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บทคัดย่อ
กำรพัฒนำรูปแบบกำรสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำเทคนิคทำง
ห้องปฏิบัติกำรทดสอบเครื่องสำอำงและเครื่องมือแพทย์ 266483 ของสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัย
นเรศวร ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ กำรทำควำมเข้ำใจ Core content เป้ำหมำยและตัวชี้วัดของ
รำยวิชำและกำหนดเป็นเป้ำประสงค์ในกำรแสวงหำควำมรู้ร่วมกัน กำรอบรมกำรสืบค้นข้อมูลให้กับ
นิสิตเบื้องต้น นิสิตจัดทำรำยกำรข้อมูลเชิงลึกและแสวงหำคำตอบโดยกำรช่วยเหลือจำกบรรณำรักษ์
และวิเครำะห์สังเครำะห์เนื้อหำเพื่อให้ได้องค์ควำมรู้ใหม่ตลอดจนกำรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ใน
กำรจัดกำรข้อมูล ขั้นตอนสุดท้ำยเป็นกำรประเมินองค์ควำมรู้ที่ได้รับและประเมินประสิทธิผล
กำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ โดยรูปแบบดังกล่ำวทำให้ผู้เรียนมี
ประสิทธิผลกำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ทั้ง 5 ด้ำน ผลประเมินตนเองของนิสิตเพื่อทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (ทส.0010 จุลชีววิทยำ) ในมำตรฐำนทั้ง 5 ด้ำน มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี
และผลประเมินรำยวิชำโดยระบบงำนบริกำร มหำวิทยำลัยนเรศวรทั้ง 4 ด้ำน ได้แก่ ประเมินคุณภำพ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำคบรรยำย และด้ำนปฏิบัติกำร ประเมินสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ในระดับ
คณะและมหำวิทยำลัย มีค่ำเฉลี่ยมำกกว่ำ 3.5 สิ่งที่ได้เพิ่มเติมคือควำมผูกพันของนิสิตต่อ
สำนักหอสมุดและมหำวิทยำลัย ตลอดจนได้กำรบริกำรสนับสนุนกำรกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำ
ที่ชัดเจนทั้งทำงด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและทรัพยำกรบุคคลเพื่อผลลัพธ์กำรเรียนรู้ทีมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น
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Abstract
Development of teaching support model in the course of Laboratory
quality techniques in cosmetics and medical devices (266483) NU library, Naresuan
University consisted the following steps. Lecturer, librarians and students have got
understand the core content, goals and KPI to seek the knowledge together. Provide
basic search training course for students. The students make a list of deep
information and seek answers with help from librarians. Then students analyzed and
synthesized content to gain new knowledge and used of modern technology for data
management. The final step was to assess the knowledge acquired and evaluate the
effectiveness of learning in accordance with the National Higher Education Standard.
The results found that with this model the learners had the effectiveness of five
learning outcomes. Self-assessment of students to verify their learning achievement
was good. This course was evaluated by Naresuan University with 4 aspects; quality
of teaching and learning in lecture and laboratory and leaning support from the
faculty and university. It was found that the average score was more than 3.5.
Moreover, the students are more highly engaged with library and university. NU
library also provide a new service using information and human resources for
enhance the effectiveness of the learning outcome.

Keywords:
Learning Service, Library, Learning Outcome, Library with Teaching and
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บทนา
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยนเรศวร เป็นศูนย์กลำงนวัตกรรมบริกำรทรัพยำกรกำรเรียนรู้
สู่สำธำรณชน มีพันธกิจในกำรพัฒนำศักยภำพบริกำรที่เกิดประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริกำรใน
ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ ขั้นตอนกำรให้บริกำร บุคลำกร/ ผู้ให้บริกำร สถำนที่ สิ่งอำนวย
ควำมสะดวก และกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก มีรำยงำนกำรศึกษำของ Kim et al. (2015) กล่ำวถึง
ควำมสัมพันธ์ของห้องสมุดกับกำรเรียนกำรสอนในคณะวิชำต่ำง ๆ ในมหำวิทยำลัยในลักษณะ 3
เหลี่ยมทองคำ (Golden triangle) ซึ่งจะนำไปสู่กำรพัฒนำหลักสูตรที่มีคุณภำพ ดังแสดงในภำพที่ 1

ภำพที่ 1 ควำมสัมพันธ์ของห้องสมุดต่อกำรเรียนกำรสอนในคณะวิชำ (Pan, et al., 2014)
จำกภำพอธิบำยได้ว่ำบรรณำรักษ์หรือนักเอกสำรสนเทศจะอยู่กับผู้สอนตลอดรำยวิชำ
ทำหน้ำที่ให้คำแนะนำทรัพยำกรสำรสนเทศในกำรสอน กำรวิจัย และประเมินผลกำรเรียนรู้ของนิสิต
ร่วมกับผู้สอน โมเดลนี้ก่อให้เกิดผลลัพธ์กำรเรียนรู้ทำงด้ำน Collaboration, Purposefulness และ
Longevity ผู้วิจัยเน้นกำรพัฒนำกระบวนกำรวิจัยในรำยวิชำที่ให้ผู้เรียนสำมำรถสืบค้น (Find) เข้ำถึง
(Access) และประเมินวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (Evaluate scientific literature) ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของรำยวิชำ (Learning objective) ได้ นอกจำกนัน้ สิ่งที่หอสมุดได้รับคือควำมผูกพันกับ
คณะวิชำและนิสิต ตลอดจนได้ร่วมมือกันพัฒนำหลักสูตรใหม่ๆจำกผู้เกี่ยวข้องทุกภำคส่วน มีรำยงำน
กำรศึกษำควำมสัมพันธ์ของทรัพยำกรสำรสนเทศที่มีอยู่ในห้องสมุด (Library resources) กับผลลัพธ์
กำรเรียนรู้ (Learning outcome) ที่มหำวิทยำลัย Chilean research-centered ประเทศชิลี
โดยกำรเก็บข้อมูล จำนวนนิสิต จำนวนครั้งในกำรยืมและกำรเข้ำถึงสำรสนเทศ ใน 2 ภำคกำรศึกษำ
ต่อเนื่องกัน พบว่ำกำรเข้ำถึงสำรสนเทศอิเลคทรอนิกส์ (Electronic resource) ที่ต้องกำรมีประโยชน์
มำกกว่ำจำนวนสำรสนเทศที่ยืม (Library item borrowed) นอกจำกนั้นยังพบว่ำจำนวนครั้งที่เข้ำถึง
สำรสนเทศอิเลคทรอนิกส์ส่งผลต่อจำนวนกำรยืมที่ลดลง โดยพฤติกรรมที่พบคือนิสิตในชั้นปีท้ำย ๆ
ของกำรศึกษำมีควำมต้องกำรข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่เรียนมำกกว่ำสำรสนเทศที่เป็น
ควำมชอบส่วนบุคคล กำรศึกษำนี้จะช่วยให้ห้องสมุดตระหนักถึงกำรลงทุนด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ
ต่ำง ๆ และกำรบริกำรที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรและส่งผลต่อผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของหลักสูตร
มำกยิ่งขึ้น (Montenegro, et al., 2016) กำรสร้ำงควำมผูกพันกับผู้ใช้บริกำรเป็นบทบำทที่สำคัญ
ของหอสมุดเช่นกันมีรำยงำนกำรศึกษำ “How libraries and librarians can support student
engagement” รำยงำนว่ำมีหลักฐำนที่ชัดเจนว่ำผู้เรียนมีแนวโน้มที่จะมีควำมผูกพันกับกำรเรียนรู้
มำกยิ่งขึ้นเมื่อมีกำรเข้ำถึงสำรสนเทศ กำรมีปฏิสัมพันธ์กับบรรณำรักษ์ และกำรใช้เวลำอยู่ในหอสมุด
มำกยิ่งขึ้น โดยในรำยงำนของ Australian Council for Educational Research (2008) ระบุว่ำ
บรรณำรักษ์สำมำรถสร้ำงควำมผูกพันกับนิสิตโดยกำรให้ควำมรู้ด้วยกำรจัด Workshop กำรติว
หรือกำรช่วยเหลือในแบบไม่เป็นทำงกำร ตลอดจนกำรแนะนำวิธีที่ดีที่สุดในกำรเข้ำถึงสำรสนเทศ
เลือกสำรสนเทศที่มีคุณภำพ และกระตุ้นให้ผู้เรียนมีทักษะทำงด้ำนกำรวิจัย กำรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรเรียนรู้ ดังนั้นกำรที่ผู้เรียนมีควำมผูกพันกับกำรเรียนรู้ ทำให้กำรเข้ำถึง
ทรัพยำกรสำรสนเทศต่ำง ๆ ของหอสมุดมำกขึ้น ผู้เรียนได้ข้อมูลที่มีคุณภำพซึ่งส่งผลต่อควำมผูกพัน
ของผู้เรียนกับหอสมุดและมหำวิทยำลัยตำมลำดับ

นอกจำกนั้นมีรำยงำนกำรวิจัยของ Tuamsuk and Sarawanawong (2013) ได้ชี้
ให้เห็นว่ำกำรศึกษำในมหำวิทยำลัยในประเทศไทยภำยใต้ระบบกำรประกันคุณภำพที่ทำให้ห้องสมุด
ต่ำง ๆ จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศที่ทันสมัยและจัดบริกำรที่สอดคล้องกับผู้ใช้บริกำรในยุคปัจจุบัน
แต่ไม่ได้มีตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่ำกำรดำเนินกำรดังกล่ำวทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจน ซึ่งผู้วิจัยได้เสนอ
ให้มีกำรบริหำรจัดกำรห้องสมุดเพื่อสนับสนุนกำรเรียนรู้ของนิสิตอย่ำงจริงจังโดยใช้ข้อมูลที่ได้มำจำก
ผู้สอน ผู้บริหำรห้องสมุดและบรรณำรักษ์
กำรศึกษำวิจัยในครั้งนี้เป็นกำรเสนอรูปแบบกำรสนับสนุนกำรเรียนรู้ในรำยวิชำโดย
บรรณำรักษ์ของห้องสมุดร่วมกับผู้สอนผ่ำนกิจกรรมต่ำง ๆ ซึ่งคำดหวังว่ำจะทำให้เกิดกำรพัฒนำ
กำรเรียนรู้ของนิสิตทำงด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ควำมรู้ ทักษะทำงปัญญำ ทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ และทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศตำม Curriculum mapping ของรำยวิชำเทคนิคทำงห้องปฏิบัติกำรทดสอบ
เครื่องสำอำงและเครื่องมือแพทย์ 266483 ภำควิชำจุลชีววิทยำและปรสิตวิทยำ คณะวิทยำศำสตร์
กำรแพทย์ มหำวิทยำลัยนเรศวร อย่ำงมีประสิทธิภำพ
สมมติฐานการวิจัย
กำรจัดทรัพยำกรที่เกี่ยวข้องกับกำรเรียนรู้ที่มีควำมน่ำเชื่อถือและสอดคล้องกับ Core
content ของรำยวิชำตลอดจนกำรแนะนำวิธีวิเครำะห์และสังเครำะห์ควำมรู้ให้กับผู้เรียนตลอดเวลำ
จะทำให้กำรเรียนรู้ของผู้เรียนมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนำรูปแบบกำรจัดสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้และบุคลำกรที่มีควำมชำนำญ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรเรียนรู้ในรำยวิชำเทคนิคทำงห้องปฏิบัติกำรทดสอบเครื่องสำอำงและเครื่องมือแพทย์
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. กำรจัดทำ Core content เป้ำหมำยและตัวชี้วัดของรำยวิชำ
1.1 จัดทำ Core content เป้ำหมำยและตัวชี้วัด โดยกำรประชุมร่วมกันระหว่ำง
อำจำรย์ผู้สอนกับบรรณำรักษ์และนักเอกสำรสนเทศของสำนักหอสมุด
1.2 กำรแบ่งกลุ่มตำมควำมสมัครใจของนิสิตและมอบหมำยบรรณำรักษ์/
นักเอกสำรสนเทศเป็นผู้รับผิดชอบประจำกลุ่ม
1.3 ชี้แจง Core content เป้ำหมำยและตัวชี้วัดให้นิสิตทรำบและมอบหมำยให้
นิสิตทำ Mind map เพื่อแสดงถึงควำมเข้ำใจและควำมสัมพันธ์กัน
2. อบรมกำรสืบค้นข้อมูลให้กับนิสิต เพื่อหำและจัดเตรียมสำรสนเทศที่ประกอบรำยวิชำ
2.1 บรรณำรักษ์/ นักเอกสำรสนเทศ อบรมกำรสืบค้นสำรสนเทศที่ถูกต้องและ
เชื่อถือได้

2.2 จัดเตรียมสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ประกอบไปหนังสือ วำรสำร สิ่งพิมพ์ สำรสนเทศ
อื่น ๆ ทั้งที่มีอยู่ในสำนักหอสมุดและที่ได้มำจำกแหล่งอื่น ๆ ให้กับนิสิต
2.3 ให้คำอธิบำยโดยบรรณำรักษ์/ นักเอกสำรสนเทศ ประจำกลุ่ม
2.4 นิสิตประเมินผลกำรทำกิจกรรม
3. นิสิตจัดทำรำยกำรข้อมูลเชิงลึกตำมควำมสนใจของแต่ละกลุ่มและสอดคล้องกับ Core
content ของรำยวิชำ
3.1 บรรณำรักษ์/ นักเอกสำรสนเทศ ให้คำแนะนำกำรค้นคว้ำข้อมูลเชิงลึกกับนิสิต
แต่ละกลุ่ม
3.2 บรรณำรักษ์/ นักเอกสำรสนเทศ จัดหำสำรสนเทศทั้งที่มีและไม่มีในห้องสมุดตำม
ควำมต้องกำรของนิสิตแต่ละกลุ่ม
3.3 นิสิตวิเครำะห์เนื้อหำ (Content analysis) และจัดทำเป็นฐำนข้อมูลที่แสดง
ควำมเข้ำใจในเนื้อหำที่กำหนดตลอดจนกำรนำเสนอองค์ควำมรู้ที่ได้รับ โดยได้รับคำแนะนำอย่ำง
ใกล้ชิดจำกบรรณำรักษ์/ นักเอกสำรสนเทศประจำกลุ่ม
4. ประเมินองค์ควำมรู้ที่ได้ของนิสิตแต่ละกลุ่ม โดยอำจำรย์ผู้สอน
4.1 ประเมินควำมเหมำะสมของสำรสนเทศที่นิสิตได้รับในแต่ละกลุ่ม
4.2 วิเครำะห์ควำมสอดคล้องขององค์ควำมรู้ที่ได้รับกับ Core content ของรำยวิชำ
5. ประเมินประสิทธิผลกำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ที่กำหนดและประเมิน
รำยวิชำ
6. วิเครำะห์ สรุปผลและจัดทำรำยงำนกำรวิจัย
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
1. กำรจัดทำ Core content เป้ำหมำยและตัวชี้วัดของรำยวิชำ มคอ.3 ของรำยวิชำ
เทคนิคทำงห้องปฏิบัติกำรทดสอบเครื่องสำอำงและเครื่องมือแพทย์ (Laboratory quality
techniques in cosmetics and medical device) รหัสวิชำ 266483 จำนวนหน่วยกิต 3 (1-6-5)
ภำควิชำจุลชีววิทยำและปรสิตวิทยำ คณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ มหำวิทยำลัยนเรศวร เป็นรำยวิชำ
เลือกในหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำจุลชีววิทยำ มีจุดมุ่งหมำยของรำยวิชำเพื่อให้นิสิตมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในพระรำชบัญญัติเครื่องสำอำง ระบบเครื่องสำอำงตำมมำตรฐำนสำกล พระรำชบัญญัติ
เครื่องมือแพทย์ ระบบคุณภำพเครื่องมือแพทย์ตำมมำตรฐำนสำกล กำรควบคุมคุณภำพ
ห้องปฏิบัติกำรทดสอบคุณภำพเครื่องสำอำงและเครื่องมือแพทย์ วิธีกำรทดสอบคุณภำพทำงด้ำน
จุลชีววิทยำและเคมีตำมมำตรฐำนสำกลและกำรประกันคุณภำพผลกำรทดสอบ ภำยหลังจำกชี้แจง
เป้ำหมำย และตัวชี้วัดตำม Curriculum mapping ของรำยวิชำให้กับนิสิตและบรรณำรักษ์ ได้
มอบหมำยให้นิสิตแสดงควำมเชื่อมโยงของ Core content ในรำยวิชำ (ภำพที่ 2 ) เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในกำรสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศต่อไป

ภำพที่ 2 ควำมเชื่อมโยงของ Core content ของรำยวิชำ 266483
ในปีกำรศึกษำ 1/ 2561 มีจำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำจำนวน 23 คน
แบ่งเป็น 5 กลุ่มตำมควำมสมัครใจ และมอบหมำยให้มีบรรณำรักษ์ประจำกลุ่ม ๆ ละ 1 คน (ภำพที่ 3)

ภำพที่ 3 นิสิตในแต่ละกลุ่มและบรรณำรักษ์ประจำกลุ่ม
2. อบรมกำรสืบค้นข้อมูลให้กับนิสิต เพื่อหำและจัดเตรียมสำรสนเทศที่ประกอบรำยวิชำ
จัดกิจกรรมครั้งที่ 1 อบรมกำรสืบค้นข้อมูล กำรเตรียม Keyword เพื่อค้นข้อมูลให้ตรงกับที่ต้องกำร
แนะนำฐำนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 27 สิงหำคม พ.ศ. 2561)
3. นิสิตจัดทำรำยกำรข้อมูลเชิงลึกตำมควำมสนใจของแต่ละกลุ่มและสอดคล้องกับ Core
content ของรำยวิชำ
3.1 พบพี่บรรณำรักษ์ประจำกลุ่มเพื่อสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (วันที่ 29 กันยำยน
พ.ศ. 2561) นิสิตต้องกำรข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมำยเครื่องสำอำงและสำรเคมีที่ควบคุม กำรใช้โปรแกรม
Google site และ EndNote
3.2 พบพี่บรรณำรักษ์ประจำกลุ่มเพื่อสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 (วันที่ 3 ตุลำคม
พ.ศ. 2561) จัดกิจกรรมอบรมกำรใช้งำน Google site และ Endnote

4. ประเมินองค์ควำมรู้ที่ได้ของนิสิตแต่ละกลุ่ม โดยอำจำรย์ผู้สอนอำจำรย์ผู้สอนได้
ประเมินองค์ควำมรู้ที่นิสิตได้รับจำกข้อมูลที่อยู่ในฐำนข้อมูลออนไลน์ของนิสิตแต่ละกลุ่ม และ
ประเมินผลควำมรู้ควำมเข้ำใจตำมตัวชี้วัดที่กำหนดจำกกำรนำเสนอผลงำน กำรตอบคำถำมและ
กำรทำข้อสอบ ผลประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมำก และเมื่อวิเครำะห์ควำมสอดคล้องขององค์
ควำมรู้ที่นิสิตได้รับกับ Core content ของรำยวิชำ พบว่ำมีควำมสอดคล้องกันและครอบคลุมทุก
เนื้อหำที่กำหนด มีประเด็นเพิ่มเติมคือกำรเลือกใช้สำรสนเทศที่มีควำมน่ำเชื่อถือให้มำกขึ้น
กลุ่ม 1

กลุ่ม 2

กลุ่ม 3

กลุ่ม 4

กลุ่ม 5

5. ประเมินประสิทธิผลกำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ในรำยวิชำและประเมิน
รำยวิชำ ประสิทธิผลกำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ทั้ง 5 ด้ำนของรำยวิชำ 266483 ได้แก่ 1)
ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม เน้นกำรมีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง วิชำชีพและสังคม 2) ด้ำนควำมรู้ เน้นมี
ควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำร/ ทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหำสำขำวิชำจุลชีววิทยำอย่ำง
กว้ำงขวำงและเป็นระบบและตระหนักรู้หลักกำรและทฤษฎีในองค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้อง 3) ด้ำนทักษะ
ปัญญำ เน้นสำมำรถระบุ รวบรวม และประเมินควำมน่ำเชื่อถือของแหล่งข้อมูลเพื่อกำรสืบค้น
ข้อเท็จจริงและแหล่งที่มำของปัญหำและสำมำรถวิเครำะห์ สรุปเป็นประเด็นต่ำง ๆ ได้ 4) ด้ำนทักษะ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ เน้นมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยอมรับควำมคิดเห็นที่
แตกต่ำงจำกผู้อื่น 5) ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
เน้นสำมำรถใช้ควำมรู้ทำงด้ำนคณิตศำสตร์และสถิติ ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรแปลผลและกำร
นำเสนอได้อย่ำงเหมำะสม พบว่ำกำรเรียนรู้โดยผ่ำนกิจกรรมต่ำง ๆ จำกบรรณำรักษ์ของสำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยนเรศวร บรรลุผลกำรเรียนรู้แต่ละด้ำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล นอกจำกนั้น
ยังพบว่ำผลประเมินตนเองของนิสิตเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (ทส.0010 จุลชีววิทยำ) ใน
มำตรฐำนทั้ง 5 ด้ำน มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี สำหรับผลประเมินรำยวิชำโดยระบบงำนบริกำร
มหำวิทยำลัยนเรศวรทั้ง 4 ด้ำน ได้แก่ ประเมินคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนบรรยำย และ
ด้ำนปฏิบัติกำร ประเมินสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ในระดับคณะและมหำวิทยำลัย มีค่ำเฉลี่ยมำกกว่ำ 3.5
6. วิเครำะห์ สรุปผลกำรวิจัย กำรพัฒนำรูปแบบกำรสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน
รำยวิชำเทคนิคทำงห้องปฏิบัติกำรทดสอบเครื่องสำอำงและเครื่องมือแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร
เรียนรู้ ได้หลักคิดมำจำกงำนวิจัยที่อ้ำงอิงไปเบื้องต้น ผลลัพธ์กำรเรียนรู้/ มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้
(Learning outcome) จะเกิดขึ้นได้นั้นต้องมีกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงผู้สอน บรรณำรักษ์และผู้เรียน
จึงได้กำหนดให้มีกิจกรรมต่ำง ๆ ได้แก่
6.1 กำรจัดทำ Core content เป้ำหมำยและตัวชี้วัดของรำยวิชำตลอดจนภำพที่แสดง
ควำมเชื่อมโยงกัน ซึ่งทั้งผู้สอน บรรณำรักษ์และนิสิตต้องเข้ำใจให้ตรงกัน Core content คือแก่นแท้

ของเนื้อหำของรำยวิชำที่ผู้เรียนต้องเข้ำใจ อธิบำยได้ และสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในอนำคต Core
content ของวิชำจึงเป็นเป้ำหมำยในกำรแสวงหำควำมรู้
6.2 กำรอบรมกำรสืบค้นข้อมูลให้กับนิสิต เพื่อหำและจัดเตรียมสำรสนเทศที่ประกอบ
รำยวิชำเบื้องต้น ในขั้นตอนนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีกำรสืบค้นข้อมูล กำรคัดเลือกสำรสนเทศที่
เหมำะสม กำรมีปฏิสัมพันธ์กับบรรณำรักษ์ กำรมีเป้ำหมำยที่ชัดเจนในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง
และกำรทำงำนเป็นทีม เป็นขั้นตอนเริ่มสร้ำงควำมผูกพันกับบรรณำรักษ์และสำนักหอสมุด
6.3 นิสิตจัดทำรำยกำรข้อมูลเชิงลึกตำมควำมสนใจของแต่ละกลุ่มและสอดคล้องกับ
Core content ของรำยวิชำ ใช้หลักกำรของกำรวิจัยเพื่อให้ผู้เรียนได้แสวงหำคำตอบในสิ่งที่สนใจ
โดยได้รับกำรช่วยเหลือจำกบรรณำรักษ์ ให้คำแนะนำกำรค้นคว้ำข้อมูลเชิงลึกกับนิสิตแต่ละกลุ่ม
ตลอดจนกำรจัดหำสำรสนเทศทั้งที่มีและไม่มีในห้องสมุดตำมควำมต้องกำรของนิสิตแต่ละกลุ่ม
จำกนั้นนิสิตจะต้องวิเครำะห์เนื้อหำ (Content analysis) และจัดทำเป็นฐำนข้อมูลที่แสดงควำมเข้ำใจ
ในเนื้อหำที่กำหนดตลอดจนกำรนำเสนอองค์ควำมรู้ที่ได้รับ โดยได้รับคำแนะนำอย่ำงใกล้ชิดจำก
บรรณำรักษ์/ นักเอกสำรสนเทศประจำกลุ่ม ในขั้นตอนนี้นิสิตจะได้รับควำมรู้ด้ำนกำรวิเครำะห์และ
สังเครำะห์เนื้อหำวิชำกำรเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ ตลอดจนได้ทักษะของกำรวิจัยและกำรใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในกำรจัดกำรข้อมูล เช่น กำรจัดโปรแกรมบรรณำนุกรมด้วย Endnote และกำร
สร้ำงเวบเพจด้วย Google sites และพบว่ำนิสิตกับบรรณำรักษ์มีควำมผูกพันกันมำกขึ้น มีกำรพบปะ
และช่วยเหลือกันมำกขึ้นทั้งแบบเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร
6.4 ประเมินองค์ควำมรู้ที่ได้ของนิสิตแต่ละกลุ่ม โดยอำจำรย์ผู้สอนประเมินจำก
ฐำนข้อมูล เวบเพจ หรือ เวบไซต์ ซึ่งสำมำรถประเมินได้ว่ำข้อมูลมีควำมสมบูรณ์สอดคล้องกับ Core
content และจุดประสงค์ของรำยวิชำ มีกำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศที่ทันสมัย ถูกต้องเชื่อถือได้ และนิสิต
สำมำรถใช้ประโยชน์จำกผลงำนของตนเองได้ในอนำคต และข้อมูลดังกล่ำวนี้หำกได้รับกำรประเมิน
จำกผู้เชี่ยวชำญคนอื่นๆ และมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงจะเป็นประโยชน์ทำงวิชำกำรมำกยิ่งขึ้น
6.5 ประเมินประสิทธิผลกำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ในรำยวิชำและประเมิน
รำยวิชำ เป็นกำรประเมินตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติและประเมินตำม
ตัวชี้วัดกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของคณะและมหำวิทยำลัย พบว่ำกำรเรียนกำรสอนด้วยวิธี
ดังกล่ำวทำให้ผู้เรียนมีประสิทธิผลกำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ทั้ง 5 ด้ำนของรำยวิชำ สิ่งที่
ได้เพิ่มเติมคือควำมผูกพันของนิสิตต่อสำนักหอสมุดและมหำวิทยำลัย และสำนักหอสมุดมหำวิทยำลัย
นเรศวรได้ริเริ่มกำรบริกำรสนับสนุนกำรกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำที่ชัดเจน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน
กำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรเพื่อผลลัพธ์กำรเรียนรู้ทีมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น
จำกกำรดำเนินกำรในขั้นตอน 1-3 ซึ่งเป็นกำรจัดทรัพยำกรที่เกี่ยวข้องกับกำรเรียนรู้ที่มี
ควำมน่ำเชื่อถือและสอดคล้องกับ Core content ของรำยวิชำตลอดจนกำรแนะนำวิธีวิเครำะห์และ
สังเครำะห์ควำมรู้ให้กับผู้เรียนตลอดเวลำส่งผลให้กำรเรียนรู้ของผู้เรียนมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
จึงสอดคล้องกับสมมติฐำนที่ตั้งไว้

สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
สรุปผลการวิจัย
กำรพัฒนำรูปแบบกำรสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำเทคนิคทำง
ห้องปฏิบัติกำรทดสอบเครื่องสำอำงและเครื่องมือแพทย์ 266483 เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรเรียนรู้
จำกกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงผู้สอน บรรณำรักษ์และผู้เรียน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ กำรทำ
ควำมเข้ำใจ Core content เป้ำหมำยและตัวชี้วัดของรำยวิชำและกำหนดเป็นเป้ำประสงค์ในกำร
แสวงหำควำมรู้ร่วมกัน กำรอบรมกำรสืบค้นข้อมูลให้กับนิสิตเบื้องต้น นิสิตจัดทำรำยกำรข้อมูลเชิงลึก
และแสวงหำคำตอบโดยกำรช่วยเหลือจำกบรรณำรักษ์และวิเครำะห์สังเครำะห์เนื้อหำเพื่อให้ได้องค์
ควำมรู้ใหม่ตลอดจนกำรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในกำรจัดกำรข้อมูล ขั้นตอนสุดท้ำยเป็นกำรประเมิน
องค์ควำมรู้ที่ได้รับและประเมินประสิทธิผลกำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
โดยรูปแบบดังกล่ำวทำให้ผู้เรียนมีประสิทธิผลกำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ทั้ง 5 ด้ำนของ
รำยวิชำ และได้ควำมผูกพันของนิสิตต่อสำนักหอสมุดและมหำวิทยำลัย ตลอดจนได้กำรบริกำร
สนับสนุนกำรกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำที่ชัดเจนทั้งทำงด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและทรัพยำกร
บุคคลเพื่อผลลัพธ์กำรเรียนรู้ทีมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น
การนาไปใช้ประโยชน์
1. ได้รูปแบบกำรสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรเรียนรู้
2. สำมำรถนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรเรียนรู้
ไปใช้กับรำยวิชำอื่น ๆ
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