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รายงานผลการจัดการความรู้ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1. ชุมชนแนวปฏิบัติ  InfoHealthCoP 

2. ประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์   

การบริการและสง่เสริมการใชท้รัพยากรสารสนเทศ 

3. องค์ความรู้ที่จ าเป็น     กระบวนการน าชมหอ้งสมุด 

4. กิจกรรม คร้ังท่ี 3 

    กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "การบริการน าชมหอ้งสมุด" 

5. วันที่จัดกิจกรรม  

    วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ช้ัน 5 ส านักหอสมุด 

6. วัตถุประสงค ์ 

  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เกี่ยวกับกระบวนการน าชมห้องสมุด แล้วสามารถน า

ความรู้ไปประยุกต์ใช้กับบริการน าชมในห้องสมุดของแต่ละแห่งได้ อีกทั้งยังเป็นเวทีในการน าเสนอ

ผลงานกระบวนการน าชมห้องสมุด และสื่อแนะน าห้องสมุดในรูปแบบต่างๆ ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์

และ Virtual จากห้องสมุดภายในชุมชนแนวปฏิบัติ  

7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ และผู้ปฏิบัติงาน ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศ

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี, ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

และส านักหอสมุด จ านวน 20 คน 

8. วิทยากร 1. นางทิพยวรรณ  สุขรวย หอ้งสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ 

 2. นางอรกัญญา  เมธา ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร ์

 3. นายธนะพันธุ์ การคนซื่อ หอ้งสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

 4. นายเสรี  ค าเปลี่ยน หอ้งสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ 

 5. นางสาวกมลชนก มาแสงตา หอ้งสมุดคณะแพทยศาสตร์ 

 6. นางสาวมัณทะณี ค าโพธิ ์หอ้งสมุดคณะแพทยศาสตร์ 
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9. สรุปผลการจัดกิจกรรม 

 วิทยากรแต่ละท่านได้ให้ความรู้ ตั้งแต่กระบวนการน าชมห้องสมุด รูปแบบการน าชม พร้อมทั้ง

น าเสนอสื่อน าชมหอ้งสมุดทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และ Virtual  ของหอ้งสมุดแต่ละแหง่ ดังนี้ 

 

1. บริการน าชมห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ 

ขั้นตอนและวิธีด าเนินการน าชมของห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์นั้น ได้มีการน าวงจรการ

บริหารงานคุณภาพ PDCA เข้ามาจัดการกระบวนการน าชมหอ้งสมุด ดังนี้  

1) Plan (P)  ได้แก่  

1.1 ประชุมบุคลากรห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อทบทวนกระบวนการน าชมห้องสมุดและ

เตรียมความพรอ้มของผู้ให้บริการน าชม 

1.2 ก าหนดจุดน าชม และก าหนดเนื้อหาในการบรรยายของแตล่ะจุด 

2) Do (D) ได้แก่  

2.1 จัดท าเอกสารเนื้อหาการน าชมห้องสมุด โดยแบ่งข้อมูลเป็น 3 ส่วน คือ การบริหาร, การ

บริการ และทรัพยากรของหอ้งสมุด 

2.2 จัดท าสื่อน าชม โดยห้องสมุดได้จัดท าสื่อ 2 แบบ คือ 1. ทัวร์เสมือนจริง (Virtual tour) โดย

ใช้โปรแกรม PowToon ในการสร้างสื่อ 2. Infographic คือ การน าภาพหรือกราฟิกมาบ่งชี้ข้อมูล

เชน่ การสบืค้นใน OPAC เป็นต้น 

2.3 น าชมห้องสมุดตามแผนการน าชม ซึ่งในปี 2559 ห้องสมุดได้ให้บริการน าชมห้องสมุดไป

แล้ว 3 ครั้ง 

3) Check (C) เปรียบเทียบระยะเวลาในการน าชมหอ้งสมุดให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

4) Act (A) หลังจากผ่านทั้ง 3 กระบวนแล้ว หอ้งสมุดจะจัดเก็บความรูเ้ป็นคู่มอืไว้ ได้แก่ 

4.1 จัดท าคู่มอืน าชมหอ้งสมุด เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดกิจกรรม 

4.2 จัดท าคู่มอืการใชโ้ปรแกรมส าหรับจัดท าสื่อ 

ส าหรับการเผยแพร่สื่อน าชมหอ้งสมุดนัน้ ห้องสมุดคณะเภสัชได้เผยแพร่สื่อน าชมบน Facebook 

ของห้องสมุด คือ PharmacyLib CMU และจะเพิ่มการเผยแพร่สื่อที่หน้าเว็บไซต์ของห้องสมุดด้วย 

http://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/library/ 

 

http://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/library/
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ตัวอย่างสื่อน าชมห้องสมุด โดยใช้โปรแกรม PowToon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. บริการน าชมห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ 

 กระบวนการสร้างบริการน าชมของห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ ดังนี้ 

1) ก าหนดจุดการน าชม โดยห้องสมุดได้ก าหนดจุดน าชมทั้งหมด 13 จุด ได้แก่ 

 จุดที่ 1 ด้านหนา้หอ้งสมุด (Front Library) 

 จุดที่ 2 ตู้รับคืนหนังสอื (Book Drop) 

 จุดที่ 3 โซนอ่านหนังสือ (Reading Zone) 

 จุดที่ 4 ห้องคน้คว้ากลุ่มและมุมกาแฟ (Group Study Room and Coffee Zone) 

 จุดที่ 5 OPAC 

 จุดที่ 6 ช้ันหนังสอื (Book shelf) 

 จุดที่ 7 ภาคนิพนธ์ (Term Paper) 

 จุดที่ 8 หนังสือใหม ่(New Books) 

 จุดที่ 9 โซนผ่อนคลาย (Relax Zone) 

 จุดที่ 10 เคาน์เตอรบ์ริการ (Counter Service) 

 จุดที่ 11 คอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้น (Computer for Searching) 

 จุดที่ 12 วารสาร (Journals) 

 จุดที่ 13 หอ้งบริการคอมพิวเตอร ์(Computer Service Room) 
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2) ก าหนดรายละเอียดการน าชม อธิบายรายละเอียดในแตล่ะจุดน าชม 

3) ทดสอบการน าชม 

4) จัดท าและเผยแพร่สื่อการน าชม โดยห้องสมุดได้ผลิตสื่อแบบ Infographic และคลิป VDO 

แนะน าหอ้งสมุดเผยแพรใ่น YouTube และเว็บไซต์ของหอ้งสมุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. บริการน าชมห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ 

 จุดเริ่มต้นของการพัฒนาบริการน าชมของห้องสมุดคณะแพทย์นั้น เริ่มจากในอดีตผู้น าชม

ห้องสมุดจะเป็นบรรณารักษ์เท่านั้น แต่เนื่องจากห้องสมุดคณะแพทย์เป็นห้องสมุดที่มีการให้บริการน า

ชมเป็นประจ าทุกปี อีกทั้งมีพื้นที่ให้บริการถึง 4 ช้ัน ดังนั้นจ านวนบรรณารักษ์ผู้น าชมจึงไม่เพียงพอ 

หอ้งสมุดจงึตอ้งการพัฒนาความสามารถของเจ้าหน้าที่ให้สามารถน าชมห้องสมุดได้ทุกคน และการน า

ชมของทั้งบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ห้องสมุดจึงใช้กระบวนการ

จัดการความรู้ (Knowledge Management) ของชุมชนแนวปฏิบัติคนใกล้หมอมาสร้างองค์ความรู้ในการ

น าชมห้องสมุดที่ดี และเมื่อได้องค์ความรู้ในเรื่องนี้แล้ว ทุกคนในห้องสมุดก็จะได้แนวปฏิบัติและ

สามารถใหบ้ริการน าชมหอ้งสมุดในมาตรฐานเดียวกันได้ 
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วัตถุประสงค์ของการพัฒนาการน าชมห้องสมุดคณะแพทย์ 

1. เพื่อปรับปรุงพัฒนาบริการน าชมห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้มี

ประสิทธิภาพ 

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดให้มีความสามารถในการเป็นผู้น าชมห้องสมุด

ที่มมีาตรฐานเดียวกัน 

3. เพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการน าชมหอ้งสมุด 

ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ 

1) วางแผนการจัดบริการน าชม ได้แก่ 

1.1 ก าหนดจุดน าชม (Library Tour Stop) ทั้งหมด 21 จุด 

1.2 ก าหนดเนื้อหาบรรยายในแต่ละจุดน าชม 

2) เตรียมความพรอ้มของผู้ปฏิบัติงานในการเป็นผู้น าชม 

2.1 จัดอบรมด้านบุคลิกภาพ 

2.2 ฝกึปฏิบัติการน าชม 

3) แบ่งกลุ่มผู้เยี่ยมชมห้องสมุด เมื่อห้องสมุดทราบจ านวนผู้เยี่ยมชมแล้ว จะท าการแบ่งกลุ่มและ

มอบหมายหน้าที่ให้ผู้น าชมดูแลในแตล่ะกลุ่ม 

4) น าชมหอ้งสมุด โดยพาน าชมไปในแต่ละจุดที่ก าหนดไว้ พร้อมอธิบายใหค้วามรูก้ับผูเ้ยี่ยมชม 

5) ประเมินผลการให้บริการ ได้แก่ 

5.1 ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

5.2 ประเมินการใหบ้ริการของผู้น าชม 

 

หลังจากทราบผลการประเมินแล้ว ห้องสมุดก็จะท าการปรับปรุงบริการน าชมห้องสมุดให้ดี

ยิ่งขึ้น โดยวนกลับไปปรับปรุงตั้งแต่กระบวนการแรกตามหลักวงจร PDCA เพื่อให้บริการน าชมมี

ประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ตอ่ผูเ้ยี่ยมชมมากที่สุด 

 

สื่อน าชมห้องสมุด 

 ห้องสมุดคณะแพทย์ได้จัดท าสื่อน าชมห้องสมุดในรูปแบบวิดีโอแนะน าห้องสมุด  โดยมี

กระบวนการจัดท า ดังนี้ 
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1) ก าหนดวัตถุประสงค์การจัดท า คือ เพื่อการแนะน าหอ้งสมุด 

2) ก าหนดเนื้อหา รวบรวมข้อมูลและรูปภาพทั้งหมด โดยเนื้อหาในการบรรยายแบ่งออกเป็น 3 

ส่วน ดังนี้ 

 - หอ้งสมุดคณะแพทย์ในอดีต 

 - หอ้งสมุดคณะแพทย์ในปัจจุบัน 

 - หอ้งสมุดคณะแพทย์ในอนาคต 

3) จัดท าร่างสคริปต์และเรียบเรียงค าบรรยาย พร้อมทั้งประสานงานกับงานโสตทัศนศึกษาของ

คณะแพทย์เพื่อร่วมจัดท าวิดีโอ 

4) ประชุมร่วมกันกับคณะจัดท าอีกครั้งเพื่อสรุปข้อมูลทั้งหมด ก่อนส่งข้อมูลให้งานโสตฯช่วยตัด

ต่อวดิีโอ 

5) จัดท าวิดีโอโดยงานโสตฯ ท าการตัดตอ่วิดีโอตามสคริปต์ที่หอ้งสมุดก าหนด 

6) ตรวจสอบไฟล์วิดีโอครั้งที่ 1 เพื่อแก้ไขและปรับรายละเอียดใหต้รงตามวัตถุประสงค์ 

7) แก้ไขวิดีโออีกครั้งก่อนการใชจ้รงิ 

8) เผยแพร่วดิีโอทาง YouTube และเว็บไซต์ห้องสมุดคณะแพทย์ 

ห้องสมุดได้ผลิตวิดีโอแนะน าห้องสมุด 2 เวอร์ชัน คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อรอรับผู้

มาเยี่ยมชมหอ้งสมุดทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
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4. บริการน าชมห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ 

 ห้องสมุดคณะทันตแพทย์เป็นห้องสมุดที่มีการให้บริการน าชมบ่อยครั้ง และมีผู้เยี่ยมชม

หลากหลายประเภททั้งนักเรียน นักศึกษาแลกเปลี่ยน อาจารย์ต่างชาติ บุคคลภายนอก เป็นต้น ซึ่งการ

น าชมห้องสมุดในช่วงแรกจะไม่มีการก าหนดจุดน าชมและไม่มีแนวปฏิบัติในการน าชมอย่างชัดเจน คือ

พาผู้เยี่ยมชมเดินไปเรื่อยๆ ซึ่งอาจท าให้ผู้เยี่ยมชมได้รับข้อมูลเกี่ยวกับห้องสมุดไม่ครบถ้วน ดังนั้น

ห้องสมุดคณะทันตแพทย์จึงได้ก าหนดจุดน าชมของห้องสมุดทั้งหมด 12 จุด ซึ่งได้แนวคิดนี้มาจาก

ห้องสมุดคณะแพทย์ และได้จัดท าสื่อน าชมห้องสมุดแบบแผ่นพับไว้ส าหรับแจกให้กับผู้มาเยี่ยมชม

หอ้งสมุดด้วย โดยใช้โปรแกรม Adobe InDesign ในการออกแบบแผ่นพับ 

ตัวอย่างการแผ่นพับแนะน าห้องสมุด 
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5. ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

 ห้องสมุดคณะสัตวแพทย์เป็นอีกห้องสมุดหนึ่งที่มีผู้มาเยี่ยมชมห้องสมุดหลากหลายประเภท 

และเนื่องจากบางครั้งมีผู้เยี่ยมชมจ านวนมาก ท าให้ผู้น าชมเพียงคนเดียวไม่เพียงพอ ดังนั้นห้องสมุดจึง

ได้ฝึกใหเ้จ้าหนา้ที่ในหอ้งสมุดสามารถพาน าชมหอ้งสมุดได้เชน่กัน 

แนวทางการให้บริการน าชมห้องสมุด 

1) ก าหนดจ านวนผูน้ าชม 

จ านวนผู้ขอเยี่ยมชม จ านวนผู้น าชม 

11 – 20 คน 2 คน โดยแบ่งผู้เยี่ยมชมออกเป็น 2 กลุ่ม และ

แยกกันเยี่ยมชมห้องสมุด เวียนตามจุดที่ก าหนดไว้  

21 – 30 คน 3 คน โดยแบ่งผู้เยี่ยมชมออกเป็น 2 กลุ่ม และ

แยกกันเยี่ยมชมห้องสมุด เวียนตามจุดที่ก าหนดไว้ 

มากกว่า 31  คน 3 คน  โดยแบ่งเวลาในการเยี่ยมชมเป็น 2 ช่วง 

แบ่งแยกเวลาออกจากกันให้ชัดเจน 

 

2) ก าหนดเส้นทางในการน าชม โดยจ านวนจุดน าชมไว้ 3 จุด 

3) การเตรียมก่อนการน าชม ได้แก่  

3.1 เตรียมตัวผูน้ าชม การแต่งกาย บุคลิกภาพ ทบทวนการน าชมหอ้งสมุด 

3.2 การจัดเตรยีมสถานที่ 

3.3 การจัดเตรียมสิ่งของ เช่น เอกสารแนะน าห้องสมุด ของที่ระลึก ก าหนดการเยี่ยมชม 

น้ าดื่ม / ของว่าง เป็นต้น 

4) ก าหนดประเภทของผู้มาเยี่ยมชม ซึ่งแต่ละประเภทก็จะมีประเด็นในการน าชมห้องสมุดที่

แตกต่างกัน สามารถจ าแนกได้ 4 ประเภท ได้แก่ 

 4.1 นักศึกษาใหม่ของคณะสัตวแพทย์ มีประเด็นการน าชม ดังนี้ 

• แนะน าผังของห้องสมุด 

• แนะน าบริการของห้องสมุด 

• แนะน าทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ ในห้องสมุด 

• แนะน าการจัดหมวดหมูห่นังสือในหอ้งสมุด 
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• แนะน ากฎระเบียบการใชห้อ้งสมุด 

• แนะน าเครื่องมือในการค้นข้อมูลในหอ้งสมุด 

• ประชาสัมพันธ์ขา่วสารกิจกรรมต่างๆ ของห้องสมุด 

4.2 นักเรียน / นักศึกษาสถาบันอื่น มีประเด็นการน าชม ดังนี้ 

• แนะน าผังหอ้งสมุด 

• แนะน าระเบียบการเข้าใช้ห้องสมุดส าหรับบุคลากรภายนอก 

• แนะน าเครื่องมือช่วยค้นข้อมูลของห้องสมุด 

• แนะน าบริการพืน้ฐานของหอ้งสมุด 

4.3 บุคลากรห้องสมุดอื่น มีประเด็นการน าชม ดังนี้ 

• แนะน าผังของห้องสมุดเพื่อให้เห็นสถานที่จรงิ 

• แนะน าบริการตา่งๆ ของห้องสมุด 

• เพื่อสัมภาษณ์และสอบถามการท างานของผูป้ฏิบัติงาน 

• เพื่อให้เห็นกระบวนการท างานโดยภาพรวมของหอ้งสมุด 

4.4 ผูบ้ริหาร/แขกของคณะสัตวแพทย์ มีประเด็นการน าชม ดังนี้ 

• ให้ข้อมูลสถิตกิารด าเนินงาน ข้อมูลตามองคป์ระกอบต่างๆ  

• แนะน าบริการตา่งๆ ของห้องสมุด 

• การสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน 

• เพื่อเห็นกระบวนการงานของห้องสมุด 

5) ก าหนดเนือ้หาและขอบเขตของการน าชมหอ้งสมุดในแต่ละจุดน าชม ดังนี ้

จุดท่ี 1 แนะน าภาพรวมของหอ้งสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร ์ 

 ผู้น าชมกล่าวถึง ประวัติความเป็นมา ที่ตั้ง แนะน าบุคลากร  เวลาเปิด-ปิดบริการ การ

ด าเนนิงานหอ้งสมุด การให้บริการพื้นฐานของห้องสมุด และการให้บริการเพื่อการวิจัย 

จุดท่ี 2 แนะน าทรัพยากรของหอ้งสมุด 

 ผูน้ าชมแนะน าทรัพยากรในแต่ละประเภท  การแบ่งประเภทของหนังสือ การค้นหาหนังสือบนช้ัน 

สิทธิการยืมหนังสอืแตล่ะประเภท  และการสบืค้น CMUL OPAC 

จุดท่ี 3 แนะน ามุมวารสารและสิ่งพิมพ์ตอ่เนื่อง 
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 ผู้น าชมอธิบายรายละเอียดของวารสาร สิ่งพิมพ์เบ็ดเตล็ด บริการสิ่งพิมพ์ทั้งวารสารเบ็ดเตล็ด, 

จุลสาร, ข่าวสารมหาวิทยาลัย ช้ันหนังสือพิมพ์รายวัน-รายสัปดาห์  มุมโซฟานั่งอ่าน วารสารเย็บเล่ม

ภาษาต่างประเทศ 

6) การประสานงานกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

• งานบริการการศึกษา ประสานงานเรื่องก าหนดการเยี่ยมชมของคณะศกึษาดูงานต่างๆ  

• งานโสตทัศนศึกษา ประสานงานเพื่อขอบันทึกภาพกิจกรรม 

7) ด าเนินการน าชม โดยผู้น าชมจะต้องกล่าวแนะน าตนเองพร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีที่ได้มีโอกาส

ต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมห้องสมุดก่อน จากนั้นจึงพาน าชมห้องสมุดตามจุดที่ก าหนดไว้ และก่อนจบการน า

ชมหอ้งสมุดตอ้งกล่าวเชญิชวนให้ผูเ้ยี่ยมชมกลับมาเยี่ยมชมหอ้งสมุดอกีครั้งในโอกาสต่อไป 

8) การประเมินการน าชมห้องสมุด เพื่อน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการน าชม

หอ้งสมุดในครั้งตอ่ไป โดยใช้การประเมิน 2 รูปแบบ ดังนี้ 

• แบบสอบถาม 

• การสัมภาษณ์ดว้ยวาจา 
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การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การน าชมห้องสมุดของห้องสมุดต่างๆ  

 ในการแลกเปลี่ยนประสบการณก์ารน าชมหอ้งสมุดของหอ้งสมุดตา่งๆ มีห้องสมุดต่างๆ ร่วมแชร์

ประสบการณ ์ดังนี้ 

1) หอ้งสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ มีการให้บริการน าชมหอ้งสมุดเป็นประจ าทุกปี ลักษณะการ

น าชมและขั้นตอนการน าชมจะคล้ายคลึงกับห้องสมุดสัตวแพทย์ คือ แบ่งกลุ่ม แบ่งประเภท

ของผู้เยี่ยมชมแล้วพาน าชมหอ้งสมุดพร้อมแนะน าตามความสนใจของแต่ละกลุ่ม ส าหรับสื่อ

น าชมมหีลากหลายรูปแบบทั้ง แผ่นพับ Infographic และวิดีทัศนใ์น YouTube 

2) หอ้งสมุดคณะมนุษยศาสตร์และห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ มีการให้บริการน าชมห้องสมุด

เป็นบางครั้ง ซึ่งการน าชมห้องสมุดยังไม่มีการก าหนดกระบวนการน าชมอย่างชัดเจน ซึ่ง

หลังจากได้รับความรู้จากกิจกรรมในครั้งนี้  ทั้ง 2 ห้องสมุดคิดว่าจะมีการก าหนด

กระบวนการน าชมขึน้มาเพื่อพัฒนาการบริการน าชมให้ดยีิ่งขึน้ 
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ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ห้องสมุดคณะ 

1.  นางทิพยวรรณ  สุขรวย เทคนิคการแพทย์ 

2. นางสาวจติราภรณ์ ชัยมณี เทคนิคการแพทย์ 

3. นางสดศร ี กันทะอินทร์ ทันตแพทยศาสตร์ 

4. นายเสรี  ค าเปลี่ยน ทันตแพทยศาสตร์ 

5. นางสาวประกายดาว  ศรีโมรา พยาบาลศาสตร์ 

6. นางอรกัญญา  เมธา เภสัชศาสตร์ 

7. นายธนะพันธุ์ การคนซื่อ สัตวแพทยศาสตร์ 

8. นางชมพูนุช  สราวุเดชา แพทยศาสตร์ 

9. นางเพียงขอบฟ้า ปัญญาเพ็ชร แพทยศาสตร์ 

10. นางสาวมัณทะณี ค าโพธิ์ แพทยศาสตร์ 

11. นางสาวกมลชนก มาแสงตา แพทยศาสตร์ 

12. นางสาวชนันท์ฐิดา  ผะสม แพทยศาสตร์ 

13. นางสาวมัลลิกา  กาญจนากร มนุษยศาสตร์ 

14. นางสาววรินนสิา แจ้งสว่าง มนุษยศาสตร์ 

15. นางสาววรรธนันทพร วลิัยรักษ์ สังคมศาสตร์ 

16. นางเรณู สลับ สังคมศาสตร์ 

17. นางสายทอง วงค์ลอดแก้ว สังคมศาสตร์ 

18. นางสาวพันธ์ทิพา ค าปลิว บริหารธุรกิจ 

19. นายเอกสิทธิ์ ปัญญามี วิทยาศาสตร์ 

20. นางสาวแพรวนภา ศรวีรรณตัน งานวิเคราะหท์รัพยากรฯ 
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สรุปผลประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 

เรื่อง "การบริการน าชมห้องสมุด" 

ชุมชนแนวปฏิบัติ InfoHealthCoP 

วันที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 5 ส านักหอสมุด 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 20 คน จ านวนผูต้อบแบบประเมิน 20 คน (100%) เป็น

บรรณารกัษ์/นักเอกสารสนเทศ/นักวิชาการ 14 คน (70%), ผูป้ฏิบัติงานหอ้งสมุด 6 คน (30%) 

2. ความคิดเห็นต่อความรูท้ี่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม 

รายการ 
ระดับความคดิเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย 

1. ความรู้ ความเข้าใจก่อนการเข้า

ร่วมกิจกรรม 
5% 35% 55% 5% - 3.40 

2. ความรู ้ความเข้าใจหลังการเข้า

ร่วมกิจกรรม 
55% 45% - - - 4.55 

3. ความรู้ทีไ่ด้รับสามารถน าไป                

ประยุกต์ใชใ้นงานประจ า                    
65% 35% - - - 4.65 

3. ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย 

1. การประชาสัมพันธ์กิจกรรม 25% 75% - - - 4.25 

2. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 60% 40% - - - 4.60 

3. สื่อ/เอกสารประกอบกิจกรรม 75% 25% - - - 4.75 

4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วม

กิจกรรม 
85% 15% - - - 4.85 
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4. สิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการกิจกรรม (เกิน/น้อยกว่าความคาดหวัง) 

1. เกินความคาดหวัง ได้แนวทาง ขั้นตอนการท างานเพื่อน าไปปรับใช้กับบริการน าชมหอ้งสมุด

ของตนเอง (1 คน) 

2. ได้ไอเดีย เพื่อน าไปปรับปรุงสื่อ Media และจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ตอ่ไป (1 คน) 

3. ได้รับข้อมูล ความรู้จากกิจกรรมครั้งนีเ้ยอะมากครับ เช่น เรื่องการจัดท าวิดีโอน าชม แนวคิด

ในการลดสื่อสิ่งพิมพ์ แตเ่พิ่มสื่อ Electronic ให้มากขึ้น (1 คน) 

 

5. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกิจกรรมคร้ังต่อไป 

1. ด้านคอมพิวเตอร์ อยากใหป้รับความเร็วของคอมพิวเตอร์ครับ เนื่องจากความเร็วของ

คอมพิวเตอร์ช้า จงึท าให้การน าเสนอติดขัด หรอืต้องข้ามขั้นตอนน าเสนอไปก่อน ขาดความ

ต่อเนื่อง (1 คน) 
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ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "การบรกิารน าชมห้องสมุด" 
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