การจัดการความรู้ (KM) เรื่อง

บริการออนไลน์ต้านภัย โควิด-๑๙:MCU Library service during COVID-19 restrictions

ของส่วนหอสมุดกลาง สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
............................
หลักการและเหตุผล

องค์การอนามัยโลก ประกาศให้โควิด-๑๙ เป็ นภาวะการระบาดใหญ่ท่วั โลก เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ โดย
เทดรอส อัดนอม เกเบรเยซุส ผูอ้ าํ นวยการใหญ่การองค์การอนามัยโลก ได้กล่าวในระหว่างแถลงข่าวเพื่อประกาศ
ภาวะดังกล่าวว่า “สถานการณ์ปัจจุบัน ไม่ได้เป็ นวิกฤติทางสาธารณสุขเท่านั้น แต่เป็ นวิกฤติทม่ี ีผลกระทบต่อ
ทุกคนและทุกที.่ ....ดังนั้น ทุกฝ่ ายต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัสนี”้ ในภาวะเช่นนี ้
การให้ขอ้ มูลที่ถกู ต้อง น่าเชื่อถือ เพื่อประกอบการตัดสินใจ การป้องกัน และการป้องกันการใช้ขอ้ มูลที่คลาดเคลื่อนจน
เกิดความเข้าใจผิด ความกลัวอย่างไม่มีเหตุผล หรือแม้กระทั่งการหยุดพยายามที่จะต่อสูก้ บั ไวรัสนี ้ ซึ่งรัฐบาล
กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดทัง้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ก็ได้
ดําเนินการเพื่อเฝ้าระวัง ยับยัง้ หยุดการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙ นีอ้ ย่างเคร่งครัด
จริงจัง
และในฐานะผูใ้ ห้บริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สิ่งที่ทาํ ได้คือ การให้แหล่ง
สารสนเทศที่ถกู ต้อง น่าเชื่อถือ เพื่อช่วยลดความกังวลและตอบคําถามให้กบั ผูใ้ ช้บริการและประชาชนทั่วไป สิ่งที่
ห้องสมุดดําเนินการเพื่อต้านโควิด – ๑๙ ในเบือ้ งต้น คือ
๑. ประกาศเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการเปิ ดทําการ การให้บริการ และการดําเนินกิจกรรมของห้องสมุดใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-๑๙
๒. รวบรวมและจัดทํารายการทรัพยากรสารสนเทศที่ผใู้ ช้สามารถใช้บริการได้ในขณะที่หอ้ งสมุดปิ ดให้บริการ
เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์ทงั้ ที่หอ้ งสมุดพัฒนาเอง และรับเป็ นสมาชิก
๓. ทําเอกสารคู่มือแนะนําการเข้าถึงและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดจากที่พกั อาศัยและวิธีการ
ติดต่อสื่อสารกับห้องสมุด
๔. จัดทําวิธีการให้บริการตัวเล่มโดยอาศัยให้บริการแบบออนไลน์
๕. ให้ขอ้ มูลหรือทําการ FAQ ที่คาดว่าจะพบบ่อย เกี่ยวกับการบริการห้องสมุดในช่วงที่หอ้ งสมุดต้องปิ ดทํา
การลงเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ เช่นการคืนหนังสือตามกําหนดส่งหรือเลยกําหนดส่ง การ
สืบค้น ยืมคืนหนังสือเป็ นต้น
โดยที่หอ้ งสมุดถือว่าการให้บริการเป็ นปั จจัยสําคัญประการหนึ่ง อย่างที่นกั บรรณารักษศาตร์กล่าวไว้ว่า “Bad
Libraries Build Collection, Good Library Build Service, Great Library Build Communities.” ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การ
สร้างงานบริการ โดยยึดผูร้ บั บริการเป็ นเป้าหมายหลักนัน้ สําคัญที่สดุ

ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด -๑๙ กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศ
มาตรการต่าง ๆ เพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิของประชาชน โดยมีคาํ ขวัญว่า “อยู่บ้าน หยุดเชือ้ เพื่อชาติ” เพื่อเฝ้าระวังและ
หยุดการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส ตลอดถึงการสร้างระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ทําให้หอสมุดกลาง ต้อง
งดให้บริการ เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และไม่ตอ้ งการให้การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสนี ้ มีผลกระทบต่อ
มหาวิทยาลัย โดยหอสมุดกลางได้ปฏิบตั ิตามมาตรการที่กระทรงสาธารณสุข และของมหาวิทยาลัยประกาศอย่าง
เคร่งครัด
ในการนี ้ ทางห้องสมุดได้ปรึกษาหารือกันว่า การปิ ดการให้บริการนัน้ ไม่เป็ นผลดีแก่ผใู้ ช้บริการ เพราะแม้
ผูใ้ ช้บริการจะต้องหยุดอยู่กบั บ้านที่พกั อาศัย แต่ก็ยงั สามารถค้นคว้าหาความรูไ้ ด้ ในขณะเดียวกันก็มีนิสิต นักศึกษา
ครูอาจารย์ ได้แวะเวียนมาติดต่อสอบถามถึงการให้บริการ เพราะต้องการใช้เวลาว่างที่มีอยู่นีใ้ ห้มีประโยชน์ ทาง
หอสมุดกลาง จึงต้องหาวิธีการ รูปแบบการให้บริการในช่วงสถานการณ์โควิดนี ้ โดยจะต้องไม่กระทบหรือขัดกับ
มาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยประกาศ
ตามแนวการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของสายปฏิบตั ิงาน ได้กาํ หนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ประจําปี ปรากฏตามองค์ประกอบที่ ๑ การบริหารจัดการ ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑.๒ “การพัฒนาส่วนงานสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้” มีเกณฑ์ประเมินมาตรฐานดังนี ้
๑. มีการกําหนดประเด็นความรู แ้ ละเป้าหมายของการจัดการความรูข้ องส่วนงานที่สอดคล้องกับภารกิจของ
ส่วนงานปี ละ ๒ เรื่อง (ส่วนงานละเรื่อง)
๒. มีการแบ่งปั นและแลกเปลี่ยนเรียนรูจ้ ากความรู ้ ทักษะของผูม้ ีประสบการณ์ตรง (Tacit knowledge) เพื่อ
ค้นหาแนวปฏิบตั ิท่ีดีตามประเด็นความรูใ้ นข้อ ๑
๓. มีการรวบรวมความรูท้ ่ไี ด้จากข้อ ๒ มาพัฒนาเป็ นแนวปฏิบตั ิท่ีดี จัดเก็บอย่างเป็ นระบบ และมีการ
เผยแพร่อย่างน้อยปี ละ ๒ เรื่อง (ส่วนงานละเรื่อง)
๔. บุคลากรส่วนงานนําแนวปฏิบตั ิท่ีดีในข้อ ๓ มาปรับใช้ในการปฏิบตั ิงานจริง
๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ นวปฏิบตั ิท่ีดีระหว่างส่วนงาน

ขัน้ ตอนการทําเดินงาน
ขั้นตอนที่ ๑ การบ่งชีค้ วามรู้ ๖ (Knowledge Identification)
ส่วนหอสมุดกลาง สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จดั ประชุมผูบ้ ริหาร บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ทกุ
รูป/คน เพื่อหาแนวทาง ช่องทาง หรือวิธีการในการให้บริการในระยะเวลาการแพร่ระบาดเชือ้ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ
โควิด-๑๙ นี ้ และได้มีขอ้ ตกลงว่า สามารถให้บริการในระบบออนไลน์ได้ ๒ ประการ คือ
๑. การให้บริการออนไลน์ โดยใช้สารสนเทศที่มีอยู่แล้วในระบบ ที่ให้บริการออนไลน์แบบ Full Text
(สารสนเทศฉบับเต็ม) ซึ่งให้บริการอยู่เป็ นประจํา
๒. การบริการออนไลน์แบบ ยืม-คืน ตัวเล่ม ซึ่งจะต้องให้ความรูแ้ นวปฏิบตั ิและช่องทางในการให้บริการ

จึงกําหนดประเด็นความรู ้ คือ “การบริการออนไลน์ต้านภัยโควิด-๑๙:MCU Library service during COVID19 restrictions”
ขั้นตอนที่ ๒ การสร้างและการแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition)
เมื่อตกลงที่จะให้บริการตัวเล่มโดยผ่านช่องทางแบบออนไลน์ จึงต้องแสวงหาความรูท้ งั้ ที่มีอยู่ในตัวบุคคล
(Tacit Knowledge) และความรูท้ ่ชี ดั แจ้ง (Explicit Knowledge) จะมีวิธีการอย่างไร และ ต้องคํานึงถึงสถานการณ์ใน
ปั จจุบนั คือ
๑. การแพร่ระบาดเชือ้ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙
๒. การให้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศแบบออนไลน์
๓. ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ทัง้ ผูใ้ ห้บริการและผูใ้ ช้บริการ
ทีป่ ระชุมมีมติดังนี้
ให้ดาํ เนินการเพื่อให้บริการออนไลน์ตา้ นภัยโควิด-๑๙ ดังนี ้
๑. ให้สร้างไอค่อนพิเศษที่หน้าเว็บไซต์สืบค้น (OPAC) ที่สามารถคลิ๊กแล้ว เข้าถึงสารสนเทศเพื่อสืบค้นได้
๒. ให้สร้างตัวป๊ อบอับประชาสัมพันธ์ท่ีหน้าเว็บไซต์หอ้ งสมุดเมื่อเปิ ดเว็บไซต์แล้วปรากฏขึน้ มาทันที
๓. ให้สร้างแบบฟอร์มเพื่อกรอกข้อมูลของผูใ้ ช้บริการ และตัวสารสนเทศที่ตอ้ งการ
๔. ให้กาํ หนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อรับทรัพยากรสารสนเทศ
๕. เมื่อพ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดเชือ้ ไวรัสโควิด-๑๙ แล้ว สามารถนํามาปฏิบตั ิงานตามปกติได้ (New
Normal)

ขั้นตอนที่ ๓ การจัดการความรู้ให้เป็ นระบบ (Knowledge Organization)
เมื่อได้ความรูแ้ ละวิธีการดําเนินการแล้ว จึงมอบหมายงานให้แต่ละ่ ฝ่ ายไปดําเนินการดังนี ้
๑. สร้างไอค่อนที่หน้าเว็บไซต์สืบค้น-ยืมคืน (OPAC)
๒. สร้างป๊ อบอับให้ปรากฏทุกครัง้ ที่มีการเข้าเว็บไซต์หอสมุดกลาง
๓. จัดทําเอกสารแนะนําเพื่อประชาสัมพันธ์ และแจ้งให้หน่วยงานในมหาวิทยาลัยและผูใ้ ช้บริการทราบ ทัง้
บันทึกข้อความและที่หน้าเว็บไซต์
๔. กําหนดแนวปฏิบัติทดี่ ี เพื่อความเข้าใจงานบริการ และหลีกเลี่ยงการติดเชือ้ ไวรัสโควิด-๑๙ คือ
๑) กําหนดช่องทางการเข้าถึงการบริการออนไลน์ตา้ นภัยโควิด-๑๙ และช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่งาน
บริการ
๒) มีแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลของผูร้ บั บริการพร้อมทรัพยากรสารสนเทศที่ตอ้ งการ
๓) กําหนดสถานที่ เวลา และข้อปฏิบตั ิตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศเมื่อมาใช้บริการ
๔) สรวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์/เยลล้างมือก่อนเข้ารับบริการทุกครัง้
๕) เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distance) เพื่อป้องกันการติดเชือ้ ไวรัส

ขั้นตอนที่ ๔ การประมวล และกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement)
หอสมุดกลาง ได้จดั ประชุมเพื่อพิจารณา ทบทวน กลั่นกรอง ทดสอบ สาธิตการใช้งานระบบ และให้ความรูแ้ ก่
เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ าย โดยเฉพาะฝ่ ายงานบริการ ต้องทําความเข้าใจกับระบบและแนวปฏิบตั ิให้ดี ที่สามารถให้บริการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ในขณะเดียวกัน ได้นาํ เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
พิจารณา แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ตัดต่อ เพิ่มเติม แนะนํา ก่อนประกาศประชาสัมพันธ์ให้บริการ
ขั้นตอนที่ ๕ การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)
ส่วนหอสมุดกลาง ได้เปิ ดช่องทางเผยแพร่ความรู ้ โดยจัดทําเป็ นเอกสารแนะนําวิธีการรับบริการสืบค้น ยืม-คืน
ออนไลน์ในสถานการณ์แพร่ระบาดเชือ้ ไวรัสโควิด-๑๙ คือ
๑. ทําหนังสือบันทึกพร้อมแนบเอกสารแนะนําการใช้งาน ถึงหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อแจ้งให้
ทราบและช่วยประชาสัมพันธ์
๒. ประกาศประชาสัมพันธ์ท่หี น้าเว็บไซต์ของส่วนงานหอสมุดกลาง
๓. สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้ ทางหน้าเว็บไซต์ OPAC Matrix Automatic Library, Facebook, E-mail, Line
ขั้นตอนที่ ๖ การแบ่งปั นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing)
ส่วนหอสมุดกลาง ได้ทาํ หนังสือบันทึกไปยังส่วนงานต่าง ๆ พร้อมแนบเอกสารแนะนําการใช้งาน และได้จดั ให้
มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนรู ้ เพื่อนําเอาข้อวิจารณ์ ข้อบกพร่อง ข้อขัดข้อง อุปสรรค ปัญหาต่าง ๆ มาพิจารณา เพื่อ
ปรับปรุงพัฒนา แลกเปลียนเรียนรู ้ กระบวนการ วิธีการ โดยเฉพาะกับกลุม่ งานบริการ และได้จดั ทํากิจกรรมชุมชนนัก
ปฏิบตั ิ (Community of Practice) การสอนงาน (Coaching) และระบบพี่เลีย้ ง (Mentoring) เป็ นต้น
ขั้นตอนที่ ๗ การเรียนรู้ (Learning)
ส่วนหอสมุดกลาง ได้แนะแนวความรู ้ ให้บุคลากรของหอสมุดทุกคน นําไปใช้ในการให้บริการสืบค้น ยืม-คืน
ออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์โควิด-๑๙ แพร่ระบาด และได้มอบเอกสารแนะนําสําหรับปฏิบตั ิงาน และพร้อมที่จะรับคํา
ติชม ข้อวิจารณ์ เพื่อให้เกิดการเรียนรูแ้ ละปรับปรุงพัฒนาต่อไป

ขั้นการดําเนินการจัดการความรู้
๑. การบ่งชีค้ วามรู้:ประเด็นการจัดการความรู้
ส่วนหอสมุดกลาง สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กาํ หนดประเด็นความรูท้ ่สี อดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธของสํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศตามภารการปฏิบตั ิงานสํานักหอสมุดและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยส่วนหอสมุดกลาง จึงกําหนดประเด็นความรู ้ คือ “การบริการออนไลน์ต้านภัยโควิด19:MCU Library service during COVID-19 restrictions”
๒. เป้ าหมายการจัดการความรู้ การบริการออนไลน์ด้านภัยโควิด-๑๙

ส่วนหอสมุดกลาง สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีเป้าหมายในการจัดการความรู ้ โดยมุ่งเน้นพัฒนา
ทักษะ ความสามารถของบุคลากร เพื่อใช้ปรับปรุงพัฒนาการปฏิบตั ิงานของส่วนหอสมุดกลาง ตอบสนองและ
สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจยั จึงได้กาํ หนด
เป้าหมายประเด็นการจัดการความรู ้ ดังนี ้
๑ ห้องสมุดจัดการความรูเ้ พื่อให้บริการทรัพยากรสารสนเทศในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชือ้ ไวรัส
โควิด – ๑๙
๒ บุคลากรห้องสมุดมีความรูเ้ รื่องการให้บริการออนไลน์ตา้ นภัยโควิด-๑๙
๓ ผูร้ บั บริการสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศเพื่อศึกษา ค้นคว้า วิจยั ได้ ในสถานการณ์แพร่ระบาด
เชือ้ โควิด-๑๙
๔ มีความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชือ้ ไวรัสโควิด-๑๙ ทัง้ บุคลากรห้องสมุดและ
ผูร้ บั บริการ
๕ เมื่อพ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดเชือ้ ไวรัสโควิด-๑๙ แล้ว สามารถนํามาปฏิบตั ิงานตามปกติได้
(New Normal)

๓. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
และสํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ส่วนหอสมุดกลาง)
ส่วนหอสมุดกลาง สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กาํ หนดประเด็นการจัดการความรู โ้ ดยคํานึงถึง
ความสอดคล้องกับภารกิจของส่วนงานและพันธกิจของมหาวิทยาลัยดังนี ้
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การผลิดบัณฑิตให้มีคณ
ุ ภาพ
เป้ าประสงค์ท่ี ๑.๔ ทรัพยากรการเรียนรูเ้ พียงพอและเหมาะสม
กลยุทธ์ท่ี ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผลิตและใช้สื่อการเรียนรูอ้ อนไลน์ทงั้ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์สาํ นักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ส่วนหอสมุดกลาง)
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ พัฒนาคุณภาพการบริการวิชาการให้ได้มาตรฐานสากล
เป้ าประสงค์ท่ี ๗ มีบริการข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศในระบบออนไลน์
กลยุทธ์ที่ ๑ จัดกิจกรรมเชิงรุกเพื่อสร้างสัมพันธ์ท่ดี ีกบั ผูใ้ ช้บริการ
๔. บุคลากรกลุ่มเป้ าหมาย
บุคลากรส่วนหอสมุดกลาง สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕. มีกิจกรรมการแบ่งปั นแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ส่วนหอสมุดกลาง สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จดั ประชุมเพื่อพิจารณา ทบทวน กลั่นกรอง
ทดสอบ สาธิตการใช้งานระบบ และให้ความรูแ้ ก่เจ้าหน้าที่ทกุ ฝ่ าย โดยเฉพาะฝ่ ายงานบริการ ต้องทําความเข้าใจกับ
ระบบและแนวปฏิบตั ิให้ดี ที่สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในขณะเดียวกัน ก็นาํ เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ พิจารณา แนะนํา ก่อนประกาศประชาสัมพันธ์ให้บริการ
นอกจากนีไ้ ด้ทาํ หนังสือบันทึกไปยังส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย พร้อมแนบเอกสารแนะนําการใช้งาน
และได้จดั ให้มีการประชุมเพื่อนําเอาข้อวิจารณ์ ข้อบกพร่อง ข้อขัดข้อง อุปสรรค ปั ญหาต่าง ๆ มาพิจารณา เพื่อ
ปรับปรุงพัฒนา แลกเปลียนเรียนรู ้ กระบวนการ วิธีการ โดยเฉพาะกับกลุม่ งานบริการ ได้จดั ทํากิจกรรมชุมชนนัก
ปฏิบตั ิ (Community of Practice) การสอนงาน (Coaching) และระบบพี่เลีย้ ง (Mentoring) เป็ นต้น
๖. ปั จจัยแห่งความสําเร็จ (Key Success Factor)
๑. ผูบ้ ริหารต้องมีนโยบายที่ชดั เจนและให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
๒. ผูบ้ ริหารให้ความสําคัญต่อการจัดการความรูใ้ นองค์กร
๓. บุคลากรให้ความสําคัญและร่วมมือกันแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
๔. บุคลากรมีความสนใจใฝ่ รูพ้ ฒ
ั นาทักษะการปฏิบตั ิงานให้มีประสิทธิภาพ และนําความรูท้ ่ไี ด้รบั ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงานอย่างแท้จริง
๕. ทีมงาน KM มีความมุ่งมั่นวิเคราะห์เปลี่ยน Tacit Knowledge ไปสู Explicit Knowledge สามารถนําไปสูก่ าร
ปฏิบตั ิได้
๖.มีการกําหนดความรู ้ แหล่งความรู ้ และช้องทางการเข้าถึงความรู ้
๗. ผูบ้ ริหารสร้างแรงจูงใจให้บคุ ลากรมีทศั นคติท่ีดี เป็ นผูส้ นใจใฝ่ รู ้ และพัฒนาทักษะการปฏิบตั ิงานอย่าง
ต่อเนื่อง
๘. มีแนวปฏิบตั ิจากประสบการณ์การจัดการความรูใ้ นแต่ละปี ท่ผี ่านมา
๙. มีงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานตามแผน
๑๐. มีระบบการติดตามประเมินผลการจัดการความรูใ้ นองค์กรอย่างต่อเนื่องและเป็ นรู ปธรรม
๗.แนวปฏิบัติทด่ี ี “การให้บริการออนไลน์ตา้ นภัยโควิด-๑๙ :MCU Library service during COVID-19”
การจัดการความรูท้ ่ีส่วนหอสมุดกลาง สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการนี ้ ได้กาํ หนด
เป้าหมายที่สาํ คัญคือ
๑. เพื่อให้บริการทรัพยากรสารสนเทศในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชือ้ ไวรัสโควิด – ๑๙
๒. บุคลากรห้องสมุดมีความรูเ้ รื่องการให้บริการออนไลน์ตา้ นภัยโควิด-๑๙
๓. ผูร้ บั บริการสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศเพื่อศึกษา ค้นคว้า วิจยั ได้ ในสถานการณ์แพร่ระบาดเชือ้
ไวรัสโควิด-๑๙

๔. มีความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชือ้ ไวรัสโควิด-๑๙ ทัง้ บุคลากรห้องสมุดและผูร้ บั บริการ
๕. เมื่อพ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดเชือ้ ไวรัสโควิด-๑๙ แล้ว สามารถนํามาปฏิบตั ิงานตามปกติได้ (New
Normal)

และจาการประชุมสัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด – ๑๙ โดยใช้ช่ือการให้บริการนีว้ ่า “การบริการออนไลน์ต้าน
ภัยโควิด – ๑๙:MCU Library service during COVID-19 restrictions” หอสมุดกลาง ได้ทาํ ขัน้ ตอนและรายละเอียด
การให้บริการ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องตามมาตรการการป้องกันและการหยุดการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโค
วิด-๑๙ โดยคํานึ่งถึงความปลอดภัยทัง้ เจ้าหน้าที่และผูร้ บั บริการ เป็ นแนวปฏิบัติทด่ี ีถูกต้อง คือ
๑. กําหนดพืน้ ที่ เวลา การให้บริการ ตลอดถึงช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่/บรรณารักษ์ และการยืม -คื น
สารสนเทศที่ตอ้ งการ
๒. ผูใ้ ช้บริการ ต้องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มออนไลน์ท่ีทางหอสมุดกลางจัดเตรียมไว้ท่ีหน้าเว็บไซต์การ
ให้บริการในสถานการณ์แพร่ระบาดเชือ้ ไวรัสโควิด-๑๙ ทุกครัง้ และส่งให้เจ้าหน้าที่ทางออนไลน์
๓. เจ้าหน้าที่ ห ้องสมุดเมื่ อรับเรื่ องแล้ว จัดเตรียมสารสนเทศแล้วแจ้ง แก่ผู้รับบริการทางช่องทาง Social
Network ที่ผรู้ บั บริการระบุ
๔. ผูร้ บั บริการมารับสารสนเทศที่ประสงค์ยืมจากหอสมุดกลางได้ ในวันถัดไป นับจากวันที่เจ้าหน้าที่ติดต่อ
กลับ
๕. ผูใ้ ช้บริการหรือผูม้ าติดต่อ ต้องสวมหน้ากากอนามัยและต้องล้างมือด้วยเจล หรือ แอลกอฮอล์ลา้ งมือทุก
ครัง้
๖. ถ้าผูร้ บั บริการประสงค์จะขอศึกษาค้นคว้าในหอสมุดกลาง ให้ลงชื่อเข้าใช้ และนั่งให้มีระยะห่างตามจุดที่
จัดบริการไว้ให้ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดเชือ้ ไวรัสโควิด-๑๙ (Social Distancing)
๗. ถ้าประสงค์รบั บริการยืม-คืน ให้ปฏิบตั ิตามระบบงานยืม-คืนของหอสมุดกลาง
๘. การส่งคืนสารสนเทศ หากเกินกําหนดส่ง ให้เจ้าหน้าที่แจ้งเตือน หากผูใ้ ช้ตอ้ งการยืมต่อสามารถยืมต่อได้
โดยไม่มีอตั ราค่าปรับ จนกว่าจะเข้าสูภ่ าวะปกติ
๙. การให้บริการในสถานการณ์ การแพร่ระบาดเชือ้ ไวรัสโควิด -๑๙ ต้องระมัดระวังและปฏิบตั ิตามมาตรการ
ที่กระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัย ประกาศอย่างเคร่งครัด
๑๐. เมื่อพ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดเชือ้ ไวรัสโควิด-๑๙ แล้ว ส่วนหอสมุดกลางสามารถนําระบบงานนีม้ า
ปฏิบตั ิงานตามปกติได้ (New Normal)

