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ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ 



 

ค าน า 
 

หน่วยวิทยบริการ งานส านักงานศูนย์นนทบุรี, หน่วยวิทยบริการ งานส านักงานศูนย์สุพรรณบุรี และ
หน่วยวิทยบริการ งานส านักงานศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี งานวิทยบริการศูนย์พระนครศรีอยุธยา 
หันตรา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้จัดท า
รายงานการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2561 เรื่อง ด้านการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุน
ทางการศึกษา การจัดท าข้อมูลแนะน าการใช้บริการของห้องสมุด ชื่อแผ่นพับ งานบริการห้องสมุด (Library 
Servies)  โดยจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  (Knowledge Management, KM) เพ่ือพัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคลากรงานห้องสมุดโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ  เพ่ือ
ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรงานห้องสมุดสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 งานวิทยบริการ จึงได้น าผลการด าเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าวนั้น มาจัดท าเป็นแนว
ปฏิบัติงานประจ าหน่วยงาน ในลักษณะการจัดการความรู้และแผ่นพับประกอบการด าเนินงานขึ้น พร้อมทั้ง
เผยแพร่ตามช่องทางต่าง ๆ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ทั้งนี้องค์ความรู้ที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องให้สามารถน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนางานของ
ตนเองให้สัมฤทธิ์ผลต่อไป 
 
      
 

 หน่วยวิทยบริการ งานวิทยบริการ 
           ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
         24 พฤษภาคม 2562 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

ด้วยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ก าหนดให้มีการด าเนินงานตามแผนการจัดการ
ความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2561 หน่วยวิทยบริการ งานส านักงานศูนย์นนทบุรี หน่วยวิทยบริการ งาน
ส านักงานศูนย์สุพรรณบุรี และหน่วยวิทยบริการ งานส านักงานศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี งานวิทยบริการ 
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จึงได้มีการจัดการความรู้ร่วมกันใน เรื่อง ด้านการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก
และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา  การจัดท าข้อมูลแนะน าการใช้บริการของห้องสมุด ชื่อแผ่นพับ งานบริการ
ห้องสมุด (Library Servies) ขึ้น โดยเป็นการน าความรู้ที่ ได้จากการปฏิบัติงานของผู้ที่ เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงานด้านบริการ น ามาแลกเปลี่ยนให้เกิดเป็นองค์ความรู้ที่ชัดแจ้ง เพ่ือหาแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีของ
หน่วยงานในอนาคต โดยได้จัดกิจกรรมจัดการความรู้ เป็นจ านวน 1 เรื่อง 4 ประเด็น ทั้งนี้เพ่ือเป็นประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพที่ดี และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน บุคลกรที่เก่ียวข้อง และผู้สนใจต่อไป  

กลไกการจัดการจัดความรู้  
1. จัดท าแผนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานห้องสมุดด้านการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่ง

สนับสนุนทางการศึกษาหัวข้อ การจัดท าข้อมูลแนะน าการใช้บริการของห้องสมุด ชื่อแผ่นพับ งานบริการ
ห้องสมุด (Library Servies) 

2. การเสวนาโดยวิธีแบ่งปัน บูรณาการความรู้และทักษะ แลกเปลี่ยนด้วยวิธีการต่างๆ โดยใช้ระบบ
เทคโนโลยี เช่น การประชุมกลุ่มผ่านระบบเครือข่าย Video Conference และแอพพลิเคชั่น Line  

3. รวบรวมองค์ความรู้โดยการจัดท ารายงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ 
4. มีการน าองค์ความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติ เพ่ือหาแนวปฏิบัติที่ดี  
5. การจัดท าแผ่นพับงานบริการห้องสมุด (Library Servies) 

ผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ 

หน่วยวิทยบริการ งานส านักงานศูนย์นนทบุรี ศูนย์สุพรรณบุรี และศูนย์พระนครศรีอยุธยาวาสุกรี งาน
วิทยบริการ ได้มีการด าเนินการจัดการความรู้เป็นไปตามแผนกิจกรรมครบทุกประเด็นและได้จัดท าเล่มรายงาน
ผลการจัดการความรู้ ที่มีองค์ความรู้อันเกิดจากประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้เข้าร่วมกิจกรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้มีโอกาสทบทวนความรู้ที่มีอยู่เดิม และสามารถน ามามาแบ่ งปัน แลกเปลี่ยน และ
ได้รับความรู้ใหม่เพ่ิมขึ้น ในสภาพแวดล้อมและบริบทที่แตกต่างระหว่างศูนย์พ้ืนที่ จนได้เป็นแนวปฏิบัติที่คาด
ว่าจะสามารถน ามาใช้เป็นมาตรฐานและเกิดประโยชน์ต่อองค์กรมากท่ีสุด ในการเตรียมความพร้อมด้านการจัด
สิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา 

ปัญหาจากการด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

ระยะเวลาในการด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จ ากัด ไม่สามารถทดลองสอบความรู้และความพึงพอใจ
ที่ผู้ใช้บริการ และผู้ปฏิบัติงานได้รับความรู้จากแผ่นพับงานบริการห้องสมุด (Library Servies) และการเข้าร่วม
ด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากติดภารกิจอย่างอ่ืน 

แนวทางการแก้ไข 



 

ทดสอบความรู้และความพึงพอใจในภายหลัง เนื่องจากลักษณะงานต้องอยู่บริการจึงให้ผู้ที่ร่วม
แลกเปลี่ยนอธิบายให้ฟัง  

ข้อเสนอแนะ 

จัดท าแผนการด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เมื่อเริ่มเข้าสู่การเปิดภาคเรียน เพ่ือให้บุคลากรสามารถ
น าไปทดลองใช้ในการปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน  

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เรื่อง ด้านการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา 

1. ช่ือกิจกรรม   การจัดท าข้อมูลแนะน าการใช้บริการของห้องสมุด  

2.  หลักการและเหตุผล 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือการแบ่งปันความรู้หมายถึงการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของคนในองค์การแห่ง

การเรียนรู้โดยการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ไปยังบุคคลอ่ืน และรับเอาความรู้จากบุคคลและแหล่งต่างๆทั้งที่
เป็นความรู้ฝั่งลึก และความรู้ชัดแจ้ง รูปแบบต่างๆ เช่น การประชุม การเสวนา การจัดท าเอกสารวิธีปฏิบัติที่ดี 
เป็นต้น มาเพ่ิมพูนความรู้ของตนเองเพ่ือให้เกิดการพัฒนาตนและพัฒนางาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มี
ความส าคัญในด้านการพัฒนางาน การพัฒนาคน การสร้างองค์ความรู้และการสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม  

ด้านการพัฒนางาน เป็นการพัฒนาประสิทธิภาพของงานที่ท าอยู่ให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการ โดยการพัฒนาความรู้ของบุคคลในองค์การให้เป็นความรู้ของกลุ่ม และเป็นความรู้ของ
องค์การ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์การและการสร้างสรรค์สังคมความรู้ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสื่อสาร
ภายในองค์การ การต่อยอดความรู้ และการสร้างความรู้ใหม่ โดยมุ่งสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ เช่น การ
บันทึกความรู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงานที่เรียกว่าการสอนงานและการเรียนรู้ข้ามสายงาน เป็นการเรียนรู้ในสิ่ง
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี และการใช้กลไกการสื่อสารและการยอมรับเพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้แก่สมาชิกที่เผยแพร่ความรู้ 
และสมาชิกที่น าความรู้ไปใช้ เพ่ือสร้างความสามารถทางการแข่งขัน โดยศึกษาจากแนวปฏิบัติที่ดีขององค์การ
อ่ืนหรือส่วนงานอื่นเพ่ือน ามาพัฒนาประสิทธิภาพงานของตน       

ด้านการพัฒนาคน โดยการสร้างเครือข่ายด้านความสัมพันธ์ของคน และเครือข่ ายด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทั้งนี้การสร้างเครือข่าย หมายถึง การท าให้มีการติดต่อ และสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและการร่วมมือกันด้วยความสมัครใจ การสร้างเครือข่ายควรสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้
สมาชิกในเครือข่ายมีความสัมพันธ์กันฉันท์เพ่ือน ที่ต่างก็มีความเป็นอิสระมากกว่าสร้างการคบค้าสมาคมแบบ
พ่ึงพิง นอกจากนี้การสร้างเครือข่ายต้องไม่ใช่การสร้างระบบติดต่อด้วยการเผยแพร่ข่าวสารแบบทางเดียว เช่น
การส่งจดหมายข่าวไปให้สมาชิกตามรายชื่อ แต่จะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันด้วยเช่น
เว็บไซต์ KM เป็นช่องทางการสื่อสารที่มีการน าเว็บบอร์ดมาอ านวยความสะดวกให้กับกลุ่มคนที่เป็นสมาชิก KM 
ทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้องค์การควรมีการให้รางวัล
แก่ผู้ที่อุทิศตนให้กับการแลกเปลี่ยนความรู้กับบุคคลอื่น       

ด้านการสร้างองค์ความรู้ เป็นวงจรความรู้ที่น าไปสู่การพัฒนาที่เรียกว่า นวัตกรรมนวัตกรรมมีทั้ง
นวัตกรรมที่คิดขึ้นใหม่ทั้งหมดและนวัตกรรมส่วนเพ่ิมเพ่ือปรับปรุงกระบวนการหรือผลิตภัณฑ์ให้ดีกว่าเดิม เช่น 
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ความรู้ในด้านการน าองค์การ ความรู้ในด้านการบริหารทรัพยากรความรู้ในด้านการบริการ ความรู้ ในด้านการ
วางแผนงานและติดตามผล และความรู้ในด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร เป็นต้น    

ด้านการสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม เป็นการร่วมคิดร่วมท าที่น าไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
การกระตุ้นให้คนในองค์กรเกิดความกระตือรือร้น เรียนรู้ความเสียสละ และดูแลซึ่งกันและกัน รู้จักปรับตัวและ
ยืดหยุ่น และการที่บุคลากรสร้างกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน  

หน่วยวิทยบริการ งานส านักงานศูนย์นนทบุรี ศูนย์สุพรรณบุรี และศูนย์พระนครศรีอยุธยาวาสุกรี   
งานวิทยบริการ จึงจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานห้องสมุดด้านการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่ง
สนับสนุนทางการศึกษา ในหัวข้อการจัดท าข้อมูลแนะน าการใช้บริการของห้องสมุด ชื่อแผ่นพับ งานบริการ 
ห้องสมุด (Library Servies) เพ่ือพัฒนาความรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ งานวิทยบริการ บุคลากร และ
หน่วยงานร่วมกัน  
 
 

3.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรงานห้องสมุดโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างองค์
ความรู้อย่างเป็นระบบ 

  2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรงานห้องสมุดสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้
ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ         

 4. ความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์และการประกันคุณภาพ 
   4.1 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์   

4.1.1 การพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต 
4.1.2 ส่งเสริมและผลักดันการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ 
4.1.3 สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล 
4.1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับ ชุมชน สังคม รวมทั้ง

หารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 
4.1.5 ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 

  4.2  สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพและเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
        องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 

5. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรงานวิทยบริการและหน่วยวิทยบริการ งานส านักงานศูนย์นนทบุรี ศูนย์สุพรรณบุรี และศูนย์
พระนครศรีอยุธยาวาสุกรี  จ านวน 12  คน   
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6. แผนกิจกรรม/ระยะเวลา 

ล าดับ ประเด็น/หัวข้อ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ผู้น าเสวนา 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ก าหนด
การ 

เชิง 
ปริมาณ 

เชิง 
คุณภาพ 

ประเด็นที่ 1 ขั้นตอนการศึกษา
ข้อมูลปัญหาการใช้
บริการห้องสมุด 
จากผลส ารวจความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ และการ
ก าหนดหัวข้อการ
จัดท าข้อมูลแนะน า
การใช้บริการของ
ห้องสมุด 

วันที่ 11 
กุมภาพันธ์ 
2562 

บุคลากร
งานวิทย
บริการ
และหน่วย
วิทย
บริการ 

นางสิริลักษณ์ 
เติมวิริยะกุล 
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ล าดับ ประเด็น/หัวข้อ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ผู้น าเสวนา 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ก าหนด
การ 

เชิง 
ปริมาณ 

เชิง 
คุณภาพ 

ประเด็นที่ 2 ขั้นตอนการรวบรวม
ข้อมูล จัดท าร่าง
แผ่นพับการแนะน า
การใช้บริการของ
ห้องสมุด และ
รายงานเสนอ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อ
เผยแพร่ 

วันที่ 12 
มีนาคม 
2562 

บุคลากร
งานวิทย
บริการ
และหน่วย
วิทย
บริการ 

นางสิริลักษณ์ 
เติมวิริยะกุล 

 
 

 
 

 
 

ประเด็นที่ 3 ขั้นตอนการจัดท า
แผ่นพับ โดยมี
รายละเอียดการ
แนะน าการใช้
ห้องสมุดในรูปแบบ
แผ่นพับ 

วันที่ 4 
เมษายน 
2562 

บุคลากร
งานวิทย
บริการ
และหน่วย
วิทย
บริการ 

นางสิริลักษณ์ 
เติมวิริยะกุล 

 
 

 
 

 
 

ประเด็นที่ 4 ขั้นตอนการ 
น าความรู้ที่ได้ไป
เผยแพร่ 

วันที่ 2 
พฤษภาคม 
2562 

บุคลากร
งานวิทย
บริการ
และหน่วย
วิทย
บริการ 

นางสิริลักษณ์ 
เติมวิริยะกุล 

 
 

 
 

 
 

 

7. รูปแบบการด าเนินการ 
 การประชุมผ่านทาง Vedio Conference โดยการน าข้อมูลแนะน าการใช้บริการของห้องสมุด ได่แก่ 
ประวัติส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อปฏิบัติในการเข้าใช้ห้องสมุด การบริการทรัพยากร
สารสนเทศห้องสมุด การเผยแพร่แผ่นพับงานบริการห้องสมุด (Library Servies) ประเด็นที่ 1 - 4  

8.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม 

  เชิงคุณภาพ : บุคลากรได้รับความรู้หลังจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร้อยละ 75 และมีการน าไปใช้
ประโยชน์ 
  เชิงปริมาณ : บุคลากรกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  

9. วิธีการประเมินผล  

 โดยวิธีการประเมินผลตามแผนที่ก าหนดไว้ และประเมินความพึงพอใจการจัดการความรู้ (KM)  
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10.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
 หน่วยวิทยบริการ งานส านักงานศูนย์นนทบุรี ศูนย์สุพรรณบุรี และศูนย์พระนครศรีอยุธยาวาสุกรี   
งานวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. บุคลากรได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  
 2. พบแนวปฏิบัติที่ดีและแนวทางการบริการห้องสมุด (Library Services)  
 3. น าองค์ความรู้ที่ได้ เผยแพร่บนเว็บไชต์ของห้องสมุดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และเว็บไซต์อ่ืน ๆ 



 

กลไกการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสกัดความรู้ ทักษะ  
ประสบการณ์ที่มีอยู่ในตัวบุคคล 

ประจ าปีการศึกษา 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
หน่วยวิทยบริการ งานส านักงานศูนย์นนทบุรี  

หน่วยวิทยบริการ งานส านักงานศูนย์สุพรรณบุรี  
หน่วยวิทยบริการ งานส านักงานศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี    

งานวิทยบริการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสกุรี    
 
 
 
 
 
 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 



 

 
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เรื่อง ด้านการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา 
 

ประเด็นที ่1 : ขั้นตอนการศึกษาข้อมูลปัญหาการใช้บริการห้องสมุด จากผลส ารวจความพึงพอใจของ  
ผู้ใช้บริการ และการก าหนดหัวข้อการจัดท าข้อมูลแนะน าการใช้บริการของห้องสมุด 

วันด าเนินการ 
       วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 14.00 - 16.00 น. 

 กลุ่มเป้าหมาย    
  บุคลากรงานวิทยบริการ หน่วยวิทยบริการ งานส านักงานศูนย์นนทบุรี หน่วยวิทยบริการ งาน
ส านักงานศูนย์สุพรรณบุรี หน่วยวิทยบริการ งานส านักงานศูนย์พระนครศรีอยุธยาวาสุกรี ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รูปแบบการด าเนินงาน  
   การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) ผ่านการประชุม 

ผู้ร่วมเสวนา 
นางสาวจันทนา  เจ๊ะโอ๊ะ    ต าแหน่ง บรรณารักษ ์
นางสุรีย์  เอ่ียมแจ๋    ต าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 
นางสิริลักษณ์ เติมวิริยะกุล   ต าแหน่ง บรรณารักษ ์
นางสาววนิดา ขันธเนตร    ต าแหน่ง บรรณารักษ ์
นางสายพิณ  เข็มปัญญา    ต าแหน่ง บรรณารักษ ์
นางสาวกชชพัศ บัวลอย    ต าแหน่ง บรรณารักษ ์ 
นางส้มลิ้ม ครุฑวิลัย    ต าแหน่ง บรรณารักษ ์
นายธาตรี  ปฏิทัศน์    ต าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานศูนย์วิทยบริการ  
นางชนัดดา ไหมทอง    ต าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
นายสนอง  ดีชิต     ต าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
นางสาวระเบียบ  ทิพยรัตน์   ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นางสุวรรณา  เทศทิม    ต าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

ผู้น าเสวนา 
นางสิริลักษณ์ เติมวิริยะกุล   ต าแหน่ง บรรณารักษ ์

ผู้จดบันทึก 
นางสิริลักษณ์ เติมวิริยะกุล   ต าแหน่ง บรรณารักษ ์
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สรุปความรู้ที่ได้จากการ แบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

1. การศึกษาข้อมูลปัญหาการใช้บริการห้องสมุด จากผลส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการใน
รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานห้องสมุด ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2560 มีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 959 คน ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา 
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จากคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ศูนย์พ้ืนที่นนทบุรี จ านวน 87 คน พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี จ านวน 454 คน พระนครศรีอยุธยา 
หนัตรา จ านวน 151 คน และ สุพรรณบุรี จ านวน 263 คน สรุปดังนี้  

1. ผลการประเมินเป็นรายด้าน  
1.1 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.53)  
1.2 ด้านคุณภาพการให้บริการ มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.52)  
1.3 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.48) 
1.4 ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.46) 

 ซึ่งหาพิจารณารายละเอียดด้านต่างๆ ดังนี้ 
 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ หัวข้อที่มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด คือ สามารถให้ค าแนะน าใน 
ประเด็นที่เป็นประโยชน์และไม่ชักจูงผู้รับบริการไปในทางที่เสื่อม มีค่าเฉลี่ย 4.55 คิดเป็นร้อยละ 91.00 
รองลงมา คือ มีความเอาใจใส่ และกระตือรือร้นในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.54 คิดเป็นร้อยละ 90.80         
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดียิ้มแย้ม แจ่มใส แต่งกายสุภาพเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.53 คิดเป็นร้อยละ 90.60 รับฟัง
ปัญหาหรือข้อซักถาม/สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเต็มใจ มีค่าเฉลี่ย 4.51 คิดเป็นร้อยละ 90.20 และ 
สามารถให้ค าแนะน าท าความเข้าใจที่ชัดเจน และเป็นที่ปรึกษาที่ดีของผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ย 4.50 คิดเป็นร้อย
ละ 90.00  
 ด้านคุณภาพการให้บริการ หัวข้อที่มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด คือ ได้รับบริการที่ตรงตาม  
ความต้องการ มีค่าเฉลี่ย 4.53 คิดเป็นร้อยละ 90.60 และ ผู้รับบริการได้รับการบริการที่มีความคุ้มค่า           
มีค่าเฉลี่ย 4.53 คิดเป็นร้อยละ 90.60 รองลงมา คือ ความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ มีค่าเฉลี่ย 4.50   
คิดเป็นร้อยละ 90.00  
 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ หัวข้อที่มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด คือ กระบวนการ 
ในการให้บริการ มีความเที่ยงตรง และโปร่งใส มีค่าเฉลี่ย 4.54 คิดเป็นร้อยละ 90.80 รองลงมา คือ ขั้นตอนใน
การให้บริการมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.49 คิดเป็นร้อยละ 89.80 และ ระยะเวลาในการ ให้บริการมีความ
เหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.49 คิดเป็นร้อยละ 89.80 ขั้นตอนการขอรับบริการมีความเข้าใจ  ง่าย ไม่ซับซ้อน        
มีค่าเฉลี่ย 4.46 คิดเป็นร้อยละ 89.20 และ มีการสื่อสาร เผยแพร่ขั้นตอนการขอรับบริการ มีค่าเฉลี่ย 4.41     
คิดเป็นร้อยละ 88.20  
 ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก หัวข้อที่มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด คือ สถานที่ในการ  
ให้บริการเอ้ือให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้มารับบริการ มีค่าเฉลี่ย 4.50 คิดเป็นร้อยละ 90.00 รองลงมา คือ มี
ความสะดวกในการขอรับบริการในช่องทาง/จุดบริการต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ย 4.48 คิดเป็นร้อยละ 89.60 ป้าย
ข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ย 4.46 คิดเป็นร้อย ละ 
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89.20 สภาพแวดล้อมภายในมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการค้นคว้าและศึกษาด้วยตนเอง มีค่าเฉลี่ย 4.45 คิดเป็น
ร้อยละ 89.00 และ คุณภาพและความพร้อมด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ย 4.42 คิดเป็น ร้อยละ 88.40 
 จะเห็นได้ว่า ด้านคุณภาพการให้บริการ หัวข้อความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ มีค่าเฉลี่ย 4.50 
น้อยที่สุด ในด้านคุณภาพการให้บริการ และด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  หัวข้อมีการสื่อสาร 
เผยแพร่ขั้นตอนการขอรับบริการ มีค่าเฉลี่ย 4.41 น้อยที่สุด ในกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการจึงน ามาเป็น
การจัดท าข้อมูลแนะน าการใช้บริการของห้องสมุด  เพ่ือสื่อสารและเผยแพร่ขั้นตอนการขอรับบริการให้
ผู้ใช้บริการทราบ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการด้วย 
 

2. การก าหนดหัวข้อการจัดท าข้อมูลแนะน าการใช้บริการของห้องสมุด  
2.1 ก าหนดชื่อแผ่นพับ ชื่อ “งานบริการห้องสมุด (Library Servies)” 
2.2 หัวข้อพ้ืนฐานของหน่วยงาน ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ พันธกิจ 
2.3 เวลาท าการ ข้อควรปฏิบัติ และระเบียบการใช้ห้องสมุด 
2.4 การบริการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด 

2.4.1 บริการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด 
2.4.2 บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด 
2.4.3 บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
2.4.4 บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) 
2.4.5 บริการกฤตภาคออนไลน์ 
2.4.6 บริการดรรชนีวารสาร 

2.5 ที่ตั้งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เรื่อง ด้านการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา 
 

ประเด็นที่ 2 : ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล จัดท าร่างแผ่นพับการแนะน าการใช้บริการของห้องสมุด และ

รายงานเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อเผยแพร่ 

วันด าเนินการ 
       วันที่ 12 มีนาคม 2561  เวลา 13.00 - 16.00 น. 

 กลุ่มเป้าหมาย    
  บุคลากรงานวิทยบริการ หน่วยวิทยบริการ งานส านักงานศูนย์นนทบุรี หน่วยวิทยบริการ งาน
ส านักงานศูนย์สุพรรณบุรี หน่วยวิทยบริการ งานส านักงานศูนย์พระนครศรีอยุธยาวาสุกรี ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รูปแบบการด าเนินงาน  
   การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ 

ผู้ร่วมเสวนา 
นางสาวจันทนา  เจ๊ะโอ๊ะ    ต าแหน่ง บรรณารักษ ์
นางสิริลักษณ์ เติมวิริยะกุล   ต าแหน่ง บรรณารักษ ์
นางสาววนิดา ขันธเนตร    ต าแหน่ง บรรณารักษ ์
นางสาวส้มลิ้ม  ครุฑวิลัย    ต าแหน่ง บรรณารักษ ์
นางสายพิณ  เข็มปัญญา    ต าแหน่ง บรรณารักษ ์
นายธาตรี  ปริทัศน ์    ต าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยบริการ 
นายสนอง  ดีชิต     ต าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
นางชนัดดา  ไหมทอง    ต าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
นางสาวระเบียบ  ทิพยรัตน์   ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นางสุวรรณา  เทศทิม    ต าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

ผู้น าเสวนา 
นางสิริลักษณ์ เติมวิริยะกุล   ต าแหน่ง บรรณารักษ ์

ผู้จดบันทึก 
นางสิริลักษณ์ เติมวิริยะกุล   ต าแหน่ง บรรณารักษ ์
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สรุปความรู้ที่ได้จากการ แบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1. การรวบรวมข้อมูล จัดท าร่างแผ่นพับการแนะน าการใช้บริการของห้องสมุด โดยใช้ชื่อแผ่นพับว่า 
“งานบริการห้องสมุด (Library Services)” 

1.1 ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ พันธกิจ 
ประวัติความเป็นมา 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนราชการหนึ่งในโครงสร้างของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์  2550 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้ประกาศแต่งตั้ง ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ล าดับที่ 1 ปี 2550 - 2557 ล าดับที่ 2 นายเอกวิศว์  สงเคราะห์    
ปี 2558-2561 ล าดับที่ 3 ดร.เอกชัย เนาวนิช ปี 2562–ถึงปัจจุบัน  

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เป็น
หน่วยงานที่ผลักดันและด าเนินงานตามนโยบายด้านวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้
ตลอดชีวิต ที่สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและการสร้างงานวิจัยชั้นเลิศด้วยการให้บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยเพ่ือตอบสนองความต้องการของชาติและนานาชาติ 

วิสัยทัศน์ 
ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและการสร้างงานวิจัย

ชั้นเลิศด้วยการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพ่ือตอบสนองความต้องการของชาติและนานาชาติ 
อัตลักษณ์  

"เทคโนโลยี ที่สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต" 
พันธกิจ 

1. พัฒนารูปแบบการให้บริการสารสนเทศด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่
สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและการสร้างงานวิจัยนวัตกรรมชั้นเลิศเพ่ือตอบสนองความต้องการของชาติ
และนานาชาติ 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตของนักศึกษาและ
บุคลากรด้วยทรัพยากรสารสนเทศท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเป็นเลิศในการให้บริการสารสนเทศและสร้าง
จิตส านึกท่ีดีในการให้บริการ 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
สังคมและสามารถสร้างรายไดให้กับมหาวิทยาลัย 

5. สืบสานและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
1.2 เวลาท าการ ข้อควรปฏิบัติ และระเบียบการใช้ห้องสมุด 

เวลาเปิดท าการห้องสมุด 
เปิดภาคเรียน 
 วันจันทร์ – วันศุกร์ เปิดเวลา 8:30 – 16:30 น. 
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 วันจันทร์ – วันศุกร์ เปิดเวลา 8:30 – 18:30 น. (เฉพาะศูนย์นนทบุรี)  
 วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เปิดเวลา 8:30 - 16:30 น. (ขึ้นอยู่กับศูนย์พื้นที่) 
 วันหยุดนักขัตฤกษ์ปิดท าการ 
ปิดภาคเรียน  
 วันจันทร์ – วันศุกร์ เปิดเวลา 8:30 – 16:30 น. 
 วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เปิดเวลา 8:30 - 16:30 น. (ขึ้นอยู่กับศูนย์พื้นที่) 
 วันหยุดนักขัตฤกษ์ปิดท าการ 
ข้อควรปฏิบัติในการเข้าใช้บริการห้องสมุด 
 แต่งกายสุภาพ ชุดนักศึกษา ไม่สวมร้องเท้าแตะ 
 เก็บกระเป๋า และของต่างๆไว้ที่ชั้นเก็บของ ควรน าของมีค่าติดตัวไปด้วย 
 ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อ่ืน 
 ไม่น าอาหาร และน้ าดื่มมาในห้องสมุด  

 
ระเบียบการปฏิบัติการใช้บริการ ยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศ 
 ยื่นบัตรนักศึกษา หรือบัตรประชาชนให้กับเจ้าหน้าที่  
 นักศึกษายืมหนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศได้ 7 เล่ม/ 1 คน ครั้งละ 7วัน 
 หากนักศึกษาไม่ส่งหนังสือตามก าหนด มีอัตราค่าปรับ 2 บาท/เล่ม/วัน 

 

1.3 การบริการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด 
1.3.1 บริการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด 

ประเภทวัสดุตีพิมพ์ และสื่อโสตทัศนวัสดุ หนังสือ/ต าราวิชาการ หนังสืออ้างอิง 
วิทยานิพนธ์/กลุ่มงานนิพนธ์ งานวิจัย เรื่องสั้น นวนิยาย สื่อโสตทัศน์ประกอบหนังสือ สื่อโสตทัศน์ทั่วไป ซีดี ดีวี
ดี ฯลฯ 

1.3.2 บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด 
สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด Web OPAC ผู้ ใช้บริการสามารถสืบค้น

ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดออนไลน์ได้ และสามารถตรวจสอบรายการของผู้ใช้บริการได้ ที่ลิงค์ห้องสมุด 
http://lib.rmutsb.ac.th/main/index.aspx ห รื อ ค ลิ ก ที่ แ บ น เน อ ร์ ห้ อ ง ส มุ ด ที่ ด้ า น ล่ า ง เว็ บ ไซ ด์ 
https://www.rmutsb.ac.th/ 

1.3.3 บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
การบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้บริการการสืบค้น กับนักศึกษา คณาจารย์ 

นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งคลอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา ในลักษณะบทความฉบับเต็ม 
งานวิจัย ดรรชนี  รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป จากวารสาร เอกสารในการประชุมวิชาการ 
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง  

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาเกี่ยวกับ
การให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 11 ฐานข้อมูล 
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1.  ฐานข้อมูล ACM Digital Library  
2. ฐานข้อมูล IEEE/IET Electronic Library (IEL) 
3.  ฐานข้อมูล ProQuest Dissertation & Theses Global 
4.  ฐานข้อมูล SpringerLink – Journal 
5.  ฐานข้อมูล Web of Science 
6.  ฐานข้อมูล Academic Search Complete (ASC) 
7.  ฐานข้อมูล EBSCO Dixcovery Service Plus Full Text 
8.  ฐานข้อมูล American Chemical Society Journal (ACS) 
9.  ฐานข้อมูล Emerald Management (EM92)  
10.ฐานข้อมูล ScienceDirect 
11.ฐานข้อมูล Computer & Applied Sciences Complete (CASC) 

1.3.4 บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) 
มีรูปแบบในการให้บริการ 3 ระบบคือ Gale Virtual Reference Library (eBook) 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Internet E-Book  และระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บริการ-ยืม e-book 
1.3.5 บริการกฤตภาคออนไลน์ 
1.3.6 บริการดรรชนีวารสาร 
 

1.4 ที่ตั้งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พระนครศรีอยุธยา หันตรา  
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ-นครสวรรค์)  ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา                          
จ.พระนครศรีอยุธยา  
โทรศัพท์ : 035-709103 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 
เลขที่ 19 ถ.อู่ทอง ต.ท่าวาสุกรี  อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา    
โทรศัพท์ : 0 3532 4179 - 80 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี 
เลขที่ 7/1 ถ.นนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี  
โทรศัพท์ : 0 2969 1369 – 74 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สุพรรณบุรี 
เลขที่ 450 ถ.สุพรรณบุรี - ชัยนาท ต.ย่านยาว  อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี  โทรศัพท์ : 0 3543 
4005 

2. รายงานเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อเผยแพร่ 
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กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เรื่อง ด้านการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา 
ประเด็นที่ 3 : ขั้นตอนการจัดท าแผ่นพับ โดยมีรายละเอียดการแนะน าการใช้ห้องสมุดในรูปแบบแผ่นพับ 

วันด าเนินการ 
       วันที่ 4 เมษายน 2562  เวลา 13.00 - 16.00 น. 

 กลุ่มเป้าหมาย    
  บุคลากรงานวิทยบริการ หน่วยวิทยบริการ งานส านักงานศูนย์นนทบุรี หน่วยวิทยบริการ งาน
ส านักงานศูนย์สุพรรณบุรี หน่วยวิทยบริการ งานส านักงานศูนย์พระนครศรีอยุธยาวาสุกรี ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

รูปแบบการด าเนินงาน  
   การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ 

ผู้ร่วมเสวนา 
นางสาวจันทนา  เจ๊ะโอ๊ะ    ต าแหน่ง บรรณารักษ ์
นางสิริลักษณ์ เติมวิริยะกุล   ต าแหน่ง บรรณารักษ ์
นางสาววนิดา ขันธเนตร    ต าแหน่ง บรรณารักษ ์
นางสาวส้มลิ้ม  ครุฑวิลัย    ต าแหน่ง บรรณารักษ ์
นางสายพิณ  เข็มปัญญา    ต าแหน่ง บรรณารักษ ์
นายสนอง  ดีชิต     ต าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
นายธาตรี  ปริทัศน์    ต าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยบริการ 
นางสาวระเบียบ  ทิพยรัตน์   ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นางสุวรรณา  เทศทิม    ต าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

ผู้น าเสวนา 

นางสิริลักษณ์ เติมวิริยะกุล   ต าแหน่ง บรรณารักษ ์
ผู้จดบันทึก 

นางสิริลักษณ์ เติมวิริยะกุล   ต าแหน่ง บรรณารักษ ์
 

สรุปความรู้ที่ได้จากการ แบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

การจัดท าแผ่นพับ โดยมีรายละเอียดการแนะน าการใช้ห้องสมุดในรูปแบบแผ่นพับ เพ่ือเผยแพร่ให้
ผู้ใช้บริการได้รับความรู้ และผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานเป็น
แนวทางเดียวกัน 
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แผ่นพับ งานบริการห้องสมุด (Library Services) 
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กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เรื่อง ด้านการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา 

 

ประเด็นที่ 4  : ขั้นตอนการน าความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ 
 

วันด าเนินการ 
       วันที่ 2 พฤษภาคม 2562  เวลา 13.00 - 16.00 น. 

 กลุ่มเป้าหมาย    
  บุคลากรงานวิทยบริการ หน่วยวิทยบริการ งานส านักงานศูนย์นนทบุรี  หน่วยวิทยบริการ             
งานส านักงานศูนย์สุพรรณบุรี หน่วยวิทยบริการ งานส านักงานศูนย์พระนครศรีอยุธยาวาสุกรี ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รูปแบบการด าเนินงาน  
   การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ 

ผู้ร่วมเสวนา 
นางสาวจันทนา  เจ๊ะโอ๊ะ    ต าแหน่ง บรรณารักษ ์
นางสิริลักษณ์ เติมวิริยะกุล   ต าแหน่ง บรรณารักษ ์
นางสาววนิดา ขันธเนตร    ต าแหน่ง บรรณารักษ ์
นางสาวส้มลิ้ม  ครุฑวิลัย    ต าแหน่ง บรรณารักษ ์
นางสายพิณ  เข็มปัญญา    ต าแหน่ง บรรณารักษ ์
นายสนอง  ดีชิต     ต าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
นายธาตรี  ปริทัศน์    ต าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยบริการ 
นางสาวระเบียบ  ทิพยรัตน์   ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นางสุวรรณา  เทศทิม    ต าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

ผู้น าเสวนา 

นางสิริลักษณ์ เติมวิริยะกุล   ต าแหน่ง บรรณารักษ ์
ผู้จดบันทึก 

นางสิริลักษณ์ เติมวิริยะกุล   ต าแหน่ง บรรณารักษ ์
 

สรุปความรู้ที่ได้จากการ แบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
น าความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ ในเว็บไซต์ห้องสมุด ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ URL : 

http://lib.rmutsb.ac.th/main/index.aspx ในส่วนของข่าวประชาสัมพันธ์บนหน้าเว็บไซต์ , Facebook 
สมาชิกกลุ่ม เพ่ือเป็นตัวแทนในการเผยแพร่สู่ผู้ใช้บริการ และแจกแผ่นพับที่เคาน์เตอร์บริการ 
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ข่าวประชาสัมพันธ์บนหน้าเว็บไซต์ห้องสมุด ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

URL :  http://lib.rmutsb.ac.th/main/index.aspx 
 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์บนหน้าเว็บไซต์ห้องสมุด ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

URL : http://lib.rmutsb.ac.th/news/NewDetail.aspx?Action=View&NEWSID=121 
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Facebook สมาชิกกลุ่ม เพ่ือเป็นตัวแทนในการเผยแพร่สู่ผู้ใช้บริการ 
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สรุปผลการด าเนินงานการจดัการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2561 
เรื่อง ด้านการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา 

การจัดท าข้อมูลแนะน าการใช้บริการของห้องสมุด แผ่นพับ งานบริการห้องสมุด (Library Servies) 
 

 งานวิทยบริการและหน่วยวิทยบริการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการด าเนินการ
จัดการความรู้เป็นไปตามแผนกิจกรรมครบทุกประเด็น และได้จัดท าเล่มรายงานผลการจัดการความรู้ ที่มีองค์
ความรู้อันเกิดจากประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากร ในสภาพแวดล้อมและบริบทที่แตกต่างระหว่าง
ศูนย์พ้ืนที่ จนได้เป็นแนวปฏิบัติที่คาดว่าจะสามารถน ามาใช้เป็นมาตรฐานและเกิดประโยชน์ต่อองค์กรมากที่สุด 
ในด้านการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา ได้ด าเนินการ การจัดการความรู้ โดยมี
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ในด้านที่ 1 การพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ด้วยตนเองตลอดชีวิต และ
ด้านที่ 2 ส่งเสริมและผลักดันการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ ด้านที่ 3 สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสร้าง
งานวิจัยที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล และด้านที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็ งให้ กับ  ชุมชน สั งคม รวมทั้ งด้ านที่  5  หารายได้ ให้ กับมหาวิทยาลัย  ส่ งเสริมการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและนอกจากนี้ ยังได้ด าเนินการให้มี
ความเชื่อมโยงและมีความสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพและเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ซึ่งเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของ ระบบและกลไกการด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
อย่างครบถ้วน 
  งานวิทยบริการและหน่วยวิทยบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงาน
สนับสนุน ได้บริหารจัดการหน่วยงานตาม ปรัชญา : ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตที่สนับสนุนการผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัย ปณิธาน : การให้บริการด้านวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่ตรงตามความต้องการของชาติและนานาชาติ วิสัยทัศน์ : 
ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและการสร้างงานวิจัยชั้นเลิศด้วยการให้บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยเพ่ือตอบสนองความต้องการของชาติและนานาชาติ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการตอบสนอง 
ปรัชญา ปณิธาน และวิสัยทัศน์ดังกล่าว งานห้องสมุด จึงมุ่งที่จะพัฒนางานให้สอดคล้องและมีประสิทธิภาพ 
โดยได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้นระหว่างบุคลากรภายในงานเพ่ือเป็นการพัฒนาหาวิธีการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ โดยได้ก าหนดหัวข้อ แนวปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมด้านการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและ
สิ่งสนับสนุนทางการศึกษาและท าการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดจ านวน 4 ประเด็น ได้แก่ 
ประเด็นที่ 1 ขั้นตอนการศึกษาข้อมูลปัญหาการใช้บริการห้องสมุด จากผลส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
และการก าหนดหัวข้อการจัดท าข้อมูลแนะน าการใช้บริการของห้องสมุด 
ประเด็นที่ 2 ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล จัดท าร่างแผ่นพับการแนะน าการใช้บริการของห้องสมุด และรายงาน
เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อเผยแพร่ 
ประเด็นที่ 3 ขั้นตอนการจัดท าแผ่นพับ โดยมีรายละเอียดการแนะน าการใช้ห้องสมุดในรูปแบบแผ่นพับ 
ประเด็นที่ 4 ขั้นตอนการน าความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ 
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การประเมินผลตามแผนกิจกรรมการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

งานวิทยบริการและหน่วยวิทยบริการ ได้ด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ของส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกิจกรรมการแบ่งปัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 ผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2561 

ล าดับ ประเด็น/หัวข้อ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ผู้น าเสวนา 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ก าหนด
การ 

เชิง 
ปริมาณ 

เชิง 
คุณภาพ 

ประเด็นที่ 1 ขั้นตอนการศึกษา
ข้อมูลปัญหาการใช้
บริการห้องสมุด 
จากผลส ารวจความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ และการ
ก าหนดหัวข้อการ
จัดท าข้อมูลแนะน า
การใช้บริการของ
ห้องสมุด 

วันที่ 26 
กุมภาพันธ์ 
2561 

บุคลากร
งานวิทย
บริการ
และหน่วย
วิทย
บริการ 

นางสิริลักษณ์ 
เติมวิริยะกุล 

 
 

 
 

 
 

ประเด็นที่ 2 ขั้นตอนการรวบรวม
ข้อมูล จัดท าร่าง
แผ่นพับการแนะน า
การใช้บริการของ
ห้องสมุด และ
รายงานเสนอ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อ
เผยแพร่ 

วันที่ 26 
มีนาคม 
2561 

บุคลากร
งานวิทย
บริการ
และหน่วย
วิทย
บริการ 

นางสิริลักษณ์ 
เติมวิริยะกุล 

 
 

 
 

 
 

ประเด็นที่ 3 ขั้นตอนการจัดท า
แผ่นพับ โดยมี
รายละเอียดการ
แนะน าการใช้
ห้องสมุดในรูปแบบ
แผ่นพับ 

วันที่ 30 
พฤษภาคม 
2561 

บุคลากร
งานวิทย
บริการ
และหน่วย
วิทย
บริการ 

นางสิริลักษณ์ 
เติมวิริยะกุล 
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ประเด็นที่ 4 ขั้นตอนการ 
น าความรู้ที่ได้ไป
เผยแพร่ 

วันที่ 8 
พฤษภาคม 
2562 

บุคลากร
งานวิทย
บริการ
และหน่วย
วิทย
บริการ 

นางสิริลักษณ์ 
เติมวิริยะกุล 

 
 

 
 

 
 

 

จากตารางที่ 1  พบว่า งานห้องสมุด สามารถด าเนินการการจัดการความรู้ประจ าปีการศึกษา 2561 

มีความส าเร็จตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแผนอย่างครบถ้วน ดังนี้  
  1. เชิงคุณภาพ : บุคลากรได้รับความรู้หลังจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร้อยละ 75 และมีการน าไปใช้
ประโยชน์ 
  2. เชิงปริมาณ : บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย  ร้อยละ 75 
   

ปัญหาจากการด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

ระยะเวลาในการด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จ ากัด ไม่สามารถทดลองสอบความรู้และความพึงพอใจ
ที่ผู้ใช้บริการ และผู้ปฏิบัติงานได้รับความรู้จากแผ่นพับงานบริการห้องสมุด (Library Services) และการเข้า
ร่วมด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากติดภารกิจอย่างอ่ืน 

แนวทางการแก้ไข 

ทดสอบความรู้และความพึงพอใจในภายหลัง เนื่องจากลักษณะงานต้องอยู่บริการจึงให้ผู้ที่ร่วม
แลกเปลี่ยนอธิบายให้ฟัง  

ข้อเสนอแนะ 

จัดท าแผนการด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เมื่อเริ่มเข้าสู่การเปิดภาคเรียน เพ่ือให้บุคลากรสามารถ
น าไปทดลองใช้ในการปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ภาพกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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ภาพกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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ภาพกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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คณะผู้จัดท า 
บุคลากรวิทยบริการ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 


