยชนRที่จะไดJรับ บทที่ 2 การศึกษาคJนควJาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขJอง ประกอบดJวย
ความหมายของจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย การจัดการจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย การเผยแพรOสารสนเทศจดหมาย
เหตุและการจัดทําหนังสือ และ บทที่ 3 กระบวนการจัดการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูป
หนังสือ ซึ่งเป\นองคRความรูJที่ไดJรวบรวม ไดJแกO การเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ในรูปหนังสือ ยJอนรอย...กวOาจะเป\นหนังสือ...จากสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย การเผยแพรOสารสนเทศ
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปเว็บไซตR การเผยแพรOสารสนเทศ จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปนิทรรศการออนไลนR
และการจัดทําหนังสือดJวยเทคโนโลยีการพิมพRหนังสือเลOมและการพิมพRดิจิทัล
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ภาพที่ 6 แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การจัดการเผยแพรOสารสนเทศ จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปหนังสือ
แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การจัดการเผยแพรสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปหนังสือ
เป\นผลลัพธRที่ไดJจากการแบOงปVน แลกเปลี่ยนเรียนรูJและฝXกปฏิบัติของกลุOมเป^าหมาย ทําใหJไดJมีการสรุปบทเรียน วิธี
ปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติงานในการดําเนินงานจัดการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยใน รูป
หนังสือ ดังปรากฏตามขั้นตอนในภาพที่
กําหนดวิธีการดําเนินงาน
วิเคราะหRเนื้อหา และจัดวาง
รวบรวม คัดเลือกขJอมูล และภาพประกอบ
ประมวลและพัฒนาเนื้อหา
ออกแบบรูปเลOมและ
ตรวจพิสูจนRอักษร
จัดพิมพRและ
ประเมินความพึง
สรุปและรายงาน

ภาพที่ 7 ขั้นตอนการจัดการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปหนังสือ
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ขั้นตอนการจัดการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปหนังสือดังกลOาว สามารถ
อธิบายรายละเอียดไดJดังนี้ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561, น. 38-39)
1. กําหนดวิธีการดําเนินงาน มีดังนี้
1.1 กํ า หนดระยะเวลาดํ า เนิ น งาน การดํ าเนิ น งานควรอยูO ใ นแผนงานที่ กํ า หนด ดั ง นั้ น
ระยะเวลาควรกําหนดใหJชัดเจน เนื่องจากอาจเกิดผลกระทบกับการทําสัญญาจัดจJางพิมพRหนังสือ ระยะเวลาในการ
เบิกจOายงบประมาณ ทั้งนี้กระบวนการจัดพิมพRหนังสือตJองใชJเวลาอยOางนJอย 15 วัน หลังจากตJนฉบับ (Artwork)
ไดJรับการตรวจและแกJไขโดยสมบูรณRแลJว
1.2 กํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค4 แ ละนโยบาย ตJ อ งชั ด เจนเพื่ อ เป\ น กรอบในการจั ด การเผยแพรO
สารสนเทศอยOางมีประสิทธิภาพ และตJองเป\นวัตถุประสงคRและนโยบายของผูJบริหารระดับสูงขึ้นที่จะสOงผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางอJอมตOอการจัดการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปหนังสือ
1.3 กําหนดวิธีการดําเนินงาน เป\นรายละเอียดที่ตJองกําหนดตั้งแตOเบื้องตJน เชOน จะเผยแพรOใน
รูปแบบไหน ตJองจัดบริการอะไรไวJรองรับ กฎระเบียบที่เกี่ยวขJองในการเผยแพรOการรวบรวมสถิติ การดําเนินการ
อยOางเป\นระบบและตOอเนื่อง หนJาที่ของผูJปฏิบัติงานที่ตJองรับผิดชอบ จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณR เพื่อเป\นการ
อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและสรJางบรรยากาศที่ดีในการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
ใหJกับผูJรับบริการ เป\นตJน
2. วิเคราะห4เนื้อหาและจัดวางโครงเรื่อง
เป\นการวิเคราะหRเนื้อหาในภาพรวมตามแนวคิดที่ไดJรับ และกําหนดขอบเขตเนื้อหาหนังสือใน
แตOละบท (Chapter) ไดJชัดเจน หลังจากนั้นนําเนื้อหาแตOละบทมาวิเคราะหRตOอเพื่อใหJไดJเนื้อหาที่มีความเหมาะสม
ถูกตJองและสมบูรณRมากที่สุด (ยวิญฐากรณR ทองแขก, 2560, น. 129-130)
3. รวบรวม คัดเลือกขSอมูล และภาพประกอบ
เป\นการสํารวจและรวบรวมขJอมูลและภาพประกอบจากเอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
ประเภทตOาง ๆ และอาจคัดเลือกจากแหลOงจัดเก็บขJอมูลและภาพของหนOวยงานที่เกี่ยวขJอง ทั้งนี้ขJอมูลและภาพตJองรูJ
ประวัติหรือที่มาของขJอมูลที่จะนํามาเป\นเนื้อหาของหนังสือ เพื่อเพิ่มความนOาเชื่อถือใหJกับหนังสือเลOมนั้น ๆ
4. ประมวลและพัฒนาเนื้อหา
เป\นการรJอยเรียงเนื้อหาตามลําดับเหตุการณRของโครงรOางหนังสือตามที่ไดJวางไวJตั้งแตOแรก ทั้งนี้
พิจารณาถึงความถูกตJองและเหมาะสมในประเด็นตOาง ๆ ดังนี้
4.1 จัดเรียงเลขหนSาและออกแบบเลขหนSา โดยเริ่มตั้งแตOหนJาเป•ดบท ซึ่งจะอยูOในหนJาเลขคี่
ที่ข วามื อ เสมอ และควรมี ก ารนํ า เสนอเนื้ อ หาในหนJ า เป•ด บทดJ ว ย ควรมี การใชJ คํ า ใหJ ค งเสJ นคงวาตลอดทั้ ง เลO ม
โดยเฉพาะคําราชาศัพทR
4.2 ใชSคําใหSเหมาะสม กับเนื้อหาและเหมาะสมกับฐานันดรศักดิ์ในปVจจุบันควรระวังเรื่อง
การตัดคําหรือฉีกคํา และการใชJคํายOอใหJถูกตJอง
4.3 คําอธิบายภาพ ในการแทรกเนื้อหาและภาพประกอบในหนังสือควรใหJสอดคลJองกัน
ระหวOางเนื้อหาและภาพ ควรใชJคําอธิบายภาพใหJคงเสJนคงวา และไมOควรใชJภาพซ้ํากัน
5. ออกแบบรูปเลมและปก
5.1 รูปเลม ควรออกแบบใหJเหมาะสมกับวัตถุประสงคRของการจัดพิมพRและงบประมาณ
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โดยคํานึงถึงความคุJมคOา แตOตJองมีองคRประกอบครบถJวนสมบูรณR
5.2 ปก การจัดวางตําแหนOงตัวอักษรและภาพประกอบ ควรพิจารณาถึงความถูกตJองและ
เหมาะสมในประเด็นตOาง ๆ เชOน รูปแบบตัวอั กษรและสัญลัก ษณR ควรใชJฟอนตRและสีตัวอักษรใหJเหมาะสมกั บ
กระดาษและพื้นที่ของหนังสือ และในการออกแบบปก ควรออกแบบปกมากกวOา 1 แบบ โดยคํานึงถึงสเปคของปก
ซึ่งจะเกี่ยวขJองกับคOาใชJจOายในการจัดพิมพR เชOน การปV„มนูน ปV„มฟอยลRเงินและปV„มฟอยลRทอง เป\นตJน นอกจากนี้ควร
พิจารณาการจัดวางตําแหนOงภาพประกอบ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของตําแหนOงในการวางภาพ เชOน ภาพ
พระพุทธรูป ภาพพระบรมวงศานุวงศR และการเลือกภาพมาใชJในการป•ดเลOมเพื่อเพิ่มความนOาสนใจใหJกับหนังสือ
6. ตรวจพิสูจน4อักษร
กองบรรณาธิการที่ทําหนJาที่ในการตรวจพิสูจนRอักษรจะตJองมีความรูJเกี่ยวกับเนื้อหาของหนังสือ
ควรใชJความละเอียดรอบคอบในการตรวจการใชJคําและการสะกดคําใหJถูกตJองตามหลักไวยากรณR รวมถึงพิจารณา
ความถูกตJองและเหมาะสมในองคRประกอบอื่น ๆ ของหนังสือ และตJองมีการตรวจรูปเลOมจําลองของหนังสือเพื่อ
ป^องกันขJอผิดพลาดหรือตรวจสอบสีของรูปเลOมดJวย
7. จัดพิมพ4และเผยแพร
เมื่ อ จั ด พิ ม พR แ ลJ ว ดํ า เนิ น การเผยแพรO ใ นทั น ที โดยอาจเผยแพรO ใ นวั น มี กิ จ กรรมสํ า คั ญ ของ
หนOวยงาน หรืออาจเป\นการจัดกิจกรรมการเผยแพรOหนังสือเป\นการเฉพาะ เพื่อกระตุJนและสOงเสริมการใชJหนังสือ
นอกจากนี้อาจเผยแพรOหนังสือในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสR ผOานเว็บไซตRหJองสมุดที่ https://library.stou.ac.th
เพื่อใหJผูJใชJสามารถเขJาถึงไดJอยOางกวJางขวางและตลอด 24 ชั่วโมง
8. ประเมินความพึงพอใจ
เป\นขั้นตอนสําคัญในการจัดทําหนังสือเผยแพรO เพื่อใหJทราบผลสัมฤทธิ์ของการจัดทําหนังสือ ซึ่ง
ผูJอOานที่ไดJทําการประเมินผลความพึงพอใจและอาจมีขJอเสนอแนะที่เป\นประโยชนRสําหรับคณะผูJจัดทําที่จะนํามา
ปรับปรุงและพัฒนาใหJการจัดทําหนังสือในโอกาสตOอไปใหJดียิ่งขึ้น
9. สรุปและรายงานผล
เป\นขั้นตอนสุดทJายของการจัดการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปหนังสือ
เพื่ อสรุ ปผลการดํา เนิน งานในทุ ก ขั้น ตอนและรายงานตO อผูJ บ ริห ารหนO วยงาน ผูJบ ริ หารมหาวิท ยาลั ย ตลอดจน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปuของหนOวยงาน
นวั ต กรรมใหมในการเผยแพรสารสนเทศจดหมายเหตุ ม หาวิ ท ยาลั ย ในรู ป หนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส4 เป\นผลลัพธRมาจากกระบวนการจัดการความรูJสูOการปฏิบัติงานจริง โดยการถOายทอดความรูJระหวOาง
ผูJมีประสบการณRตรงกับผูJปฏิบัติงานกลุOมเป^าหมายทําใหJไดJหนังสืออิเล็กทรอนิกสRที่เป\นบริการจดหมายเหตุดิจิทัล
เรื่อง “ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราโชวาท พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปuการศึกษา 2525 – 2559
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” นับเป\นนวัตกรรมใหมOของสํานักบรรณสารสนเทศในการสรJางและพัฒนาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสRดJวยโปรแกรม InDesign ดJวยตนเอง จากเดิมที่ใหJสํานักพิมพRเป\นผูJออกแบบและจัดพิมพR ซึ่งขJอดีของ
การจัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกสRคือผูJปฏิบัติงานสามารถปรับปรุงแกJไ ขเปลี่ยนแปลงเนื้อหาไดJตลอดเวลาและยัง
สามารถพัฒนาเนื้อหาไดJอยOางตOอเนื่องหลากหลาย นอกจากนี้ในดJานผูJรับบริการยังไดJรับความสะดวกในการเป•ดใชJ
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งานไดJจากทุกอุปกรณR เป\นการตอบสนองตามความตJองการผูJรับบริการที่ตJองการเรียกดูเอกสารจดหมายเหตุใน
รูปแบบดิจิทัล รวมถึงชOวยลดการใชJกระดาษซึ่งสอดคลJองกับนโยบายการเป\นหJองสมุดสีเขียวดJวย
อภิปรายผล
ผลจากการจัดการความรูJเรื่องการจัดการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูป
หนังสือทําใหJกลุOมเป^าหมายที่เป\นผูJปฏิบัติงานและผูJใหJบริการมีความรูJ ความเขJาใจและสามารถดําเนินการจัดการ
เผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปหนังสือตามที่ผูJทรงคุณวุฒิและผูJเชี่ยวชาญไดJถOายทอดองคR
ความรูJไวJไดJ ทั้งนี้เนื่องจากผูJปฏิบัติงานไดJมีการนําองคRความรูJดังกลOาวมาแบOงปVนและแลกเปลี่ยนเรียนรูJรOวมกันจน
ไดJ แนวปฏิบัติที่ดีที่จะเป\นเครื่องมือในการพัฒนางานใหJบรรลุเป^าหมายทั้ง 3 ประการไปพรJอม ๆ กัน ไดJแกO บรรลุ
เป^าหมายของการพัฒนางานจัดการความรูJเรื่องการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปหนังสือ
บรรลุเป^าหมายของการพัฒนาคนที่จะมาปฏิบัติหนJาที่แทนบุคลากรที่จะเกษียณที่มีประสบการณRตรงเรื่องนี้ และ
บรรลุเป^าหมายของการพัฒนาองคRกรใหJเป\นองคRกรแหOงการเรียนรูJที่บุคลากรรOวมกันคิด รOวมกันคJนเพื่อหาวิธีการ
ใหมO ๆ ในการผลิตผลิตภัณฑR หรือ บริการ อันจะนํามาซึ่งการเพิ่มประสิทธิผลในการดําเนินงานขององคRกรตOอไปไดJ
ในอนาคต นอกจากนี้ จากการจัดการความรูJเรื่องนี้ทําใหJเกิดการสรJางนวัตกรรมใหมO (Innovation) โดยการเรียนรูJ
ตOอยอดจากความรูJที่ฝVงในตัวคนของผูJที่มีประสบการณRจัดทําหนังสือมาอยูOรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสR ถือเป\น
บริการ จดหมายเหตุดิจิทัลแบบใหมOที่สามารถเผยแพรOและใชJประโยชนRไดJอยOางกวJางขวาง เพิ่มความสะดวกใน
การใชJงานกับทุกอุปกรณR พรJอมทั้งตอบสนองความตJองการของผูJรับบริการในยุคดิจิทัล
ขSอเสนอแนะ
1. ดJา นการจั ดการความรูJ ควรจัด การความรูJ ในเรื่ องการเผยแพรOส ารสนเทศจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยในรูปแบบอื่น ๆ เชOน การเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปแบบการจัดนิทรรศการ
การประชุม/ฝXกอบรม/บรรยายทางวิชาการ และการจัดทําเว็บไซตR เป\นตJน
2. ดJานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสR ควรพัฒนาตOอยอดดJวยการนําเทคโนโลยีอื่นๆ มาใชJประกอบการ
สรJางหนังสืออิเล็กทรอนิกสRเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความทันสมัย ความนOาสนใจและประโยชนRใชJสอย เชOน นําเทคโนโลยี
ปVญญาประดิษฐR (Artificial Intelligence) หรือที่เรียกสั้นๆ วOา AI มาใชJ เป\นตJน
การนําไปใชSประโยชน4
1. ประโยชน4ตอผูSปฏิบัติงาน ทั้งบุคลากรกลุOมเป^าหมาย ผูJปฏิบัติงานและผูJใหJบริการมีความรูJ
ความเขJาใจในวิธีการจัดการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปหนังสือและสามารถนําองคRความรูJนี้
ไปใชJประโยชนRในการเผยแพรOใหJแกOหนOวยงานอื่นตOอไป
2. ประโยชน4ตอผูSรับบริการ การเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปหนังสือ
นอกจากจะเป\นการอํานวยความสะดวกแกOผูJรับบริการใหJสามารถเขJาถึงเอกสารจดหมายเหตุไดJอยOางสะดวกรวดเร็ว
แลJว ยังเป\นการชOวยกระตุJนความสนใจในการใชJเอกสารจดหมายเหตุของผูJรับบริการดJวย
3. ประโยชน4 ดS า นการพั ฒ นางานจดหมายเหตุ การนํ า เทคโนโลยี ม าประยุ ก ตR ใ ชJ ทํ า ใหJ
งานจดหมายเหตุไดJนวัตกรรมการเผยแพรOสารสนเทศในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสR ซึ่งเป\นบริการจดหมายเหตุ
ดิจิ ทัล แบบใหมO ที่ จะทํา ใหJ ผูJรั บ บริ การไดJรั บ ความสะดวก เป\น การเพิ่ม ชO องทางการใชJส ารสนเทศจดหมายเหตุ
เป\ นตJ นแบบที่ ดีที่ ส ามารถขยายผลไปสูO การเผยแพรOส ารสนเทศอื่น ๆ นอกจากนี้ยั งสO ง ผลตOอ ภาพลัก ษณRใ หJง าน
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จดหมายเหตุ มีความทั นสมั ย ตอบสนองความตJอ งการของผูJรั บบริ การในยุ คสัง คมดิ จิทัล และรองรับสั งคมแหO ง
การเรียนรูJตลอดชีวิตในศตวรรษที่ 21 ตOอไป
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