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รายงานผลการจัดการความรู้ ส านักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1. ชุมชนแนวปฏิบัติ  SciTech Cycle 

2. ประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์   

ประเด็นความรู้ที่ก าหนด: การจัดการทรัพยากรสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

(Library Resource Management)  

3. องค์ความรู้ที่จ าเป็น     ก ร ะ บ ว น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง ข อ ง เ นื้ อ ห า

ทรัพยากรสารนเิทศกับกระบวนวิชาเรียนในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

4. กิจกรรม คร้ังท่ี 1 

   กิจกรรมเติมเต็มความรู้เรื่อง “แนวทางการวิเคราะห์หัวเรื่องเพื่อการพิจารณาความ

แข็งแกร่งของ Collection หนังสือเฉพาะสาขาวิชา” 

5. วันที่จัดกิจกรรม   

วันที่ 29 มีนาคม 2560 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ช้ัน 5 ส านักหอสมุด 

6. วัตถุประสงค ์ 

 เพื่อให้บุคลากรในฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ศึกษา

วิธีการวิเคราะห์หัวเรื่องจากเนื้อหากระบวนวิชาเรียนในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี และน ามาเป็นแนวทางการวิเคราะห์ความแข็งแกร่งของ Collection หนังสือเฉพาะ

สาขาวิชา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดให้มี

มาตรฐานยิ่งขึ้น 

7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

หัวหนา้งาน บรรณารักษ์ และผูป้ฏิบัติงานของห้องสมุดคณะ จ านวน 15 คน 

8. วิทยากร  

นางสาวสุรวีรรณ จันทร์สว่าง และนางอรพรรณ การคนซื่อ 
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9. สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรม 

 กิจกรรมเติมเต็มความรูใ้นครั้งนี้ วิทยากร ได้แก่ นางสาวสุรีวรรณ จันทร์สว่าง หัวหน้า

งานห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และนางอรพรรณ การคนซื่อ หัวหน้างานห้องสมุด

คณะเกษตรศาสตร์ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางและวิธีการวิเคราะห์หัวเรื่องเพื่อการพิจารณา

ความแข็งแกร่งของ Collection หนังสือเฉพาะสาขาวิชา โดยสรุปประเด็นความรู้จากการ

บรรยายได้ดังต่อไปนี้ 

1. ความส าคัญของการวเิคราะห์ 

เพื่อส ารวจจ านวนหนังสือเฉพาะสาขาวิชาที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียน

การสอน การวิจัยของคณะ และน าข้อมูลมา เปรียบ เทียบกับมาตรฐานห้องสมุด

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์สามารถน ามาประกอบการพิจารณา

ตัวชี้วัดของหน่วยงานเพื่อการบริหารจัดการงบประมาณและพัฒนาทรัพยากรห้องสมุดใน

อนาคต 

2. ขั้นตอนและวิธีการ 

2.1 จัดเตรียมขอ้มูล/เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1)  รายชื่อและรายละเอียดของหลักสูตร /กระบวนวิชาคณะที่เปิดสอนในปีที่ท าการ

วิเคราะหค์วามแข็งแกร่งของ Collection 

2) จ านวนอาจารย์ นักศึกษาในปีการศึกษาปัจจุบัน  

3) มาตรฐานหอ้งสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 ตอนที่ 4 ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 

ข้อ 4.3 

2.2 ด าเนนิการวิเคราะห ์Collection 

 วิธีการด าเนินการวเิคราะห ์Collection แบ่งตามตัวแปรที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ได้ 3 

วิธีดังตอ่ไปนี ้

2.2.1 การวิเคราะห ์Collection โดยใช้หัวเรื่อง (Subject Heading)  

2.2.2 การวิเคราะห ์Collection โดยใช้เลขหมู่ (Call Number)  

2.2.3 การวิเคราะห์ Collection โดยใช้ Code สาขาวิชาในระเบียนฉบับ  

(Item Record)  
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3. ข้อเสนอแนะ 

3.1 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์ Collection  

3.1.1 การวิเคราะห์โดยใช้หัวเรื่องเพื่อการสืบค้นหนังสือเฉพาะสาขาวิชานั้น  

ผู้วิเคราะห์อาจปรึกษาอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้ได้ค าศัพท์หรือค าส าคัญที่เกี่ยวข้องมาพิจารณา

สืบค้นหัวเรื่องในฐานข้อมูลให้ครอบคลุมเนือ้หาที่สุด 

3.1.2 ควรค านงึถึงหัวเรื่องตามคู่มอืการให้หัวเรื่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

3.1.3 การวิเคราะห์ Collection โดยใช้เลขหมู่ ส าหรับหนังสือที่มีเนื้อหาเป็น 

สหสาขาวิชา ควรก าหนดเลขหมูเ่พื่อการสบืค้นจาก innopac ให้ครอบคลุมทุกสาขา 

3.1.4 การวิเคราะห์ Collection โดยใช้ Code สาขาวิชาในระเบียนฉบับ ( Item 

Record) ห้องสมุดควรด าเนินการก าหนด code สาขาวิชาอย่างต่อเนื่องและให้ครบทุกเล่มทั้ง

หนังสือที่มอียู่แล้วในหอ้งสมุดและหนังสือใหม่ 

3.1.5 ในการก าหนด code สาขาวิชา ควรพิจารณาว่าหนังสือบางเล่มสามารถใช้

ประกอบได้มากกว่า 1 สาขาวิชา 

3.2 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

3.2.1 ควรมีการจัดท าคู่มือและจัดอบรมให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องก่อนการวิเคราะห ์

Collection เพื่อให้ทราบวิธีการและท าความเข้าใจร่วมกันก่อนด าเนินการ 

3.2.2 ควรมีการวางแผนวิเคราะห์ Collection โดยแบ่งประเภททรัพยากร/ช่วงเวลา

ในการวิเคราะหเ์พื่อให้การปฏิบัติงานหอ้งสมุดในด้านอื่นสามารถด าเนินควบคู่กันได้ 

3.2.3 ควรน าผลสรุปการวิเคราะห์ Collection มาจัดท าเป็นรายงานเสนอผู้บริหาร

เพื่อใช้ประกอบการวางแผนการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรในทุกสาขาวิชาให้ได้ตามมาตรฐานที่

หอ้งสมุดก าหนดไว้  

3.2.4 ควรมีการวเิคราะหค์วามแข็งแกร่งของ Collection อย่างตอ่เนื่องทุกปี 

4. ประเด็นอืน่ ๆ 

4.1  การเลือกวิธีในการวิเคราะห์เนื้อหาหนังสือเฉพาะสาขาวิชาของแต่ละห้องสมุดนั้น 

ขึ้นอยู่กับการพิจารณาเหตุผลประกอบในหลายด้าน เช่น ปริมาณของทรัพยากรสารสนเทศที่

หอ้งสมุดม ีจ านวนสาขาวิชาที่เปิดสอนภายในคณะ เป็นต้น 

4.2 การวิเคราะห์ความแข็งแกร่งในปีถัดไป ไม่จ าเป็นต้องเริ่มวิเคราะห์ใหม่ สามารถ

วิเคราะห์เฉพาะหนังสือที่จัดซื้อในปีนั้นและน าจ านวนมาบวกเพิ่มจากจ านวนเดิมที่ได้วิเคราะห์

ไว้แล้ว 
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ภาพกิจกรรม 

 
 

   
 

   
   

 

     

 

 

 

 


