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การจัดการความรู้ งานชุมชนนักปฏิบัติงานวิทยบริการ
การส่งเสริมการใช้บริการงานวิทยบริการของอาจารย์และเจ้าหน้าที่: กิจกรรมบริการนาส่ง
ทรัพยากรสารสนเทศ (Information Resources Delivery Services : IRDS)
1. หลักการและเหตุผล
ชุมชนนักปฏิบัติงานวิทยบริการได้นาเนนินการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
มาใช้เนป็นเนครื่องมือในการพัฒนางานและพัฒนาองค์กรโดยได้จัดตั้งบุคลากรที่มีงานในลักษณะเนดียวกัน มา
ทางานร่วมกันในลักษณะของชุมชน เนพื่อให้บุคลากรในชุมชนทุกคนมีส่วนได้มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนการ
จัดการความรู้เนพื่อเนป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยได้กาหนดแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ใน
ปีการศึกษา 2558 ในประเนด็นความรู้การส่งเนสริมการเนข้าใช้บริการงานวิทยบริการของอาจารย์และเนจ้าหน้าที่:
กิจกรรมบริการนาส่งทรัพยากรสารสนเนทศ (Information Resources Delivery Services : IRDS)
โดยชุมชนนักปฏิบัติงานวิทยบริการได้เนล็งเนห็นถึงปัญหาในการใช้บริการห้องสมุดของอาจารย์และเนจ้าหน้าที่
ที่ลดน้อยลง ซึ่งอาจเนกิดจากภารกิจที่เนพิ่มมากขึ้น ทาให้ไม่สะดวกในการเนข้าใช้บริการ จึงได้ดาเนนินการจัดการ
ความรู้การส่งเนสริมการใช้บริการงานวิทยบริการของอาจารย์และเนจ้าหน้าที่: กิจกรรมบริการนาส่งทรัพยากร
สารสนเนทศ (Information Resources Delivery Services : IRDS) : ซึ่งจะสามารถอานวยความสะดวกใน
การยืมหนังสือได้ สร้างความพึงพอ ทาให้เนกิดการใช้บริการห้องสมุดเนพิ่มมากขึ้นอีกทางหนึ่ง

2. วัตถุประสงค์
2.1 เนพื่อให้เนกิดการแลกเนปลี่ยนเนรียนรู้ และการพัฒนาโดยใช้ศักยภาพของบุคลากรในการทางานได้อย่าง
เนต็มที่และมีประสิทธิภาพ
2.2 เนพื่อนาความรู้ที่ได้ไปใช้เนป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้สามารถส่งเนสริมการใช้บริการของอาจารย์และ
เนจ้าหน้าที่ให้มากขึ้น

3. วิธีการดาเนินการจัดการความรู้
โดยดาเนนินงานตามแผนการจัดการความรู้ชุมชนนักปฏิบัติด้านวิทยบริการ สานักวิทยบริการและ
เนทคโนโลยีสารสนเนทศ มหาวิทยาลัยเนทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกอบไปด้วย 7 กิจกรรม ได้แก่
3.1 การบ่งชี้ความรู้
3.2 การสร้างและแสวงหาความรู้
3.3 การจัดการความรู้ให้เนป็นระบบ
3.4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้
3.5 การเนข้าถึงความรู้
3.6 การแบ่งบันแลกเนปลี่ยนเนรียนรู้
3.7 การเนรียนรู้
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4. ระยะเนวลาดาเนนินงาน
สิงหาคม 2558 – มิถุนายน 2559

5. คณะทางาน
ชุมชนนักปฏิบัติงานวิทยบริการ จานวน 15 คน ประกอบด้วย
1) นางณัฐชนันย์
ฉายะพงษ์
ประธานชุมชนนักปฏิบัติด้านวิทยบริการ
2) นางรัชดาพร
บุญไมตรี
กรรมการ
3) นางสาววิลาวัณย์
แสนสุข
กรรมการ
4) นางสาวอุดมลักษณ์
พึ่งอารมณ์
กรรมการ
5) นางสาวปราณปริยา ตันติบุตร
กรรมการ
6) นายเนศรษฐะ
จันณรงค์
กรรมการ
7) นายวินิจ
การชงัด
กรรมการ
8) นายไพล
เนพราะผักแว่น กรรมการ
9) นายศุภกร
จันทเนศวต
กรรมการ
10) นางสาวอุไรลดา
ชูพุทธพงษ์
กรรมการ
11) นายสุเนทพ
ยนต์พิมาย
กรรมการ
12) นายลทีบ์
บัวงาม
กรรมการ
13) นางสาวพรทิพย์
บั้งจันอัด
กรรมการ
14) นางสาวนาตยา
ธารณะกลาง กรรมการ
15) นางสาวอรวรรณ
พรตะคุ
กรรมการและเนลขานุการ

6. งบประมาณ
ไม่ได้ใช้งบประมาณ

7. ผลการดาเนินงาน
7.1 การบ่งชี้ความรู้
ชุมชนนักปฏิบัติงานวิทยบริการได้ดาเนนินการบ่งชี้ความรู้ คือ การส่งเนสริมการเนข้าใช้บริการงาน
วิทยบริการของอาจารย์เนจ้าหน้าที่ กิจกรรมการนาส่งทรัพยากรสารสนเนทศ (Information resource
Delevery Service : IRDS)
7.2 การสร้างและแสวงหาความรู้/การจัดการความรู้ให้เนป็นระบบ/การกลั่นกรองความรู้/การแบ่งปัน
เนรียนรู้ /การเนข้าถึงความรู้
จากการประชุมของชุมชนนักปฏิบัติ ได้กาหนดให้มีการพัฒนาระบบสารสนเนทศสาหรับการบริการ
นาส่งทรัพยากรสารสนเนทศ โดยมีการสร้างและแสวงหาความรู้ จากการประชุมแลกเนปลี่ยนเนรียนรู้ 3 ครั้ง
ดังนี้
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โดยเนริ่มจากการดาเนนินการกาหนดความต้องการในการพัฒนาระบบสารสนเนทศสาหรับการบริการ
นาส่งทรัพยากรสารสนเนทศ และปรับปรุงเนงื่อนไข วิธีการให้บริการ เนพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างสะดวก
รวดเนร็ว และเนข้าถึงกลุ่มเนป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้มีการดาเนนินการจัดประชุมแลกเนปลี่ยนเนรียนรู้
3 ครั้ง ดังนี้
1) ประชุมครั้งที่ 1 เนมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558
ได้กาหนดแนวทาง
2) เนมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558
3) เนมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2558
7.3 ความต้องการของระบบสารสนเทศสาหรับการบริการนาส่งทรัพยากรสารสนเทศ
1) หน้าจอของผู้รับบริการ ให้ระบุเนงื่อนไขการ/ขั้นตอนการให้บริการ
สาหรับผู้รับบริการ
- ผู้รับบริการต้องเนป็นสมาชิกห้องสมุดของสานักวิทยบริการและ
เนทคโนโลยีสารสนเนทศ มหาวิทยาลัยเนทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (นครราชสีมา) (หากยังไม่เนป็นสมาชิก คลิกที่นี่
เนพื่อสมัครสมาชิก)
- ผู้รับบริการต้องไม่มีทรัพยากรสารสนเนทศเนกินกาหนดส่งใน
ครอบครอง
- ผู้รับบริการต้องไม่ค้างชาระค่าปรับ
- สามารถสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเนทศที่ต้องการยืม
ตรวจสอบค่าปรับ และทรัพยากรสารสนเนทศเนกินกาหนดส่ง ได้ที่ wopac.rmuti.ac.th
- กรอกข้อมูลลงในระบบ IRDS ให้ครบถ้วน และรอรับการยืนยัน
- ให้ติดต่อขอรับทรัพยากรสารสนเนทศได้ที่สานักงานของหน่วยงาน
ที่ท่านสังกัดตามเนวลาที่กาหนด
- ทรัพยากรสารสนเนทศที่ท่านร้องขอในระบบ อาจดาเนนินการนาส่ง
ได้ไม่ครบตามจานวนที่ร้องขอได้ เนนื่องจากอาจผู้ใช้ทรัพยากรสารสนเนทศอยู่ หรือ ทรัพยากรสารสนเนทศไม่
พร้อมให้บริการ หรืออื่น ๆ
2) ข้อมูลผู้รับบริการ
- ชื่อ-สกุล
- สาขาวิชา
- คณะ
- E-mail
- หมายเนลขโทรศัพท์ภายใน
- หมายเนลขโทรศัพท์มือถือ
- ประเนภทสมาชิก
- สถานที่จัดส่ง
3) ข้อมูลทรัพยากรสารสนเนทศที่ต้องการยืม ประกอบด้วย
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- Barcode Callno./Vol no.
การปรับปรุงเงื่อนไขการบริการ
เงื่อนไขสาหรับผู้รับบริการ ดังนี้
1) บริการสาหรับอาจารย์และเนจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเนทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน (นครราชสีมา)
2) ผู้รับบริการต้องเนป็นสมาชิกห้องสมุดของสานักวิทยบริการและเนทคโนโลยี
สารสนเนทศ มหาวิทยาลัยเนทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (นครราชสีมา)
3) ผู้รับบริการต้องไม่มีทรัพยากรสารสนเนทศเนกินกาหนดส่งในครอบครอง
4) ผู้รับบริการต้องไม่ค้างชาระค่าปรับ
5) ผู้รับบริการสามารถยืมได้ตามสิทธิ์การยืมทรัพยากรสารสนเนทศของประเนภท
สมาชิก ตามประกาศสานักวิทยบริการและเนทคโนโลยีสารสนเนทศ มหาวิทยาลัยเนทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เนรื่องการยืมทรัพยากรสารสนเนทศ ดังนี้

สิทธิ์การยืม
ประเนภท
หนังสือทั่วไป สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ปริญญานิพนธ์
วารสาร และ
สมาชิก
นวนิยาย เนรื่องสั้น
วิทยานิพนธ์
นิตยสาร
พ็อกเนกตบุ๊ค
ดุษฎีนิพนธ์
ล่วงเนวลา
อาจารย์
10 เนล่ม/60 วัน
2 เนล่ม/3วัน
3 เนล่ม 5 วัน
เนจ้าหน้าที่
7 เนล่ม/14 วัน
2 เนล่ม/3 วัน
6) ช่วงเนวลารับคาขอใช้บริการ เนวลา 08.30 – 12.00 น. โดยจะจัดส่งทรัพยากร
สารสนเนทศ เนวลา 14.00 – 16.00 น. หากขอใช้บริการหลังเนวลา 12.00 น. จะจัดส่งทรัพยากรสารสนเนทศใน
วันถัดไป เนวลา 10.00 – 11.00 น.
7) ให้บริการ วันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเนว้นวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์
วันหยุดตามประกาศ และวันงดให้บริการของสานักวิทยบริการและเนทคโนโลยีสารสนเนทศ มหาวิทยาลัย
เนทคโนโลยีราชมงคลอีสาน)
8) ให้บริการเนฉพาะทรัพยากรสารสนเนทศที่เนป็นหนังสือ
ขั้นตอนการให้บริการ (สาหรับเจ้าหน้าที่) ดังนี้
1) เนจ้าหน้าทีป่ ระจาห้องสมุดชั้น 1 ตรวจสอบการขอใช้บริการและพิมพ์ใบ
รายการทรัพยากรสารสนเนทศที่ผู้ใช้บริการต้องการยืม และส่งรายการดังกล่าวไปยังผู้รับผิดชอบประจาชั้น
ซึ่งกาหนดให้ผู้มีหน้าที่ในการดาเนนินการ 1 คน ตามลาดับ (หากผู้รับผิดชอบ
ลาดับแรกติดภารกิจ หรือไม่มาปฏิบัติงาน ให้ผู้รับผิดชอบลาดับถัดไปเนป็นผู้ดาเนนินการ) ดังนี้
- ลาดับที่ 1 คุณรัชดาพร บุญไมตรี
- ลาดับที่ 2 คุณวิลาวัณย์ แสนสุข
- ลาดับที่ 3 คุณอุดมลักษณ์ พึ่งอารมณ์
- ลาดับที่ 4 คุณปราณปริยา ตันติบุตร
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- ลาดับที่ 5 คุณอุไรลดา ชูพุทธพงษ์
2) เนจ้าหน้าที่ประจาชั้นดาเนนินการค้นหา และนาส่งทรัพยากรสารสนเนทศตาม
ใบรายการ ไปให้ทเนี่ จ้าหน้าที่ประจาห้องสมุดชั้น 1 เนพื่อดาเนนินการยืมในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (ALIST)
3) เนจ้าหน้าที่ประจาห้องสมุดชั้น 1 ดาเนนินการยืมในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
(ALIST) และนาส่งทรัพยากรสารสนเนทศพร้อมบันทึกข้อความส่งทรัพยากรสารสนเนทศแก่ผู้รับผิดชอบนาส่ง
4) ผู้รับผิดชอบดาเนนินการนาส่งทรัพยากรสารสนเนทศไปยังสารบรรณของ
สานักงานคณะ/สานักงานสานัก/สานักงานสถาบัน ของผู้ยืม จานวน 8 จุด ดังนี้
- สานักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
- สานักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
- สานักงานคณบดีคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
- สานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
- สานักงานผู้อานวยการสานักส่งเนสริมวิชาการและงานทะเนบียน
- สานักงานผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเนทคโนโลยีสารสนเนทศ
- สานักงานอธิการบดี
- สานักงานผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
7.4 การเรียนรู้
บุคลากรชุมชนนักปฏิบัติด้านวิทยบริการ ได้มีการประชุม แลกเนปลี่ยนความคิดเนห็น ระดมสมอง ได้
ทดสอบการใช้งานของระบบนาส่งทรัพยากรสารสนเนทศ (IRDS) ณ ห้องประชุมปิตาภรณ์อสี าน ชั้น 2 อาคาร
12C จานวน 5 ครั้ง โดยได้เนรียนรู้รว่ มกันในกระบวนการนาส่งทรัพยากรสารสนเนทศ (IRDS) เนพื่อให้ที่จะนา
ระบบ IRDS ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้น รวดเนร็ว และสร้างความประทับใจแก่ผู้มาใช้บริการ
ให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบ
แนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการนาส่งทรัพยากรสารสนเนทศ หรือ ระบบ IRDS ดังนี้
1. ได้แนวทางการส่งเนสริมการใช้บริการของอาจารย์และเนจ้าหน้าที่ให้มากขึ้น คือการนาส่ง
ทรัพยากรสารสนเนทศ (IRDS)
2. เนจ้าหน้าทีป่ ฏิบัติงานโดยสามารถอานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการได้แก่ อาจารย์และ
เนจ้าหน้าที่ ในการนาส่งทรัพยากรสารสนเนทศ โดยใช้เนทคโนโลยีสารสารสนเนทศมาช่วยอานวยความสะดวก และ
รวดเนร็วในการให้บริการ
3. เนป็นการสร้างความประทับใจทีใ่ ห้บริการแบบเนกินความคาดหวัง หรือการบริการเนหนือ
ความคาดหมาย (Beyond expectation service) ส่งทรัพยากรถึงที่โดยไม่ต้องเนดินทางมาเนองที่สานักฯ
4. ได้แนวคิดในการพัฒนาระบบนาส่งทรัพยากรสารสนเนทศ (IRDS) ดังรูปโครงสร้างระบบ
นาส่งทรัพยากรสารสนเนทศ (Information Resources Delivery Services : IRDS)

6

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Alist)

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
(Staff)
- อนุมัติการยืม
- ปรับปรุงรายการทรัพยากรสารสนเนทศ
- รายงานการยืม

Information Resources Delivery
Services : IRDS

ระบบจัดการข้อมูล

- ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเนทศ
- สิทธิ์ในการยืม
- สถานะของทรัพยากรสารสนเนทศ
ระบบจัดการผู้ใช้งานระบบ
(User)
- Admin
- Staff
- Local User

- ตัง้ ค่าการยืม
- ตัง้ ค่าสมาชิก
- ตัง้ ค่าระบบ
รูปโครงสร้างระบบนาส่งทรัพยากรสารสนเนทศ (Information Resources Delivery Services : IRDS)

7

ภาคผนวก ก : บรรยากาศในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ

8

ภาคผนวก ข : บริการนาส่งทรัพยากรสารสนเทศ (Information Resources Delivery
Services : IRDS)
http://www.sac.oarit.rmuti.ac.th/irds

9

10

11

ภาคผนวก ค. แผนปฏิบัติงานการจัดการความรู้ชุมชนนักปฏิบัติ

1

ภาคผนวก ค. แผนปฏิบัติงานการจัดการความรู้ชุมชนนักปฏิบัติ
แบบฟอร์มที่ 2 : แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
ชื่อหน่วยงาน : ชุมชนนักปฏิบัติดา้ นวิทยบริการ สานักวิทยบริการและเนทคโนโลยีสารสนเนทศ มหาวิทยาลัยเนทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ประเด็นความรู้เรื่อง : บริการนาส่งทรัพยากรสารสนเนทศ (Information Resources Delivery Service : IRDS)
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการ และระบบเนครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเนทศให้มีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์สานักวิทยบรริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมมาภิบาลเนข้าสู่องค์กรคุณภาพ
องค์ความรู้ที่จาเป็น : การพัฒนากระบวนการทางานของหน่วยงานสายสนับสนุน
ลาดับ
กิจกรรม
1
การบ่งชี้ความรู้
- หน่วยงานภายในจัดประชุม บุคลากรที่เนกี่ยวข้องใน
การกาหนดประเนด็นความรู้
2
3
4
5

6
7

ระยะเวลา
ส.ค. 58 ก.ค. 59

ตัวชี้วดั
จานวนประเนด็นความรู้

เป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า 1 ประเนด็น

กลุ่มเป้าหมาย
ชุมชนนักปฏิบัติด้านวิทย
บริการ

ผู้รับผิดชอบ
ชุมชนนักปฏิบัติด้านวิทย
บริการ

การสร้างและแสวงหาความรู้
- ภายในหน่วยงาน
- ภายนอกหน่วยงาน
การจัดการความรู้ให้เนป็นระบบ
- วิเนคราะห์ สังเนคราะห์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล

ส.ค. 58 ก.ค. 59

ร้อยละของบุคลากรที่เนขา้ ร่วมการ
จัดการความรู้ชุมชนนักปฏิบัติดา้ น
วิทยบริการ
จานวนองค์ความรู้

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ชุมชนนักปฏิบัติด้านวิทย
บริการ

ชุมชนนักปฏิบัติด้านวิทย
บริการ

ไม่น้อยกว่า 1 องค์ความรู้

ชุมชนนักปฏิบัติด้านวิทย
บริการ

ชุมชนนักปฏิบัติด้านวิทย
บริการ

การประมวลและกลั่นกรองความรู้
- การสกัดความรู้/แก่นความรู้
การเนข้าถึงความรู้
- นาองค์ความรู้เนผยแพร่ใน Website หรือ
Facebook
- จัดทาเนอกสารเนผยแพร่
การแบ่งปันแลกเนปลีย่ นความรู้
- กิจกรรมแลกเนปลีย่ นเนรียนรู้

ส.ค. 58 ก.ค. 59
ส.ค. 58 ก.ค. 59

จานวนองค์ความรู้

ไม่น้อยกว่า 1 องค์ความรู้

จานวนช่องทางที่เนข้าถึง
องค์ความรู้

ไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง

ชุมชนนักปฏิบัติด้านวิทย
บริการ
ชุมชนนักปฏิบัติด้านวิทย
บริการ

ชุมชนนักปฏิบัติด้านวิทย
บริการ
ชุมชนนักปฏิบัติด้านวิทย
บริการ

ส.ค. 58 ก.ค. 59

จานวนครั้งในการแลกเนปลีย่ นเนรียนรู้

ชุมชนนักปฏิบัติด้านวิทย
บริการ

ชุมชนนักปฏิบัติด้านวิทย
บริการ

การเนรียนรู้
- บุคลากรมีการนาความรู้ที่ได้จากการแลกเนปลี่ยนรู้ไป
ปฏิบัติงาน ให้มีการพัฒนาที่ดีขั้น

ส.ค. 58 ก.ค. 59

จานวนความรู้ที่สามารถนาไป
พัฒนาการปฏิบัติงาน

-มี Blog ใน Website
-มีกิจกรรมแลกเนปลี่ยน
เนรียนรู้อย่างน้อย 1 ครั้ง
มีแนวปฏิบัติที่ดีหรือ
นวัตกรรม

ชุมชนนักปฏิบัติด้านวิทย
บริการ

ชุมชนนักปฏิบัติด้านวิทย
บริการ

ส.ค. 58 ก.ค. 59

สถานะ

หมายเหตุ

