
สรุปแบบประเมินและ AAR (After Action Review) กิจกรรมเติมเต็มความรู้ 
เรื่อง “รูปแบบการให้บริการสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการวิจัย”  

จัดโดยชุมชนแนวปฏิบัติ SciTech Cycle 
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30-16.30 น.  

ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 5 ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 33 คน ส่งแบบประเมิน จ านวน 23 ชุด สรุปดังนี้  

1. สถานภาพ 
1.1 หัวหน้างาน   จ านวน  6 คน 
1.2 บรรณารักษ์  จ านวน  4  คน 
1.3 ผู้ปฏิบัติงาน   จ านวน  3  คน 
1.4 อ่ืนๆ    จ านวน  10  คน  

2. สถานที่ท างาน 
2.1 ห้องสมุดกลาง   จ านวน  1 คน  
2.2 ห้องสมุดคณะ/สถาบัน/ศูนย์ จ านวน 22 คน 
 

3. ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม  
รายการ ระดับความพึงพอใจ (คน) 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควร
ปรับปรุง 

ด้านการจัดกิจกรรม 
1. การติดต่อ ประสานงาน การให้ข้อมูลในการเขา้ร่วมกิจกรรม 8 12 3   
2. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 11 8 4   
ด้านเนื้อหา 
1. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับเนื้อหาหลังการจดักิจกรรม 10 13    
2. เอกสารประกอบการบรรยาย/ฝึกอบรมมีความเหมาะสม 9 12 2   
3. ความรู้ที่ได้รับสามารถน าไปประยกุต์ใช้ในงาน 11 12    
ด้านวิทยากร 
1. ความรู้และความเช่ียวชาญในเนื้อหา 17 6    
2. ความชัดเจนในการบรรยายและการตอบข้อซักถาม 14 9    
3. การรักษาเวลา และตรงต่อเวลา 13 10    

 
การจัดกิจกรรม อยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด 



AAR (After Action Review) กิจกรรมเติมเต็มความรู้ 
1. ท่านคิดว่าแนวปฏิบัติที่ดีหรือแนวทางการด าเนินงานที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มีอะไรบ้าง 

1.1 เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบรรณารักษ์และผู้ใช้บริการ 
1.2 ท าให้ทราบแนวทางการใช้บริการตอบค าถามและมีระบบการค้นคว้า 
1.3 ไดท้ราบแนวปฏิบัติที่ดีในการสืบค้นข้อมูลและการใช้บริการที่เป็นเลิศด้าน Worldshare, 

Subject Guide และ SDI 
2. หัวข้อของประเด็นความรู้ที่ท่านเห็นว่าฝ่ายฯ ควรด าเนินการการจัดการความรู้ในปีต่อไป 

2.1 การจัดท าแบบฟอร์มออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น Google Form 
2.2 เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์กับนักวิจัยที่มาใช้บริการให้ตอบสนองตรงตามความต้องการ 
2.3 เรื่องลกูค้าสัมพันธ์ 

3. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
3.1 ควรระวังการออกเสียง “กรอง” หรือ “กอง” เพราะใช้บ่อยๆ ควรออกเสียงให้ชัดเจน 
3.2 ดีมากค่ะ ได้แนวทางในการใช้บริการสนับสนุนนักวิจัย 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1. นายภูเบศ ปาโมกข์เกษม  ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
2. นางประภาพันธ์ พลายจันทร์  ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ 
3. นางอรพรรณ การคนซื่อ  ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ 
4. นางเกศณี ทองเหลื่อม   ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ 
5. นางสาวสุรีวรรณ จันทร์สว่าง  ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
6. นางสาวเมวิสา วิศาลชุติมา  ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
7. นางสาวอุทุมพร มณีวรรณ์  ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ 
8. นางสาวณัฐทพัสส์ อินทร์ศวร   ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
9. นางสาวประกายดาว ศรีโมรา  ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ 
10. นางสาวรินนิสา แจ้งสว่าง  ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ 
11. นางทิพวรรณ สุขรวย   ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ 
12. นางอรกัญญา เมธา   ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์  
13. นายเสรี ค าเปลี่ยน   ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ 

ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
14. นางวัลลภา เตชะวัชรีกุล  ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ 
15. นางสาวรุจิรา จินะ   ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ 



16. นางเกษวรา อินทรฉิม   ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์ 
17. นางสาวเรณุกา สันธิ   ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ 
18. นางสาวอัญชลี จินดามณี  ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ 
19. นางสาวมัลลิกา กาญจนากร  ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ 
20. นางสายทอง วงค์ลอดแก้ว  ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ 

ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ 
21. นางสาวนพมาศ จันทรพิทักษ์  งานบริการสารนิเทศ 

นักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
22. นางสาวพิทยารัตน์ โมตาลี   นักศึกษาฝึกงานคณะเกษตรศาสตร์ 
23. นางสาวสุธิมา ไชยเดช   นักศึกษาฝึกงานคณะมนุษยศาสตร์ 
24. นางสาวศิรภัสสร ไชยเป็ง  นักศึกษาฝึกงานคณะมนุษยศาสตร์ 
25. นายทรงวุฒิ อะทะโน   นักศึกษาฝึกงานคณะมนุษยศาสตร์ 
26. นางสาววิภาพรรณ นันต๊ะนา  นักศึกษาฝึกงานคณะวิทยาศาสตร์ 
27. นางสาวเกศิณี วันมหาใจ  นักศึกษาฝึกงานคณะวิทยาศาสตร์ 
28. นายอธวัช มาผาบ   นักศึกษาฝึกงานคณะวิทยาศาสตร์ 
29. นางสาวรัชนี เรือนหมั้น  นักศึกษาฝึกงานสัตวแพทยศาสตร์ 
30. นางสาวอังค์วรา พันธุ์ดีอุโมงค์  นักศึกษาฝึกงานทันตแพทยศาสตร์ 
31. นางสาวพรทิพย์ สมน า  นักศึกษาฝึกงานทันตแพทยศาสตร์ 
32. นายดวงวรรณ กดค า   นักศึกษาฝึกงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
33. นายสิทธิชัย ใจเสาดี   นักศึกษาฝึกงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 


