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บทคัดยอ 

บทความนี้นําเสนอผลการวิจัยที่ เกิดจากการพัฒนารูปแบบของศูนยกลางความรูที่
ประกอบดวยนโยบาย เปาหมาย วัตถุประสงค และองคประกอบของศูนยกลางความรู ซึ่งไดแก 
ทรัพยากรสารสนเทศ บริการสารสนเทศ เทคโนโลยี วัสดุอุปกรณและสถานที่ กิจกรรม รวมทั้งบุคลากร 
โดยนําหลักการจัดการความรูมาใชในการพัฒนาศูนยกลางความรู   เพื่อสนับสนุนการเรียนรูตลอด
ชีวิตของชุมชน นอกจากนั้นยังนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือในการสรางศูนยกลาง
ความรู ในรูปแบบของเว็บไซต (http://www.siamkc.org) เพื่อใหบริการความรู เผยแพรความรู และ
แลกเปลี่ยนความรูของคนในชุมชน  ซึ่งศูนยกลางความรูอาจจะเปนสถานที่ที่สรางขึ้นมาใหม หรือ
พัฒนาจากหองสมุดเดิม หรืออาจจะดําเนินการผานทางเว็บไซต โดยไมจําเปนตองมีสถานที่ ซึ่งผูใช
สามารถเขามาใชบริการไดทุกที่ทุกเวลา 

รูปแบบของศูนยกลางความรูที่พัฒนาขึ้นมามีชื่อวา CAP-SMART Model ซึ่งทําหนาที่                
เปนตัวกลางในการเชื่อมความสัมพันธระหวางหองสมุดกับชุมชน ผานกิจกรรมตางๆ ในศูนยกลาง
ความรู ที่เพิ่มเติมข้ึนมานอกเหนือจากบริการหลักของหองสมุดที่เปนอยูในปจจุบัน เพื่อรองรับรูปแบบ
การศึกษาหาความรูของชุมชน  โดยในการสรางศูนยกลางความรูตามรูปแบบที่ไดวิจัยมานั้น ควร
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคกรบริหารสวนทองถิ่น โดยเฉพาะองคการบริหารสวนจังหวัด 
องคการบริหารสวนตําบล และเทศบาล อยางจริงจังเพื่อสนับสนุนใหประชาชนในทองถิ่นไดรับความรู
เพิ่มข้ึน สงผลใหเกิดการพัฒนาทางดานการประกอบอาชีพ การดําเนินชีวิต และทําใหเกิดสังคมแหง
การเรียนรูมากขึ้น 
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This research presents the model of knowledge center focusing on policy, goals, 

objectives, and components of knowledge center which are information resources, 
services, information technology, materials, and place. The study supports life-long 
learning of communities. Moreover, knowledge center also used information technology as 
a tool in presenting the services via website http://www.siamkc.org. The knowledge center 
can be a new constructed building or virtual area which user can access every time. 
 The developed model is called “CAP-SMART Model”. Asides from being a source 
of information, the knowledge center should also organize various kinds of edutainment 
activities to encourage life-long learning and foster intimate relationship between the 
knowledge center and people in the community.  In doing so, the public organizations, 
particularly the local administration organizations and governing municipalities should 
support the center in terms of budget and policy, in order to encourage life-long learning in 
the community, leading to the development of vocational skills, life quality improvement, 
and the promotion of the learning society. 
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บทนํา 
 ทิศทางการพัฒนาของโลกปจจุบันกําลังเขาสู ระบบ  “สังคมเศรษฐกิจฐานความรู” 
(knowledge-based economy society) โดยมีการสรางตนทุนทางปญญา ซึ่งศักยภาพใน 
การแขงขันของประเทศตางๆ ข้ึนอยูกับการสรางองคความรู การถายทอดความรู และแหลงบริการ
ความรูแกประชากรในประเทศ  

การพัฒนาศักยภาพคนไทยและโครงสรางสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรูตอเนื่อง
ตลอดชีวิต เพื่อใหประเทศไทยมีศักยภาพในการแขงขันในสังคมโลก จําเปนตองมีกําลังคนในการ
บริหารจัดการและดําเนินกิจกรรมตางๆ ทําใหเกิดโอกาสการเรียนรูอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะแหลงการ
เรียนรู เปนสถานที่ที่ใหการศึกษาโดยไมเลือกเพศ วัย พื้นฐานความรู ใหขาวสารที่ทันสมัยแก
ผูใชบริการ ปลูกฝงนิสัยรักการอาน ใหผูใชไดพักผอนเกิดความเพลิดเพลินใจ และยังเปนสถานที่ใน
การสรางองคความรูใหมใหทันสมัยตลอดเวลา สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 กลาววา “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข”  

กรมการศึกษานอกโรงเรียน (2538) ไดกลาวถึงปญหาการดําเนินงานหองสมุดประชาชน 2 
ดานหลักๆ คือ ปญหาดานการจัดการ หองสมุดสวนใหญยังจัดบริการในเชิงตั้งรับ ขาดการประสาน
สัมพันธกับชุมชน และองคการ หนวยงานในระดับพื้นที่ขาดการนําอาสาสมัครเขามาชวยในการ
ดําเนินงานหองสมุด คณะกรรมการหองสมุดยังไมมีบทบาทในการพัฒนาหองสมุดเทาที่ควร บุคลากร
โอนยายและลาออกคอนขางสูง ทําใหงานหองสมุดขาดความตอเนื่องในการพัฒนา และการจดับริการ
ไมครอบคลุมกลุมเปาหมาย  สวนอีกปญหาหนึ่งคือปญหาดานวิชาการ หนังสือและสื่อมีนอย สวน
ใหญเปนหนังสือเกาไมทันกับเหตุการณปจจุบัน การจัดระบบสื่อความรูยังไมทันสมัย หนังสือและสื่อ 
ยังไมสนองความตองการของประชาชน และขาดเครื่องมืออุปกรณที่ทันสมัยเขามาใชในการจัดบริการ  
 ดังนั้นการพัฒนาหองสมุดใหเปนศูนยกลางความรู เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาตาม
รูปแบบใหมสําหรับประชาชนจึงจําเปนและสําคัญยิ่ง ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 25 ที่กลาววา “รัฐตองสงเสริม
การดําเนินงานและจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ไดแก หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ 
หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤษศาสตร อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยการกีฬา
และนันทนาการ แหลงขอมูลและแหลงการเรียนรูอ่ืน  อยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ” โดยรูปแบบ
ของศูนยกลางความรูที่พัฒนาขึ้น สามารถใชเปนตนแบบในการจัดตั้งศูนยกลางความรู เพื่อแหลงการ
เรียนรูของชุมชน ใหทุกคนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
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วัตถุประสงค 
 1. เพื่อศึกษารปูแบบของศูนยกลางความรู ในดานทรพัยากรสารสนเทศ การบริการ
สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุอุปกรณและสถานที ่ 
 2. เพื่อพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมของศูนยกลางความรูสําหรับประชาชน 
 
ประโยชนของการวิจัย 

1. ไดรูปแบบของศูนยกลางความรู เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ และพัฒนาศูนยกลาง
ความรู เผยแพรแกสาธารณชน   

2. หองสมุดสามารถนําผลการวิจัยมาเปนแนวทาง  ในการกําหนดนโยบายการดําเนินการ
พัฒนาหองสมุดไปสูศูนยกลางความรู 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมของศูนยกลางความรูสําหรับ
ประชาชน ซึ่งเปนศูนยกลางที่ทําหนาที่รวบรวมความรูที่กระจัดกระจายอยูตามที่ตางๆ มารวมไว
ดวยกัน จัดเตรียมโครงสรางพื้นฐานในการใหบริการและสรางบรรยากาศใหผูใชบริการคิดคน เรียนรู 
สรางความรูใหมๆ ข้ึน มีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูจัดระเบียบความรูในเอกสาร 
โดยถายทอดความรูแฝงเรน ออกมาเปนความรูชัดแจง รวมทั้งสรางชองทางเพื่อเปนชุมชนแหงการ
เรียนรู และเพื่อนําไปใชพัฒนางานของตนใหสัมฤทธิ์ผล โดยคณะผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนในการ
ดําเนินการวิจัย ตามลําดับดังนี้ 

1. ศึกษา คนควา ดูงาน สํารวจและรวบรวม ขอมูล  แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวของ ตลอดจนปรึกษาที่ปรึกษาดานศูนยกลางความรู  เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม
เพื่อจัดทํารูปแบบศูนยกลางความรู ดวยเทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย (Delphi Technique) 

2. วิเคราะหและสรุปผล ขอมูลที่ทําการศึกษาคนควา 
3. จัดทําแบบสอบถามรูปแบบศูนยกลางความรูฉบับที่ 1 ซึ่งเปนคําถามปลายเปด  

เพื่อรวบรวมความคิดเห็นแบบกวางๆ จากกลุมผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 
4. เลือกผูเชี่ยวชาญจาก 3 กลุมๆๆ ละ 10 คน ไดแก ผูบริหารสถาบันบริการสารสนเทศ 

จํานวน 10 คน อาจารยที่สอนทางดานบรรณารักษศาสตรหรือสาขาที่เกี่ยวของ จํานวน 10 คน และ 
ผูที่ทํางานดานวิชาชีพบรรณารักษ หรือสาขาที่เกี่ยวของ จํานวน 10 คน 

5. นําแบบสอบถามฉบับที่ 1 สอบถามความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 กลุม 
6. นําผลที่ไดจากแบบสอบถามฉบับที่ 1 มาสรางขอคําถามใหม ในรูปของมาตราสวน

ประมาณคา โดยตัดขอมูลที่ซ้ําหรือเกินความตองการออก  
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7. นําแบบสอบถามฉบับที่ 2 ใหผูเชี่ยวชาญจัดอันดับความสําคัญของแตละขออีกครั้งหนึ่ง 
พรอมระบุเหตุผลในการจัดอันดับดวย 

8. นําคําตอบของแตละขอที่ไดจากแบบสอบถามฉบับที่ 2 ทั้งหมดมาหาคามัธยฐาน และ 
คาพิสัยระหวางควอไทล  

9. สรางแบบสอบถามฉบับที่ 3 โดยใชขอคําถามเหมือนฉบับที่ 2 แตเพิ่มตําแหนงของ
คาเฉลี่ย คาพิสัยระหวางควอไทลของกลุม และตําแหนงที่ผูเชี่ยวชาญแตละทานตอบในรอบที่ 2  
โดยระบุวาผูเชี่ยวชาญแตละทานมีความเห็นตรงระดับใด 

10. นําแบบสอบถามฉบับที่ 3 ใหผูเชี่ยวชาญแตละทานพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของตนกับกลุม และตัดสินใจวาจะเปลี่ยนคําตอบหรือไม หากคําตอบของตนไม
สอดคลองกับกลุม ถายืนยันความคิดเห็นเดิมก็ขอใหแสดงเหตุผลประกอบดวย 

11. นําผลที่ไดจากแบบสอบถามฉบับที่ 3 มาสรุปเปนตนแบบของศูนยกลางความรู 
12.  จัด Focus Group โดยนําบุคคลที่เกี่ยวของกับการพัฒนาและการใชศูนยการเรียนรู

ตนแบบของชุมชน มาแสดงความคิดเห็นรวมกัน (participatory action research: PAR) 
13. นําผลที่ไดจากการจัดทํา Focus Group มาแกไขปรับปรุงและพัฒนารูปแบบและแนวทาง

ของศูนยกลางความรูเพื่อใหไดรูปแบบและแนวทางที่เหมาะสม 
 
สรุปผลการวจิัย 

จากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทีน่ํามาวเิคราะหดวยเทคนิคเดลฟาย และขอเสนอแนะ 
จากผูทรงคุณวุฒิในการทาํ Focus Group พบวารูปแบบของศูนยกลางความรูมีลักษณะดังนี ้

1. นโยบายของศนูยกลางความรู   
      ศูนยกลางความรูมีบทบาทและภารกจิในการจัดการสารสนเทศและความรู  เพื่อสนับสนนุ 

การเรียนรูตลอดชีวิตของชุมชน    เปนศูนยกลางความรู  ศูนยการเรียนรูและศูนยกลางการใหบริการ 
สารสนเทศ รวมทัง้พฒันาแหลงเรียนรูของสังคมแบบ future science โดยการผลิต แสวงหา จดัเก็บ
และเผยแพรสารสนเทศไดดวยตนเอง 

2. เปาหมายของศูนยกลางความรู   
                  ศนูยกลางความรูมีเปาหมายเพื่อรวบรวม จดัเก็บ จัดระบบสารสนเทศ / ความรูเพื่อแนะนํา
อาชีพใหม พฒันาอาชีพใหม และสงเสรมิคุณภาพชีวติ เปนศูนยกลางเชื่อมโยงระหวางแหลงความรู
ทองถิน่กับแหลงความรูทั่วโลก โดยผานระบบเครือขาย รวมทัง้สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนได
เขาถึงการบริการสารสนเทศ / ความรูอยางมีประสิทธิภาพ 
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3. วัตถุประสงคของศูนยกลางความรู   
เพื่อจัดหาทรพัยากรสารสนเทศที่ตรงกบัความตองการของชุมชนและสังคม ที่สอดคลอง

กับแนวทางในการพัฒนาประเทศ ในรูปแบบตางๆ เชน ส่ือส่ิงพมิพ ส่ือโสตทัศน และส่ืออิเล็กทรอนิกส 
เปนตน เพื่อระบุและรวบรวมความรูที่มีอยูภายในชมุชน เชน ภูมิปญญาทองถิ่น และความเชีย่วชาญ
ของสมาชิกในชุมชนเปนตน  รวมทั้งเพื่อจัดระบบสารสนเทศ / ความรู  ใหผูใชเขาถึงไดงาย  สะดวก
และรวดเร็ว 

4. องคประกอบของศูนยกลางความรู 
4.1 ทรัพยากรสารสนเทศ    

ทรัพยากรสารสนเทศในศูนยกลางความรูไดมาจากการจดัซื้อทรัพยากรสารสนเทศที่
ตรงกับความตองการของชมุชนและสงัคม เสาะแสวงหาและระบุแหลงความรูที่มีอยูในชุมชน บนัทกึ
ความรูจากการสัมภาษณ สังเกต และการจดัเวทีแลกเปลีย่นความรู ในรูปแบบตางๆ เชน 
เอกสารรายงาน ซีดีรอม ดีวดีีรอมและไฟลคอมพิวเตอรเปนตน รวมทัง้รับบริจาคทรพัยากรสารสนเทศ
จากแหลงตางๆ 

4.2 บริการสารสนเทศ   
ศูนยกลางความรูมีบริการเผยแพรสารสนเทศ / ความรู บริการและกจิกรรม โดยใช

ชองทางตางๆ ที่เหมาะสม รวบรวมและเผยแพรงานวิจยัดานวัฒนธรรมชุมชน เพื่อใหบริการ จัดใหมี
การแลกเปลี่ยนทรพัยากรสารสนเทศ/ความรู ระหวางศูนยกลางความรู และจัดหาแหลงทนุเพื่อการ
วิจัยดานวฒันธรรมชุมชน และเสาะหานักวิจัยจากสถาบันทองถิน่ 

4.3 เทคโนโลย ี  
  ศูนยกลางความรูสามารถจัดทําระบบการคนคืนสารสนเทศ/ความรู เพื่ออํานวยความ

สะดวกในการเขาถึง จัดทําและแปลงขอมูลที่จัดเกบ็ใหเปนแบบดิจิทัล จดัทําฐานขอมลูระบบ
สารสนเทศ / ความรูที่ไดจากการรวบรวม และบนัทกึไว พัฒนาระบบสารสนเทศโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสรางเว็บไซตของศูนยกลางความรูเพื่อเปนชองทางในการเขาถึงสารสนเทศ/ 
ความรู ทีม่ีอยูในศูนยกลางความรูและเชื่อมโยงแหลงความรูทองถิน่กบัแหลงความรูภายนอก ทัง้ระดับ 
ประเทศ ภูมิภาคและสากลรวมทัง้คัดเลือกและติดตั้งระบบสืบคนขอมูลทางบรรณานกุรมแบบออนไลน  

4.4 วัสดุอุปกรณและสถานที ่  
ศูนยกลางความรู สรางชมุชน / เครือขายแหงความรูในเร่ืองตางๆ คัดเลือกและพัฒนา

จากหองสมุดที่มีอยูเดิมใหเปนศูนยกลางความรูของทองถิน่ หรือใหบริการผานเว็บไซต สรางศนูยกลาง
ความรูข้ึนมาใหมใหเปนศนูยกลางความรูของทองถิ่น 
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4.5 กิจกรรม   
กิจกรรมในศูนยกลางความรูไดจากการศึกษาสํารวจความตองการสารสนเทศ/ความรู 

ของประชาชนในทองถิน่ สงเสริมใหมกีารแบงปนและแลกเปลี่ยนความรูจากชุมชน / เครือขาย โดย
ผานกจิกรรมตางๆ  รวมทัง้ฝกอบรมและสาธิตการใชเครือ่งมือตางๆ  ที่จะชวยใหผูใชเขาถึงสารสนเทศ
และความรูทัง้ที่เปนสื่อส่ิงพมิพและส่ืออิเลก็ทรอนกิส เชน การใช OPAC ดรรชน ีเปนตน 

ในการจัดกิจกรรมกับชุมชน  จะเนนใหมีการเผยแพรความรูกอนในชวงแรก  
แลวใหผูเขารวมกิจกรรมไดมีสวนรวมในกิจกรรมนั้น โดยการฝกปฏิบัติจริง หลังจากนั้นจะแนะนาํแหลง
คนควาเพิ่มเติม  เพื่อให ผูที่ เขารวมกิจกรรมสามารถหาความรู เพิ่ม เติมไดตอไป  รวมทั้ งมี 
การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในเรื่องตางๆ ระหวางวิทยากรและผูเขารวมกิจกรรมดวย 

4.6 บุคลากร   
บุคลากรของศูนยกลางความรูควรไดรับการฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ

การสื่อสารโดยตอเนื่องและสม่ําเสมอ จัดโครงการพฒันาบุคลากรใหมีความรูและทักษะทีพ่ึงประสงค 
ไดแก การบริหารจัดการ การทํางานเปนทีม การรูจักคดิเชิงวิเคราะหและรายงานผล เทคนิคการจัดการ
ความรู การใชภาษาตางประเทศ ภาษาทองถิ่นและการประชาสัมพันธเปนตน รวมทั้งฝกอบรมทกัษะ  
การรูสารสนเทศ ซึ่งไดแก ทักษะในการระบุสารสนเทศที่ตองการ การเขาถึงแหลงสารสนเทศการคนหา 
การประเมนิ การสังเคราะห และการนาํสารสนเทศไปใชประโยชนเปนตน 

จากสิง่ที่ไดทัง้หมดสามารถสรุปเปนรูปแบบที่เหมาะสมของศูนยกลางความรูสําหรับประชาชน 
ที่เรียกวา CAP-SMART Model (ดังภาพที่ 1) ซึ่งศูนยกลางความรู (Center of knowledge) 
ประกอบดวยนโยบายของศนูยกลางความรู เปาหมาย วัตถุประสงค (Achievable) และองคประกอบ
ตางๆ ไดแก บคุลากร (People) บริการ (Services) วัสดุอุปกรณ/สถานที ่(Materials) กิจกรรม 
(Activities) ทรัพยากร (Resources) และเทคโนโลยี (Technology) 

 
อภิปรายผล 

นโยบายของศูนยกลางความรูจะตองมีบทบาทและภารกิจในการจัดการสารสนเทศและ
ความรู เพื่อสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิตของชุมชน เปนศูนยกลางความรู ศูนยการเรียนรู ศูนยกลาง
การใหบริการสารสนเทศและพัฒนาแหลงเรียนรูของสังคม ซึ่งตรงกับความเห็นของผูทรงคุณวุฒิในการ
ระดมความคิดเห็น วาศูนยกลางความรูจะตองมีบทบาทในประเด็นดังกลาวขางตนและสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตราที่ 
25 รัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ซึ่ง เซ็นเก                       
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(Senge, 2007) เห็นวาการสรางองคกรแหงการเรียนรู ตองหาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด เพื่อใหทันตอความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยูเสมอ และนําไปสูการสรางฐานความรูที่เขมแข็ง 

ดานเปาหมายของศูนยกลางความรู ผูเชี่ยวชาญเห็นวา ควรมีการรวบรวม จัดเก็บ จัดระบบ
สารสนเทศและความรูเพื่อแนะนําอาชีพใหม และสงเสริมคุณภาพชีวิต ซึ่งเปนกระบวนการจัดการ
ความรู สอดคลองกับ วิจารณ พานิช (2550) ที่ไดกลาวไววา การจัดการความรูที่ดีนั้น ตองมีการแบง
ประเภทของความรูใหชัดเจน เปนความรูเดนชัด สามารถเขาถึงไดจากแหลงความรู และนาํไปใชใหเกดิ
ความรูใหม เกิดประโยชนกับชุมชนและสังคมตอไป 

วัตถุประสงคของศูนยกลางความรู คือ เพื่อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงกับความตองการ
ของชุมชนและสังคม  ซึ่งคณะทํางานสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต  (2550) พบวา  
การส ง เสริมใหชุมชนเกิดการ เรี ยนรู  ตองนํ าประสบการณ อันนํ า ไปสู การรู แจ ง เห็นจ ริง  
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย การเขาใจธรรมชาติของชุมชน เพื่อนําความรูที่ไดรับไปปรับตัว
และสามารถดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสม ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา ผูใชบริการเปนผูนําทรัพยากร               
สารสารสนเทศมาใชเพื่อพัฒนาตนเองในการดําเนินชีวิต ทรัพยากรสารสนเทศอาจไดมาจากแหลง
ความรูที่มีอยูในชุมชน โดยกระบวนแลกเปลี่ยนเรียนรูกับปราชญชุมชน เพื่อนํามาสรางฐานความรูและ
เผยแพรสูสาธารณะ 

องคประกอบของศูนยกลางรูควรมีทรัพยากรที่ไดมาจากการจัดซื้อ การจัดหาทรัพยากรที่ตรง
กับความตองการของชุมชน จะชวยใหเกิดการศึกษาตลอดชีวิต ทุกคนสามารถเขามามีสวนรวมในการ
เรียนรูได ซึ่งเปนธรรมชาติของมนุษยที่ไมหยุดนิ่งในการใฝรู (สายสุรี จุติกุล, 2551) คนควาหาขอมูลที่มี
บริการสารสนเทศที่เผยแพรสารสนเทศ/ความรู บริการและกิจกรรมโดยผานสื่อหรือชองทางทีเ่หมาะสม 
มีการสรางเว็บไซต พัฒนาระบบสารสนเทศ  เพื่ออํานวยความสะดวกในการเขาถึงขอมูล โดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาเชื่อมโยงแหลงความรูทองถิ่นกับแหลงความรูภายนอก               
ทั้งระดับประเทศ ภูมิภาคและสากล (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548) รวมทั้งมีการสราง
ชุมชน/เครือขายแหงความรูในเร่ืองตางๆ ใหอยูในรูปของชุมชนนักปฏิบัติสามารถเอื้อใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู พัฒนาและจัดการยกระดับของสังคม ชวยใหชุมชนเกิดความเขาใจและมีความคิดที่
สอดคลองกันไดอยางกวางขวาง กาวขามระบบผูนําเดี่ยวและสรางองคความรูที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ
อยางแทจริง 

กิจกรรมในศูนยกลางความรู  ควรมีการสํารวจความตองการสารสนเทศ/ความรูของประชาชน
ในทองถิ่น สงเสริมใหมีการแขงขันและแลกเปลี่ยนความรูจากชุมชน/เครือขาย โดยผานกิจกรรมตางๆ 
รูปแบบของกิจกรรม ควรเนนประโยชนเพื่อการดําเนินชีวิตของคนในชุมชน คัดเลือกประเด็นที่อยูใน
ความสนใจของคนในชุมชนและทุกครั้งที่จัดกิจกรรมตองมีการบันทึก  จัดเก็บความรูจากกิจกรรม
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แลกเปลี่ยนเรียนรูและนําความรูที่ไดมาจัดเก็บเปนคลังความรู เพื่อสามารถนําไปเผยแพรสูสาธารณะ
ตอไป ซึ่งโทยามา (Toyama, 2002) เห็นวาในการจัดการความรูเปนการเอื้อใหเกิดความรูใหม โดยใช
ความรูที่มีอยูและประสบการณของคนในชุมชนอยางเปนระบบ เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่ทําใหเกิด
ความรูรวมกันในชุมชน 

ดานของบุคลากรของศูนยกลางความรู บุคลากรควรไดรับการฝกอบรมดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ จากแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550) ที่กําหนดคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค ในมิติดานรางกาย จิตใจ 
ทักษะทางดานความรู ทักษะความสามารถและลักษณะชีวิต ซึ่งคนไทยตองมีทักษะในการคิด การ
ส่ือสาร ภาษาตางประเทศ  ทักษะอาชีพ ตลอดจนทักษะในการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
การพัฒนางานของศูนยกลางความรู   ตองมีการนําเทคโนโลยีเขามาจัดการความรู เพื่อนํามาบูรณา
การใหเกิดประโยชนตอชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 
ขอเสนอแนะ 

1. ศูนยกลางความรูจะทําหนาที่เปนตัวกลางในการเชื่อมความสัมพันธระหวางหองสมุด
กับชุมชน  ผานกิจกรรมตางๆ ในศูนยกลางความรู ที่เพิ่มเติมข้ึนมานอกเหนือจากบริการหลักของ
หองสมุดที่เปนอยูในปจจุบัน เพื่อรองรับรูปแบบการศึกษาหาความรูของชุมชน ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 

2. หากมีการนํารูปแบบของศูนยกลางความรูไปประยุกตใช ควรปรับกระบวนทัศนของผู
ใหบริการและผูใชบริการ/ชุมชนกอน เพื่อใหเกิดความคุนเคยและมีความพรอมในการดําเนินการ
ปรับเปลี่ยนสูการเปนศูนยกลางความรู (ดังตารางที่ 1) โดยผูใหบริการควรมีความรูดาน
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร ดานเทคโนโลยี ดานการจัดการความรู และสามารถจัด
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู สรางเครือขายความรูและประสานงาน เปนผูจัดการชุมชนแหงการ
เรียนรูและชุมชนนักปฏิบัติ สรางและบริหารจัดการแหลงความรูโดยเฉพาะเว็บทาความรู รวมทั้ง
สามารถทํางานวิจัยได สวนผูใชบริการ/ชุมชน จะใชบริการเพื่อตอบสนองความตองการเพื่อการศึกษา
ทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เขารวมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู เปน
สมาชิกของชุมชนแหงการเรียนรูและชุมชนนักปฏิบัติ สามารถใชบริการเว็บทาแหงความรูในการคนหา
ขอมูลที่ตองการได เขารวมทําการวิจัยกับศูนยกลางความรู และสามารถใชเทคโนโลยีในการสงเสริม
การเรียนรูได 

3. หากจะนํารูปแบบของศูนยกลางความรูไปประยุกตใชงาน  ควรพิจารณาถึงกิจกรรม
หรือส่ิงที่ตองมีและตัวชี้วัด (KPI) เพื่อการวางแผนงานและการประเมินผลการดําเนินงานของ
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ศูนยกลางความรู (ดังตารางที่ 2) ที่ประยุกตใช CAP-SMART Model ในประเด็นของนโยบาย 
เปาหมาย การบรรลุวัตถุประสงคของศูนยกลางความรู ผูใหบริการ/ผูใชบริการ การบริการ วัสดุ/
อุปกรณ กิจกรรม ทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยี 

4. การสรางศูนยกลางความรูตามรูปแบบที่ไดวิจัยมา ควรไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากองคการบริหารสวนทองถิ่น โดยเฉพาะองคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัดและ
เทศบาลอยางจริงจัง เพื่อสนับสนุนใหประชาชนในทองถิ่นไดรับความรูเพิ่มข้ึน สงผลใหเกิดการพัฒนา
ทางดานการประกอบอาชีพ การดําเนินชีวิต และทําใหเกิดสังคมแหงการเรียนรูมากขึ้น  
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เปาหมาย 

มีบทบาทและภารกิจในการจัดการ 
สารสนเทศและความรู เพื่อสนับสนุนการเรียนรู 

ตลอดชีวิตของคนในชุมชน ศูนยกลางความ ะเปนศูนยกลางในการ
แลกเปลี่ยนความรู กิจกรรมและให ิการสารสนเทศ 

วัตถุประสงค (Achievable) 

ศูนยกลางความรู 
  (Center of Knowledge)

นโยบาย 

1. เพื่อสรางองคความรูดานการดํารงชีวิตของคนในชุมชนเปนหลัก 
2. เพื่อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงกับความตองการของชุมชนและสังคม 
3.  เพื่อระบุและรวบรวมความรูที่มีอยูภายในชุมชน 
4.  เพื่อจัดเก็บและรวบรวมสารสนเทศ/ความรู ในรูปแบบของฐานขอมูล 
5.  เพื่อจัดระบบสารสนเทศ/ความรู ใหผูใชเขาถึงไดงาย  สะดวก และรวดเร็ว 
6.  เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศในศูนยกลางความรูใหมีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยง              

แหลงความรูทองถิ่นกบัแหลงความรูทั่วโลก 
7.  เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและทักษะในการปฏิบัติงานและการใหบริการ 
8.  เพื่อจัดหาเครื่องมือใหประชาชนใชในการเขาถึงการบริการสารสนเทศ / ความรู 
9. เพื่อสงเสริมและใหประชาชนสามารถใ
     ความรู ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   

10. เพื่อสรางเค ือโดยการเผยแพรและแลกเปลี่ยนสารสนเทศ/ความรู 
  ผานเวทีแสด งๆ 
11. เพื่อเสริมสร ะการมีสวนรวมของคนในชุมชน เพื่อทําใหเกดิลักษณะของสังคม 
      นักปฏิบัติเพ
12.  เพื่อพัฒ า รมทางวฒันธรรม ในการเผยแพรความรูในดานตางๆ ที่มีคุณคาตอชุมชน 
13.  เพื่อพัฒ า มมือการแลกเปลี่ยนความรูระหวางทองถิ่น 
14  .เพื่อเป  / เวทสีาธารณะ เพื่อแสดง นําเสนอ และแลกเปลี่ยนสารสนเทศ 
15.  เพื่อให ิด ุมชน หากมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางสม่ําเสมอ 

 

1. ศูนยกลางความรูเปนแหลงรวบรวม จั สารสน ศ/ความรู โดยเนนไปที ่
 สารสนเทศและขอมูลทีเ่กี่ยวของกับการดํารงชวีิตของคนในชุมชน เปนสวนใหญ 

2. ศูนยกลางความรูเปนศนูยกลางเชือ่มโยงระหวางแหลงความรูทองถิ่นกับแหลงความรูทั่วโลกโดยผานระบบเครือขาย 
3.  สงเสริมและสนับสนนุใหประชาชนในชุมชนไดเขาถึงบริการสารสนเทศ/ความรูอยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริม 

 ใหเกิดสังคมการเรียนรูมากยิ่งขึ้น 
4. เสริมสรางความเขมแขง็ทางวัฒนธรรมชุมชนโดยอาศัยศูนย างความรู  เพื่อสงเสริมใหมีการจัดการความรู สนับสนนุ 

 และสงเสริมการเรียนรูผานเครือขายการวิจัยและพฒันา 
  

ทรัพยากร 
(Resources) 

บริการ 
(Services) 

เทคโนโลย ี
(Technology) 

บุคลากร  
(People) 

ดเก็บ จดัระบบ
เปาหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AP-SMART 
ชเครื่องมือเพื่อการเขาถึงบริการสารสนเทศ / 

วัสดุอุปกรณ/ สถานที่   
(Materials) 

กิจกรรม  
(Activities) 

ภาพที่ 1 รูปแบบของศูนยกลางความรู (C
กล
รูจ
บร

เท
เก
น
น
นแห
รือขายความรวมม
งความคดิเหน็ตา
างความรวมมือแล
ิ่มมากยิ่งขึ้น 
และสงเสริมกิจกร
เครือขายความรว
ลง / ลานกิจกรรม
นวตักรรมใหมกับช



ตารางที่1  การปรับกระบวนทัศนของผูใหบริการและผูใชบริการศูนยกลางความรู 
 

กระบวนทัศนเดิม กระบวนทัศนใหม 
ผูใหบริการ 

• มีความรูดานบรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร ปฏิบัติงานในดานงาน
บริหาร งานเทคนิค และงานบริการ 

• มีความรูดานเทคโนโลยี 

• มีความรูดานบรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร 

• มีความรูดานเทคโนโลยี 
• มีความรูดานการจัดการความรู 
• สามารถจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยน

ความรู 
• สามารถสรางเครือขายความรู และ

ประสานงาน 
• เปนผูจัดการชุมชนแหงการเรียนรูและ

ชุมชนนักปฏิบตัิ 
• สรางและบริหารจัดการแหลงความรู

โดยเฉพาะเว็บทาความรู 
• สามารถทํางานวิจัยได 

ผูใชบริการ/ชมุชน 
• ใชบริการเพื่อการศึกษาในระบบ 

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

• ใชบริการเพื่อตอบสนองความตองการ
เพื่อการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอธัยาศัย 

• เขารวมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู 
• เปนสมาชิกของชุมชนแหงการเรียนรูและ

ชุมชนนักปฏิบตัิ 
• สามารถใชบริการเว็บทาแหงความรูใน

การคนหาขอมลูที่ตองการได 
• เขารวมทําการวิจัยกับศูนยกลางความรู 
• สามารถใชเทคโนโลยีในการสงเสริมการ

เรียนรูได 
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ตารางที่ 2 ตัวชี้วัด (KPI) ในการวางแผนงานและการประเมินผลการดําเนินงานของศูนยกลางความรู                    
ที่ประยุกตใช CAP-SMART Model 

รายการ กิจกรรม/สิ่งที่ตองมี ตัวชี้วดั (KPI) 
C: Center of Knowledge: 
ศูนยกลางความรู 
 

นโยบาย 
• มีบทบาทและภารกิจในการจัดการสารสนเทศและ

ความรู เพื่อสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิตของคนใน
ชุมชน ศูนยกลางความรูจะเปนศูนยกลางในการ
แลกเปลี่ยนความรู กิจกรรมและใหบริการสารสนเทศ 

 
• จํานวนแผนงานและโครงการที่
ตอบสนองนโยบายของศูนยกลางฃ
ความรู 

 เปาหมาย  
 • ศูนยกลางความรูเปนแหลงรวบรวม จัดเก็บ จัดระบบ

สารสนเทศ/ความรู โดยเนนไปที่สารสนเทศและขอมูลที่
เกี่ยวของกับการดํารงชีวิตของคนในชุมชนเปนสวนใหญ 

• ศูนยกลางความรูเปนศูนยกลางเชื่อมโยงระหวางแหลง
ความรูทองถิ่นกับแหลงความรูทั่วโลกโดยผานระบบ
เครือขาย 

• สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนในชุมชนไดเขาถึง
บริการสารสนเทศ/ความรูอยางมีประสิทธิภาพ และ
สงเสริมใหเกิดสังคมการเรียนรูมากยิ่งขึ้น 

• เสริมสรางความเขมแข็งทางวัฒนธรรมชุมชนโดยอาศัย
ศูนยกลางความรูเพื่อ สงเสริมใหมีการจัดการความรู 
สนับสนุนและสงเสริมการเรียนรูผานเครือขายการวิจัย
และพัฒนา 

• รอยละของความสําเร็จในการดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการ 

• รอยละของระดับความพึงพอใจของ
ผูใชบริการ 

• รอยละของการนําเทคโนโลยีมาใชในการ
บริหารจัดการและใหบริการ 

• จํานวนประชาชนที่เขาใชบริการ 
• รอยละของความพึงพอใจในการใช 
   บริการ 
• ระดับความสําเร็จของการเสริมสราง   
    ความเขมแข็งทางวัฒนธรรมชุมชน 

A: Achievable :  
การบรรลุวัตถุประสงคของ
ศูนยกลางความรู 

• เพื่อสรางองคความรูดานการดํารงชีวิตของคนในชุมชน
เปนหลัก 

• เพื่อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงกับความตองการ
ของชุมชนและสังคม 

• เพื่อระบุและรวบรวมความรูที่มีอยูภายในชุมชน 
• เพื่อจัดเก็บและรวบรวมสารสนเทศ/ความรู ในรูปแบบ
ของฐานขอมูล 

• เพื่อจัดระบบสารสนเทศ/ความรู ใหผูใชเขาถึงไดงาย  
สะดวก และรวดเร็ว 

• เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศในศูนยกลางความรูใหมี
ประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงแหลงความรูทองถิ่นกับ
แหลงความรูทั่วโลก 

• เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและทักษะในการ 
    ปฏิบัติงานและการใหบริการ 
• เพื่อจัดหาเครื่องมือใหประชาชนใชในการเขาถึงการ 
    บริการสารสนเทศ / ความรู 
 

• จํานวนกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู 
ที่จัดขึ้นตอป 

• สัดสวนทรัพยากรสารสนเทศตอคนใน
ชุมชน 

• จํานวนขอมูลที่รวบรวมได 
• อัตราการเพิ่มขึ้นของขอมูลในฐานขอมูล 
• จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 
• จํานวนผูใชบริการ 
• อัตราการเพิ่มขึ้นของเนื้อหาในเว็บไซต 
• จํานวนผูเขาชมเว็บ 
• จํานวนหลักสูตรที่ใชในการฝกอบรม 
• รอยละของผูเขาอบรมที่ผานการ
ประเมินการฝกอบรม 

• จํานวนเครื่องมือที่ใหบริการ 
• รอยละของความพึงพอใจของ
ผูใชบริการ 
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ตารางที่ 2 (ตอ)   

รายการ กิจกรรม/สิ่งที่ตองมี ตัวชี้วดั (KPI) 
P : People 
ผูใหบริการ / ผูใชบริการ 
 
 
 

• คัดเลือกบุคลากรที่มีความรูทางวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 

 
• จัดใหบุคลากรไดรับการฝกอบรมดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารโดยตอเนื่อง สม่ําเสมอ 
• จัดโครงการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและทักษะที่พึง

ประสงค ไดแก          การบริหาร จัดการ การทํางาน
เปนทีม การรูจักคิดเชิงวิเคราะห สังเคราะห และ
รายงานผล เทคนิคการจัดการความรู การใช
ภาษาตางประเทศ และภาษาทองถิ่น การ
ประชาสัมพันธ 

• ฝกอบรมทักษะการรูสารสนเทศ (information literacy 
skills) ซ่ึงไดแก ทักษะในการระบุสารสนเทศที่ตองการ 
การเขาถึงแหลงสารสนเทศ การคนหา การประเมินการ
สังเคราะห และการนําสารสนเทศไปใชประโยชน 

• รอยละของบุคลากรที่มีความรูทาง
วิชาชีพบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร 

• รอยละของบุคลากรที่ไดรับการฝกอบรม
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารโดยตอเนื่อง สม่ําเสมอ 

• รอยละของบุคลากรที่ไดรับการฝกอบรม
หรือพัฒนาความรูและการใหบริการที่ดี
ขึ้น 

 
 
• จํานวนโครงการพัฒนาบุคลากร 
•  

S : Services : 
บริการ 

• เผยแพรสารสนเทศ / ความรู บริการและกิจกรรม โดย
ใชชองทางตาง ๆ ที่เหมาะสม 

• จัดหาแหลงทุนเพื่อการวิจัยดานวัฒนธรรมชุมชน และ
เสาะหานักวิจัยจากสถาบันทองถิ่น 

• รวบรวมและเผยแพรงานวิจัยดานวัฒนธรรมชุมชนเพื่อ
ใหบริการจัดใหมีการแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศ/
ความรู ระหวางศูนยกลางความรู 

• ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ
สารสนเทศและกิจกรรม 

• จํานวนทุนและนักวิจัยจากองคกร 
หนวยงานในทองถิน่ทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

• จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการเผยแพร 
• จํานวนทรัพยากรสารสนเทศ/ความรู ที่มี

การแลกเปลี่ยนกันระหวางศูนยกลาง
ความรู 

M :  Materials 
วัสด/ุอุปกรณ 
 

• สรางชุมชน / เครือขายแหงความรู 
 
• คัดเลือกและพัฒนาจากหองสมุดที่มีอยูเดิมใหเปน

ศูนยกลางความรูของทองถิน่ 

• จํานวนสมาชิกของชุมชนหรือเครือขาย
แหงความรูเทียบกับประชากรในชุมชน 

• รอยละของหองสมดุที่ไดรับการคัดเลือก
และพัฒนาใหเปนศูนยกลางความรู 

A : Activities 
กิจกรรม 

• ศึกษาสํารวจความตองการสารสนเทศ/ความรู ของ
ประชาชนในทองถิ่น 

• สงเสริมใหมีการแบงปนและแลกเปลี่ยนความรูจาก
ชุมชน / เครือขาย โดยผานกิจกรรมตาง ๆ  เชน จัดเวที
เสวนา บรรยาย อภิปราย ฝกอบรม เปนตน 

• ฝกอบรม และสาธิต การใชเครื่องมือตางๆ ที่จะชวยให
ผูใชเขาถึงสารสนเทศและความรู ที่เปนสิ่งพิมพและ
อิเล็กทรอนิกส เชน การใช OPAC ดรรชนี 

จัดทําแผนการดําเนินงานเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึง
การบริการสารสนเทศ / ความรู 

• จํานวนรายการทรัพยากรสารสนเทศของ
ประชาชนในทองถิ่น 

• จํานวนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ความรูตอป 

 
• จํานวนผูเขารวมการฝกอบรมในแตละ

โครงการ 
 
• รอยละของผูใชบริการที่สามารถเขาถึง

สารสนเทศไดตามที่ตองการ 
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ตารางที่ 2 (ตอ)   

รายการ กิจกรรม/สิ่งที่ตองมี ตัวชี้วดั (KPI) 
 • ใชประโยชนจากสื่อมวลชน ในการประชาสัมพันธ

ศูนยกลางความรู 
• จัดทําปฏิทินกิจกรรมลวงหนาเพื่อแจงใหประชาชนได
ทราบ 

• ประชาสัมพันธศูนยกลางความรูในรูปแบบตางๆ อยาง
สม่ําเสมอ 

• รอยละของผูรับบริการที่มาจากการ
ประชาสัมพันธ 

• จํานวนของกิจกรรมที่มาจากการ
วางแผนและดําเนินการจริง 

• จํานวนของการประชาสัมพันธใน
ชองทางตาง ๆ 

R : Resources 
ทรัพยากรสารสนเทศ 

• จัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงกับความตองการของ
ชุมชนและสังคม 

• เสาะแสวงหาและระบุแหลงความรูที่มีอยูในชุมชน 
• บันทึกความรูจากการสัมภาษณ สังเกต และการจัดเวที
แลกเปลี่ยนความรู ในรูปแบบตางๆ เชนเทปคาสเซท 
แถบวีดิทัศน  ไฟลคอมพิวเตอร  ฯลฯ 

• จํานวนทรัพยากรสารสนเทศที่มี
ใหบริการ 

• รอยละของความ     พึงพอใจของ
ผูใชบริการที่มีตอทรัพยากรสารสนเทศ ที่
ใหบริการ 

• จํานวนแหลงความรู  ที่มีอยูในชุมชน 
• จํานวนรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ได

จากการบันทึกความรูในรูปแบบตางๆ  
T : Technology 
เทคโนโลย ี

• จัดทําระบบการคนคืนสารสนเทศ /ความรู เพื่ออํานวย
ความสะดวก ในการเขาถึง 

• จัดทําและแปลงขอมูลที่จัดเก็บใหเปนขอมูลดิจิทัล 
 
• จัดทําฐานขอมูลระบบสารสนเทศ/ความรูที่ไดจากการ

รวบรวม และบันทึกไว 
• พัฒนาระบบสารสนเทศโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 
• สรางเว็บไซตของศูนยกลางความรูเพื่อเปนชองทางใน

การเขาถึงสารสนเทศ / ความรู ที่มีอยูในศูนยกลาง
ความรูและเชื่อมโยงแหลงความรูทองถิ่นกับแหลง
ความรูภายนอก ทั้งระดับประเทศ ภูมิภาคและสากล 

• คัดเลือกและติดตั้งระบบสืบคนขอมูลทางบรรณานุกรม
แบบออนไลน (OPAC) 

• รอยละของความพึงพอใจของผลที่ได
จากการใชระบบการคนคืนสารสนเทศ 

• จํานวนรายการทรัพยากรสารสนเทศที่
จัดเก็บในรูปแบบขอมูลดิจิทัล 

• จํานวนความรูที่บันทึกไว 
 
• ระดับความสําเร็จของการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารในการบริการ 
• จํานวนผูเขาใชบริการจากเว็บไซตของ

ศูนยกลางความรู 
• รอยละของความ พึงพอใจของผูใชระบบ 
 

 
 

  

 


