
สรุปการศึกษาดูงาน
ณ ห้องสมุดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม 2562

ฝ่ายบริการสารสนเทศ



งานประชาสมัพนัธ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

•มีการรวมกลุ่ม/ทีมงานท างาน
ประชาสัมพันธ์ 8 คน ช่วยกัน
เขียนข่าว 

•มีการจัด KM เรื่องการเขียนข่าว
,ท าสื่อสั้น ๆ, การแต่งภาพ เป็น
ต้น

•มีนักศึกษาฝึกงานด้าน
ประชาสัมพันธ์ตลอดทั้งเทอมจึง
ท าให้มีช้ินงานเกิดข้ึน

•ช่องทาง PR หลักคือ facebook
fanpage

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

•มีทีมงานช่วยผลิตสื่อ

•มีโครงการร่วมมือกับชุมชน

•มีโครงการร่วมมือกับ สสส. 
เปลี่ยนค่าปรับเป็นการออกก าลัง
กาย

•มีการจัดออกบูธประชาสัมพันธ์
ทุกคณะ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

•มีบุคลากรรับผิดชอบ
ประชาสัมพันธ์แค่คนเดียว และ
ท าทุกงาน

•เน้นการประชาสัมพันธ์ผ่าน 
facebook fanpage

แนวทางการพัฒนา : สร้างทีมประชาสัมพันธ์จากบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ช่วยกันเขียนข่าวประชาสัมพันธ์



Library Radio 
The kkulibrary’s Podcast 
ดวูิดิโอท่ี คลิก

https://www.youtube.com/watch?v=2_X5Kd-zl78&feature=youtu.be


งานบริการยมื-คืน สารสนเทศ /งานยมืระหวา่งหอ้งสมุด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

•มีงาน Campus Delivery Service
การยืมระหว่างห้องสมุดในแต่ละ
คณะ ยืมข้ามคณะกันได้

•รณรงค์ให้ใช้เคร่ืองยืมคืนด้วย
ตนเอง โดยการให้เจ้าหน้าท่ีออก
จากการนั่งเคาน์เตอร์ แต่ก็มี
เจ้าหน้าท่ีคอยให้ค าแนะน าอยู่ห่าง 
ๆ

•มีตู้รับคืนหนังสือหลายจุด

•มีอุปกรณ์ให้บริการหลากหลาย 
เช่น อูคูเล่เล่ หมอนนวด ซ่ึงจัดหา
ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

•มีการดึงเอกลักษณ์ความเป็นพื้น
ถิ่นอีสานมาตกแต่ง ในงาน
ห้องสมุด

•สิทธิการยืม อาจารย์ยืมได้ 1 
เทอม

•การยืมต่อ (Renew) ไม่จ ากัด
จ านวนครั้ง (ดีกว่ามีหนังสือมา
กองบนชั้น)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

•มีการติด Tag RFID ทันที เมื่อมี
การน าหนังสือมาคืน

•เครื่องยืม-คืน อัตโนมัติ มีการ
แนะน าหนังสือใหม่ โดยเชื่อมต่อ
กับระบบ OPAC

•สามารถยืมระหว่างห้องสมุดได้
ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ได้
เลย

แนวทางการพัฒนา : บริการถุงผ้ากันน้ า การสแกนบัตรเข้าใช้ห้อง Study Room ให้มีการ
สแกนทุกรายชื่อที่เข้าใช้บริการ



งานให้การศึกษาผู้ใช้ User Education

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

•แบ่งผู้รับผิดชอบจัดเจน ส าหรับ
อบรม นศ.ปริญญาตรีและ
ปริญญาโท

•นศ.ปริญญาตรี อบรมโปรแกรม 
Zotero

•นศ.บัณฑิตศึกษา อบรม 
Mendeley

•ติดต่อผ่านอาจารย์ผู้สอน และ
ร่วมมือกับบัณฑิต

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

•มีการแบ่งผู้รับผิดชอบชัดว่าใน
เรื่องการอบรม เช่น ผู้อบรม 
OPAC ผู้อบรมฐานข้อมูล จะเป็น
คนละคนกัน

•มีการฝึกบรรณารักษ์ในเรื่องการ
เป็นผู้ให้การอบรม

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มีการอบรมให้นักศึกษา ติดต่อ
ผ่านอาจารย์ 

มีการอบรม Zotero ให้
นักศึกษา

แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาบุคลากรให้รับผิดชอบการอบรมในแต่ละหัวข้อ





งานจัดชั้นทรัพยากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

•งานจัดช้ันมีความคล้ายคลึงกับ
ส านักทรัพยากรการเรียนรู้
คุณหญิงหลงฯ มีเครื่องส ารวจ
หนังสือส าหรับหนังสือ RFID แต่
ที่ ม.ขอนแก่นไม่มีงานในส่วนของ
งานซ่อม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

•งานจัดชั้นมีความคล้ายคลึงกับ
ส านักทรัพยากรการเรียนรู้
คุณหญิงหลงฯ มีการสร้าง QR 
Code ติดตามหัวชั้น เพื่อช่วยผู้ใช้
ในการหาหนังสือ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

•งานจัดช้ันมีความคล้ายคลึงกับ
ส านักทรัพยากรการเรียนรู้
คุณหญิงหลงฯ 

•แนวทางการพัฒนา : สร้าง QR Code ติดตามหัวชั้น เพื่อช่วยผู้ใช้ในการหาหนังสือได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น





งานโสตทัศน์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

•มีอุปกรณ์สนับสนุนการบริการแก่
ผู้ใช้อย่างหลากหลาย 

•- Google Jam Board กระดาน
ไวท์บอร์ด Touch screen 55”
ส าหรับการท างานร่วมกันผ่าน 
Could

•คอมพิวเตอร์ในห้องอบรม ใช้
ตัวแทนร้านส าหรับดูแลซ่อมแซม 
คอมพิวเตอร์ของบุคคลากรให้ ฝ่าย
ไอทีดูแล

•โพเดียมมีล าโพงในตัว ท าให้สะดวก
ในการเคลื่อนย้ายและไม่ต้อง
ยุ่งยากติดตั้ง

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

•มีให้ยืมภาพยนต์และดีวีดีได้ 
ด้วยแผ่นมาสเตอร์ยืมกลับบ้าน
ได้

•ให้บริการ Netflix 

•ห้องฉายภาพยนตร์ให้บริการ
ตั้งแต่ 10.00น-16.00น ฉายวน
ทั้งวัน

•จัดนิทรรศการ 4 เรื่องใน 1 ปี มี
งบประมาณสนับสนุน และมีทีม
บุคลากรที่มีฝีมือด้านศิลปกรรม 
ผลิตช้ินงานเอง

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

•มีฝ่ายเทคโนฯ ให้บริการถ่ายรูป
ติดบัตร ส าหรับ นศ อาจารย์ 
บุคคลภายนอก ในราคาถูก

•มีห้องสตูดิโอบริการ เพื่อการ
ผลิตหนังสือเสียงและ
บันทึกเสียง

แนวทางการพัฒนา :แนวทางการพัฒนา : เริ่มให้บริการแผ่นมาสเตอร/์ให้บริการNetflix/เปิดรับถ่ายรูปอัดภาพ
ให้บริการ



มีล ำโพงในตัว

ชุด
ไมค์

Jam board

ม.มหำสำรคำม นิทรรศกำร

ม.ขอนแก่น

ม.อุบลรำชธำนี 
บริกำรถ่ำยภำพ
ติดบัตร



งานเทคโนโลยี

https://www.youtube.com/watch?v=1AWSqaY3f08&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1AWSqaY3f08&feature=youtu.be


งานอื่น ๆ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• ตู้ขายคูปองที่สามารถเหมาซื้อ
รายเดือน/ราย 3 เดือนได้ 

•หัวใจของการบริการที่ผอ เค้า
บอกคือ ห้ามพูดค าว่าไม่ได้ 

•มีการตกแต่งสถานที่สวยงาม มี
พื้นที่ใช้งานที่หลากหลาย เช่น 
ห้องเงียบ learning Space 

•มีตู้ชาร์ตแบตมือถือ

•มีห้อง Maker Space

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บริการ Fast lane บริการที่
ให้บริการเร็วกว่าคนอื่น เพียงพูด
ภาษาอังกฤษ

มีการบริการวิชาการแก่ชุมชนทุก
เดือน เหมือนเป็นงานประจ า

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี










