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แบบรายงานการเขารวมประชุม/ อบรม/สัมมนา/ ศึกษาดูงาน 

  รายบุคคล          กลุมบุคคล 
 

ชื่อ – นามสุกล  :  นางมัณฑนา เจริญแพทย ตําแหนง : บรรณารักษ 
สังกัดฝาย / หนวยงาน : ฝายบริการทรัพยากรสารสนเทศ สํานักหอสมุดกลาง 
ชื่อ – นามสุกล  :  นางสาวมัทนา บุญประเสริฐ ตําแหนง : บรรณารักษ 
สังกัดฝาย / หนวยงาน : ฝายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สํานักหอสมุดกลาง 
ชื่อ – นามสุกล  :  นางสาวธนภร พ่ึงพาพงศ ตําแหนง : บรรณารักษ 
สังกัดฝาย / หนวยงาน : หองสมุดองครักษ 
ชื่อ – นามสุกล  :  นางสาวอัญชลี ตุมทอง ตําแหนง : บรรณารักษ 
สังกัดฝาย / หนวยงาน : : ฝายบริการทรัพยากรสารสนเทศ สํานักหอสมุดกลาง 
ชื่อ – นามสุกล  :  นายทรงยศ ขันบตุรศรี ตําแหนง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
สังกัดฝาย / หนวยงาน : ฝายเทคโนโลยีหองสมุด สํานักหอสมุดกลาง 
ชื่อการประชุม  กิจกรรมวันแหงการแลกเปลี่ยนเรียนรูหองสมุด (Library KM Day) 
วัน/เดือน/ป  7  สิงหาคม 2562 
สถานท่ีจัด สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
หนวยงานผูจัด สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
คาใชจาย   ไมมี               มี  จํานวน ………………  บาท   

 เบิกจายจากงบประมาณ   แผนดิน    เงินรายได     งบอ่ืนๆ (ระบุ)  
ใบเกียรติบัตร/
วุฒิบัตร  

 ไดรับ            ไมไดรับ เนื่องจาก .................................................................              
 ไมมี 
 

สรุปสาระสําคัญ  
 
          สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดงานวันแหงการแลกเปลี่ยนเรียนรูหองสมุด (Library  
KM Day) เปนครั้งแรก และไดเชิญใหหองสมุดตางๆ เขารวมกิจกรรมเพ่ือบอกเลาถึงกิจกรรมการจัดการ
ความรูใหแกหองสมุดตางๆ ไดรับทราบ โดยมีหองสมุดท่ีเขารวมนําเสนอผลงานไดแก สํานักหอสมุด  
กําแพงแสน มหามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  สํานักงานวิทยทรัพยากร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การนําเสนอเผลงาน
เก่ียวกับการจัดการความรูนี้ แบงออกเปน 2 หัวขอ   

1. การจัดการความรู  
1.1 การจัดการความรูเพ่ือพัฒนาวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

สาระสําคัญ หองสมุดไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยในการรวบรวมผลงานทาง  
วิชาการของมหาวิทยาลัยใหเปนมาตรฐานเดียวกัน พัฒนาเปนคลังดิจิทัลของมหาวิทยาลัย จึงมีการเรียนรูจาก
วารสาร Buffalo Bulletin ซ่ึงอยูในฐาน Scopus แลว และนํามาถอดความรูออกเปน 3 สวน ไดแก ระบบ
การจัดทําวารสาร (ใชระบบ OJS) การควบคุมมาตรฐานของไฟลดิจิทัล และคุณภาพการบริหารจัดการ
วารสารตามแบบ TCI โดยไดมีการฝกอบรม จัดทําคูมือการใชงานใหแกวารสารคณะตางๆ  
 



1.2 การทําวิจัยระยะสั้นภายใตโครงการความรวมมือทางดานสังคมศาสตรระหวางไทย-อินเดีย 
สาระสําคัญ  ผูนําเสนอเปนบรรณารักษจากสํานักงานวิทยทรัพยากร จฬ. ไดมาเลา 

ประสบการณในการขอทุนเพ่ือไปทําวิจัยระยะสั้นในประเทศอินเดีย เพ่ือกระตุนใหบรรณารักษทํางานวิจัยและ
มีโอกาสในการนําเสนอผลงานในเวทีตางประเทศ  

1.3 คลังคําถาม สํานักหอสมุด กําแพงแสน 
สาระสําคัญ  เหตุผลในการพัฒนาคลังคําถามของสํานักหอสมุด กําแพงแสนมาจากการ 

ขาดแคลนบรรณารักษตอบคําถามในชวงนอกเวลาราชการ จึงมีการรวบรวมแนวการตอบคําถามเอาไวและ
เผยแพรใหแกบุคลากรท่ีมาชวยปฏิบัติงานเพ่ือใหสามารถตอบคําถามได ในคลังคําถามประกอบดวยคําถาม 8 
หมวดหมู มีการ update คําถามอยางสมํ่าเสมอ กรณีท่ีมีคําถามใหมเขามา บรรณารักษจะตรวจสอบจากคลัง
คําถาม พิจารณาวา คําถามนั้นนาสนใจหรือไม และสงเสริมใหมีการใช มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุม
บุคลากร 

1.4 พฤติกรรมการใชและความตองการพ้ืนท่ีการทํางานรวมกัน (co-working space) ของ 
ผูรับบริการในสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
                        สาระสําคัญ สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดมีการปรับปรุงพ้ืนท่ีนั่ง
อานเพ่ือใหบริการแกผูใช โดยผูนําเสนอไดทําวิจัยวา ในชวง 1 ปหลังจากปรับปรุง พฤติกรรมการใชชวงกอน
สอบและหลังสอบตางกันอยางไร ท้ังนี้ ในการปรับปรุงพ้ืนท่ีมีการจัดโตะอานเปนกลุมและมีจอ LCD ใหบริการ 
ท่ีชั้น 1 ผลการวิจัยพบวา ลักษณะการใชพ้ืนท่ีในชวงปกตินั้น ผูใชชอบนั่งอานตามลําพัง และใชจอ LCD นอย
ท่ีสุด แตในชวงสอบมีความตองการใชหองคนควากลุมมาก นอกจากนี้ท่ีตองการมากท่ีสุดคือ ตองการพ้ืนท่ีท่ี
สามารถรับประทานอาหาร-เครื่องดื่มได ดังนั้นจึงมีการปรับเปลี่ยนใหมโดยโยกยายอุปกรณ LCD จากชั้น 1 
ไปท่ีชั้น 2 และเพ่ิมปลั๊กไฟ อุปกรณเชื่อมตอ และขยายเวลาการขายอาหารท่ีรานคาใหนานข้ึน 

1.5 การจัดการขอรองเรียน หอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   
สาระสําคัญ หอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  พัฒนาระบบการจัดการขอรองเรียน 

เพ่ือท่ีจะทําใหทราบวา ลูกคามีความพึงพอใจตอการใหบริการของหองสมุดหรือไม อยางไร โดยตั้งเปาหมาย
ในป 2562 วา ระดับความพึงพอใจตองมากกวา 85% รวมท้ังลดปญหาเดิมท่ีเกิดข้ึน ลดความขัดแยงระหวาง
เจาหนาท่ีกับผูใชบริการ 
                       Wow Services: ท่ีพัฒนาจากขอรองเรียน แบงไดดังนี้ 
                           ดานบริการ ไดแก 
                             ระบบประตูเขา-ออกดวย QR Code 
                             Deep Quiet Zone ณ หอสมุดปวย อ๊ึงภากรณ 
                             การพัฒนาระบบ Book Delivery ใหสามารถยกเลิกคําขอใชบริการได 
                             การพัฒนาใหสามารถสงคืนหนังสือไดทุกท่ี 
                             การอนุญาตใหนักศึกษาสามารถนําขวดน้ําและแกวน้ําท่ีมีฝาปดเขามาในหองสมุดได 
                             การขยายเวลาเปดใหบริการหอสมุดปรีดีพนมยงคถึงเท่ียงคืนชวงสอบกลางภาค 
                         ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ไดแก 
                             เพ่ิมปลั๊กไฟภายในหอสมุดปวย อ๊ึงภากรณ 
                             ใหบริการยืมท่ีตั้งอานหนังสือและปลั๊กไฟในหองสมุด 
                             เพ่ิมเกาอ้ีในชวงสอบในพ้ืนท่ีศูนยการเรียนรู 
 
 
 



2. นวัตกรรมท่ีเกิดจากการจัดการความรู 
2.1 ระบบการยืมหนังสอืระหวางหนวยงาน 

สาระสําคัญ  สํานักหอสมุดกลาง มศว ไดพัฒนาระบบการยืมหนังสือระหวางหนวยงาน 
ข้ึนมาเพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกผูใชบริการ โดยลดการเขียนแบบฟอรมขอใชบริการ ผูใชเองสามารถ
ตรวจสอบสถานะของหนังสือท่ีขอยืมได 

2.2 การประชาสัมพันธผาน digital signage  
สาระสําคัญ ปญหาท่ีพบในการประชาสัมพันธของสํานักหอสมุด ม.เกษตรศาสตรคือความ 

สิ้นเปลืองทรัพยากร การใชกระดาษ ความมีประสิทธิภาพของสื่อประชาสัมพันธและเรื่องดานการดําเนินงาน 
ดังนั้น จึงมีแนวทางแกไขปญหาโดยการใชสื่อประชาสัมพันธท่ีควบคุมการทํางานดวยคอมพิวเตอร สามารถลด
การใชสื่อลงไดถึง 70% และสามารถควบคุมสื่อไดแบบศูนยกลาง 

2.3 การทําหนังสือเสียงสําหรับนักศึกษาพิการผานกระบวนการจัดการความรู 
สาระสําคัญ หอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดจัดทําหนังสือเสียงเพ่ือใหบริการแก 

นักศึกษาคณะนิติศาสตรท่ีมีความบกพรองทางสายตา ประมาณ 80 คน แมวาในมหาวิทยาลัยจะมีศูนยบริการ
นักศึกษาพิการแลวก็ตาม แตการใหบริการยังไมเปนท่ีเพียงพอ จึงจัดทําหนังสือเสียงข้ึนโดยการแปลงภาพจาก
หนังสือผานโปรแกรมตางๆ ใหออกมาเปนเสียง ซ่ึงยังมีขอบกพรองเรื่อง ภาพ แผนภูมิตางๆ ท่ีไมสามารถ
จัดทําได ในปจจุบันสามารถจัดทําหนังสือเสียงไดประมาณ 30 ชื่อเรื่อง และมีการเผยแพรความรู ฝกอบรม
ใหแกศูนยบริการนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยดวย 

2.4 วิเคราะหขอมูลและการนําเสนอขอมูลเชิงภาพ เพ่ือประยุกตใชกับการแสดงขอมูลสถิติ 
ของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
                      เปนการนําเสนอ Data Analytic ของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยขอมูล
ท่ีสามารถนําเสนอในเชิงภาพไดแก การใชพ้ืนท่ีในจุดตางๆ การใชหนังสือ การใชฐานขอมูล ของแตละคณะ/
หลักสูตร จํานวนนักศึกษาท่ีเขามาใชจําแนกตามคณะ จํานวนนักศึกษาท่ียืมหนังสือ เปนตน ผลของการ
นําเสนอจะชวยในเรื่องของการบริหารจัดการ 

2.5 Document Control – e-smart ISO 
สาระสําคัญ การทํางานในรูปแบบใหมท่ีสามารถทําออนไลนได ซ่ึงจะชวยประหยัด 

กระดาษ ลดขอผิดพลาดจากการทํางาน ลดระยะเวลาการทํางาน เพ่ิมประสิทธิภาพดวยการใช It ท้ังนี้ ตอง
ศึกษาวา มหาวิทยาลัยมีนโยบายเก่ียวกับเอกสารราชการอยางไร     
 
 

 

ประโยชนท่ีไดรับ 
1. ทําใหทราบความเคลื่อนไหวในดานการจัดการความรู การพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ของหองสมุดอ่ืน 
2. ทําใหไดแนวคิดมาพัฒนาการดําเนินงานและการใหบริการของหองสมุด 

 
 
นําความรูท่ีไดรับมาใชปรับปรุงการทํางาน ดังตอไปนี้ 

หัวขอการปรับปรุง / พัฒนา รายงานผลการปรับปรุง/ พัฒนา 
ภายในวันท่ี 

  
  




