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Library in New Normal 



ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

1 2 

COVID-19 

COVID-19 
เป็นสาเหตุส าคัญ  

และการประกอบกิจการต่างๆ 
ส่งผลกระทบต่อวิถีชวีติ 

D : Distancing  คือ การเว้นระยะห่างระหวา่งกัน 
M : Mask Wearing  คือ สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย
H : Hand washing  ล้างมือบ่อย ๆ  
T : Testing ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้างาน 

มาตรการ D M H T 

นักศึกษาที่เรยีนออนไลน์อยูท่ี่บ้านไม่สามารถเข้าใช้
บริการหนังสือในห้องสมุดได ้ 
 

จ ากัดจ านวนคนในการเข้าใช้บริการ.  
 

ฐานข้อมูลออนไลน์มเีนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ 
นักศึกษาไมถ่นัดใชง้าน 

 

การเข้าใชง้านฐานข้อมูลออนไลน์มคีวามซับซ้อน 

ปัญหาที่เกิดขึ้น 

และผลกระทบที่ตามมา 



ให้บรกิารยืมหนังสือและจัดสง่ใหก้ับนักศึกษาทางไปรษณยีไ์ทยหรือขนสง่เอกชน 
และบรกิาร E-Book ภาษาไทย 

ห้องสมุด สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่วนใหญ ่

- อาจารย์ผู้สอนจะเลือกหนังสือและเน้ือหาเฉพาะบท 
- หอ้งสมุดท าสแกนเป็นไฟล์ใหอ้าจารย์ผู้สอนใชร้่วมกับนักศึกษา 
- สร้างLine Group ส าหรับติดต่อส่ือสารและประชาสัมพันธ์ 

วพบ.สระบุร ี

- ก าหนดจุด จัดส่งและรับคืนหนังสือประจ าหอพัก ส าหรับนักศึกษาที่ต้องกักตัว โดยแจ้งผา่น Line 
วพบ.ชลบุร ี

ให้บรกิารสแกนหนังสือไม่เกนิ 1 บทหรือ 5%หรือสูงสุดไมเ่กิน50 หน้าจากหนังสือหรือบทความวารสาร 
จ ากัดการบรกิารคนละ 1 ช่ือเร่ือง/วัน  

ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ขั้นตอนการ
แสวงหา
ความรู้ 



ปฏิบัติการแก้ปัญหาในงาน 
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ก าหนดวิธีการให้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 

ส ารวจวิธีการให้บริการที่
สามารถท าได้ 
 

-การบริการผ่านขนส่งเอกชน  
-การบริการผ่านอินเทอร์เน็ต 
 
 
 
 

ส ารวจทรัพยากรที่ห้องสมุด
สามารถให้บริการได ้
  

-ต ารา (รูปเล่ม) 
-วารสาร (รูปเล่ม)  
-E-Book และ 
-E-Journal บนฐานขอ้มูล
ออนไลน์ Clinical key for 
nursing และ Science Direct 



ก าหนดวิธีการให้บริการ 

การให้บริการเฉพาะท่ีห้องสมุด   

1) ปฏิบัติตามแนวทางที่กระทรวง
สาธารณสุขแนะน า ติดตั้งเคร่ือง
สแกนอุณหภูมิที่ทางเข้า 
2) จ ากัดจ านวนผู้เข้าใชบ้ริการ 
3) สวมหน้ากากอนามัยกอ่นเข้าใช้
บริการ 



ก าหนดวิธีการให้บริการ 

การให้บริการทางขนส่งเอกชน 

1) สร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย 
Google From ให้ผู้ใช้กรอกข้อมูล
หนังสือที่ต้องการยืม 
2) จัดหาและยืมหนังสือในระบบ
และยืนยันข้อมูลกับผู้ยืม 
3) จัดส่งหนังสือให้กับผูยื้ม 



ก าหนดวิธีการให้บริการ 

การให้บริการบนอินเทอร์เน็ต 

1) ฐานขอ้มูลออนไลน์ Clinical key for nursing และ Science Direct 
2) แหล่งสารสนเทศออนไลน์ 
3)เอกสารวิชาการส าหรับ วพบ.พะเยา DATA-Base for BCNPY Only 





ก าหนดวิธีการให้บริการ 

การให้บริการบนอินเทอร์เน็ต 

2) แหล่งสารสนเทศออนไลน์ 

1. ใช้ Google sheet เพ่ือเก็บข้อมูล 
2. ค้นหาเอกสารวชิาการที่เจ้าของ
เอกสารอนุญาตใหเ้ข้าถงึได ้Open access 
3. บันทึกข้อมูลและสร้างการเช่ือมโยงไป
ยังเว็บไซต์ต้นทางของเอกสารดังกล่าว 
4. ก าหนดให้เฉพาะบุคลากรและ
นักศึกษาของ วพบ.พะเยาเท่านั้นที่
สามารถเข้าถงึได ้





ก าหนดวิธีการให้บริการ 

การให้บริการบนอินเทอร์เน็ต 

3)เอกสารวิชาการส าหรับ วพบ.พะเยา 
 DATA-Base for BCNPY Only 

1. ใช้ Google Web สร้างเว็บไซต์เพ่ือเก็บข้อมูลและ
เป็นชอ่งทางการเข้าถึงข้อมูล 
2. ค้นหาเอกสารวชิาการในรูปแบบไฟล์
อเิล็กทรอนิกส์ 
3. บันทึกข้อมูลและสร้างการเช่ือมโยงไปยังเว็บไซต์
ต้นทางของเอกสารดังกล่าว 
4. ก าหนดให้เฉพาะบุคลากรและนักศึกษาของ 
วพบ.พะเยาเท่านั้นที่สามารถเขา้ถึงได้ 





ปัญหาและอุปสรรคพร้อมแนวทางการจัดการ 

งบประมาณค่าบริการ
จัดส่งหนังสือ 

-ให้ผู้ยืมเป็นผู้ช าระค่าบรกิาร
จัดสง่โดย ระบุไวใ้น
รายละเอยีดการยืม และ
ยืนยันข้อมูลและเงื่อนไขใน
การยืมให้นักศึกษาทราบก่อน
จัดสง่หนังสอื.   

ฐานข้อมูลออนไลน์  

-ตรวจสอบการเชื่อมโยง
และปรับปรุงขอ้มูลอย่าง
สม่ าเสมอ 
-รวบรวมเอกสารวิชาการ
ภาษาไทยที่มีเน้ือหา 
ใก้ลเคยีงกัน และจัดท า
เว็บไซต์บริการส าหรับ 
วพบ.พะเยา 

ไม่มีเครื่องมือส าหรับ
ค้นหารายชื่อโดยตรง 

-แนะน าการค้นหาดว้ย
คยี์ลัด Ctrl+F 

การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควดิ-19 

-DMHT 
-จัดซือ้ e-book ภาษาไทย 

การบริการท่ี
เฉพาะห้องสมุด 

เป็นwebที่พัฒนาขึ้น
มาใหม่ ผู้ใช้บริการ
อาจยังไม่เข้าใจ
วิธีการเข้าถงึ 

-ท าคลิปแนะน าการใช้
งาน ประชาสัมพันธ์
คลิปวิดีโอสอนแนะน า
การใช้งานทางอเีมล์
ให้กับ อาจารย์และ
นักศึกษาทุกคน 

ให้บริการทาง
ขนส่งเอกชน 

บริการบน
อนิเทอร์เน็ต 

บริการบน
อนิเทอร์เน็ต 

บริการบน
อนิเทอร์เน็ต 



ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

ร ะ บ บ อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ข อ ง วิ ท ย า ลั ย  

บัญชี gmail ที่จัดหาโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มีพ้ืนที่จัดเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ปริมาณมาก สะดวกต่อการจัดการและสร้างช่องทางการเข้าใช้

บริการให้กับผู้ใช้บริการ 

การประชาสัมพันธ์ข้อมูลและบริการให้นักศกึษาทราบ
ถึงบริการต่าง ๆ ที่พัฒนาข้ึน 



การประเมินผล  

1.ห้องสมุดจะตอ้งท าให้ผูใ้ชบ้ริการเข้าถงึทรัพยากรสารสนเทศได้สะดวก  ทุกสถานที่และทุกเวลา (24/7) 
 
2. สื่อสังคมออนไลน์มคีวามส าคัญอยา่งยิ่งในการน าเสนอและให้บริการผู้ใช้บริการ  

เผยแพร่องค์ความรู้ภายในและ
ภายนอกวิทยาลัย 

องค์ความรู้ท่ีได้จากการด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ 

บริการบนอินเทอร์เน็ต 
.   

ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 
ยังไม่ทราบผล
การประเมินระดับความพึง
พอใจของบุคลากรและ
นักศกึษาต่อห้องสมุด รอบการ
ประเมินภาคการศกึษาปัจจุบัน 



THANK YOU 
Insert the Subtitle of Your Presentation 


