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บทคัดย่อ
การจัดการความรู้ ของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดาเนินการเพื่อพัฒ นาองค์กรสู่
ระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพ ขั บ เคลื่ อ นโดยคณะกรรมการจั ด การความรู้แ ละ 11 ชุ ม ชนนั ก ปฏิ บั ติ ที่ จั ด
ตามกลุ่มความรู้ที่จาเป็นของห้องสมุด ดาเนินการด้วย 6 ขั้นตอนสาคัญ คือ การกาหนดผู้รับผิดชอบ
ก าหนดความรู้ ที่ จ าเป็ น การสร้ า งและแสวงหาความรู้ การจั ด เก็ บ ความรู้ การเข้ าถึ งความรู้ และ
การใช้ความรู้ เพื่ อ สร้ างบุ คลากรคุณ ภาพ โดยพบว่า กิจกรรมที่ กลุ่ มชุมชนนัก ปฏิ บัติด าเนิ นการใน
รอบปี ง บประมาณ 2561 (ตุ ล าคม 60-กั น ยายน 61) ได้ แ ก่ การเขี ย น Blog จ านวน 73 เรื่ อ ง
การฝึ กอบรม/ การแลกเปลี่ ย นเรียนรู้ / การศึกษาดูงาน จานวน 87 ครั้ง การเป็นวิทยากร จานวน
75 ครั้ง และคณะทางาน จานวน 60 คน
คาสาคัญ:
การจัดการความรู้, หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Abstract
Knowledge Management Library of Thammasat University Implementing to
develop the organization to quality management system. Powered by the Knowledge
Management Committee and 11 community practitioners organized by the library's
required knowledge group. The 6 key steps are: 1) Determine the required knowledge.
2) Creating knowledge 3) Seeking knowledge 4) Knowledge storage 5) Access to
knowledge 6. Use of knowledge. To create quality personnel. The activities that
community members perform include blog writing 73 titles training studying sharing 87
times guest speaker 75 times and the participate common activity 60 peoples
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บทนา
ด้ ว ยการพั ฒ นาระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพตามข้ อ ก าหนด ISO 9001:2015 ของหอสมุ ด แห่ ม หาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ กระบวนงานหนึ่งที่ถูกกาหนดไว้ภายใต้ข้อกาหนดระบบบริหารคุณภาพ คือ “การจัดการความรู้องค์กร”
ด้วยเงื่อนไขของการพัฒ นาองค์กรต้อ งระบุค วามรู้ ที่ จาเป็ น สาหรับองค์ก ร เพื่ อให้ การด าเนิ นงานมีคุณ ภาพและมี
ประสิทธิภาพ และมีการรักษาและธารงไว้ซึ่งความรู้ที่มีอยู่ ในองค์กร (หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560)
ประกอบกับวิกฤตกาลังคนในช่วงปี พ.ศ. 2560-2564 ที่เกษียณอายุราชการไม่น้อยกว่า 40 คน และส่วนใหญ่อยู่ใน
ต าแหน่ งหั วหน้ า งาน การพั ฒ นาบุ ค ลากรรุ่ น ใหม่ เพื่ อ ทดแทนบุ ค ลากรที่ จ ะเกษี ย ณ ในขณะเดี ย วกั น ด้ ว ยวิธี ก าร
ปฏิบัติงานที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้ใช้บริการในปัจจุบัน และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
เชื่อว่า “การจัดการองค์ความรู้” จะเป็นกระบวนงานหนึ่งที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้เป็น “บุคลากร
ที่มีคุณภาพ” เพื่อขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง
การจัดการความรู้ ในหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดาเนิน การโดยคณะกรรมการจัดการความรู้
ประกอบด้วยบุคลากรทั้งหมด 11 ท่าน ได้แก่ รองผู้อานวยการสายบริการและส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นประธาน รอง
ผู้อานวยการสายบริหารและพัฒนา เป็นรองประธาน โดยมีผู้อานวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นที่
ปรึกษา พร้อมด้วยเลขานุการหอสมุดฯ หัวหน้าศูนย์บริการท่าพระจันทร์ หัวหน้าศูนย์ทรัพยากรสารสนเทศ หัวหน้า
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้างานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร หัวหน้างานสื่อสารองค์กรและโสตทัศนศึกษา
และบรรณารั ก ษ์ ที่ มี ป ระสบการณ์ ก ารท างาน เพื่ อ ท าหน้ าที่ ในการพิ จารณาก าหนดความรู้ที่ จ าเป็ น ส าหรั บ การ
ดาเนินงาน สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร จัดทาแผนงานการจัดการความรู้ ติดตามและประเมินการดาเนินงาน
จัดการความรู้ภายในหอสมุดฯ ด้วยเป้าหมายสาคัญในการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรคุณภาพอย่างยั่งยืน (กนกวรรณ บั
วงาม, 2561)
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ “การจัดการความรู้” หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีดังนี้
1. เพื่อสร้างชุมชนนักปฏิบัติและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้จากการ
ทางาน การแลกเปลี่ยนความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล และการแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม ศึกษาดูงานจาก
ภายนอก
2. เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการทางาน ด้วยบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ระหว่างกัน
3. เพื่อรวบรวม จัดเก็บ และพัฒนาคลังข้อมูลความรู้องค์กรที่จาเป็น เพื่อเป็นแหล่งความรู้ที่บุคลากรสามารถ
เข้าถึงและเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กระบวนการ “การจัดการความรู้ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ” มีขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน 6
ขั้นตอนสาคัญ (เสาวภา หลิมวิจิตร, 2552) ได้แก่
1. การกาหนดผู้รับผิดชอบในการดาเนินงาน เพื่อให้การดาเนินงานด้านการจัดการความรู้ สอดคล้องกับการ
ดาเนินงานของหอสมุดฯ และได้ตามเป้าประสงค์ จึงกาหนดให้ผู้รับผิดชอบในรูปของคณะกรรมการ ซึ่งประกอบไปด้วย
ผู้บริหารและหัวหน้างาน ตลอดจนบรรณารักษ์ที่มีประสบการณ์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ที่ครอบคลุมทุกกระบวนการ
ดาเนินงานสาคัญ ทั้งในการบริหารองค์กร การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และการให้บริการห้องสมุด ขับเคลื่อนผ่าน
PULINET Journal Vol. 6, No. 3, September – December 2019 : pp.97-104
http://pulinet.oas.psu.ac.th/index.php/journal
Published by Provincial University Library Network, THAILAND

99

ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ซึ่งเป็นกลุ่มบุคลากรที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้อง ทาหน้าที่กาหนดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และแบ่งปันร่วมกันในภายในกลุ่ม (วิจารณ์ พสชานิช, 2548)
2. การกาหนดความรู้ที่จาเป็น คณะกรรมการจัดการความรู้ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะระดม
สมองเพื่อกาหนดองค์ความรู้ที่จาเป็นในองค์กร โดยให้ความสาคัญกับองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
หอสมุดฯ ปีพ.ศ. 2560-2564 ภายใต้กรอบแนวคิด SERVICES ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ สาคัญ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 SE Services Excellence พัฒนาบริการสู่ความเป็นเลิศ โดยมีผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 RV Resources Value ยกระดับคุณค่าทรัพยากรสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 IC International Collaboration เป็นผู้นาเครือข่ายความร่วมมือในระดับนานาชาติและ
ขยายความร่วมมือในระดับนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ES Enabling Sustainability ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นสากลอย่างยั่งยืน
3. การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดการความรู้ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ มีรูปแบบการ
สร้างและแสวงหาความรู้ ใน 4 รูปแบบ ได้แก่
3.1 การเขียน Blog เป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างความรู้ โดยผ่านการกลั่นและทบทวนความรู้จากผู้เขียน
เพื่อส่งต่อความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้ทาความเข้า ใจ หรือแลกเปลี่ยนระหว่างกันเพื่อพัฒนาความรู้ให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ซึ่ง
กิจกรรมนี้ นอกจากจะเป็นการฝึกให้นักเขียน Blog ทุกท่านได้มีโอกาสเรียบเรียงองค์ความรู้ และถ่ายทอดออกมาให้
ผู้สนใจต่าง ๆ ได้รับรู้แล้วยังเปรียบเสมือนเป็นเวทีในการนาเสนอประเด็นหรือผลงานที่สะท้อนมุมมองหรือแนวคิดใหม่
ๆ ที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานได้อีกด้วย
3.2 การฝึกอบรม/ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ การศึกษาดูงาน
การฝึกอบรม ถือเป็นวิธีการสาคัญในการพัฒนา ฝึกฝน และเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ให้แก่บุคลากร
โดยอาจจะเชิญวิทยากรจากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยมาเป็นผู้ให้ความรู้
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการถ่ายทอดความรู้/ การระดมสมอง ถึงแนวทางการปฏิบัติงานที่อาจจะมี
ปัญหา หรือมีประเด็นที่ต้องแก้ไขปัญหาที่พบเจอด้วย
การศึกษาดูงาน เป็นวิธีการแสวงหาความรู้ ด้วยการศึกษาและหาประสบการณ์ จากภายนอก เพื่อนามา
ประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของตนเอง
3.3 การเป็นวิทยากร เป็นวิธีการหนึ่งในการถ่ายทอดความรู้ เทคนิค ประสบการณ์ ต่าง ๆ ของวิทยากร
โดยวิทยากรจาเป็นต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ นาเสนอเป็ นอย่างดี ซึ่งในการเป็นวิทยากรของบุคลากร
หอสมุดฯ จึงเป็นเสมือนการทบทวนองค์ความรู้ไปพร้อม ๆ กันด้วย
3.4 การเป็นคณะทางาน เป็นวิธีการทาให้การดาเนินกิจกรรมของ CoP บรรลุเป้าหมาย โดยมีคณะทางาน
ที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้นาในการดาเนินกิจกรรมภายในของแต่ละ CoP
4. การจัดเก็บความรู้ เป็นขั้นตอนหนึ่งที่สาคัญ เพื่อการธารงและรักษาความรู้องค์กร ให้คงอยู่และสามารถใช้
งานได้อย่างเหมาะสม จึงกาหนดแหล่งจัดเก็บความรู้ของหอสมุดฯ ประกอบด้วย
ค ลั งข้ อ มู ล ห รื อ KM blog (http://203.131.219.167/km2559/) รวม ถึ ง เว็ บ ไซ ต์ ข องห อ ส มุ ด ฯ
(https://library.tu.ac.th/) เพื่อดูแลรักษาความรู้ของหอสมุดฯ ให้คงอยู่ตลอดไป
คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านคุ ณ ภาพ ISO 9001:2015 ภายใต้ ร ะบบ e-portal ของมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
(https://eportal.tu.ac.th/Pages/Home.aspx)
5. การเข้าถึงความรู้ ในการเข้าถึงความรู้ของบุคลากรหอสมุดฯ จะมีการกาหนดระดับชั้นในการเข้าถึง
ความรู้ โดยจะเห็นได้จากมีการกาหนด User และ Password เพื่อการเข้าใช้งานระบบต่าง ๆ ของหอสมุดฯ สาหรับ
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ช่องทางเพื่อเข้าถึงความรู้และเผยแพร่ความรู้ของบุคลากรหอสมุดฯ ได้แก่ เว็บไซต์หอสมุดฯ อีเมล์ ข่าวคนสาราญ งาน
สาเร็จ (ข่าวรายวันของหอสมุดฯ) หนังสือเวียน เป็นต้น
6. การใช้ความรู้ เป็นขั้นตอนสุดท้ายสาหรับการจัดการความรู้ โดยส่วนใหญ่ จะใช้ความรู้เพื่อพัฒนาเรื่องต่าง ๆ
โดยแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ การใช้ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร การใช้ความรู้เพื่อพัฒนางานบริการ และ
การใช้ความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร
สรุปผลการดาเนินงาน
การจัดการความรู้ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคณะกรรมการจัดการความรู้ ได้ร่วมกันระดม
สมองกาหนดองค์ความรู้ที่จาเป็นสาหรับการดาเนินงานห้องสมุด ประกอบด้วย 11 องค์ความรู้ พร้อมกาหนดชุมชนนัก
ปฏิบัติ (CoPs) ในการขับเคลื่อนแต่ละองค์ความรู้ ซึ่งประกอบด้วย
1. Acquisition CoP ชุมชนนักปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ อาทิ วารสาร
ฐานข้อมูล หนังสือ โสตทัศนวัสดุ การประเมินคุณค่าทรัพยากรสารสนเทศ และการเปรียบเทียบทรัพยากรสารสนเทศที่
ให้บริการกับมหาวิทยาลัยชั้นนาต่าง ๆ
2. Catalogue CoP ชุ ม ชนนั ก ปฏิ บั ติ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เรื่ อ งองค์ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ เครื่ อ งมื อ ช่ ว ยสื บ ค้ น
ทรัพยากรสารสนเทศด้วยมาตรฐานการลงรายการ (RDA/ AACR2) รูปแบบการลงรายการ MARC/ Dublin Core/
ISAD (G) การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันโดยวิธีเทียบเสียงอ่าน (Romanization) การกาหนดหัวเรื่องภาษาไทย
และการทาดัชนี (Index)
3. Circulation CoP ชุมชนนักปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องความรู้เพื่อการให้บริการ ณ เคาน์เตอร์บริการ
ห้องสมุด อาทิ การยืม-คืน บริการตอบคาถามและช่วยการค้นคว้า การรับสมัครสมาชิกห้องสมุด และอื่น ๆ
4. Green Library CoP ชุมชนนักปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องความรู้เพื่อการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว การ
จัดการสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน
5. Information Literacy/ Digital Literacy CoP ชุมชนนักปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องความรู้เพื่อการ
สอนการสืบค้นและแนะนาระบบบริการต่าง ๆ ของห้องสมุดให้ผู้ใช้บริการ
6. Law, Regulation, Requirement CoP ชุ ม ชนนั ก ปฏิ บั ติ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เ รื่ อ งความรู้ เ กี่ ย วกั บ
ข้อกาหนด กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อการบริหารงาน การพัฒนาองค์กร และพัฒนานวัตกรรมและ
บริการต่าง ๆ ห้องสมุด
7. Library Management CoP ชุมชนนักปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องความรู้ ด้านการบริหารและพัฒนา
องค์กรหอสมุดฯ
8. Library Space Management CoP ชุมชนนักปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องความรู้การจัดสรรพื้นที่ใน
การให้บริการ การบริหารสภาพแวดล้อมของการใช้งานห้องสมุด และการใช้พื้นที่ทางานร่วมกัน (Collaborative
Working Space)
9. Library Strategic Partnership CoP ชุมชนนักปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องความรู้เรื่องการพัฒนาและ
สร้างข่ายงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดทั้งในและต่างประเทศ
10. Preservation CoP ชุมชนนักปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องความรู้เกี่ยวกั บการอนุรักษ์และสงวนรักษา
ทรัพยากรสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ ในห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุ
11. Technology & Innovation CoP ชุมชนนักปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรือ่ งความรู้การนาเทคโนโลยีต่าง ๆ
เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิในการปฏิบัตงิ าน รวมถึงแนวโน้มเทคโนโลยีตา่ ง ๆ ที่เป็นประโยชน์การพัฒนาห้องสมุด สื่อ
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สังคมออนไลน์ Big Data, Artificial Intelligence (AI), Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), Library
Application
โดยมีแผนงานและเป้าหมายสาคัญในปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560-กันยายน 2561) ได้แก่
1. จานวนบทความที่เผยแพร่ใน KM blog จานวน 36 บทความ
2. กลุ่ มชุมชนนักปฏิบั ติที่ด าเนิน การแลกเปลี่ยนเรีย นรู้จะเกิด ผลผลิต 4 CoPs ซึ่ งสอดคล้องกับ แผนงาน
ยุ ท ธศ าส ต ร์ ห ลั ก ได้ แ ก่ Acquisition CoP Catalogue CoP Law, Regulation, Requirement CoP Library
Strategic Partnership CoP
ผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2561
(ตุลาคม 2560-กันยายน 2561) สามารถดาเนินการได้บรรลุตามเป้าหมาย ได้แก่
1. การเขียน Blog เผยแพร่ความรู้ จานวน 73 เรื่อง
2. กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ 4 CoPs ได้พัฒนาและดาเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดผลผลิตโดยสรุป ดังนี้
2.1 Acquisition CoP ชุ ม ชนนั ก ปฏิ บั ติ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้เรื่ อ งการจั ด หาทรัพ ยากรสารสนเทศ ได้
นาเสนอแนวทางการการใช้งานระบบ Acquisition ในโมดูลของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KOHA ของหอสมุดฯ
2.2 Catalogue CoP ชุมชนนักปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่ององค์ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือช่วยสืบค้น
ทรัพยากรสารสนเทศ ได้ทบทวนแนวทางการลงรายการบรรณานุกรมพร้อมจัดทาข้อตกลงในการปฏิบัติงานร่วมกัน
ได้แก่
- การลงรายการตามหลักเกณฑ์แองโกล-อเมริกัน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 (AACR2) เบื้องต้น
- มาตรฐานการลงรายการ Dublin Core Metadata
- การตรวจสอบแยกประเภททรัพยากรสารสนเทศสิ่งพิมพ์
- การทาดัชนี-การกาหนดคาสาคัญในการสืบค้น (Keyword)
- การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันโดยวิธีเทียบเสียงอ่าน (Romanization)
- การลงรายการชื่อบุคคล (นักบวช บรรดาศักดิ์)
- การใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ (Capital letters)
- การกาหนดเลขหมู่หมวด K และ P
2.3 Law, Regulation, Requirement CoP ชุ ม ชนนั ก ปฏิ บั ติ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เรื่อ งความรู้ เกี่ ย วกั บ
ข้อกาหนด กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อการบริหารงาน การพัฒนาองค์กร และพัฒนานวัตกรรมและ
บริการต่าง ๆ ห้องสมุด ได้รวบรวมและจัดกลุ่มกฎ ระเบียบสาคัญ ๆ ที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานของบุคลากร นา
เผยแพร่ขึ้นบนเว็บไซต์หอสมุดฯ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้แก่บุคลากรได้ค้นคว้าและศึกษาเบื้องต้น โดยแบ่งออกเป็น 3
กลุ่ม ได้แก่
- การจัดซื้อจัดจ้าง
- ประมวลระเบียบด้านบุคคล
- การกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
2.4 Library Strategic Partnership CoP ชุ ม ชนนั ก ปฏิ บั ติ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เรื่อ งความรู้เรื่อ งการ
พัฒนาและสร้างข่ายงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดทั้งในและต่างประเทศ โดยมีผลการดาเนินงานที่สาคัญ ได้แก่
- พัฒนาและส่งเสริมข่ายงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุ ดที่ดาเนินอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ เครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด ด้านประกันคุณภาพการศึกษา เครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดกฎหมาย และ
การเมือง การปกครอง เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศ TU-THAIPUL เครือข่ายความ
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ร่ว มมื อ เพื่ อ การแลกเปลี่ ย นทรั พ ยากรสารสนเทศ WorldShare InterLibrary Loan (ILL) ความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
ห้องสมุดกับหอสมุดกฎหมายมหาชน สานักงานศาลปกครอง ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดกับหอสมุดกฎหมายศาล
รัฐธรรมนูญ
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในต่างประเทศ โดยมีการลงนามบันทึกความร่วมมือ
ระหว่างหอสมุดฯ กับห้องสมุด Shanghai International Studies University เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา
- การศึกษารายชื่อห้ องสมุด สถาบั นการศึกษา 20 แห่ ง ที่ห อสมุดฯ ควรท าความร่วมมือระหว่าง
ห้องสมุด โดยอ้างอิงจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
นอกจากนั้น ตลอดปีงบประมาณ 2561 หอสมุดฯ ได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในรูปแบบของ
การฝึกอบรม/ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / การศึกษาดูงาน จานวน 87 ครั้ง การเป็นวิทยากร 75 ครั้ง โดยมีบุคลากร
หอสมุดฯ เป็นคณะทางานของชุมชนนักปฏิบัติ จานวน 60 คน
อภิปรายผล
จากการดาเนินงาน “การจัดการความรู้ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ” สามารถอภิปรายผล ตาม
กระบวนการจัดการความรู้ได้ดังนี้
1. การกาหนดผู้รับผิดชอบในการดาเนินงาน การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ เป็นผู้รับผิดชอบทาให้
มีการกาหนดแผนงานดาเนินงาน และการพิจารณาองค์ความรู้ที่จาเป็น ทาให้การจัดการความรู้ มีแผนงานที่ชัดเจน
รวมถึงกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นยังเป็นบุคลากรในระดับหัวหน้ างาน ทาให้การพิจารณาองค์ความรู้ที่จาเป็นมี
ความที่ ส อดคล้ อ งกั บ การด าเนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ข องหอสมุ ด ในขณะเดี ย วกั น การด าเนิ น งานกิ จกรรม
แลกเปลี่ยนในรูป แบบชุมชน นั กปฏิบัติ ที่เป็นผู้ปฏิบั ติงานโดยตรง ทาให้กิจกรรมที่ เกิดขึ้นเป็นความต้องการของ
บุคลากรที่แท้จริง และยังเป็นการสร้างพื้นฐานสาคัญที่จะทาให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มั่นคง
ในอนาคต
2. การกาหนดความรู้ที่จาเป็น ถึงแม้จะมีการกาหนดความรู้ที่จาเป็น 11 องค์ความรู้ ที่มีความสาคัญในการ
ดาเนินงานเพื่อพัฒนาองค์กรได้ต่อเนื่อง แต่อาจจะยังไม่ครอบคลุมความรู้ที่บุคลากรต้องการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดาเนิ น งานที่ แ ท้ จ ริง ในขณะเดี ย วกั น ด้ วยสภาพแวดล้ อ มและบริบ ทการด าเนิ น งานที่ ต้อ งสอดคล้ อ งกั บ นโยบาย
มหาวิทยาลัย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี จาเป็นต้องมีการทบทวน
ความรู้ที่จาเป็นในองค์กร และจัดกลุ่มความรู้ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
3. การสร้างและแสวงหาความรู้ รูปแบบของการสร้างและแสวงหาความรู้ คงต้องพิจารณาและสนับสนุน
ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมและสนใจ การแสวงหาความรู้ รวมถึงพิจารณาถึงการ
แสวงหาความรู้ในรายบุคคล ทั้งการศึกษาด้วยตน หรือ ในรูปแบบของการสอนงาน ว่าวิธีการใดจะมีประสิทธิภาพเพื่อ
พัฒนาบุคลากรที่มีความจาเป็นและเร่งด่วน โดยเฉพาะการพัฒ นาบุคลากรเพื่อทดแทนบุคลากรที่จะเกษียณอายุ
ราชการในช่วง 3-5 ปี
4. การจัดเก็บความรู้ การจัดเก็บความรู้ของหอสมุดฯ ในรูปแบบของคลังข้อมูล (KM blog) และคู่มือการ
ปฏิบัติงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ยังคงต้องเน้นในเรื่องของการสารองข้ อมูลเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลความรู้จะไม่สูญ
หาย ตลอดจนการป้องกันไม่ให้ข้อมูลถูกทาลายด้วย ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่ต้องหาแนวทางป้องกันไม่เกิดความสูญเสีย
5. การเข้าถึงความรู้ ด้วยรูปแบบของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น บุคลากรแต่ละคนจะมีลักษณะการเข้าถึ งความรู้ที่
แตกต่างกัน ในการดาเนินงานควรจะต้องพิจารณาและคัดเลือกวิธีการเข้าถึงความรู้ที่มีประสิทธิภาพของบุคลากร เพื่อ
สร้างสื่อหรือช่องทางที่สะดวกในการเข้าถึงความรู้ของบุคลากร ได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
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6. การใช้ความรู้ จากการดาเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้ ตามแผนการจัดการความรู้ ที่หอสมุดฯ ดาเนินการ
พบว่า มีการใช้ความรู้ในด้านต่าง ๆ ได้แก่
การใช้ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง จะได้เห็นจากการดาเนินงานของชุมชนนักปฏิบัติทั้งในส่วนของการเขียน Blog
ทาให้บุคลากรได้พัฒนาด้านการเขียนและทบทวนการปฏิบัตงิ านของตนเอง ขณะเดียวกันการเข้าฝึกอบรม แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และศึกษาดูงาน ทาให้บุคลากรได้เกิด ความเข้าใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น อาทิ หลักเกณฑ์การลงรายการหลัก
ของทรัพยากรสารสนเทศ การจัดซื้อจัดจ้างทรัพยากรสารสนเทศ เป็นต้น
การใช้ความรู้เพื่อพัฒนางานบริการ เนื่องจากห้องสมุดเป็นหน่วยงานบริการและสนับสนุนการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัย การพัฒนางานบริการและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการทางานให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่
ปฏิ บั ติ งานบริ ก ารจึ งเป็ น สิ่ งส าคั ญ เพื่ อ สามารถให้ บ ริ ก ารได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ไม่ ว่ า จะเป็ น การจั ด กิ จ กรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการให้บริการ ยืมระหว่างห้องสมุด Book Delivery ระบบใหม่ การเขียน Blog เพื่อแนะนา
บริการที่น่าสนใจ อาทิ คลังข้อสอบเก่าคณะนิติศาสตร์ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (TU e-Theses) เป็นต้น
การใช้ความรู้เพื่อพั ฒ นาองค์ก ร จะเห็ นได้ว่าองค์ความรู้ที่ เกิด ขึ้นจากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่
ดาเนินการ ทั้งการเขียน Blog การฝึกอบรม/ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ การศึกษาดูงาน การเป็นวิทยากร และการร่วม
เป็นคณะทางานในกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ ล้วนเป็นส่วนสาคัญ ที่ทาให้เกิดการพัฒ นาองค์กร เพื่ อลดปัญ หาและเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการดาเนินงานนั่นเอง
อย่างไรก็ตาม การจัดการความรู้ เป็นกระบวนการหนึ่งเพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักถึง การแลกเปลี่ยนและ
แบ่งปันความรู้ เพื่อการพัฒนาตนเอง และพัฒนาองค์กรไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งสาคัญที่จะทาให้การจัดการความรู้ ประสบ
ความสาเร็จและส่งเสริมพัฒนาบุคลากรได้ได้อย่างต่อเนื่อง จาเป็นต้องได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากผู้บริหาร
ระดับสูง มีการดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการรณรงค์ให้บุคลากรในหน่วยงานตระหนักถึงความสาคัญของ
การแบ่งปันความรู้ร่วมกัน
ข้อเสนอแนะ
จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ผู้ศึกษาพบว่าการพัฒนาการจัดการความรู้องค์กรของหอสมุดฯ ควรมีการปรับปรุง
และพัฒนาในประเด็นดังนี้
1. การส่งเสริมวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมมากขึ้น
2. การพัฒนาระบบคลังในการจัดเก็บความรู้องค์กรให้คงอยู่อย่างถาวร เพื่อสามารถสืบค้นย้อนหลังได้ และ
เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงความรู้ที่เกิดขึ้นในแต่ละประเด็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
3. การพัฒนาระบบรวมคลังข้อมูลในการจัดเก็บความรู้องค์กรให้เป็นที่เดียวกัน เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
ของบุคลากรหอสมุดฯ
การนาไปใช้ประโยชน์
การจัดการความรู้ ของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กาหนดองค์ความรู้ที่จาเป็นภายในห้องสมุด
ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์แก่ห้องสมุดต่าง ๆ ได้นาไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกลุ่มองค์ความรู้ที่จาเป็นของตนเอง และ
จัดลาดับความสาคัญองค์ความรู้ที่ควรพัฒนาให้แก่บุคลากร ในส่วนที่ขาดแคลน หรือ มีความจาเป็นเร่งด่วน เพื่อสร้าง
บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถขับเคลื่อนองค์กรสู่องค์กรคุณภาพได้อย่างยั่งยืนต่อไป
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