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ชื่อ - สกุล : นายกันตพงศ พุมอยู
ตําแหนง : นักวิชาการคอมพิวเตอร
งาน : ฝายเทคโนโลยีหองสมุด
ชื่อ - สกุล : นายอดินันท เจะตีแม
ตําแหนง : นักวิชาการคอมพิวเตอร
งาน : ฝายเทคโนโลยีหองสมุด
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สถานที่จัด : หองประชุมแปซิฟก โรงแรมเดอะไทด รีสอรท บางแสน จังหวัดชลบุรี
หนวยงานผูจัด : สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา และขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค (PULINET)
คาใชจาย
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ไมมี
ความทาทายของหองสมุดมหาวิทยาลัยยุคใหม

ในยุคที่เราตองพบกับการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ สงผลใหมหาวิทยาลัยมีแนวโนมในการเปลี่ยนแปลงการจัด
การศึกษาแนวใหม มีการเปดมหาวิทยาลัยใหเปนตลาดวิชาที่บุคคลหลายกลุมเปาหมายสามารถเขามาศึกษาเรียนรูไดทั้ง
แบบหลักสูตรประกาศนียบัตรและหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทั่วไป เพื่อการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาตาง ๆ ทีต่ รงกับความ
ตองการของตลาดงาน นอกจากนี้ยังเนนการเปนองคกรตนแบบในการรับผิดชอบตอสังคม โดยนําเทคโนโลยีมาใชในการ
จัดการองคกร การใหบริการ และการศึกษา นําไปสูการเปน Smart/Digital University และเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจึง
กอใหเกิดการสนับสนุนการวิจัยที่มุงตอบโจทยการแกปญหาระดับชุมชน นําไปสูการขยายผลการวิจัยในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลกตอไป
หองสมุดซึ่งเปนหนวยงานหนึงที่มีหนาที่สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยแกนิสิต นักศึกษา และบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัย ก็เผชิญกับความทาทายรูปแบบใหม ๆ ไดแก
1. Information resources are everywhere : แหลงสารสนเทศมีอยูทุกหนทุกแหง จะทําอยางไรใหทรัพยากร
ที่เรามีอยูมีเพียงเราเทานั้นที่มี (This it information in only here!!)
2. Availabilities of information access tools : ตองมาใชเครื่องมือที่เรามี
3. Competition of information providers : ทําอยางไรใหเราตางจากผูใหบริการสารสนเทศอื่น ๆ
4. Higher ICT skills of the customers : ผูใชบริการมีทักษะทางเทคโนโลยีที่สูงมากยิ่งขึ้น
5. Customers’ demands driven : พฤติกรรมการเรียนรู และการใชสารสนเทศของผูใชบริการเปลี่ยนแปลงไป
6. New styles of living & learning : ผูคนมีไลฟสไตลที่เปลี่ยนแปลงไป เชน การหาสารสนเทศที่ตองการหรือ
สิ่งที่ตองการไดจากที่บาน บรรยากาศแบบรานกาแฟที่ชวยดึงดูดใจใหอยากเขาใชบริการ เปนตน
7. Intellectual, ethical, copyright issues : ความเปนเจาของทรัพยสินทางปญญาของทรัพยากรที่
มหาวิทยาลัยมีอยู
ดวยเหตุทั้งหลายนี้ หองสมุดจึงจําเปนตองมีการปรับบทบาทการทํางานขององคกร โดยอาศัยหลักการบริหาร
หองสมุดแนวใหม Principle of 3C

1. Core value คานิยมหลักของหองสมุด ไดแก
- Access ตองสนันสนุนการเขาถึงการศึกษาคนควา
- Education ตองเปนสถานที่สําหรับการใหความรู
- Intellectual สรางเสริมผลผลิตทางวิชาการทุกรูปแบบโดยไมทีอคติ
- Life long learning เปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต
- Preservation ใหบริการทรัพยากรที่มึคุณคาตอการศึกษาคนควา
- Service ใหบริการแกผูใชทุกคนอยางเทาเทียม
- Social ใหบริการเพื่อรับใชสังคม
2. Customer รูจักกลุมผูใชของหองสมุด สามารถแบงประเภทกลุมผูใช และระบุความตองการของแตละกลุมได
3. Change ในทุกการเปลี่ยนแปลงจะตองยึดหลักคานิยมของหองสมุดและความตองการของผูใชบริการเปนหลัก
- Infrastructure Change โครงสรางพื้นฐานของหองสมุดตองมีการเปลี่ยนแปลง
- Service Change การใหบริการในรูปแบบใหม ๆ
- Physical Change ตัวอาคารและพื้นที่การใหบริการของหองสมุดตองมีการปรับปรุงใหทันสมัย
- People Change บุคลากรหองสมุดตองเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางาน

สารสนเทศหองสมุดแบบเปดและการเชื่อมโยงของโลกดวยเทคโนโลยีการเชื่อมโยงสารสนเทศหองสมุด
ทุกหองสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศเหมือน ๆ กัน แตจะทําอยางไรใหทรัพยากรสารสนเทศที่เรามีนั้นมีเอกลักษณ
เฉพาะตัว และสามารถเชื่อมโยงกับทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยูในหองสมุดอื่น ๆ ไดดวยการใชเทคโนโลยี RDF

Together We Share: From Resources to Users’ Knowledges and Experiences
ทรัพยากรในรูปแบบเดิม ๆ ทําใหลําบากในการแบงปน หองสมุดสามารถนําเทคโนโลยีมาชวยในการจัดการเรื่อง
เหลานี้ เพื่อใหทรัพยากรสามารถแบงปนกันไดงายขึ้น มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวอยางของการแบงปน
ทรัพยากรรวมกัน ไดแก ฐานขอมูล Gale Virtual Reference Library (GVRL) ของขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวน
ภูมิภาค (PULINET) เมื่อหองสมุดที่เปนสมาชิกหนวยงานใดบอกรับหนังสืออิเล็กทรอนิกสรายชื่อไหน สมาชิกหองสมุดที่
เหลือจะสามารถเขาใชไดเชนกัน

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการใหบริการสารสนเทศ
Ebsco ไดแจงเรื่องควรทราบ ดังนี้
1. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาบอกรับฐานขอมูลทั้งหมด 11 ฐาน โดยยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการ
บอกรับฐานขอมูล HW Wilson, ABI/INFORM Collection และ ScienceDirect
2. ฐานขอมูล EBSCO Open Dissertations สามารถเขาถึงวิทยานิพนธ/ปริญญานิพนธฉบับเต็มไดโดยไมเสีย
คาใชจาย
3. ฐานขอมูล Business Source Complete สามารถทดลองใชไดโดยไมเสียคาใชจาย

การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกรเพื่อความยั่งยืน
วัฒนธรรมองคกร คือ สิ่งที่จะกําหนดทิศทางของหนวยงาน เพราะบุคลากรเมื่อเขาไปทํางานในองคกรจะถูกหลอ
หลอมดวยวัฒนธรรมขององคกรนั้น ๆ เชน ตัวอยางการปฏิบัติงานจากผูบริหาร หรืออุปนิสัยของคนสวนมากในองคกร
ดังนั้น หลักสําคัญในการพัฒนาองคกรอยางยั่งยืน จึงควรเริ่มพัฒนาที่บุคลากรเปนพื้นฐาน โดยใชหลัก 6H ไดแก
1. Humans – คนหรือบุคลากรนับเปนรากฐานของการพัฒนาสูองคที่ยั่งยืน
2. Heart – จิตใจเกิดจากรากฐานของการพัฒนาคน
3. Head – ความคิดเกิดจากรากฐานของการพัฒนาจิตใจ
4. Hands – การปฏิบัติเกิดจากรากฐานของการพัฒนาความคิดและจิตใจ
5. Habit – นิสัยหรือพฤติกรรมเกิดจากรากฐานของการปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ
6. Harmony – ความสามัคคีเกิดจากคนที่มีนิสัยหรือพฤติกรรมคลายกัน ทํางานรวมกัน
เพราะจิตใจของคนเปนพื้นฐานของการกระทํา ถาบุคลากรในองคกรไดรับการหลอหลอมใหมีจิตใจที่ดี ยอมสงผล
ใหมีความคิดและการปฏิบัติที่ดีอยางสม่ําเสมอ จนเกิดเปนการทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กลายเปน
วัฒนธรรมองคกรที่ชวยขับเคลื่อนในการทํางาน โดยการทํางานที่ดีนั้นควรหมั่นบันทึกขอผิดพลาดของการทํางาน เพื่อให
เกิดการแลกเปลี่ยนปญหาและวิธีการแกไขในปญหานั้น ๆ รวมกัน

การนําเสนอผลงานประเภทโปสเตอร
การจัดการความรูในสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดย วาทินี เขมากโรทัย และธนวิตร พัฒนะ
ที่มาของการจัดทําแนวทางการจัดการความรูของสํานักหอสมุด สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มีการจัดการความรูภายในหนวยงานมาโดยตลอด แตยังขาดการดําเนินงานที่สม่ําเสมอ และไมครอบคลุมทุกฝายงาน
ตลอดจนบุคลากรของสํานักหอสมุดยังไมไดมีสวนรวมในการจัดการความรูอยางแทจริง และเพื่อใหเกิดคานิยมการจัดการ
ความรูในทุกฝายงาน สํานักหอสมุดจึงไดจัดทําแนวทางการจัดการความรูตามวิธีการแหงศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 คือ เขาใจ เขาถึง พัฒนา โดยเชื่อมโยงกับวงจรการบริหารงานคุณภาพ
(PDCA: Plan Do Check Act) มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน ไดแก
เขาใจ เชื่อมกับ Plan
1. ตั้งทีมงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการความรู
- กําหนดหนาที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการ
- สรางความเขาใจแกผูบริหารและหัวหนาฝายถึงหนาที่ของคณะกรรมการในการคัดเลือกตัวแทนบุคลากร
แตละฝายเปนคณะกรรมการ
- แตงตั้งคณะกรรมการ
2. จัดทําแผนการดําเนินงานการจัดการความรูของสํานักหอสมุด
- กําหนดแผนและขั้นตอนการดําเนินงาน
- กําหนดแบบฟอรมในการนําเสนอหัวขอการจัดการความรูที่ตองการดําเนินการ
- ผลักดันใหมีการนําการจัดการความรูเขาเปนสวนหนึ่งของภาระงานฝาย โดยเปนตัวชี้วัดหลักในการ
ปฏิบัติงานของหัวหนาฝาย
3. จัดทําโครงการการจัดการความรูของสํานักหอสมุด
- นําเสนอโครงการ และดําเนินโครงการตามรูปแบบการดําเนินโครงการปกติ
เขาถึง เชื่อมกับ Do
4. ใหความรู ความเขาใจในเรื่องการจัดการความรู
- ใหความรูภาพรวมตาง ๆ เกี่ยวกับ KM
- แนะนําวิธีการจัดทําคลิปวีดิโอหรือโปรแกรมนําเสนอตาง ๆ ในการนําเสนอผลงานเพื่อใชในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูหรือเผยแพร
- แนะนําวิธีการจัดเก็บความรูเพื่อการแบงปนผานระบบ KUKR และ KU Workplace
5. สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากรผาน KU Workplace
- การตั้งคําถามใหบุคลากรมาแสดงความคิดเห็นหรือการบันทึกไฟลขึ้นระบบ
Knowledge Management in Kasetsart University Library
เขาถึง เชื่อมกับ Check
6. สนับสนุนและติดตามการจัดการความรูภายในฝายใหดําเนินการครบขั้นตอนที่กําหนด
- คณะกรรมการคอยใหคําปรึกษาและชวยเหลือในเรื่องตางๆ ระหวางการจัดทํา KM
- ติดตามและรายงานความกาวหนาการจัดการความรูของฝายงานผานที่ประชุมผูบริหาร
พัฒนา เชื่อมกับ Act
7. ประเมินผลการดําเนินงาน
- สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานการจัดการความรู และนําเสนอตอผูบริหาร
- นําผลสรุปมาพัฒนา ปรับปรุงแผนการดําเนินงานตอไป
โดยคณะกรรมการกําหนดเนื้อหาในการจัด KM เปน 3 เรื่อง คือ
1. เปนความรูที่มีอยูในตัวบุคคลและเกี่ยวของกับการทํางาน
2. เปนความรูที่จําเปนตอการดําเนินงานตามภารกิจองคกร

3. เปนความรูที่จําเปนตอการพัฒนางานสูวิสัยทัศนขององคกร
การนําไปใชประโยชนกับงานหองสมุด
การจัดการความรูไดกลายเปนสวนหนึ่งของงานประจํา โดยเปนภาระงานหลักที่หัวหนาฝายตองรับผิดชอบและ
กํากับ ติดตาม ใหเกิดขึ้นภายในฝาย จึงเกิดองคความรูที่ดี และเปนประโยชนแกหองสมุดอยางตอเนื่อง นํามาสูคานิยมเรื่อง
การจัดการความรู
นําเสนอผลงานประเภทบรรยายในหองประชุมกลุมยอย จําแนกตามกลุม 1-3
กลุม CRM การบริการสารสนเทศ การบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM)
กลุม KM การบริหารองคกร การจัดการความรู
กลุม IT การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การบริหารโครงการดวยระบบปฏิทินกิจกรรมแบบเบ็ดเสร็จ
โดย ธนาภรณ ฉิมแพ ประจักษ สุขอราม และจารุวรรณ มีศีล
จากการศึกษาระบบเดิมที่ใชงานพบวาไมสามารถตอบสนองความตองการในการบริหารโครงการที่มีรายละเอียด
และขั้นตอนเอกสารที่เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งการประสานงานเพื่อบริหารโครงการจะตองดําเนินงานหลายชองทางกับหลายฝาย
จึงไดพัฒนาระบบการบริหารโครงการดวยระบบปฏิทินกิจกรรมแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อใหผูรับผิดชอบโครงการทํางานไดอยาง
คลองตัว ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา และลดขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
การพัฒนาระบบใชหลัก PDCA คือ ทบทวนการทํางานเดิม ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนา ทั้งปญหา ความ
ตองการ เทคโนโลยีที่จะนํามาใช มีการประชุมวิเคราะหรวมกันของทีมงาน การวางแผน การทดสอบระบบ การทดลองใช
จริงในชวงระยะเวลาหนึ่ง การรับฟงขอมูลจากผูใชงาน การปรับปรุงแกไขขอผิดพลาด และการพัฒนาตอยอด
ตัวระบบจะรวมกิจกรรมตาง ๆ ที่ผูรับผิดชอบโครงการตองประสานงาน เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการบริหาร
โครงการไวในที่เดียวกัน ไดแก การจองหองประชุม การประสานจัดเตรียมอุปกรณโสตทัศนูปกรณ การจัดเลี้ยง การ
ประสานจองที่จอดรถ รวมถึงชวยลดขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดทําเอกสารทางราชการใหเปนไปตามรูปแบบการ
รางหนังสือตามระเบียบสารบรรณ ตลอดจนการคํานวณคาใชจายในการจัดเลี้ยงตามระเบียบเบิกจายงานคลังและพัสดุ โดย
พัฒนาเปนแบบฟอรมอิเล็กทรอนิกสที่ประมวลผลไดอัตโนมัติ ในดานการประชาสัมพันธกิจกรรมก็เปนอีกชองทางหนึ่งใน
การสื่อสาร ทําใหผูใชและบุคลากรรับทราบขอมูลไดลวงหนา นอกจากนี้ยังมีระบบประเมินผลความพึงพอใจในการใหบริการ
ดานตาง ๆ เปนคลังขอมูลสําหรับผูบริหารไดอีกดวย
พัฒนาขึ้นเพื่อมุงเนนการสรางความสะดวกใหกับผูรับผิดชอบโครงการตาง ๆ ของสํานักหอสมุด ชวยการจัดทํา
เอกสารที่ถูกตองตามระเบียบทางราชการ การบริหารโครงการและการเบิกขายโรงการ ประมวลผลขอมูลอัตโนมัติ มีคลัง
จัดเก็บขอมูล
การเสริมสรางความสุขคนทํางานของหอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล
โดย อาทิตยา ทรัพยสิน และศรัณย ธรรมทักษิณ
หอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดลดําเนินงานตามนโยบาย Happy University ของมหาวิทยาลัยมหิดล
จัดกิจกรรมเพื่อกระตุนใหบุคลากรเกิดความสนใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางกายและใจ โดยเริ่มจากการวิเคราะหผล
สํารวจความสุขของบุคลากรในป 2560 ดวยแบบสํารวจ HappiNometer ที่จัดทําโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคมของ
มหิดล ในป 2561 ไดดําเนินโครงการ Happy Library We Mahidol โดยจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อพัฒนาความสุขใน 6 มิติ
จาก 9 มิติ ตามเกณฑ HappiNometer ไดแก ผอนคลายดี จิตวิญญาณดี น้ําใจดี สุขภาพดี สุขภาพเงินดี และสังคมดี โดย
ขาดอีก 3 มิติ คือ ครอบครัวดี ใฝรูดี การงานดี
ซึ่งผูบริหารของหอสมุดไดกําหนดนโยบายเรื่องนี้ไวในยุทธศาสตรของหองสมุด เปนกลยุทธที่วาดวยเรื่องการ
เสริมสรางความสุขคนทํางานและสุขภาวะขององคกรแบบยั่งยืนตามเกณฑ HappiNometer หลังจากนั้นจึงแสวงหาและ
คัดเลือกผูนํากิจกรรมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีทักษะในการประสานงาน มีความรูความสามารถ และชื่นชอบหรือถนัดในมิติ

ตาง ๆ ผูนํากิจกรรมหรือหัวหนาโครงการในแตละมิติจะดําเนินการจัดกิจกรรมสรางเสริมความสุขใหแกบุคลากรในที่ทํางาน
เปนระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตเดือนมกราคม - มิถุนายน ป 2561
ผอนคลายดี – เปดโอกาสใหบุคลากรจัดแสดงดนตรีชวงเวลาพักกลางวัน
จิตวิญญาณดี – จัดไปทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตรที่อยุธยา โดยรถโดยสาร ขสมก. ไหวพระ ทําบุญ ศึกษา
ประวัติศาสตร หรือจัดกิจกรรมทําบุญตาง ๆ
น้ําใจดี – ประดิษฐสมุดทํามือ โดยนํากระดาษที่ใชแลว 1 หนา ขอรับบริจาคจากหนวยงานตาง ๆ ของหองสมุด
ฝกออกแบบปก โดยมีการใหความรูแกบุคลากรทั้งภายในและภายนอกดานการออกแบบวาดภาพ แลวจึงนําสมุดไปบริจาค
แกโครงการจิตอาสาสมุดเพื่อนองเปเปอรเรนเจอร และบริจาคแกเด็กที่ขาดแคลนในพื้นที่ตาง ๆ
สุขภาพดี – จัดกิจกรรมใหความรูดานการดูแลรักษาสุขภาพและการออกกําลังกายโดยผูเชี่ยวชาญจากคณะ
วิทยาศาสตรการกีฬา มีการจัดกิจกรรมออกกําลังกายหลังเลิกงานตามความสนใจที่หลากหลาย เชน เตนแอโรบิก เดิน โยคะ
สุขภาพเงินดี – ใหความรูดานการเงินและสวัสดิการโดยผูเชี่ยวชาญ รวมถึงเปดตลาดจําหนายสินคาทํามือ ทั้ง
สิ่งของ อาหาร และของมือสองของบุคลากรแกบุคลากรดวยกันภายในมหาวิทยาลัย ทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน
สังคมดี – จัดกิจกรรมจิตอาสาตาง ๆ เชน ทําตุกตาบีบมือ หรือสบูทํามือ เพื่อทําไปสงตอความสุขสูชุมชน
ขอคิด

การพัฒนาองคกรในยุคที่หลายสิ่งหลายอยางเปลี่ยนแปลงไป สิ่งสําคัญที่สุด คือ การพัฒนาบุคลากรในองคกร
โดยบุคลากรควรมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาทัศนคติของตนเองในการทํางาน เปดใจใหกวางในการศึกษาและเรียนรูสิ่งใหม
อยูเสมอ พัฒนาตนเองใหมีความสามารถที่เหมาะสมกับยุคปจจุบันมากขึ้น รวมถึงมีความสามารถที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
อีกดวย นอกจากนี้องคกรควรใหการสนับสนุนและสรางวัฒนธรรมองคกรที่ดีและมีคุณคาตอการปฏิบัติงาน เนื่องดวย
วัฒนธรรมองคกรนั้นสามารถเปนตัวกําหนดพฤติกรรมการทํางานของสวนรวม สงผลตอสุขภาพกาย และสุขภาพใจของ
บุคลากรได
ประโยชนที่ไดรับ
1. ไดแนวคิดการพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อปรับใชกับงานของหองสมุด
2. ไดแลกเปลี่ยนประสบการณและการแสดงความคิดเห็นกับหองสมุดอื่น ๆ
หัวขอการปรับปรุง / พัฒนา

รายงานผลการปรับปรุง / พัฒนา ภายในวันที่

ขอเสนอแนะอื่นๆ
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