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บทคัดย่อ
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยนเรศวร ได้ออกให้บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน โดยให้บริกำร
กับห้องสมุดของโรงเรียน ห้องสมุดของวัด และห้องสมุดของทัณฑสถำนหญิง ประกอบไปด้วย
กำรให้คำปรึกษำในกำรจัดห้องสมุด กำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนกำรจัดห้องสมุด กำรจัดหมวดหมู่
ทรัพยำกรสำรสนเทศ กำรนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติเข้ำไปใช้ในกำรจัดเก็บและสืบค้นภำยใน
ห้องสมุดรวมไปถึงกำรนำร่องจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนเพื่อต่อยอดให้หน่วยงำนจัดกิจกรรมต่อไป
จำกควำมหลำกหลำยทำงด้ำนหน่วยงำนที่ออกให้บริกำรอีกทั้งบุคลำกรและงบประมำณที่มีอยู่
อย่ำงจำกัด ทำให้สำนักหอสมุดต้องศึกษำข้อมูลแต่ละพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมให้เข้ำกับหน่วยงำน
โดยหลังจำกออกไปจัดกิจกรรมให้แล้วจะมีกำรออกไปติดตำมผล ซึ่งจำกปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน
ผลกำรดำเนินงำน พบว่ำ มีควำมก้ำวหน้ำในแต่ละหน่วย บุคลำกรมีควำมรู้ในกำรจัดห้องสมุด
มีกำรบันทึกข้อมูลลงในระบบ มีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนอย่ำงต่อเนื่อง ประโยชน์ที่ได้รับ
ไม่เพียงแต่หน่วยงำนที่ออกไปจัดกิจกรรมเท่ำนั้น บุคลำกรของสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยนเรศวร
ก็ยังได้รับกำรฝึกทักษะประสบกำรณ์วิชำชีพอีกด้วย

คาสาคัญ:
บริกำรวิชำกำร, ห้องสมุดโรงเรียน, ห้องสมุดทัณฑสถำนหญิง, ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

Abstract
Naresuan University Library provides services to schools, temples, and
woman correctional Institution libraries. Naresuan University Library has consulted
with the school library. The services included training in book classification and
implementing an automated library system as well as introducing activities to
promote reading.

Due to variation of the libraries and limitation of staff and budget, Naresuan
University Library had to analyze each library in detail in order to suitably provide
services to the libraries. Follow-up was performed after each activity since 2014.
The results show that there are progresses in all enrolled libraries. Staff are capable
of library management and importing data into the library system. Reading promoting
activities are continuously organized. The services of the Naresuan University Library
are beneficial not only to trainee libraries, but also to our staff in improving their
professional skills.
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บทนา
สำนักหอสมุด เป็นหน่วยงำนบริกำรสำรสนเทศ ที่มีภำรกิจหลักในกำรให้บริกำรแก่นิสิต
อำจำรย์ บุคลำกรของมหำวิทยำลัย แต่ด้วยภำรกิจหลักของมหำวิทยำลัยที่ส่งเสริมกำรให้บริกำรแก่
ชุมชนในพื้นที่ สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยนเรศวร จึงมีพันธกิจในกำรให้บริกำรแก่ชุมชนภำยนอก
สถำบันกำรศึกษำ อันได้แก่ โรงเรียน วัด และหน่วยงำนต่ำง ๆ ซึ่งจำกสถิติกำรเข้ำใช้บริกำรของ
ห้องสมุด พบว่ำ นักเรียน นักศึกษำจำกสถำบันอื่นใกล้เคียง รวมทั้งประชำชนทั่วไป นิยมมำใช้บริกำร
ในช่วงวันหยุด ด้วยควำมพร้อมทำงด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ และบุคลำกรวิชำชีพที่มีควำมเชี่ยวชำญ
ในด้ำนกำรจัดกำรสำรสนเทศ ตั้งแต่กำรเตรียมทรัพยำกรสำรสนเทศทำงเทคนิคก่อนออกให้บริกำร
กำรจัดระบบห้องสมุดโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้มำตรฐำน ภำยใต้มำตรฐำนด้ำนสำรสนเทศ
ที่เป็นสำกล จึงมีหน่วยงำนจำกสถำบันกำรศึกษำทั้งระดับประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ โรงเรียน
ขยำยโอกำส และหน่วยงำนของรัฐอื่น ๆ ขอควำมอนุเครำะห์ขอควำมช่วยเหลือในด้ำนกำรจัดกำร
ห้องสมุด กำรให้ควำมรู้เรื่องห้องสมุด และเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องมำกขึ้นในช่วง 4-5 ปีที่ผ่ำนมำ
สำนักหอสมุด จึงได้ริเริ่มดำเนินโครงกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมที่ตอบสนองควำมต้องกำรของ
ชุมชนและสังคมในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง โดยบรรจุไว้ในแผนปฎิบัติงำน
ประจำปีมำอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน และยังเป็นโอกำสอันดีที่จะได้สนับสนุนให้
บุคลำกรได้มีโอกำสและพัฒนำประสบกำรณ์ด้ำนวิชำชีพของตนเองอีกทำงหนึ่งด้วย อย่ำงไรก็ตำม
จำกประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำพบว่ำ แหล่งรับบริกำรส่วนใหญ่ขำดกำรดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบของหน่วยงำนไม่มีกำรสำนต่อและส่งต่องำน ทำให้ปัญหำไม่ได้รับกำรแก้ไข ดังนั้น
สำนักหอสมุดจึงได้เพิ่มขั้นตอนของกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนไว้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมด้วย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บริกำรวิชำกำรและวิชำชีพเกี่ยวกับกำรควำมรู้ในกำรดำเนินงำนและบริกำร
ห้องสมุดแก่โรงเรียน สถำบันกำรศึกษำ หน่วยงำนและชุมชน

2. เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมให้บุคลำกรได้มีโอกำสเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ทำงวิชำชีพ
ของตนเองอย่ำงต่อเนื่อง

การดาเนินงาน
เริ่มต้น
รับเรื่องจำกหน่วยงำน
ไม่ตรงตำมเกณฑ์

เตรียมพร้อมให้ตรง
เกณฑ์
ไม่พร้อม

พร้อม

ประสำนงำนและ
สำรวจพื้นที่
ตรงตำมเกณฑ์
ขออนุมัติจัดกิจกรรม
ประชุมวำงแผน
ทีมงำน
จัดกิจกรรม
ประเมินผล
ติดตำมผล
จบกำรทำงำน

ภำพที่ 1 ขั้นตอนกำรดำเนินกำรบริกำรวิชำกำร

เกณฑ์ในการคัดเลือกหน่วยงาน
1. มีบุคลำกรผู้รับผิดชอบห้องสมุดที่มีควำมกระตือรือร้น มุ่งมั่นที่จะดำเนินกำร
2. ควำมพร้อมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (กรณีที่ต้องกำรระบบห้องสมุดอัตโนมัติ)
2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย
2.2 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติงำนและให้บริกำร
2.3 ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
2.4 เครื่องพิมพ์
2.5 เครื่องอ่ำนบำร์โค้ด
3. ผู้บริหำรโรงเรียนให้กำรสนับสนุนและส่งเสริมในกำรพัฒนำห้องสมุด
การดาเนินกิจกรรม
1. กำรอบรมให้ควำมรู้
1.1 อบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ
1.2 อบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรวิเครำะห์เลขหมู่หนังสือและมำตรฐำนกำรลงรำยกำร
หนังสือในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
1.3 อบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรเตรียมข้อมูล กำรจัดเรียงหนังสือขึ้นชั้น และ
กำรให้บริกำรยืม-คืน ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
1.4 อบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนสืบค้นข้อมูลในระบบ OPAC ของห้องสมุดอัตโนมัติ
1.5 บรรยำยเรื่องกำรจัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศและคัดเลือกเข้ำห้องสมุด
1.6 บรรยำยเรื่องกำรจัดทำสื่อประชำสัมพันธ์/ กำรจัดบอร์ด
1.7 บรรยำยให้ควำมรู้กับคุณครูและนักเรียนที่ช่วยงำนทำงด้ำนห้องสมุด
1.8 กิจกรรม Green library/ สิ่งประดิษฐ์จำกวัสดุเหลือใช้ (Reuse)

ภำพที่ 2 กำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรระบบห้องสมุดอัตโนมัติและกำรลงรำยกำร

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน

ภำพที่ 3 กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนและกำรซ่อมบำรุง
3. จัดห้องสมุด

ภำพที่ 3 กำรจัดห้องสมุดในห้องสมุดวัด

ผลการดาเนินงาน
กำรดำเนินงำนช่วงแรกเริ่มจำกกำรทีห่ น่วยงำนต่ำง ๆ ร้องขอให้ช่วยจัดห้องสมุด
ในลักษณะที่สำนักหอสมุดเป็นผู้ดำเนินกำรจัดกำรให้ทั้งหมด ทั้งกำรลงข้อมูลในระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ กำรวิเครำะห์หมวดหมู่ งำนเทคนิคตัวเล่ม และกำรนำหนังสือขึ้นชั้น เมื่อไปติดตำมผล
ปรำกฏว่ำ ขำดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง เพรำะหน่วยงำนไม่ได้มีกำรสำนต่อกิจกรรม จึงได้นำปัญหำ
มำวิเครำะห์ว่ำจะทำอย่ำงไรให้ยั่งยืนเพื่อให้หน่วยงำนสำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง จึงเป็นที่มำ
ของกำรดำเนินกำรจัดอบรม เพื่อดึงศักยภำพของบุคลำกรในหน่วยงำนที่ร้องขอ และในส่วนของ
สำนักหอสมุด หน่วยงำนได้รับควำมร่วมมือจำกบุคลำกรในทุกฝ่ำยงำนในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม ได้แก่
บรรณำรักษ์ นักเอกสำรสนเทศ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
นักประชำสัมพันธ์ ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด พนักงำนขับรถ นิสิตฝึกงำน และเพื่อให้ทุกคนสำมำรถ
ถ่ำยทอดและให้ควำมรู้ได้เช่นเดียวกัน จึงได้จัดให้มีกำรอบรมให้กับบุคลำกรสำนักหอสมุด
เพื่อเป็นกำรทบทวนและทำควำมเข้ำใจให้ตรงกันก่อนออกไปปฏิบัติงำนจริง จำกผลกำรดำเนินงำน
ตั้งแต่ปี 2557-2561 สำนักหอสมุดออกให้บริกำรจำนวน 8 สถำนที่ ประกอบด้วย โรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษำขนำดกลำง จำนวน 2 แห่ง โรงเรียนขยำยโอกำส 2 แห่ง โรงเรียนระดับประถม
ศึกษำ 1 แห่ง ห้องสมุดวัด 2 แห่ง และทัณฑสถำนหญิง 1 แห่ง ได้มีกำรสำรวจพื้นที่ จัดกิจกรรมและ
ติดตำมผล รวมทั้งสิ้น 23 ครั้ง มีกำรนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OBECLib
ไปติดตั้งและอบรมกำรใช้งำนทั้งสิ้น 5 แห่ง ประกอบไปด้วยโรงเรียน 3 แห่ง และ ห้องสมุดวัด 2 แห่ง
ความแตกต่างในการดาเนินงานแต่ละหน่วยงาน
1. วัด โรงเรียนหลวงพ่อเพชร จ.พิจิตร เป็นสถำนที่เริ่มออกให้บริกำรวิชำกำรเป็นแห่งแรก
และอยู่ต่ำงจังหวัด เนื่องจำกทำงวัดได้อำคำรหลังใหม่ กำรจัดห้องสมุดในโรงเรียนวัดจึงต้องเริ่มตั้งแต่
กำรวำงผังสถำนที่ในห้อง งำนเทคนิคกำรเตรียมตัวเล่ม และกำรลงทะเบียนหนังสือ ซึ่งปัญหำที่พบคือ
บุคลำกรที่ทำงำนในห้องสมุด มีเพียง 1 คน เท่ำนั้น และยังมีภำรกิจอื่น ๆ ทำให้ไม่สำมำรถทำได้
ต่อเนื่อง กำรดำเนินกำรจึงเน้นไปที่กำรช่วยจัดระบบและลงรำยกำร ซึ่งทำได้เพียงบำงส่วนเท่ำนั้น
เนื่องจำกมีเวลำจำกัด จึงเป็นที่มำของกำรกำหนดเกณฑ์ในกำรออกหน่วยให้บริกำร หลังจำกนั้น
ก็ได้รับขอควำมอนุเครำะห์ให้ช่วยจัดห้องสมุดในวัดอีกครั้ง จึงได้กำหนดว่ำต้องมีบุคลำกรมำกกว่ำ
1 คนที่จะมำช่วยในกำรดำเนินงำนห้องสมุด วัดจึงได้รับจิตอำสำมำช่วยเรียนรู้กำรลงรำยกำรในระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ ทำให้ห้องสมุดมีควำมก้ำวหน้ำมำกยิ่งขึ้น
2. โรงเรียน จำกกำรให้บริกำรวิชำกำรนั้น มีโรงเรียนที่ร้องขอจำนวน 3 โรงเรียน
ประกอบด้วย โรงเรียนบ้ำนหินประกำย จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นโรงเรียนขยำยโอกำส และโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษำ 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเนินมะปรำงวิทยศึกษำ จังหวัดพิษณุโลก และโรงเรียน
พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยปัญหำที่พบส่วนใหญ่คือ ครูผู้รับผิดชอบห้องสมุดไม่ได้มีควำมรู้เกี่ยวกับ
ห้องสมุดแต่เป็นครูจำกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยซึง่ ได้รับมอบหมำยให้ดูแลห้องสมุด ซึ่งโดยปกติ
จะมีภำรกิจหลักในกำรเรียนกำรสอน แต่ได้รับกำรผลักดันจำกผู้บริหำรให้ขับเคลื่อนห้องสมุดให้เป็น
ห้องสมุดมีชีวิต สำนักหอสมุดจึงได้ออกแบบกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนเข้ำมำมีส่วนร่วม รวมถึงครู
อำจำรย์ ที่อยู่ในโรงเรียนคนอื่น ๆ ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในงำนห้องสมุด เพื่อให้มีกำรหมุนเวียน
งำนกัน จึงขอทุกคนให้เข้ำร่วมกำรอบรมทั้งหมด

นอกจำกนั้น ทำงโรงเรียนอยำกให้มีกำรอบรมยุวบรรณำรักษ์ให้ได้รับควำมรู้เกี่ยวกับกำรดำเนินงำน
ห้องสมุด ทั้งกำรลงรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ งำนเทคนิคตัวเล่ม งำนบริกำรห้องสมุดและ
กำรใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (OBECLib) หลังจำก
ทำงสำนักหอสมุดได้ไปอบรมให้แล้วนั้น ทำงโรงเรียนก็มีควำมคืบหน้ำในกำรดำเนินงำนต่ำง ๆ
มีกำรลงทะเบียนเพิ่มขึ้น มีกิจกรรมที่หลำกหลำย และนักเรียนเข้ำใช้ห้องสมุดและร่วมกิจกรรมของ
ห้องสมุดมำกขึ้น
3. ทัณฑสถำนหญิง จ.พิษณุโลก ได้ขอควำมอนุเครำะห์มำยังสำนักหอสมุดให้ช่วยอบรม
ผู้ต้องขังหญิง เพื่อเตรียมช่วยงำนในห้องสมุด ในแนวทำงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร งำนเทคนิคห้องสมุด
กำรจัดหมวดหมู่ห้องสมุด กำรให้บริกำรในห้องสมุด กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน และกำรซ่อม
บำรุงรักษำหนังสือ เมื่อผู้ต้องขังได้รับควำมรู้แล้วสำมำรถหมุนเวียนกันมำปฏิบัติงำนได้ ทำให้กำรลง
รำยกำร กำรจัดหมวดหมู่เป็นอย่ำงรวดเร็วและก้ำวหน้ำขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งผู้ต้องขังได้รับกำรคัดเลือก
ให้มำเข้ำร่วมกิจกรรมอบรมนั้นเป็นผู้ต้องขังชั้นดี ที่มีควำมมุ่งอยำกเรียนรู้ ทำให้ผู้เข้ำร่วมกระตือรือร้น
สนใจในกำรอบรม
กำรติดตำมผล
สำนักหอสมุดให้ควำมสำคัญกับกำรดำเนินงำนหลังจำกกำรไปจัดกิจกรรม จึงได้มี
กำรติดตำมผลในทุกสถำนที่ที่ได้ไปจัดกิจกรรม หลังจำกมีกำรปรับเกณฑ์ในกำรออกหน่วยให้บริกำร
วิชำกำร พบว่ำ กำรดำเนินงำนของห้องสมุดมีกำรดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ
ดังจะเห็นได้จำก สถิติกำรเข้ำใช้บริกำรที่เพิ่มขึ้น รวมถึงสถิติกำรลงรำยกำรในระบบ และกำรจัด
กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน อีกทั้งกำรไปติดตำมผลยังทำให้หน่วยรับบริกำรรู้สึกว่ำได้รับดูแล และมี
ที่ปรึกษำเมื่อพบปัญหำในกำรปฏิบัติงำนห้องสมุด
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยช์
สรุปผล อภิปรายผล
จำกกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนพบว่ำ
1. หน่วยรับบริกำรมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องจำกกำรได้รับควำมรู้ในกำรเข้ำร่วมอบรม
2. ครูและผู้บริหำรโรงเรียน หรือหน่วยงำนต้นสังกัดมีควำมพึงพอใจ และต้องกำรให้จัด
กิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง
3. ผู้เข้ำร่วมอบรม มีควำมสนุกสนำนในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
4. บุคลำกรผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมสุขในกำรปฏิบัติงำนในแต่ละครั้ง
5. เกิดควำมร่วมมือในกลุ่มห้องสมุดที่เข้ำร่วม สำมำรถต่อยอดไปสู่ควำมร่วมมือระหว่ำง
ห้องสมุดระดับโรงเรียนในกำรใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน ร่วมกัน
6. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำแต่ละแห่ง ได้รับควำมรู้และทักษะกำรจัดห้องสมุดและ
ควำมรู้เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ตำรำงที่ 1 สรุปกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรเข้ำร่วมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร ในปีงบประมำณ
2558-2561
รายการประเมิน
1. รูปแบบกำรจัดกิจกรรมของ
สำนักหอสมุด
2. เอกสำรประกอบ/ วัสดุอุปกรณ์
มีเพียงพอต่อกำรใช้งำน
3. บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถ
ในกำรให้บริกำร
4. ระยะเวลำในกำรจัดกิจกรรม/
โครงกำร
5. ควำมต้องกำรให้จัดกิจกรรม/
โครงกำรในลักษณะนี้อีก
6. ประโยชน์ที่ได้รับในกำรจัด
กิจกรรม/ โครงกำร
รวมเฉลี่ย

ปีงบ 2561 ปีงบ 2560 ปีงบ 2559 ปีงบ 2558 รวมเฉลี่ย ระดับ
4.74

4.70

4.85

4.61

4.72

ดีมาก

4.62

4.65

4.85

4.83

4.74

ดีมาก

4.89

4.62

4.88

4.75

4.78

ดีมาก

4.12

4.11

4.69

4.25

4.29

ดี

4.80

4.45

4.77

4.79

4.70

ดีมาก

4.86

4.78

4.81

4.77

4.80

ดีมาก

4.67

4.55

4.81

4.67

4.68

ดีมาก

ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมอบรมเชิงปฏิบัติกำร ในปีงบประมำณ 25582561 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2561 พบว่ำ กำรจัดกิจกรรมในภำพรวม แยกตำมรำยข้อ ผู้ร่วมกิจกรรม
มีควำมพึงพอใจในด้ำนประโยชน์ที่ได้รับในกำรจัดกิจกรรมมำกที่สุด โดยมีค่ำเฉลี่ย 4.80 รองลงมำคือ
บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร ค่ำเฉลี่ย 4.78
ส่วนข้อที่มีควำมพึงพอใจน้อยที่สุด คือระยะเวลำในกำรจัดกิจกรรม ค่ำเฉลี่ย 4.29 อยู่ใน
ระดับมำก ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจรวมทุกหัวข้อมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.68 อยู่ในระดับ มำกที่สุด
ตำรำงที่ 2 สรุปกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
ในปีงบประมำณ 2558-2561
รายการประเมิน
1. รูปแบบกำรติดตำมของ
สำนักหอสมุด
2. บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถใน
กำรให้บริกำร

ปีงบ 2561 ปีงบ 2560 ปีงบ 2559 ปีงบ 2558 รวมเฉลี่ย ระดับ
4.53

5.00

5.00

5.00

4.88 มากที่สุด

4.57

5.00

5.00

5.00

4.89 มากที่สุด

ตำรำงที่ 2 (ต่อ)
รายการประเมิน

ปีงบ 2561 ปีงบ 2560 ปีงบ 2559 ปีงบ 2558 รวมเฉลี่ย ระดับ

3. ระยะเวลำในกำรติดตำม
4. ควำมต้องกำรให้มีกำรติดตำมเป็น
ประจำทุกปี
5. ประโยชน์ที่ได้รับในกำรกำร
ติดตำมกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม

4.37
4.73

4.67
4.83

5.00
5.00

5.00
5.00

4.76
4.89

มากที่สุด
มากที่สุด

4.73

5.00

5.00

5.00

4.93

มากที่สุด

รวมเฉลี่ย

4.59

4.90

5.00

5.00

4.87

มากที่สุด

ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรติดตำมผลกำรบริกำรวิชำกำรแก่งคม ในปีงบประมำณ
2558-2561 แยกตำมรำยข้อ ผู้ประเมินหัวข้อประโยชน์ที่ได้รับในกำรจัดกิจกรรมมำกที่สุด โดยมี
ค่ำเฉลี่ย 4.93 อยู่ในระดับมำกที่สุด รองลงมำคือ บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร
และควำมต้องกำรให้มีกำรติดตำมเป็นประจำทุกปี มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกันคือ 4.89 อยู่ในระดับมำกที่สุด
ส่วนข้อที่มีควำมพึงพอใจน้อยที่สุด คือระยะเวลำในกำรติดตำม มีค่ำเฉลี่ย 4.76 อยู่ในระดับมำกที่สุด
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจรวมทุกหัวข้อมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.87 อยู่ในระดับ มำกที่สุด
ข้อเสนอแนะ
ในกำรจัดกิจกรรมบริกำรวิชำกำรในครั้งต่อไป หน่วยงำนที่เคยได้รับกำรจัดอบรม
หำกต้องกำรให้ช่วยอบรมเพิ่มเติม จะต้องมีหน่วยงำนในเครือข่ำยมำเข้ำร่วมเพื่อให้เกิดกำรขยำย
เครือข่ำย และเกิดควำมร่วมมือในกำรร่วมกันแก้ปัญหำและเป็นที่ปรึกษำเพื่อให้เกิดควำมยั่งยืน
ในชุมชนต่อไป
ประโยชน์ที่ได้รับ
จำกผลกำรดำเนินงำนของโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมของสำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยนเรศวร ตั้งแต่เริ่มดำเนินงำนจนถึงปัจจุบัน ได้ช่วยให้หน่วยงำนต่ำง ๆ ที่ร่วมโครงกำร
ได้รับควำมรู้ ประโยชน์ ในกำรปฏิบัติงำนในห้องสมุด จำกห้องสมุดที่มีสภำพไม่พร้อมทั้งอุปกรณ์ และ
บุคลำกร เมื่อเริ่มเข้ำร่วมโครงกำรกับสำนักหอสมุด ทำให้ห้องสมุดบำงแห่ง มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
จนได้รับรำงวัลดีเด่น และยังมีส่วนช่วยให้เกิดควำมร่วมมือกันเกิดเป็นเครือข่ำยควำมร่วมมือในชุมชน
ของตนเองหรือโรงเรียนใกล้เคียงในเขตพื้นที่ อีกทั้งบุคลำกรของสำนักหอสมุด ได้พัฒนำตัวเองใน
ด้ำนควำมรู้ที่เสริมสร้ำงประสบกำรณ์ทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง
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