
ผลการด าเนนิงานตามการจัดการความรู้  
ครั้งที่ 1 (สิงหาคม 2560 – มกราคม 2561)   

ศูนย์บรรณสารสนเทศ 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ตระหนักถึงการจัดการความรู้ของ
บุคลากรเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเห็นว่า องค์ความรู้ที่มีอยู่ในบุคลากรในดา้นต่างๆ มีอยู่มากมาย ถ้ามิได้มีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ภายใน (Tacit knowledge) แล้ว องค์ความรู้นั้นจะสูญหายไป และต้องมีการเริ่มต้น
เรียนรู้ และใช้เวลาในการท าความเข้าใจ ฝึกฝนกันใหม่ ศูนย์บรรณสารสนเทศ จึงได้จัดท าแผนการจัดการ
ความรู้ โดยสรปุมี 3 กิจกรรมหลักได้แก ่

1. กิจกรรมการก าหนดประเด็นความรู/้ปัญหาในการปฏิบัตงิาน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ แบ่งปัน

ประสบการณ์ จนได้ข้อสรุปเพื่อน าไปพัฒนาปรับปรุงการท างาน 

2. กิจกรรมแลกเปลี่ยน/การแบง่ปันความรู้ ประสบการณ์ทกัษะในการปฏิบัติงาน 

3. กิจกรรม Knowledge Sharing 

ทั้งนี้ ศูนย์บรรณสารสนเทศ ไดด้ าเนินการตามแผนฯ ดังกล่าว สรุปผลไดด้ังนี้ 

  1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

  ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีการวางแผนส าหรับกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 2560 โดย

เน้นในการเรื่องการน าข้อมูลทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศเข้าระบบห้องสมุด เนื่องจากที่ผ่านมา 

คุณภาพของข้อมูลทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศ ยังไม่สมบูรณ์ตามมาตรฐานการลงรายการแบบ

แองโกลอเมริกันฉบับพิมพ์ครัง้ที่ 2 (Anglo-American Cataloging Rules – AACR2) บรรณารักษม์ีความ

เข้าใจไม่ตรงกัน ไม่มีการวางนโยบายที่แน่นอนในการลงรายการทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศบาง

ประเภท และด้วยการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานเพื่อให้ทันต่อสื่อที่เกิดขึ้น แต่บุคลากรที่เกี่ยวข้องมิได้ปรับปรุง

การด าเนินไดต้ามมาตรฐานทีเ่ปลี่ยนไป อีกทั้ง ศูนย์บรรณสารสนเทศ ก าลังจะเปลี่ยนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

เป็นระบบใหม่ที่ต้องมีคุณภาพของข้อมูลสูงเนือ่งจากเป็นระบบที่ใช้อยู่บนระบบ Cloud จึงท าให้มีหอ้งสมุดที่

เป็นสมาชิกอยู่ทั่วโลก ความมมีาตรฐานของข้อมูลจึงเป็นเรื่องส าคัญ และผู้ปฏิบัติงานต้องเข้าใจในโมดูลการใช้

งานแต่ละโมดูลเป็นอย่างดี เพื่อให้คุณภาพของข้อมูลและคุณภาพของการให้บริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

จึงได้ก าหนดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน 3 ครั้ง ได้แก ่

 



  ครั้งที่ 1 วันที่ 22 สิงหาคม 2560 การลงรายการทางบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศตาม

มาตรฐาน MARC21 และ RDA   

เพื่อให้บุคลากรแผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศได้รับความรูแ้ละมาตรฐานใน 

การลงรายการทางบรรณานุกรมอย่างถูกต้องมากขึ้นและทันสมัยต่อการปรับปรุงการลงรายการทาง

บรรณานุกรมของสื่อที่เปลี่ยนไปและเพ่ือใหส้ามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศในระบบห้องสมุดได้มากขึ้น  

โดยการมีซักถามข้อสงสัยและแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหา ท าให้บุคลากรมีความชัดเจน และน าความรูไ้ปใช้ใน

การปฏิบัติงานจริงและเพื่อใหข้้อมูลทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศมีคุณภาพในการเข้าสู่ระบบ

สากลต่อไป  

  โดยสรุปประเด็นองค์ความรู้ที่ได้รับ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน มีดังนี้ 

  1. ลงรายการ Tag 008- Control Field ตามลักษณะของทรัพยากรสารสนเทศ 40 อกัขระ เนื่องจาก

แต่ละอักขระมคีวามหมายในการดึงข้อมูลเพื่อน าไปใช้ในการสืบค้น หรอืการกรองข้อมูลเพื่อให้ได้ผลการ

สืบค้นที่ตรงตามต้องการมากยิ่งขึ้น 

  2. ปรับปี พ.ศ. ให้เป็น ค.ศ. เนื่องจากเป็นตัวเลขที่ใช้กันเป็นสากลและเพื่อใช้ในการประมวลผล 

  3. สิ่งพิมพ์ทีบ่รรจุอยู่ในกล่อง ควรน ากล่องออกเพื่อประหยัดเนื้อที่ในการจัดเรียงขึ้นช้ัน 

  4. แยกหนังสือที่มีลักษณะเป็นอ้างอิงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประเภทหนังสืออ้างอิงเพ่ือให้ถูก

ตามหลักการทีเ่หมาะสม เช่น พจนานุกรม สารานกุรม และท าเนียบนาม เป็นต้น 

  5.  ลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ ที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น  

  5.1 สิ่งพิมพ์ มฉก. 

   5.2 สหกิจศึกษา  

   5.3 โครงงานพิเศษ 

  6.  เพิ่ม Choice of Access Point เพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล ให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูล

ไดข้้อมูลที่ต้องการได้มากที่สุด เช่น กรณีหนังสือหนังสืออนุสรณง์านศพ เป็นต้น 

  7.  ปรับปรุงการก าหนดเลขเรียกหนังสือซ้ า เพื่อให้มีความแตกต่างของเลขเรียกหนังสือ ท าให้เกิด

ความสะดวกในการค้นหาทรัพยากร  
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รายชื่อผู้เข้ารว่มกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 
 

 

 

 



  ครั้งที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2560 การน าทรัพยากรสารสนเทศเข้าระบบห้องสมุด WorldShare 

Management Services (WMS) 

  เนื่องจากศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้น าระบบห้องสมุด WMS มาใช้ ซึ่งเป็นระบบห้องสมุดที่มีความเป็น

สากล ท างานอยู่บนระบบ Cloud เป็นระบบที่ใช้กันทั่วโลก จึงมีความเช่ือมโยงกับหลายๆ ฟังก์ช่ันงาน 

รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนข้อมลูจากส านักพิมพ์ ตัวแทน และห้องสมุดอื่นๆ ทั่วโลก ด้วยความซับซ้อนดงักล่าวนี้

เอง จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรแผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อให้

สามารถน าข้อมูลเข้าระบบได้อย่างถูกต้อง โดยน าความรู้จากการแลกเปลี่ยนความรู้ในครั้งที่ 1 ผนวกกับ

ความรู้ในเรื่องการใช้งานของโมดลู Metadata และฟังก์ช่ันการท างานในโมดูลอื่นๆ จงึได้จัดกิจกรรมการ

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ครั้งที่ 2 ขึ้นให้กับบรรณารักษ์แผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 

  องค์ความรู้ทีไ่ด้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ สรุปได้ดังนี้ 

  1. สามารถเข้าใจการท างานของโมดูล Metadata 

  2. สามารถใช้งานและน าข้อมลูเข้าโมดูลได้จริง 

  3. สามารถน าความรู้และความเข้าใจที่เกิดขึ้นมาเรียบเรียงเป็นคู่มือการลงรายการทางบรรณานุกรมใน

ระบบ WMS (http://www.lib.hcu.ac.th/KM/metadata-cataloging/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรม 

   
 

 

  
 

 

                                    
 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อผู้เข้ารว่มกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

 

 



   ครั้งที่ 3 วันที่ 24 และ 30 ตุลาคม 2560 การสืบค้นทรพัยากรสารสนเทศผ่านระบบ WorldCat 

Discovery (WCD) 

  เมื่อมีการน าข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศเข้าระบบห้องสมุด WMS แล้ว สิ่งส าคัญต่อมา คือ การสืบค้น

ทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่ในศูนย์บรรณสารสนเทศ และที่มีอยู่ในห้องสมุดทั่วโลกที่เป็นสมาชิกระบบนี้ จึง

จ าเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ ซึ่งต้องให้บริการแกผู่้ใช้ในการสืบค้นข้อมูล

หรือทรัพยากรสารสนเทศเพือ่ประกอบการเรียน การสอน การค้นคว้า และการวิจัย เพื่อให้มีความรู้ ความ

เข้าใจในเทคนคิการสืบค้น และฟังก์ช่ันการให้บริการต่างๆ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงได้จัดกิจกรรมการ

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้เรื่องการสืบค้นผ่านระบบ WorldCat Discovery นี้ขึ้น 

  หลังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถสรุปความรู้ที่ได้รับ ดังนี้ 

  1. บุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ สามารถเข้าใจระบบการสืบค้น WCD 

        2. บุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ สามารถให้บริการและแนะน าการสืบค้นได้ 

  3. บุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ สามารถน าความรู้และความเข้าใจที่ได้รับมาจัดท าเป็นคู่มือการ

สืบค้นด้วยระบบ WCD ได้และเผยแพร่เพ่ือให้ผู้ใช้บริการศกึษาและปฏิบัติตามได้ที่ 

http://lib.hcu.ac.th/index.php/guide-wcd 
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ภาพกิจกรรม 

  
 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อผู้เข้ารว่มกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

       

ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

  1. ผู้ที่ท าหน้าทีเ่ป็น facilitator คือ ผู้อ านวยการ ต้องท าหน้าที่ค่อนข้างหนักในการก ากับการ

แลกเปลี่ยนความรู้ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ต้องบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเต็มที่ 

  2. ควรพัฒนาบุคลากรของศูนย์บรรณสารสนเทศ ให้เป็นผู้ที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้มากขึ้น 

เนื่องจากขาดทักษะในการสือ่สาร และการถ่ายทอด รวมทั้งการบันทึกหรือการจัดท าคู่มือ 

  3. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ของศูนย์บรรณสารสนเทศต้องจัด 2 ครั้ง เนื่องจากบุคลากรของ 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีภารกิจในการให้บริการผู้ใช้บริการ จึงจ าเป็นต้องจัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกันซ้ ากัน  

 

                                      --------------------------------------------------------------- 

 

 

 


