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คู่มือการปฏิบัติงาน
กระบ นการบริการ ิชาการและฝึก บรม
านั ก ิ ทยบริ ก ารและเทคโนโลยี าร นเท ได้แบ่งกิ จ กรรมการใ ้ บริการ ิช าการและ
ฝึก บรม ได้แก่ กิจกรรมบริการ ิชาการแก่ ังคม และกิจกรรม ่งเ ริมการใช้ านัก ิทยบริการและ
เทคโนโลยี าร นเท
1. ัตถุประ งค์
กิจกรรมการใ ้บริการ ิชาการแก่ ังคม
1.1 เพื่ ใ ้ านั ก ิ ทยบริการและเทคโนโลยี าร นเท มี ขั้นต นการปฏิบั ติงานข ง
กระบ นการบริ ก าร ิ ช าการแก่ ั ง คม และ ร้ า งมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน ย่ า งมี ป ระ ิ ท ธิ ภ าพ
เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็ น ไปตามเป้ า มาย ได้ผ ลิ ตผล รื การบริ การที่มีคุณภาพ และบรรลุ
ข้ กา นดที่ าคัญข งกระบ นการ
1.2 เพื่ เป็น ลักฐานแ ดง ิธีการทางานที่ ามารถถ่ายท ดใ ้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใ ม่
พัฒนาใ ้การทางานเป็นมื าชีพ และใช้ประก บการประเมินผลการปฏิบัติงานข งบุคลากร
1.3 เพื่ เป็ น แน ทางใ ้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในกระบ นการบริ ก าร ิ ช าการแก่ ั ง คม ามารถ
ปฏิบั ติงานได้ ย่ างมีป ระ ิ ทธิภ าพและพัฒนา มรรถนะข งบุคลากร ใ ้ ามารถจัดกิจกรรมข ง
กระบ นการบริการ ิชาการแก่ ังคม ได้ ดคล้ งกับค ามต้ งการข งชุมชนและผู้ใช้บริการ
กิจกรรม ่งเ ริมการใช้ านัก ิทยบริการและเทคโนโลยี าร นเท
1.4 เพื่ เป็นแน ทางในการจัดกิจกรรม ่งเ ริมการใช้บริการแก่ าจารย์ นัก ึก า ิ ย์เก่า
และประชาชนทั่ ไป
1.5 เพื่ แนะนาบริการต่างๆ ข ง านัก ิทยบริการและเทคโนโลยี าร นเท
1.6 เพื่ เป็นแน ทางในการจัด บรมการ ืบค้นฐานข้ มูล ิเล็กทร นิก ์ใ ้กับผู้ใช้บริการ
2. ขอบเขต
กิจกรรมการใ ้บริการ ิชาการแก่ ังคม
2.1 คู่มื การปฏิบัติงานนี้ คร บคลุ มขั้นต นการปฏิบัติงานกระบ นการบริการ ิช าการ
แก่ ังคมทั้งภายในและภายน ก โดย านัก ิทยบริการและเทคโนโลยี าร นเท มีระบบบและกลไกล
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ในการใ ้บริการโดยนาผล าร จจาก านักบริการ ิชาการและจัด ารายได้ข งม า ิทยาลัย จากการ
ลงพื้ นที่ าร จค ามต้ งการข งชุมชนที่ม า ิทยาลั ยได้ลงนามค ามร่ มมื ในการพัฒ นาชุมชน
ที่แข็มแข็ง ได้ รุปภาพร มค ามต งการการรับบริการ ิชาการเพื่ กา นดเปา มายข งการเรียนรู้
เพื่ จัดทาแผนบริการทาง ิชาการแก ังคม และจัด างบประมาณ นับ นุนใ แก านัก ิทยบริการ
และเทคโนโลยี าร นเท โดยมีการกา นดพื้นที่ เป้า มายข งโครงการใ ้ลงพื้นที่ชุมชนต้นแบบ
ม า ิทยาลัยได้ลงนามค ามร่ มมื ในการพัฒนาชุมชนที่แข็มแข็งข งแต่ละปีงบประมาณ รื แผน
ข งม า ิทยาลัย ย่างน้ ย ร้ ยละ 20 ข งโครงการทั้ง มด
2.2 านัก ิทยบริการได้มีการใ ้บริการตาม นัง ื ข ค าม นุเคราะ ์จาก น่ ยงานต่างๆ
และตามข้ เ น แนะเพิ่มเติมข งแบบประเมินค ามพึงพ ใจในการใ ้บริการ โดยพิจารณาตามลาดับ
ค าม าคัญข งงาน งบประมาณ เ ลา ถานที่ และผู้ใ ้บริการตามค ามเ มาะ ม
2.3 การใ ้บริการ ได้แก่ กิจกรรม ่งเ ริมการ ่าน การจัดระบบ ้ ง มุด จัดนิทรร การ
จั ด บรม/ ั ม นา/ประชุม เชิง ปฎิบั ติการทั้ง แบบเก็ บค่า ลงทะเบี ย นและแบบใ ้ เ ปล่ า โดยกา นด
เป้า มายข งโครงการจะต้ งมี ัด ่ นข งบุคคลภายน กต่ บุคลลภายในเป็น 80:20
2.4 กระบ นการบริการ ิชาการและฝึก บรมมีผู้รับผิดช บได้แก่ บุคลากรฝ่ายงานบริการ
บุคลากรฝ่ายงานพัฒนาทรัพยากร าร นเท บรรณารัก ์ และ บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ย ข้ งกับ งาน
บริการ ิชาการและฝึก บรม
กิจกรรม ่งเ ริมการใช้ านัก ิทยบริการและเทคโนโลยี าร นเท
2.5 การจัดกิจกรรม ่งเ ริมการใช้บริการ โดยมีการจัดกิจกรรมที่เ ริม ร้างและใ ้ค ามรู้
ผู้ใช้บริการ ได้แก่ าจารย์ นัก ึก า ิ ย์เก่า และประชาชนทั่ ไป และใ ้ผู้ใช้บริการได้มี ่ นร่ มใน
กิจกรรมนั้น
2.6 การประชา ั มพั น ธ์เ ชิง รุ ก โดยมีการด าเนิ น การจั ดท า ื่ ประชา ั ม พันธ์ ลาก ลาย
ช่ งทาง เพื่ ใ ้ผู้ใช้บริการได้รับข้ มูลข่า ารเกี่ย กับการดาเนินงานและบริการต่างๆ ข ง านัก ิทย
บริการและเทคโนโลยี าร นเท
2.7 การแนะนาการใช้บริการข ง านัก ิทยบริการและเทคโนโลยี าร นเท คื การจัด
กิจกรรมแนะนาบริการต่างๆ ที่มีใ ้บริการใน านั ก ิทยบริการและเทคโนโลยี าร นเท แก่ าจารย์
และนัก ึก าใ ม่ ร มทั้งคณะ ึก าดูงานจากภายน ก
2.8 การจัด บรมการ ืบค้นฐานข้ มูล ิเล็กทร นิก ์ใ ้กับผู้ใช้บริการ คื การจัด บรมการ
ืบค้นฐานข้ มูล ิเล็กทร นิก ์ต่างๆ ข ง านัก ิทยบริการและเทคโนโลยี าร นเท ใ ้แก่ าจารย์
และนัก ึก า
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3. คาจากัดค าม
กิจกรรมการใ ้บริการ ิชาการแก่ ังคม
การบริการ ิชาการแก ังคม มายถึง การที่ ถาบันการ ึก า ยู ในฐานะเปนที่พึ่งข งชุมชน
รื เป็นแ ลง าง ิงทาง ิชาการ รื ทา นาที่ใดๆที่มีผลต การพัฒนาชุมชนในดาน ิชาการ รื
การพัฒนาค ามรูตล ดจนช ยเ ริม รางค ามเขมแข็งข งชุมชนและมีผลก ใ เกิดการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ ดี ขึ้ น แก ชุ ม ชนในด านต างๆ และท าใ ชุ ม ชน ามารถพึ่ ง ตนเ งได ตาม ั ก ยภาพ
(ม า ิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร, 2558: น้า 5 )
การฝึ ก บรม มายถึง กระบ นการ นึ่ง ๆที่ งค์ก รจั ดขึ้ น มาเพื่ เพิ่ม พูน ค ามรู้ ทัก ะ
ค าม ามารถในการทางาน และประ บการณ์ แก่บุคลากรโดย าจจัด บรมเ ง รื ใ ้บุ คลากรไป
บรมที่ งค์กรจัดขึ้น น กจากบุคลากรจะเพิ่ม มถรรถภาพในการทางานแล้ ยังเป็นการเปลี่ยนแปลง
ทั นคติและพฤติกรรมใ ้มีลัก ณะ ันพึงประ งค์ข ง งค์กร ประโยชน์ ูง ุดข งการฝึก บรมก็คื
ผู้ที่รับการฝึก บรมนา าระที่ได้มาใช้ในการทางานนาพา งค์ กรไปแข่งขันกับ งค์กร ื่นๆ และการ
ดาเนินงานที่เจริญก้า น้า ( ร รรณ์ รียาภัย, 2554: น้า 11) ซึ่งค าม มายดังกล่า นามาใช้และ
ปรับเข้ากับการฝึก บรมที่เกี่ย กับงานบริการ ิชาการข ง านัก ิทยบริการและเทคโนโลยี ารเท
ม า ิทยาลัยราชภัฏกาแพงแพชร
การ ัมนางานบริการ ิชาการ มายถึง การประชุมเพื่ แลกเปลี่ยนค ามรู้ค ามคิดเ ็น
แ ง าข้ ตกลงด้ ย ิธีการ ภิปรายแลกเปลี่ยนค ามคิด ปรึก า ารื เพื่ าข้ รุปในเรื่ งข ง
การบริการ ิชาการภายใต้ ั ข้ ที่กา นดในเรื่ งนั้นๆ ข ง านัก ิทยบริการและเทคโนโลยี ารเท
ม า ิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
การประชุมงานบริการ ิชาการ มายถึง การที่บุคคลกลุ่ม นึ่งมาพบปะกันเพื่ ปรึก า ารื
กันตามที่นัด มาย ด้ ยจุดมุ่ง มาย ย่างใด ย่าง นึ่ง ร่ มคิด ร่ มทา รื แก้ไขปัญ า ย่างใด ย่าง
นึ่ง รื ลายๆ ย่างเพื่ ใ ้เกิดประโยชน์ร่ มกัน ( ร รรณ์ รียาภัย, 2554: น้า 2) ซึ่งเป็นการ
ประชุมที่เกี่ย กับงานบริการ ิช าการข ง านั ก ิทยบริ การและเทคโนโลยี ารเท ม า ิทยาลั ย
ราชภัฏกาแพงเพชร
ผู้ ใ ้ บ ริ ก าร มายถึ ง บุ ค ลากร รื เจ้ า น้ า ที่ แ ละผู้ ที่ เ กี่ ย ข้ งในงานบริ ก าร มี น้ า ที่
ใ ้ บ ริ ก าร ิ ช าการแก่ ั งคม ข ง านั ก ิท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ารเท ม า ิ ทยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร
ผู้รับบริการ มายถึง ผู้รับบริการทั้งภายในและภายน ก ถาบัน
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กิจกรรม ่งเ ริมการใช้ านัก ิทยบริการและเทคโนโลยี าร นเท
การ ่งเ ริมการใช้บริการ มายถึง การดาเนินงานจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่ ใ ้ค ามรู้ในการ
ค้น าและเข้าถึงทรัพยากร าร นเท ร มทั้ ง ร้างแรงจูงใจใ ้ผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการ านัก ิทย
บริการและเทคโนโลยี าร นเท เพิ่มมากขึ้น
การประชา ัมพันธ์เชิงรุก มายถึง การจัดทา ื่ ประชา ัมพันธ์งานข ง านัก ิทยบริการ
และเทคโนโลยี าร นเท ลาก ลายช่ งทาง ได้แก่ แผ่นพับ จด มายข่า เ ็บไซต์ Facebook
line เพื่ ใ ้ผู้ใช้บริการได้รับข้ มูลข่า ารและบริการข ง านัก ิทยบริการฯ ได้ ย่างทั่ ถึง
การ ่งเ ริมการใช้บริการ มายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่ เ ริม ร้างค ามรู้แก่ผู้ใช้บริการและ
ใ ้ผู้ใช้บริการมี ่ นร่ ม ได้แก่ กิจกรรมแข่งขันต บคาถามชิงราง ัล กิจกรรมการประก ดต่างๆ
ร มไปถึงการจัดกิจกรรมใ ้ค ามรู้ในเรื่ งที่ได้รับค าม นใจใน ถานการณ์ปัจจุบันโดยเชิญ ิทยากร
รื ผู้เชี่ย ชาญมาเป็นผู้ใ ้ค ามรู้
กิจ กรรมแนะน า านั ก ิท ยบริ การและเทคโนโลยี าร นเท มายถึง กิจ กรรมแนะน า
ทรัพยากร าร นเท ขั้นต น รื ิธีการติดต่ รื ข ใช้บริ การต่างๆ ที่มีใ ้บริการใน านัก ิทย
บริการและเทคโนโลยี าร นเท ได้แก่ บริการยืมคืน บริการ ื่ ิ่งพิมพ์ต่ เนื่ ง บริการ ื่ ิเล็กทร
นิกน ์ บริการต บคาถามและช่ ยการค้นค ้า บริการข้ มูลท้ งถิ่น บริการ ื่ โ ตทั น์ ั ดุ บริการ
้ งต่างๆ เป็นต้น
กิจกรรมการ บรมการ ืบค้นฐานข้ มูล ิเล็กทร นิก ์ มายถึง การจัดกิจกรรม บรมการ
ืบค้นฐานข้ มูล ิเล็กทร นิก ์ ได้แก่ ฐานข้ มูลที่ านักงานคณะกรรมการการ ุดม ึก าบ กรับ
ฐานข้ มูล เิ ล็กทร นิก ์ที่ านัก ิทยบริการฯบ กรับ ฐานข้ มูล ิเล็กทร นิก ์ที่ านักพัฒนาขึ้น และ
การ ืบค้นข้ มูลทรัพยากร าร นเท ด้ ยโปรแกรม ้ ง มุด ัตโนมัติ Liberty
4. น้าที่ค ามรับผิดชอบ
กิจกรรมการใ ้บริการ ิชาการแก่ ังคม
4.1 คณะกรรมการ าน ยการ มี น้าที่จัดทาแผนบริการ ิชาการแก่ ังคม จัดทาโครงการ
จัดทาปฎิทิน และเข้าร่ มประชุมงานบริการ ิชาการข งม า ิทยาลัย
4.1.1 ผู้ าน ยการ านัก ิทยบริการและเทคโนโลยี าร นเท
4.1.2 ร งผู้ าน ยการ านัก ิทยบริการและเทคโนโลยี าร นเท
4.1.3 ั น้างานบริการ
4.1.4 ั น้างานพัฒนาทรัพยากร าร นเท
4.1.5 บรรณารัก ์
4.2 คณะกรรมการดาเนินการ ประก บด้ ย
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ฝ่ายประ านงาน มี น้าที่ติดต่ ประ านงานกับฝ่ายต่างๆเพื่ ใ ้กิจกรรมดาเนินงาน
ไปด้ ยค ามเรียบร้ ย ประก บด้ ย
4.2.1 ผู้ าน ยการ านัก ิทยบริการและเทคโนโลยี าร นเท
4.2.2 ร งผู้ าน ยการ านัก ิทยบริการและเทคโนโลยี าร นเท
4.2.3 ั น้าโครงการ
ฝ่าย ิทยากร มี น้าที่ดาเนินการประ านงานกับ ิทยากร รื เป็น ิทยากร และเป็น
ผู้ช่ ย ิทยากร
4.2.4 ั น้าโครงการ
4.2.5 บรรณารัก ์
ฝ่ายประชา ัมพันธ์และพิธีการ มี น้าที่ดาเนินการจัดกิจกรรมประชา ัมพันธ์การจัด
กิจกรรม และพิธีกร
4.2.6 เจ้า น้าที่ฝ่ายงานประชา ัมพันธ์
4.2.7 นัก ิชาการค มพิ เต ร์
ฝ่าย าคาร ถานที่ และโ ตทั นูปกรณ์ มี น้าที่จัดเตรียมค ามพร้ มเรื่ ง ถานที่
พร้ ม ื่ โ ตทั นูปกรณ์ต่างๆ
4.2.8 บรรณารัก ์
4.2.9 นัก ิชาการค มพิ เต ร์
4.2.10 นักการภารโรง
4.2.11 เจ้า น้าที่โ ตทั น ั ดุ
ฝ่ายลงทะเบียน มี น้าที่ ดาเนินการรับ มัคร ใบเ ร็จรับเงินลงทะเบียน ลงทะเบียน
รายชื่ ผู้เข้าร่ มกิจกรรม
4.2.12 เจ้า น้าที่ปฎิบัติการ
4.2.13 บรรณารัก ์
ฝ่ายประเมินผล มี น้าที่ ดาเนินการประเมินผลการจัดกิจกรรม
4.2.14 ั น้าโครงการ
4.2.15 บรรณารัก ์
กิจกรรม ่งเ ริมการใช้ านัก ิทยบริการและเทคโนโลยี าร นเท
4.3 การ าน ยการ มี น้าที่พิจ ารณา นุมัติโครงการ กิจกรรม ่งเ ริมการใช้ านัก ิทย
บริการและเทคโนโลยี าร นเท ประชุมงาน จัดทาแผนงาน/โครงการ
4.3.1 ผู้ าน ยการ านัก ิทยบริการและเทคโนโลยี าร นเท
4.3.2 ั น้างานบริการ
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4.3.3 ั น้าโครงการ
4.3.4 บรรณารัก ์ฝ่ายงานบริการ
4.4 การดาเนินการ ประก บด้ ย
ฝ่ายประ านงาน มี น้าที่ติดต่ ประ านงานกับ เพื่ ใ ้กิจกรรมดาเนินงานไปด้ ย
ค ามเรียบร้ ย ประก บด้ ย
4.4.1 ผู้ าน ยการ านัก ิทยบริการและเทคโนโลยี าร นเท
4.4.2 ั น้างานบริการ
4.4.3 ั น้าโครงการ
4.4.4 บรรณารัก ์ฝ่ายงานบริการ
4.4.5 เจ้า น้าที่ปฎิบัติการ ้ ง มุด
ฝ่าย ิทยากร มี น้าที่ดาเนินการประ านงานกับ ิทยากร รื เป็น ิทยากร และเป็น
ผู้ช่ ย ิทยากร
4.4.6 ั น้างานบริการ
4.4.7 ั น้าโครงการ
4.4.8 บรรณารัก ์ฝ่ายงานบริการ
4.4.9 เจ้า น้าที่ปฎิบัติการ ้ ง มุด
ฝ่ายประชา ัมพันธ์ มี น้าที่ดาเนินการจัดกิจกรรมประชา ัมพันธ์การจัดกิจกรรม
4.4.10 ั น้าโครงการ
4.4.11 บรรณารัก ์ฝ่ายงานบริการ
4.4.12 เจ้า น้าที่ปฎิบัติการ ้ ง มุด
4.4.13 นัก ิชาการค มพิ เต ร์
ฝ่าย าคาร ถานที่ และโ ตทั นูปกรณ์ มี น้าที่จัดเตรียมค ามพร้ มเรื่ ง ถานที่
พร้ ม ื่ โ ตทั นูปกรณ์ต่างๆ
4.4.14 เจ้า น้าที่ปฎิบัติการ ้ ง มุด
4.4.15 นัก ิชาการค มพิ เต ร์
4.4.16 บรรณารัก ์ฝ่ายงานบริการ
4.4.17 นัก ิชาการค มพิ เต ร์
ฝ่ายประเมินผล มี น้าที่ ดาเนินการประเมินผลการจัดกิจกรรม
4.4.18 ั น้าโครงการ
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แผนภาพที่ 1 Flow Chart แ ดงระบบและกลไกการบริการ ิชการและฝึก บรมข ง านัก ิทย
บริการและเทคโนโลยี าร นเท
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5. การตร จเอก าร
กิจกรรมการใ ้บริการ ิชาการแก่ ังคม
การบริ ก าร ิ ช าการแก่ ั ง คมเป็ น ภารกิ จ ย่ า ง นึ่ ง ที่ าคั ญ ข ง ถาบั น ุ ด ม ึ ก า รื
น่ ยงานต่างๆ ซึ่งได้จัดทาเพื่ ใ ้บริการ ิชาการแก่ ังคมและชุมชน โดยจัดกิจกรรม รื โครงการซึ่ง
มีผลต่ การพัฒนาค ามรู้ช่ ยเ ลื ังคมและชุมชนในด้าน ิชาการ ร มทั้งมีการบันทึกค ามเข้าใจ
แ ดงค าม ัมพันธ์ระ ่าง น่ ยงาน ในรูปแบบข งกิจกรรม รื โครงการต่างๆ แลนาไป ู่การบูรณา
การด้านการ ิจัยและการเรียนการ น
กระทร ง ึก าธิการ (2541, น้า 81) การขยายโ กา ทางการ ึก า กไป ู่ชนบททั่ ทุก
ภาคข งประเท เป็ น เป้ า มาย ลั ก ประการ นึ่ ง ในการจั ดการ ึ ก าข งกระทร ง ึ ก าธิ ก าร
กรมการ ึก าน กโรงเรียนได้ดาเนินการเพื่ ต บ น งนโยบายดังกล่า ตล ดมา ด้ ยการพยายาม
ปรั บ ปรุ ง ิธี ก ารจั ด การ ึ ก าในรู ป แบบต่ า งๆ ที่ ามารถกระจายโ กา ทางการ ึ ก า กไป ู่
ประชาชน ่ นใ ญ่ข งประเท ใ ้มากที่ ุด
ทรง ักดิ์ รีกา ินธุ์ (2541, น้า 1-9) นโยบายและทิ ทางข งแผนพัฒนาการเ ร ฐกิจ
และ ังคมแ ่งชาติ ฉบับที่ 8 มุ่งเน้นในเรื่ งการพัฒนาคุณภาพข งคนเป็น ลัก งค์กรชุมชนได้รับ
การย มรับ ่าเป็น ั ใจข งการขับเคลื่ นการพัฒนาท้ งถิ่นในทุกๆด้าน ดังนั้นการใ ้บริการ ิชาการ
แก่ ั งคมข งม า ิทยาลัยจึ งต้ งมุ่งที่การร มตั ข งคนในท้ งถิ่นเป็น งค์กร เพื่ ร่ มกันเรี ยนรู้
ิเ คราะ ์ ปั ญ า าแน ทางแก้ไ ขร่ มตั ด ิ น ใจการบริ ก าร ิ ช าการแก่ ั ง คมมี ่ นเกี่ ย ข้ งกั บ
งบประมาณ ย่าง ลีกเลี่ ยงไม่ได้ม า ิทยาลัยต้ งจัด รรงบประมาณแ ล่ งที่มาข งรายได้ในการ
ใ ้บริการที่ชัดเจน ่าโครงการใดจะเป็นโครงการที่เลี้ยงตนเ งได้ รื ถาบันใ ้การ นับ นุนเต็ม
จาน น ด้ ยการกา นดเป้า มายที่ ัดและประเมินผลกระทบต่ ม า ิทยาลัยได้ ย่างชัดเจนด้ ย
น กจากนี้ ยังต้ งพิจารณาในบริบทข งชุมชน/ ังคมที่ม า ิทยาลัยตั้ง ยู่เพื่ ใ ้ ดคล้ งกับค าม
ต้ งการข ง ังคมนั้นๆด้ ยจึงจะเรียก ่างานบริการ ิชาการได้บรรลุเป้า มาย ย่างแท้จริง
เฉลิมเกียรติ ดุล ัมพันธ์ และคณะ (2549, บทคัดย่ ) ได้ ึก า ภาพปัจจุบันการใ ้บริการ
ิชาการแก่ ังคมข งม า ิทยาลัยราชภัฏจันทร์เก ม และเปรียบเทียบกับม า ิทยาลัย ในประเท
และต่ า งประเท พบ ่ า ั ก ยภาพในการใ ้ บ ริ ก ารทาง ิ ช าการแก่ ั ง คมข งม า ิ ท ยาลั ย
ประก บด้ ยมิติที่ าคัญ ได้แก่ ด้ านบุคลากร ด้าน ลัก ู ตร ด้านเทคโนโลยี าร นเท ด้านการ
บริ ารจั ดการ ด้านภูมิปั ญญา ค ามรู้ ค าม ามารถ ด้านลูกค้า รื ผู้ ใช้บริการ และด้านการเงิน
า รับปัญ าและ ุป รรค์ในการใ ้บริการทาง ิชาการแก่ ังคมด้านบุคลากร ได้แก่ การที่ าจารย์
มีชั่ โมง นมาก และจาน นบุคลากรทั้ง มดที่มี ยู่ในปัจจุบันยังไม่เพียงพ
านั กงานรั บ ร งมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการ ึก า ( งค์การ มาชน) (2549)
การบริการ ิชาการ มายถึง กิจกรรม รื โครงการทาง ิชาการเพื่ ใ ้บริการ ิชาการแก่ ังคมและ
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ชุมชน โดยเป็นกิจกรรม รื โครงการที่ช่ ยพั ฒนา รื ช่ ยเ ลื ังคมและชุมชน ในรูปแบบข ง
กิจกรรม รื โครงการต่างๆ เช่น โครงการใ ้บริการ ทันตกรรม โครงการตร จรัก าโรค โครงการ
พัฒนาน ัตกรรมเพื่ พัฒนา รื ช่ ยเ ลื ังคมและชุมชน (ทั้งด้านเทคโนโลยี ิทยา า ตร์ และ
ังคม า ตร์) โครงการ ัมมนา/ ประชุมทาง ิชาการ โครงการ บรมใ ้ค ามรู้แก่ท้ งถิ่น เป็นต้น
ม า ิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร (2558, น้า 5) กล่า ่า ลัก ณะงานบริการทาง ิชาการ
ข งม า ิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชรภารกิ จ ลั ก ที่ าคั ญ ย าง นึ่ ง ข งม า ิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร คื การใ บริการทาง ิชาการแก ังคม โดยการถายท ดเทคโนโลยีและ งคค ามรู
ที่เปนประโยชน เปนที่พึ่งและแ ลง าง ิงทาง ิชาการเพื่ เ ริม รางค ามเขมแข็งและการพัฒนา
ที่ยั่ งยื น ข งชุมชน ังคม ประเท ชาติ ทั้งนี้ ม า ิทยาลั ยราชภัฏ กาแพงเพชรได ดาเนิ นงานและ
พัฒ นาการใ บริ การ ิช าการแก ั งคมมา ยางต เนื่ ง ตาม าขา ิช าที่ม า ิทยาลั ย มีการเรี ย น
การ น การ ิจัย และการทานุบารุง ิลป ัฒนธรรมโดยมีการใ บริการในรูปแบบตางๆเพื่ ใ ข มูล
ในภาพร มข งม า ิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรในดานการใ บริการ ิชาการมีค ามครบถ น านัก
บริการ ิชาการและจัด ารายไดจึงไดร บร มลัก ณะงานบริการ ิช าการขึ้นเพื่ เผยแพรประชา
ัมพันธข มูลที่ผู รับบริการ ามารถเลื กติดต ข รับบริการไปยัง น ยงานที่ใ บริการ ิชาการได
โดยตรง รื ข รับบริการผานม า ิทยาลัยไดเชนเดีย กัน
กิจกรรม ่งเ ริมการใช้ านัก ิทยบริการและเทคโนโลยี าร นเท
การ ่งเ ริมการใช้ ้ ง มุดเป็นการ ื่ ารกับผู้ใช้บริการและผู้ที่คาด ่าจะเป็นผู้ใช้เพื่ ใ ้
ทราบถึงทรัพยากร ารนิเท และบริการข ง ้ ง มุด โดยการใช้ ื่ และเทคนิค ิธีการที่ ลาก ลาย
เพื่ ใ ้ ามารถเข้าถึงผู้ใช้ที่แตกต่างกัน (Hart 1999: 11-14) และเพื่ ใ ้ ้ ง มุดเป็นแ ล่งการเรียนรู้
ที่แท้จริง เทคนิค รูปแบบและ ิธีการ ่งเ ริมการใช้ ้ ง มุดได้มีการพัฒนาเพื่ ต บ น งค าม
ต้ งการข งผู้ใช้บริการและเปลี่ยนไปตามยุค มัย (เ า ลัก ณ์ บุญเจริญรัก า 2550: 2) โดยมีปัจจัย
ที่ค รพิจารณาก่ นจะเลื ก ิธีการ ่งเ ริมการใช้ ้ ง มุด คื ลัก ณะเฉพาะข งกลุ่มเป้า มาย
ารนิเท ที่จะนา ่ง และค่าใช้จ่าย า รับดาเนินการ (Baker 1993: 153- 154) น กจากนั้น ้ ง มุด
าจนากระบ นการทางการตลาดและการประชา ัมพันธ์มาใช้ในการ ่งเ ริมการใช้ ้ ง มุดได้ ีก
ด้ ยโดยผ่านการใช้บุคคล กิจกรรม ื่ ม ลชน ื่ ิเล็กทร นิ ก ์ และ ื่ ิ่งพิมพ์ (Fisher and Pride
2006: 76-81) า รับรูปแบบข งการตลาดเพื่ การ ่งเ ริมการใช้ ้ ง มุด มี 4 ่ น เรียก ่า AIDA
ได้แก่ Awareness คื ทาใ ้ผู้ใช้ตระ นักถึงค าม าคัญข ง ้ ง มุด รื ูนย์ ารนิเท เพื่ ใช้
ประโยชน์จาก ารนิเท และบริการที่ ้ ง มุ ดจัดเตรียมไ ้ใ ้บริการ Interest คื การดึงดูดค าม
นใจ กระตุ้นใ ้ผู้ใช้เกิดค าม นใจเข้ามามี ่ นร่ มในกิจกรรม รื บริการ Desire คื ผู้ใช้ปรารถนา
ที่จะใช้บริการเกิดค ามต้ งการที่จะมีประ บการณ์ด้ ยตนเ ง ทาใ ้เกิดค ามคิดที่ ยากเข้ามาใช้
ประโยชน์จากบริการข ง ้ ง มุดและ Action คื เมื่ ผู้ใช้ได้ใช้บริการ ้ ง มุดเ ็นประโยชน์ทาใ ้
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ผู้ใช้เกิดค ามรู้ ึกในแง่ดีต่ บริการ ้ ง มุดและต้ งการกลับมาใช้บริการ ีก (De Saez 2002: 8387) ดังนั้นการ ่งเ ริมการใช้ ้ ง มุดจึงมีค าม มายคร บคลุมการดาเนินการ นับ นุนเพื่ เพิ่ม
จาน นผู้เข้าใช้ ้ ง มุด และเพิ่มปริมาณการใช้ทรัพยากร ารนิเท และบริการข ง ้ ง มุด โดยการ
ดาเนินการเพื่ กระตุ้น และจูงใจใ ้ผู้ใช้ตระ นักถึงค าม าคัญและประโยชน์ข งทรัพยากร ารนิเท
บริการ ารนิเท โดยเข้าถึง ารนิเท และ ิ่ง าน ยค าม ะด กที่ ้ ง มุดได้จัดไ ้ใ ้ การ ่งเ ริม
การใช้ ้ ง มุดจะช่ ยใ ้ผู้ใช้ ามารถใช้ ้ ง มุดได้ ย่างมีประ ิทธิภาพ และเป็นผลใ ้การลงทุนข ง
้ ง มุดในการจัดซื้ ทรัพยากร ารนิเท ต่างๆ เพื่ นามาใ ้บริการผู้ใช้เป็นไป ย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น
น กจากนั้นการ ่งเ ริมการใช้ ้ ง มุดจะช่ ยกระตุ้นใ ้ผู้ใช้เกิด ค ามรู้ ึก ยาก ่าน มีนิ ัยรักการ
่านและ ามารถแ ง าค ามรู้ที่ตนเ งต้ งการได้ ย่างมีประ ิทธิภาพ เป็นการ ร้างทั นคติที่ดีต่
้ ง มุ ด ใ ้ แ ก่ ผู้ ใ ช้ ร้ า งมิ ต รภาพระ ่ า งบรรณารั ก ์ แ ละผู้ ใ ช้ ้ ง มุ ด ดั ง นั้ น บรรณารั ก ์
จึงจาเป็นต้ งใช้ค ามคิดริเริ่ม ร้าง รรค์ในการจัดบริการ และ า ิธีการ ่งเ ริมการใช้ ้ ง มุด ที่จะ
ทาใ ้ผู้ใช้มาใช้บริการมากก ่าเดิม (ไพพรรณ ินทนิล 2546: 131-132; าณี ฐาปน ง ์ านติ
2531: 7-8, 116) การจัดกิจกรรม ่งเ ริมการใช้บริการและทรัพยากร ารนิเท ข ง ้ ง มุด
ม า ิทยาลัยโดยทั่ ไปจะคร บคลุมกลุ่มเป้ า มาย ามกลุ่ม คื าจารย์ บุคลากร และนัก ึก า
้ ง มุดม า ิทยาลัยจึงมีนโยบายจัดบริการและทรัพยากร ารนิเท เพื่ ต บ น งการเรียนข ง
นั ก ึ ก า เป็ น าคั ญ การจั ด กิ จ กรรม ่ ง เ ริ ม การใช้ ้ ง มุ ด า รั บ นั ก ึ ก าข ง ้ ง มุ ด
ม า ิทยาลัยมีการ ่งเ ริ มการใช้ ้ ง มุด ( าร ารบรรณารัก า ตร์ 30, 2 (2553) 23)
ลาก ลาย ิธีการในการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การนาชมและแนะนาการใช้ ้ ง มุด การ น
ืบค้นข้ มูล นไลน์ การทดล งใช้ฐานข้ มูล (Trial Database) การแข่งขันต บปัญ า ชิงราง ัล
การบรรยาย/ ภิปรายทาง ิชาการ การเ น /แนะนาการจัดซื้ นัง ื ซึ่ งกิจกรรม ่งเ ริมการใช้
้ ง มุดแต่ละกิจกรรมต่างมีนโยบาย น่ ยงานที่รับผิดช บ การดาเนินงานและการประเมินผล
ที่แตกต่างกัน เนื่ งจากค าม าคัญและประโยชน์ข งการ ่งเ ริมการใช้ ้ ง มุดข ง ้ ง มุด
ม า ิทยาลัย
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6. ผังกระบ นการปฏิบัติงาน (Work Flow)
6.1 ผังกระบ นการปฏิบัติงานบริการ ิชาการแก่ ังคม

แผนภาพที่ 2 ผังกระบ นการปฏิบัติงานบริการ ิชาการแก่ ังคม
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6.2 ผังกระบ นการปฏิบัติงานการ ่งเ ริมใช้ านัก ิทยบริการและเทคโนโลยี าร นเท

แผนภาพที่ 3 ผังกระบ นการปฏิบัติงานการ ่งเ ริมใช้ านัก ิทยบริการและเทคโนโลยี าร นเท
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6.2 ผังกระบ นการปฏิบัติงานโครงการบริการ ิชาการและฝึก บรม

แผนภาพที่ 4 ผังกระบ นการปฏิบัติงานโครงการบริการ ิชาการและฝึก บรม
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7. ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน
านักบริการและเทคโนโลยี าร นเท มีกระบ นการบริการ ิชาการและฝึก บรม เพื่ ใ ้
เปนไปตามระบบและกลไก ามารถ รุปรายละเ ียด ดังนี้
กิจกรรมการใ ้บริการ ิชาการแก่ ังคม
ขั้น างแผน (planning)
1. จัดทาคา ั่งแตงตั้งคณะกรรมการดาเนินงานบริการ ิชาการ านัก ิทยบริการและ
เทคโนโลยี าร นเท
2. คณะกรรมการดาเนินงานบริการ ิชาการ ประชุมกา นดกร บบริการ ิชาการข ง น ย
งานตนเ ง ใ ดคล งกับบริบทพันธกิจและค ามถนัด/เชี่ย ชาญข ง น ยงาน และม า ิทยาลัย
3. าร จค ามต งการชุมชนข งม า ิทยาลัย รื ข ง านักฯ รื ึก าค ามต เนื่ งข ง
โครงการเดิม(ถามี) เพื่ กา นดเปา มายการเรียนรู และ ามารถเ ริม รางค ามเขมแข็งใ กับชุมชน
ผลการ าร จค ามต งการที่ ดคล งกับบทบาท นาที่และบริบท น ยงาน ที่มีค ามเชี่ย ชาญและ
ค ามถนัด ที่จะใ บริการ ิชาการในเรื่ งตางๆ เพื่ นาไปจัดทาเปนโครงการ
4. การจัดทาและเ น แผนบริการ ิชาการ โดยใ ดคล งกับค ามต งการข งชุมชน
การร งข จากชุมชนและแผนปฏิบัติการประจาปฯลฯ แล นาเ น คณะกรรมการบริ าร านักฯ
ขั้นดาเนินการ (Doing)
5. การจัดทาโครงการบริการ ิชาการตามแผน
เมื่ แผนบริการ ิชาการไดรับ นุมัติแล ผู รับผิดช บจัดทาโครงการบริการ ิชาการเพื่ ข
นุมัติงบประมาณดาเนินงานโครงการจาก ั นา น ยงานตางๆโดย ยู ภายใตกร บงบประมาณที่
ไดรับจัด รรในแผนปฏิบัติการประจาป ซึ่งต งยึดถื ตามประกา ม า ิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่ งแน ปฏิบัติการเบิกจ่ายงบดาเนินงาน ม ดคาต บแทนใช ยและ ั ดุร มถึงรายจายที่กา นด
ใ เบิกจายจาก ม ด ื่นใดในลัก ณะคาต บแทนใช ย
6. การดาเนินการบริการทาง ิชาการแก่ชุมชน
ในการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมบริการทาง ิชาการ ามารถแบ่ง กเป็น 3 ขั้นต น
ได้แก่ ขั้นเตรียมการ ขั้นดาเนินการ และขั้น ลังดาเนินโครงการ
ขั้นเตรียมการ
6.1 ประชุมบุคลากรที่เกี่ย ข้ งเพื่ ใ ้ได้มาซึ่ง ั ข้ การการจัดกิจกรรม ( ดคล้ ง
กับผล าร จค ามต้ งการ รื ข้ เ น ะแนะข งโครงการ รื ตาม นัง ื ข ค าม นุเคราะ ์)
6.2 จัดทาคา ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน ( ากเป็นกิจกรรมที่ไม่ยุ่ง ยาก าจ
ไม่ต้ งมี ใช้เพียงแค่ตารางแจ้งค ามรับผิดช บ เช่น กิจกรรม ่งเ ริมการ ่าน จัดระบบ ้ ง มุด
6.3 เชิญ ิทยากร
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6.4 ข จัดซื้ จัดจ้าง
6.5 ข ยืมเงินทดล งจ่าย
6.6 ข นุญาตใช้ยานพา นะ (ถ้ามี)
6.7 ข นุญาตใช้ ถานที่
6.8 ข นุญาตพานัก ึก า กน ก ถานที่ (ถ้ามี)
6.9 ข นุมัติเบิกจ่าย
ขั้นดาเนินการ
6.10 ประเมิน ค ามรู้เบื้ งต้นข งผู้ รับ บริการ เพื่ ปรับกิจ กรรมใ ้เ มาะ มกับ
กลุ่มเป้า มาย(ถ้ามี) เช่น ใช้แบบทด บก่ นเรียน เพื่ ัดค ามรู้ข งกลุ่มเป้า มาย
6.11 ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการดาเนินโครงการที่กา นดไ ้
ลังดาเนินโครงการ
6.12 ร บร มผลการประเมินทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ค ามรู้ค ามเข้าใจ ค ามพึงพ ใจ
และการนาไปใช้ (มีบางโครงการที่ประเมินไม่ครบ 3 ด้านได้ เช่น กิจกรรม ่งเ ริมการ ่าน จัดระบบ
้ ง มุด)
6.13 ทา นัง ื ข บคุณ ิทยากร รื น่ ยงานที่ใ ้ค ามร่ มมื ในการจัดกิจกรรม
6.14 ร บร มเ ก ารการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการ *(ภายใน 30
ัน ลังจากข ยืมเงินทดร งจ่าย)
ผูรับผิดช บโครงการค รจะมีการประชุม างแผนการทางานร มกับกลุมเปา มาย/
น ยงานที่ รั บ บริ ก าร แล แตลั ก ณะข งโครงการ ทั้ ง นี้ ก ารด าเนิ น งานโครงการต งท าใ ้
ครบถ น ยางเปนขั้นเปนต นตาม ลัก PDCA ซึ่งประก บด ยการ างแผน (Plan) ในที่นี้คื แผนงาน
ในระดับโครงการ การดาเนินงานและเก็บข มูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check) และการเ น
แน ทางปรับปรุง (Act)
ขั้นประเมินผล (Check)
7. ประเมินผลและ รุปผลการดาเนินงานโครงการร มทั้งประเมินและติดตามผลประโยชน
รื ผลกระทบ การดาเนินงานโครงการ การประเมินผลโครงการในดานตางๆ ประก บด ย
7.1 การประเมิน ค าม าเร็จ ข งการใ บริการตาม ัตถุประ งคเปา มาย รื
ตั ชี้ ัดข งโครงการ
7.2 ประเมินผลการดาเนินงานโครงการ 3 มิติ ลังเ ร็จ ิ้นโครงการประก บด ย
มิติค ามพึงพ ใจ มิติค ามรูค ามเขาใจ และมิติการนาค ามรู ไปใชประโยชน(บางโครงการ าจมีการ
ประเมินไม่ครบ 3 มิติ)
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7.3 ประเมินผลค าม าเร็จการบูรณาการข งงานบริการ ิชาการ โดยประเมินเทียบ
กับ ัตถุประ งคเปา มาย รื ตั ชี้ ัดที่ผูรับผิดช บโครงการกา นดไ
8. ติดตามผลการนาค ามรู้ไปใช้ประโยชน์ ในการติดตามผลการนาค ามรู้ที่ได้ใ ้บริการทาง
ิชาการและฝึก บรมไปใช้ประโยชน์ข งกลุ่มเป้า มาย ค รทาการติดตาม ลัง ิ้น ุดโครงการภายใน
3 เดื น (เฉพาะโครงการที่มีการ บรม/ประชุม/ ัมนา)
9. จัดทารายงาน รุปผลการดาเนินโครงการบริการ ิชาการเมื่ ดาเนินโครงการบริการ
ิชาการแล้ เ ร็จ ผู้รับผิดช บโครงการ รุปผลดาเนินการ ่งรายงานค ามก้า น้าการจัดกิจกรรม
รายไตรมา 3 เดื น, 6 เดื น, 9 เดื น และ 12 เดื น ประเมินค าม าเร็จข งการใ ้บริการตาม
ตั ชี้ ัดที่ผู้รับผิดช บโครงการกา นดไ ้ และจัดทา รุปผลโครงการในรูปเล่มรายงานฉบับ มบูรณ์เพื่
เป็น ลักฐาน โดยจัด ่งเล่มรายงานผลจาน น 2 ชุด โดยนา ่ง านักบริการ ิชาการและจัด ารายได้
จาน น 1 เล่ม และนาไ ้ที่ านักฯ 1 เล่ม
ขั้นปรับปรุงแกไข (Action)
10. นาผลการประเมินไปปรับปรุง เช่น กิจกรรม งบประมาณ คณะดาเนินงาน เพื่ พัฒนา
คุณภาพข งการใ ้บริการ พัฒนาแผน พัฒนากระบ นการ
11. าจนาค ามรู้และประ บการณ์จากการบริการ ิชาการไปบูรณาการกับการเรียนการ
นและการ ิจัย
12. เผยแพร่ใ ้เกิดประโยชน์ต่ ังคม านักมีการพัฒนาค ามรู้ที่ได้จากการใ ้บริการทาง
ิชาการ โดย ่งเ ริมใ ้เกิดกระบ นการถ่ายท ดค ามรู้ ู่บุคลากรภายใน น่ ยงาน เผยแพร่ทาง
website ข ง านัก กล่า โดย รุป านักได้พัฒนากระบ นการบริการทาง ิชาการ โดย างแน ทาง
และขั้นต น และ ลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ ดคล้ งกับพันธกิจข งม า ิทยาลัยที่มีการบริการทาง ิชาการ
เพื่ เ ริม ร้างค ามเข้มแข็งข งชุมชน ท้ งถิ่น และเพื่ ประโยชน์ข ง ่ นร ม
กิจกรรม ่งเ ริมการใช้ านัก ิทยบริการและเทคโนโลยี าร นเท
ขั้น างแผน (planning)
1. มีการจัดประชุมเพื่ างแผนการดาเนินงาน เขียนแผนงานโครงการ และปฏิทินการ
ดาเนินงาน
2. ม บ มายงาน กา นดผู้รับผิดช บกิจกรรม
ขั้นดาเนินการ (Doing)
3. ดาเนินการจัดกิจกรรมตามแผนงาน
ขั้นประเมินผล (Check)
4. ประเมินผลการจัดกิจกรรม
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5. รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการตามไตรมา 3 เดื น 6 เดื น 9 เดื น และ 12 เดื น
ขั้นปรับปรุงแกไข (Action)
6. นาผลการจัดกิจกรรมมาปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงาน การจัดทาโครงการข งปีถัดไป
ปฏิทินการบริการ ิชาการแก่ ังคม
ตารางที่ 1 ปฏิทินการบริการ ิชาการแก่ ังคม
กิจกรรม
1. าร จค ามต งการรับบริการทาง
ิชาการ ข งม า ิทยาลัย รื ข ง านัก
ิทยบริการและเทคโนโลยี าร นเท
2. จัดทาแผนบริการ ิชาการ
และแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
3. านักฯนาเ น แผนปฏิบัติงาน/โครง
การต ม า ิทยาลัย
4. จัดทาปฎิทินกา นดกิจกรรมแต่ละ
เดื น รื ไตรมา ที่กา นดไ ้ใน
โครงการ
5. ดาเนินตามแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
และติดตามผลตามไตรมา

6. การติดตามค ามกา นาโครงการ
7. ประเมินประโยชน รื ผลกระทบข ง
การใ บริการทาง ิชาการ
8. จัด งรายงาน รุปโครงการ และผลงาน
การบูรณาการ
9. เผยแพร ู าธารณชน
10. นาผลการประเมินไปปรับปรุง

ช่ งเ ลา
เม ายน - 30 กันยายน
ปปจจุบัน
ิง าคม – กันยายน
ปปจจุบัน
กันยายน
ปปจจุบัน
ตุลาคม
ปีปัจจุบัน
ตามไตรมา ที่ระบุไ ในแผน
(เ ร็จ ิ้นภายในไตรมา ที่ 2)
ตุลาคม ปปจจุบัน-31 มีนาคม
ปถัดไป
รายงานผลตามไตรมา
เม ายน- ิง าคม ปถัดไป
เม ายน-กันยายน ปถัดไป
เม ายน-กันยายน ปถัดไป
ิง าคม-กันยายน ปถัดไป

มายเ ตุ
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ปฏิทินการดาเนินงานการ ่งเ ริมการใช้ านัก ิทยบริการและเทคโนโลยี าร นเท
ตารางที่ 2 ปฏิทินการดาเนินงานการ ่งเ ริมการใช้ านัก ิทยบริการและเทคโนโลยี าร นเท
กิจกรรม
1. ประชุม างแผน เขียนแผนงาน/
โครงการเ น โครงการ
2. ม บ มายและกา นดผู้รับผิดช บ
กิจกรรม
3. ดาเนินการจัดกิจกรรมตามแผนงาน/
โครงการ
4. ติดตามผลตามไตรมา
5. รุปและรายงานผล

6. เ น ผู้บริ าร
7. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไข

ช่ งเ ลา
ิง าคม

มายเ ตุ

ิง าคม
ตามแผนงาน/โครงการ
ตามไตรมา ที่ระบุไ ในแผน
รายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ ตามไตรมา
ร บ 3 เดื น 6 เดื น 9 เดื น
และ 12 เดื น
กันยายน
ิง าคม – กันยายน ข งปีถัดไป

8. แน ทางในการปฏิบัติของบุคลากร
กิจกรรมการใ ้บริการ ิชาการแก่ ังคม
8.1 บุ ค ลากร น่ ยบริ ก าร ิ ช าการและฝึ ก บรมต้ งมี ค ามเชี่ ย ชาญ ค าม ามารถ
มีชื่ เ ียงและเป็นที่ย มรับข งชุมชนในการใ ้บริการเพื่ ใ ้ผู้รับบริการเกิดค ามประทับใจ บุคลากร
ค รได้รับการพัฒนาค ามรู้เพื่ ใ ้บริการ ย่างมีประ ิทธิภาพ
8.2 บุ ค ลากรรั ก ในงานบริ ก าร ิ ช าการและฝึ ก บรม จั ด คนใ ้ เ มาะกั บ งานและค าม
เชี่ย ชาญด้านต่างๆ
8.3 บุคลากรค รใกล้ชิดกับพื้นที่และ ัฒนธรรมการทางานที่มุ่ง ู่ชุ มชนที่ม า ิลาลัยกา นด
มีการลงพื้นที่ชุมชนเพื่ ทราบถึง ภาพแ ดล้ มที่จะลงไปปฎิบัติงาน
8.4 น่ ยบริการ ิชาการและฝึก บรมต้ งมีการประชา ัมพันธ์เชิงรุก ามารถใช้ ื่ และ
น ัตกรรม ลายรูปแบบเพื่ ใ ้เข้าถึงบุคคลทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ใ ้บริการ
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กิจกรรม ่งเ ริมการใช้ านัก ิทยบริการและเทคโนโลยี าร นเท
8.5 บุคลากรผู้รับผิดช บจัดกิจกรรม ่งเ ริมการใช้บริการจะต้ งรั บรู้ข่า ารและทันต่
เ ตุการณ์ในปัจจุบัน เพื่ นามาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมใ ้กับผู้ใช้บริการ ซึ่งจะทาใ ้กิจกรรมที่
จัดนั้นได้รับค าม นใจมากขึ้น
8.6 บุคลกรผู้รับผิดช บในการจัด บรมการ ืบค้นฐานข้ มูล ิเล็กทร นิก ์ ค รได้รับการ
พัฒนาและเข้ารับการฝึก บรมในเรื่ งการใช้ฐานข้ มูล ิเล็กทร นิก ์ได้ เพื่ ามารถเป็น ิทยากร
ถ่ายท ดแก่ผู้ใช้บริการได้ ย่างมีประ ิทธิภาพ
8.7 มีการประชา ัมพันธ์การจัดกิจกรรม ลาก ลายช่ งทาง เช่น เ ็บไซต์ แผ่นพับ โป เต ร์
Facebook และ Line เป็นต้น
9. มาตรฐานคุณภาพงาน
กิจกรรมการใ ้บริการ ิชาการแก่ ังคม
การพิจารณาค าม าเร็จข งโครงการ
เป้า มายข งค าม าเร็จจะแตกต่างกันไปตามลัก ณะข งกลุ่มเป้า มาย ซึ่ง าจแ ดงค่า
เป็นร้ ยละ รื คะแนนเฉลี่ย ดังแ ดงในตารางต่ ไปนี้
ตารางที่ 3 แ ดงการประเมินค าม าเร็จข งโครงการเป็นร้ ยละ
มิติการประเมิน

กลุ่มเป้า มาย
ครู/ าจารย์/นัก ิชาการ/
เยา ชน/นักเรียน/
นิ ิตนัก ึก า
ประชาชนชุมชน/ ังคม
ไม่น้ ยก ่าร้ ยละ 100
ไม่น้ ยก า่ ร้ ยละ 100

1. จาน นกลุ่มเป้า มายที่เข้าร่ ม
กิจกรรม
2. ค ามรู้ค ามเข้าใจข งกลุ่มเป้า มาย ไม่น้ ยก ่าร้ ยละ 90
3. ค ามพึงพ ใจข งกลุ่มเป้า มาย
ไม่น้ ยก า่ ร้ ยละ 80
4. ผลกระทบข งการใ ้บริการ ิชาการ ไม่น้ ยก า่ ร้ ยละ 75
ต่ ังคม รื การนาค ามรู้ไปใช้ประโยชน์
ข งกลุ่มเป้า มาย

ไม่น้ ยก ่าร้ ยละ 75
ไม่น้ ยก า่ ร้ ยละ 75
ไม่น้ ยก า่ ร้ ยละ 65
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ตารางที่ 4 แ ดงการประเมินค าม าเร็จข งโครงการเป็นค่าเฉลี่ย
มิตกิ ารประเมิน
1. ค ามรู้ค ามเข้าใจข ง
กลุ่มเป้า มาย

2. ค ามพึงพ ใจข ง
กลุ่มเป้า มาย
3. การนาค ามรู้ไปใช้ประโยชน์
ข งกลุ่มเป้า มาย

กลุ่มเป้า
ครู/ าจารย์/นัก ิชาการ/
นิ ิตนัก ึก า
ข้ คาถามย่ ยเกี่ย กับค ามรู้ค าม
เข้าใจมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้ ยก ่า
ก ่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

มาย
เยา ชน/นักเรียน/ประชาชน
ชุมชน/ ังคม
ข้ คาถามย่ ยเกี่ย กับค ามรู้
ค ามเข้าใจมีคะแนนเฉลี่ยไม่
น้ ยก ่า ก ่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
คะแนนค ามพึงพ ใจโดยร มเฉลี่ย คะแนนค ามพึงพ ใจโดยร ม
ไม่น้ ยก ่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 เฉลี่ยไม่น้ ยก ่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
ข้ คาถามย่ ยเกี่ย กับการนา
ข้ คาถามย่ ยเกี่ย กับการนา
ค ามรู้ไปใช้ใ ้เกิดประโยชน์มี
ค ามรู้ไปใช้ใ ้เกิดประโยชน์มี
คะแนนเฉลี่ยไม่น้ ยก ่า ก ่า 3.51 คะแนนเฉลี่ยไม่น้ ยก ่า ก ่า
จากคะแนนเต็ม 5
3.51 จากคะแนนเต็ม 5

กิจกรรม ่งเ ริมการใช้ านัก ิทยบริการและเทคโนโลยี าร นเท
ตารางที่ 5 แ ดงการประเมินค าม าเร็จข งโครงการเป็นร้ ยละ
มิติการประเมิน
1. ค ามพึงพ ใจข งกลุ่มเป้า มาย

ร้ ยละค ามพึงพ ใจ
ไม่น้ ยก ่า 80

10. ระบบติดตามประเมินผล
กิจกรรมการใ ้บริการ ิชาการแก่ ังคม
จัดทารายงาน รุปผลการดาเนินโครงการบริการ ิชาการเมื่ ดาเนินโครงการบริการ ิชาการ
แล้ เ ร็จ ผู้รับผิ ดช บโครงการ รุปผลดาเนินการ ่งรายงานค ามก้า น้าการจัดกิจกรรม รายไตร
มา 3 เดื น, 6 เดื น, 9 เดื น และ 12 เดื น ประเมินค าม าเร็จข งการใ ้บริการตามตั ชี้ ัดที่
ผู้รับผิดช บโครงการกา นดไ ้ และจัดทา รุปผลโครงการในรูปเล่มรายงานฉบับ มบูรณ์เพื่ เป็น
ลักฐาน โดยจัดทา รุปผลโครงการในรูปเล่มรายงานฉบับ มบูรณ์เพื่ เป็น ลักฐาน โดยจัด ่งเล่ม
รายงานผลจาน น 2 เล่ม โดยนา ่ง านักบริการ ิชาการและจัด ารายได้ จาน น 1 เล่ม และนาไ ้ที่
านัก ิทยบริการฯ จาน น 1 เล่ม

21

กิจกรรม ่งเ ริมการใช้ านัก ิทยบริการและเทคโนโลยี าร นเท
มีการ รุปและรายงานผลดาเนินงานแผนงาน/โครงการ การจัดกิจกรรม รายไตรมา 3 เดื น
6 เดื น, 9 เดื น และ 12 เดื น นาเ น ผู้บริ าร และจัดทา รุปผลโครงการเป็นรูปเล่มรายงาน
ฉบับ มบูรณ์เมื่ ิ้น ุดปีงบประมาณ คื 30 กันยายน
11. เอก ารที่เกี่ย ข้องในการปฏิบัติงาน
กิจกรรมการใ ้บริการ ิชาการแก่ ังคม
11.1 รายงาน รุปผล/แบบ าร จค ามต้ งการรับบริการ ิชาการ ข งม า ิทยาลัย
11.2 รายงาน รุปผลโครงการบริการ ิชาการ (โครงการข งปีที่แล้ )
11.3 นัง ื ข ค าม นุเคราะ ์จาก น่ ยงานภายน ก (ถ้ามี)
11.4 แผนบริการ ิชาการ ข ง านักบริการ ิชาการและจัด ารายได้
11.5 แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ านักบริการ ิชาการและจัด ารายได้
11.6 แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ งานบริการ ิชาการ ข ง านักบริการ ิชาการ
และเทคโนโลยี าร นเท
11.7 แผนปฏิบัติงาน/ โครงการบริก าร ิชาการประจาปีงบประมาณ ข ง านักบริการ
ิชาการและเทคโนโลยี าร นเท
11.8 เ ก ารและบันทึกข้ ค ามต่างๆที่ม า ิทยาลัยแจ้งมายัง านักฯ
11.9 แบบฟ ร์มต่างๆ
กิจกรรม ่งเ ริมการใช้ านัก ิทยบริการและเทคโนโลยี าร นเท
11.10 แผนงาน/โครงการ
11.11 แบบฟ ร์มรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
11.12 แบบฟ ร์มต่างๆ
12. แบบฟอร์มที่ใช้
กิจกรรมการใ ้บริการ ิชาการแก่ ังคม
การรายงานผลโครงการเป็ น ไปในรู ป แบบเดี ย กั น านั ก ิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
าร นเท ม า ิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้กา นด ั ข้ การรายงาน รุปผลโครงการ โดยการ
รุปโครงการเป็นรูปเล่มจะต้ งประก บด้ ยเ ก ารต่างๆ ดังต่ ไปนี้
ต นที่ 1 บทนา
1.1 ปกน ก
1.2 ปกใน
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1.3 บท รุปผู้บริ าร
1.4 คานา
1.5 ารบัญ
1.6 ารบัญตาราง (ถ้ามี)
ต นที่ 2 เนื้ า
2.1 ่ นที่ 1 บทนา
- ชื่ แผนงาน/โครงการ
- ลักการและเ ตุผล
- ผู้รับผิดช บโครงการ
- ัตถุประ งค์ข งโครงการ
- กลุ่มเป้า มาย
- ระยะเ ลาในการดาเนินโครงการ
- ถานที่ดาเนินโครงการ
- ิธีดาเนินโครงการ
- งบประมาณโครงการ
- การติดตามและประเมินผลโครงการ
- ประโยชน์ที่คาด ่าจะได้รับจากการดาเนินโครงการ
2.2 ่ นที่ 2 ิธีการประเมิน
- ประเด็นการประเมิน
- เครื่ งมื ที่ใช้ในการประเมินผล
- การเก็บข้ มูล
- การ ิเคราะ ์ข้ มูล
- เกณฑ์การประเมินค าม าเร็จข งโครงการ
2.3 ่ นที่ 3 รุปผลการประเมินโครงการ
ต นที่ 3 ภาคผน ก
3.1 แผนปฏิบัติงานโครงการ
3.2 บันทึกข้ ค ามข นุญาตจัดกิจกรรม
3.3 คา ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ
3.4 บันทึกข้ ค ามเพื่ ประ านงาน รื ข ค าม นุเคราะ จ์ าก น่ ยงานภายใน
ม า ทิ ยาลัยฯ (ถ้ามี)
3.5 บันทึกข้ ค ามเพื่ ประ านงาน รื ข ค าม นุเคราะ จ์ าก น่ ยงานภายน ก
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3.6 รุปค่าใช้จ่ายพร้ ม ลักฐานการใช้เงินตามจริง
3.7 นัง ื เชิญ ิทยากร
3.8 รายนามผู้เข้าร่ มโครงการ
3.9 แบบทด บ ัดค ามรู้ค ามเข้าใจ
3.10 แบบ าร จค ามพึงพ ใจในการรับบริการ
3.11 แบบรายงานผลการนาค ามรู้ไปใช้
3.12 เ ก ารประก บการจัดกิจกรรม
3.13 ประม ลภาพกิจกรรม
กิจกรรม ่งเ ริมการใช้ านัก ิทยบริการและเทคโนโลยี าร นเท
-
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ปัญ า/ ค ามเ ี่ยง าคัญที่พบในการปฏิบัติงาน
ิธีการแก้ไขปัญ า/ ลดค ามเ ี่ยง
การ กค่าย ตชด. ระยะทางค่ นข้างไกล และฝ่าย
ค รมีการประ านงานและ างแผนการเดินทาง กับโรงเรียนใ ้แน่น น
ประ านงานไม่ชัดเจนในเรื่ งข ง ัน และเ ลาที่ ก
ใ ้บริการ จึงมีผลกระทบกับงานประจา และบุคลากร
ผู้เข้า บรมยังมีค าม นใจต่ ั ข้ การ บรมน้ ย
ค รปรับเปลี่ยน ั ข้ การ บรมใ ้ดึงดูดผู้เข้ารับการ บรม
การประ านงานยังไม่ราบรื่น
ค รมีการประชุม รื ม บ มายงานใ ้ผู้ที่เกี่ย ข้ งทา น้าที่ในงานข งตนเ งที่
รับผิดช บ ย่างแน่น น ไม่ ั่งงานซ้าซ้ น
การเดินทางข ง ิทยากรยังติดขัด
ค รประ านงานกับ ิทยากรใ ้มีค ามแน่น น ก่ นจะประ านยานพา นะและผู้
รับ ่ง ิทยากร
ใบ าคัญรับเงิน และ าเนาบัตรไม่ชัดเจน การเงิน ่งกลับ ใบ าคัญรับเงินค รพิมพ์แทนการเขียน และ าเนาบัตรผู้ดูแลเ ก ารค ร
มาแก้ไขบ่ ยมาก
ตร จ บค ามชัดเจนก่ น ่งการเงิน และค รเช็คการลงลายมื ชื่ ที่ าเนาบัตร
กับใบ าคัญรับเงินใ ้ตรงกัน
ปรับปรุงโครงการในเรื่ งข งการเขียนงบประมาณในปีถัดไป

13. ปัญ า าคัญในการปฏิบัติงานและ ิธีการแก้ไข
กิจกรรมการใ ้บริการ ิชาการแก่ ังคม
ตารางที่ 6 ปัญ า/ ค ามเ ี่ยง าคัญที่พบในการปฏิบัติงานและแน ทางการแก้ไขปัญ า
ที่
1

2
3
4
5

6

านักบริการ ิชาการและจัด ารายได้แจ้งเรื่ งการ
เบิกจ่าย ค่าถ่ายเ ก ารประก บการ บรม ค่ นข้าง ูง

(ต่อ)ตารางที่ 6 ปัญ า/
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ตารางที่ 6 ปัญ า/ ค ามเ ี่ยง าคัญที่พบในการปฏิบัติงานและแน ทางการแก้ไขปัญ า
ที่
7

8

ปัญ า/ ค ามเ ี่ยง าคัญที่พบในการปฏิบัติงาน
ิธีการแก้ไขปัญ า/ ลดค ามเ ี่ยง
โครงการกิจกรรมไม่ดาเนินไปตามแผนที่กา นดไ ้ตาม
ปรับปรุงโครงการใน ั ข้ “ผลผลิต” โดย าจเขียนกิจกรรมบริการ ิชาการที่
ไตรมา
านัก ิทยบริการฯ จัดใ ้แก่ชุมชนในท้ งถิ่น รื ชุมชนเป้า มายที่ม า ิทยาลัย
กา นด (และไม่ค รเขียนระบุชื่ น่ ยงาน รื ชุมชน ื่น ไม่ได้ไปจัดจะ ่งผลใ ้
โครงการไม่บรรลุ และมีผลกระทบต่ ม ดเงินข งไตรมา ที่กา นด)
บุคลากรข ง านัก ิทยบริการฯ ที่ใ ้บริการมีจาน นน้ ย ข ค ามร่ มมื กับโรงเรียนในท้ งถิ่นที่มี ักยภาพในการจัดกิจกรรม และ
นัก ึก าโปรแกรม ิชาต่างๆที่มีจิต า าจัดกิจกรรมร่ มกัน รื รับบุคลากรที่มี
ค าม ามารถมี ักยภาพ โดดเด่นในการใ ้บริการเพิ่มเพื่ เป็น ลักในการจัด
กิจกรรมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ปัญ า/ ค ามเ ี่ยง าคัญที่พบในการปฏิบัติงาน
การจัดกิจกรรม าจพบกับปัญ าข งเ ลาการเข้าร่ ม
กิจกรรมข งผู้ใช้บริการซึ่งเป็นนัก ึก า เนื่ งจากการ
เรียนการ น
การจัดกิจกรรม บรมการ ืบค้นฐานข้ มูล ิเล็กทร นิก ์
าจพบกับปัญ าเครื ข่ายขัดข้ ง เครื่ งค มพิ เต ร์ไม่
ามารถใช้งานได้
ผู้เข้าร่ มกิจกรรมน้ ย

ค รใ ้เจ้า น้าที่ผู้รับผิดช บดูแล ้ งปฏิบัติการค มพิ เต ร์ตร จ บค าม
เรียบร้ ยข งเครื่ งค มพิ เต ร์และทด บเครื ข่าย ินเท ร์เน็ตก่ นการจัด
บรม
ค รมีการประชา ัมพันธ์เชิงรุก และ ลาก ลายช่ งทางเพื่ ใ ้ทั่ ถึง

ิธีการแก้ไขปัญ า/ ลดค ามเ ี่ยง
ค รมีการปรับรูปแบบกิจกรรมใ ้เ มาะ มกับประเภทข งผู้ใช้บริการ และ
ช่ งเ ลาใ ้เ มาะ ม เพื่ ใ ้ผู้ใช้บริการ ามารถเข้าร่ มกิจกรรมได้ ย่างทั่ ถึง

กิจกรรม ่งเ ริมการใช้ านัก ิทยบริการและเทคโนโลยี าร นเท
ตารางที่ 7 ปัญ า/ ค ามเ ี่ยง าคัญที่พบในการปฏิบัติงานและแน ทางการแก้ไขปัญ า
ที่
1

2

3

26

14. บรรณานุกรม
กระทร ง ึก าธิการ. (2541). กองแผนงานการ ึก า ฉบับย่อ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ยูไนเต็ด.
เฉลิมเกียรติ ดุล ัมพันธ์ และคณะ. (2549). ลักการแน ทาง และรูปแบบการบริการ ิชาการ
แก่ ังคมของม า ิทยาลัยราชภัฏจันทรเก ม. กรุงเทพฯ: ม า ิทยาลัยราชภัฏจันทร
เก ม.
ทรง ักดิ์ รีกา ินธุ์, นิ่มน ล รีจาด และธาตรี นนท ักดิ์. (2541). การบริการ ิชาการแก่ ังคม:
กรณี ึก าม า ิทยาลัยข นแก่น ม า ิทยาลัยม า ารคาม และ Indiana University
Kokomo. าร าร ิชาการ Apheit Journal, 4(2): 1-12.
ไพพรรณ ินทนิล. (2546). การ ่งเ ริมการอ่าน. ชลบุรี: ภาค ิชาบรรณารัก า ตร์ คณะ
มนุ ย า ตร์และ ังคม า ตร์ ม า ิทยาลัยบูรพา.
ม า ิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร. (2558). คู่มือการใ ้บริการ ิชาการแก่ ังคม. กาแพงเพชร:
ม า ิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
ร รรณ์ รียาภัย. (2554). การจัดประชุมและฝึกอบรมอย่างมีประ ิทธิภาพ. กรุงเทพฯ:
น า ์นการพิมพ์.
าณี ฐาปน ง ์ านติ. (2531). กิจกรรม า รับ ้อง มุด. กรุงเทพฯ: โ เดียน โตร์.
ิลัย ัคค ิชยา. (2533). การประชา ัมพันธ์ ้ ง มุด. ข่า าร านัก อ มุดกลางม า ิทยาลัย
รามคาแ ง 12, (4): 30-45.
านักงานรับร งมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ ึก า ( งค์การม าชน). (2549). กรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของ ถาบันการ ึก า ระดับอุดม ึก า ปีงบประมาณ
พ. . 2549. กรุงเทพฯ: านักงานรับร งมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ ึก า
( งค์การม าชน).
เ า ลัก ณ์ บุญเจริญรัก า. (2550). การเปิดรับ ค ามพึงพ ใจและการใช้ประโยชน์ ื่
ประชา ัมพันธ์ ้ ง มุดข งนัก ึก าระดับปริญญาโท ม า ิทยาลัยธรรม า ตร์
ท่าพระจันทร์. รายงานโครงการเฉพาะบุคคล าร าร า ตรม าบัณฑิต (การบริ าร
ื่อ ารม ลชน) ม า ิทยาลัยธรรม า ตร์. กรุงเทพฯ: ม า ิทยาลัยธรรม า ตร์.
Baker, Sharon L. (1993). The Responsive Public Library Collection: How to Develop
and Market It. Englewood, Colo.: Libraries Unlimited.
Hart, Keith. (1999). Putting Marketing Ideas into Action. London: Library Association.

27

Fisher, Patricia H., and Pride, Marseille M. (2006). Blueprint for Your Library
Marketing Plan. Chicago: American Library Association.
De Saez, Eileen Eliott. (2002). Marketing Concepts for Libraries and Information
Service. 2nd ed. London: Facet Publishing.

28

ภาคผน ก

29

กิจกรรมการใ ้บริการ ิชาการแก่ ังคม
(เนื้ า/ ั ข้ ที่ต้ งการรับบริการ ามารถปรับเปลีย่ นตามกิจกรรมที่จัดขึ้น)

ภาคผน ก ก.

ตั ย่างแบบฟ ร์มแบบ าร จค ามต้ งการรับบริการ ิชาการข ง านักฯ

แบบ าร จค ามต้องการบริการ ิชาการของชุมชน
จาก านัก ิทยบริการและเทคโนโลยี าร นเท ม า ิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ตอนที่ 1 ข้ มูลทั่ ไปข งผู้ต บแบบ าร จ
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ ง มาย / ลงในช่ ง ที่ตรงกับค ามคิดเ ็นข งท่าน
เพ
ชาย
ญิง
น่ ยงานราชการ
น่ ยงานรัฐ ิ า กิจ
ังกัด
น่ ยงานเ กชน
ื่นๆ (ระบุ.......................................)
ต่าก ่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ูงก ่าปริญญาตรี
ระดับการ ึก า
ท่านต้องการใ ้ านัก ิทยบริการฯ ประชา ัมพันธ์ข้อมูลการใ ้บริการ ิชาการและ ิชาชีพผ่าน ื่อ
ประเภทใด
ิทยุ/โทรทั น์
เ ก าร ิ่งพิมพ์
ป้ายประชา ัมพันธ์
กระจายข่า
เ ็บไซต์
ื่นๆ (ระบุ..........)
น่ ยงานของท่านเคยรับบริการจาก านัก ิทยบริการฯ รือไม่
เคย
ไม่เคย
ตอนที่ 2 ค ามต้ งการรับบริการ ิชาการข งชุมชนจาก านัก ิทยบริการและเทคโนโลยี าร นเท ม า ิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ ง มาย / ลงในช่ ง ่างที่ตรงกับค ามต้ งการรับบริการ ิชาการข งชุมชนจาก านัก ิทย
บริการและเทคโนโลยี าร นเท ม า ิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ระดับค ามต้องการ
ข้อ

เนื้อ า/ ั ข้อที่ต้องการรับบริการ

มากที่ ุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่ ุด

ไม่ต้องการ
รับบริการ

ด้าน ้อง มุด

(มีต่ ด้าน ลัง)
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ระดับค ามต้องการ
ข้อ

เนื้อ า/ ั ข้อที่ต้องการรับบริการ

มากที่ ุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่ ุด

ไม่ต้องการ
รับบริการ

ด้านเทคโนโลยี าร นเท

ด้านภา าต่างประเท

ตอนที่ 3 ั ข้อ/เนื้อ าที่ต้องการรับการ ิชาการเพิ่มเติม
ด้าน ้อง มุด
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ด้านเทคโนโลยี าร นเท
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ด้านภา าต่างประเท
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ข้อเ นอแนะอืน่ ๆ
.......................................................................................................................................................................................
..... ..............................................................................................................................................................................
***ข บคุณท่านที่ใ ้ค ามร่ มมื ค่ะ***
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ภาคผน ก ข.

แบบฟ ร์มประเมินค ามพึงพ ใจกิจกรรม

แบบประเมินค ามพึงพอใจ
กิจกรรมรณรงค์ ่งเ ริมนิ ัยรักการอ่าน จัดระบบ ้อง มุด ฯลฯ
ของ านัก ิทยบริการและเทคโนโลยี าร นเท
ณ ..........................................................................
ันที่ ...............................................
คาชี้แจง แบบประเมินค ามพึงพ ใจฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่ ประเมินค ามพึงพ ใจข งผู้รับบริการ เพื่ นาผลไปใช้
พัฒนากิจกรรมใ ้มคี ุณภาพยิ่งขึ้น และพัฒนาทัก ะไปใช้เกิดประโยชน์ในโ กา ต่ ไป
ตอนที่ 1 ข้ มูลเกี่ย กับผู้ประเมิน
ชาย
ญิง
เพ
ายุ
ต่าก ่า 10 ปี
10-18 ปี
19-23 ปี
มากก ่า 23 ปี
นักเรียน – นัก ึก า
ครู าจารย์
่นื ๆ (โปรดระบุ)......
าชีพ
ตอนที่ 2 ค ามพึงพ ใจข งท่านในการรับบริการกิจกรรม.................................
ข้

ประเด็นการประเมิน

มากที่ ุด

ระดับค ามพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง
น้ ย

น้ ยที่ ุด

ข้อเ นอแนะ
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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ภาคผน ก ค. แบบฟ ร์มประเมินค ามรู้ก่ นและ ลังการเข้าร่ ม บรม/ ัมนา/ประชุม ตั ย่างที่ 1
แบบประเมินค ามรู้ก่อนและ ลังการเข้าร่ มอบรม/ ัมนา/ประชุม
เรื่อง “.......................................................”
ันที่ .............................
ข้ มูลทั่ ไปข งผู้ต บแบบประเมิน
1. ชื่ - กุล........................................................................................................................................
2. น่ ยงาน/ ังกัด ( )โรงเรียนข งรัฐบาล ( ) โรงเรียนข งเ กชน ( ) ื่นๆโปรดระบุ................
3. จัง ัด
( ) กาแพงเพชร
( ) พิจิตร
( ) ุโขทัย
( ) ตาก
( ) ื่นๆโปรดระบุ...............
ประเมินระดับค ามรู้
ใ ้ผู้เข้า บรมประเมินระดับค ามรู้ในเนื้ าที่ บรมทั้งก่ นและ ลังการเข้ารับ บรม ่ามีค ามรู้ในระดับใด โดยใ ่
เครื่ ง มาย / ในระดับค ามรู้ข งตนเ งใ ้ตรงกับค ามเป็นจริง
5
มีค ามรู้ในระดับมากที่ ุด
4
มีค ามรู้ในระดับมาก
3
มีค ามรู้ในระดับปานกลาง
2
มีค ามรู้ในระดับน้ ย
1
มีค ามรู้ในระดับน้ ยที่ ุด
ระดับค ามรู้
ข้อ

เนื้อ า
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ก่อนการอบรม
2 3 4 5

1

ลังการอบรม
2 3 4 5

ภาคผน ก ง.
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แบบฟ ร์มประเมินค ามรู้ก่ นและ ลังการเข้าร่ ม บรม/ ัมนา/ประชุม ตั ย่างที่ 2
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ภาคผน ก จ.

แบบฟ ร์มประเมินค ามพึงพ ใจกิจกรรมบริการ ิชาการและฝึก บรม

แบบประเมินค ามพึงพอใจ
การอบรม/อภิปราย/ประชุม เรื่อง “…………………………..………………”
ณ ………………………………………..……………………
ันที่ .........................................
คาชี้แจง โปรดทาเครื่อง มาย / ลงในช่อง ่างที่ตรงกับค
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกีย่ กับผู้ประเมิน
ชาย
ญิง
เพ
ายุ
ต่าก ่า 18
36-45
าชีพ
บรรณารัก ์
ผู้บริ าร
น่ ยงาน
้ ง มุดโรงเรียน

ามคิดเ ็นของท่าน

18-24
46-55
บุคลากร ้ ง มุด
นัก ึก า/นักเรียน
้ ง มุดประชาชน

25-35
56 ขึ้นไป
ครู าจารย์
ื่นๆ(โปรดระบุ)....
ื่นๆ(โปรดระบุ)....

ตอนที่ 2 ค ามพึงพอใจของท่านในการรับบริการ ิชาการ
ข้อ

ประเด็นการประเมิน

มากที่ ุด

ระดับค ามพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้ ย

น้ ยที่ ุด

ด้านกระบ นการ/ขั้นตอนการใ ้บริการ

ด้านเจ้า น้าที่ผู้ใ ้บริการ

*มีต่ ด้าน ลัง
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ข้อ

ประเด็นการประเมิน

มากที่ ุด

ระดับค ามพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้ ย

ด้าน ิทยากร

ข้ เ น แนะ :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ั ข้ การ บรม ื่นๆ ที่ท่าน นใจ :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

น้ ยที่ ุด
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ภาคผน ก ฉ.

แบบฟ ร์มแบบประเมินการนาค ามรู้ไปใช้ประโยชน์ ตั ย่างที่ 1

แบบประเมินการนาค ามรู้ไปใช้ประโยชน์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง …………………………………..
นั ………………………… ณ …………………………………………………………
คาชี้แจง จากการที่ท่านได้เข้าร่ ม บรม/ ัมมนา/ประชุม เรื่ ง........................................................ท่านได้นาค ามรู้
จากการเข้าร่ มไปใช้ประโยชน์ ย่างไรบ้าง ใคร่ข ค ามกรุณาท่านต บแบบประเมินตาม ภาพที่ท่านได้นามาปฏิบัติ
จริง
ตอนที่ 1 ข้ มูลทั่ ไป
1. เพ
□ ชาย
2. ถานภาพ
□ าจารย์
□ นักเรียน

□ ญิง

ตอนที่ 2 การนาค ามรู้ไปใช้
ท่านได้มีการนาค ามรู้ไปใช้ประโยชน์กับ ้ ง มุดข งท่าน ย่างไร และเกิดผลกับการพัฒนา ย่างไรบ้าง
ด้านการเรียนการ น....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ด้านการจัดกิจกรรม.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ด้าน ื่นๆ........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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ภาคผน ก ช.

แบบฟ ร์มแบบประเมินการนาค ามรู้ไปใช้ประโยชน์ ตั ย่างที่ 2

แบบประเมินการนาค ามรู้ไปใช้ประโยชน์
การอบรม เรื่อง ………………………………………………..
นั ………………………… ณ …………………………………………………………
คาชี้แจง แบบประเมินฉบับนี้จดั ทาขึ้นเพื่ ประเมินการนาค ามรูไ้ ปใช้ประโยชน์ข งผู้เข้าร่ ม บรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่ ง ............................................และเพื่ นาผลการประเมินไปใช้พัฒนาการจัดกิจกรรมบริการ ิชาการใ ้มีคณ
ุ ภาพ
มากยิ่งขึ้น
โปรดทาเครื่ ง มาย / ลงในช่ ง ่างที่ตรงกับค ามคิดเ ็นข งนักเรียน
ตอนที่ 1 ข้ มูลเกี่ย กับผู้ประเมิน
เพ
( ) ชาย ( ) ญิง
ถานภาพ
( ) นักเรียน
( ) ครู ( ) ผู้บริ าร
่ นที่ 2 ค ามคิดเ ็นเกี่ย กับค ามรู้ค ามเข้าใจและประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่ มโครงการ
2.1 นักเรียน ามารถนาค ามรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่ มโครงการไปปรับใช้ รื พัฒนาการปฏิบตั ิงาน
□ ได้นาค ามรู้ที่ได้รับไป ู่การปฏิบตั /ิ นาไปใช้ประโยชน์
□ ไม่ได้นาค ามรู้ไปใช้ เพราะ
2.2 ค ามคิดเ ็นเกีย่ กับค ามรูค้ ามเข้าใจและระดับประโยชน์ข งการนาค ามรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ลังการเข้าร่ มโครงการ

ข้อ

รายการ

มากที่ ุด
5

ระดับค ามคิดเ ็น
มาก ปานกลาง
4
3

น้อย
2

น้อยที่ ุด
1

1
2
3
4
5
*มีต่ ด้าน ลัง
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2.3 ลังจากนักเรียนได้รับค ามรู/้ ทัก ะจากการเข้าร่ มโครงการช่ ยใ ้นักเรียนปฏิบัติงานดีขึ้น รื ไม่
□ ปฏิบัติงานดีขึ้น
□ ยังปฏิบัติงานไม่ดีขึ้น เพราะ...................................................................................
2.4 น กจากที่นักเรียนได้นาค ามรู้จากการ บรม ลัก ูตรนีม้ าปรับใช้ในการปฏิบัติงานข งนักเรียนแล้
นักเรียนยังได้นาค ามรู้มาใช้โดยการ
2.4.1 เผยแพร่ค ามรูจ้ ากการฝึก บรมต่ คนเพื่ น
□ ใช่ □ ไม่ใช่
2.4.2 ใ ้ค ามช่ ยเ ลื แนะนาเพื่ นได้ ากมีปญ
ั าเกีย่ กับเรื่ งที่ บรมมา □ ใช่ □ ไม่ใช่
2.4.3 พยายามนาค ามรู้ที่ได้มาพัฒนาตนเ ง
□ ใช่ □ ไม่ใช่
2.4.4 ื่น ๆ (โปรดระบุ)........................................................................................................................
2.5 โปรดยกตั ย่าง งาน/โครงการ/กิจกรรมที่นักเรียนได้นาค ามรู้จากการเข้าร่ มโครงการนีม้ าใช้และ
ผลที่เกิดขึ้น
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………
2.6 ากมีการจัดฝึก บรม นักเรียน ยากใ ้มีการจัดฝึก บรมในด้านใด/ ั ข้ ใด
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.......................................................................................................................................................................................
2.7 ข้ คิดเ ็นและข้ เ น แนะ นื่ ๆ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
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ภาคผน ก ซ. แบบฟ ร์มแบบ รุปการประเมินผู้รับบริการ ลังการจัดกิจกรรม
(AAR : After Action Review)
แบบ รุปการประเมินผู้รับบริการ หลังการจัดกิจกรรม (AAR : After Action Review)
ชื่อโครงการ
ชื่อกิจกรรม
ัน/เ ลาที่เริ่ม
ปฏิบัติงาน
ถานทีจ่ ัดกิจกรรม
ันที่ทา AAR
ผู้ร่ มแบบประเมิน
AAR
1. ท่านได้ ะไรในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

2. ท่านได้ ะไรมากก ่าที่คาด ัง
3. ท่านได้ ะไรน้ ยก ่าที่คาด ัง
4. ิ่งที่ต้ งแก้ไข
5. ข้ เ น แนะ

AAR ครั้งที่ ........
นั /เ ลาที่ ิ้น ุดการ
ปฏิบัติงาน
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ภาคผน ก ฌ. แบบฟ ร์มแบบ รุปการประเมินผู้ใ ้บริการ ลังการจัดกิจกรรม
(AAR : After Action Review)
แบบ รุปการประเมินผู้ให้บริการ หลังการจัดกิจกรรม (AAR : After Action Review)
ชื่อโครงการ
ชื่อกิจกรรม
ัน/เ ลาที่เริ่ม
ปฏิบัติงาน
ถานทีจ่ ัดกิจกรรม
ันที่ทา AAR
ผู้ร่ มแบบประเมิน
AAR
1. ท่านได้ ะไรในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

2. ท่านได้ ะไรมากก ่าที่คาด ัง
3. ท่านได้ ะไรน้ ยก ่าที่คาด ัง
4. ิ่งที่ต้ งแก้ไข
5. ข้ เ น แนะ

AAR ครั้งที่ ........
นั /เ ลาที่ ิ้น ุดการ
ปฏิบัติงาน
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ภาคผน ก ญ. แบบฟ ร์มรายงานค ามก้า น้าตามไตรมา ่ง านักบริการ ิชาการและจัด ารายได้
(
(
(
(

)
)
)
)

ไตรมา
ไตรมา
ไตรมา
ไตรมา

ที่ 1 (ต.ค. – ธ.ค. )
ที่ 2 (ม.ค. – มี.ค.)
ที่ 3 (เม.ย. – มิ.ย.)
ที่ 4 (ก.ค. – ก.ย.)

แบบฟอร์มรายงานค ามก้า น้า
การดาเนินงานตามโครงการบริการ ิชาการ ของ านัก ิทยบริการและเทคโนโลยี าร นเท
ประจาปีงบประมาณ พ. . ………..

1. ชื่อ น่ ยงาน านัก ิทยบริการและเทคโนโลยี าร นเท
2. ชือ่ โครงการบริการ ิชาการ …………………………………………………………………………….......…….......
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ ลัก................................................ เบอร์โทรติดต่อ.....................................
4. ัตถุประ งค์ของโครงการ……………………………………………………………………………………………………
5. การบูรณาการ
การบริการ ิชาการการเรียนการ น
การบริการ ิชาการกับการ ิจัย
ื่นๆ (โปรดระบุ)......................................................................................................
6. การดาเนินงานโครงการบริการ ิชาการ
ดาเนินการเรียบร้ ยแล้
ดาเนินการแล้ แต่ยังไม่ครบตามแผนที่ างไ ้
ยังไม่ได้ดาเนินการ กาลังจะดาเนินการในช่ ง ันที่..........เดื น.........พ. .......(ข้ามไปต บข้ 8-9)
7. กิจกรรมที่จะดาเนินการ * ขอใ ้เขียนรายละเอียดการดาเนินงานใ ้ชัดเจน
ตั ชี้ ัดค าม าเร็จ

ค่าเป้า มายของ
กิจกรรม
แผน
ผล

รายละเอียดผลการ
ดาเนินงาน*

ผลการประเมิน
บรรลุ

ใ ร้ ะบุ ดังนี้
- ชื่ กิจกรรม
- กลุ่มเป้า มาย.......คน
- ันที่ บรม
- ถานที่ บรม
- ื่นๆ

ไม่บรรลุ
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8. งบประมาณที่ได้รับ..........................บาท งบประมาณที่ใช้ไปแล้ ................................บาท
9. ปัญ าอุป รรค และแน ทางแก้ไข
ปัญ า ุป รรค
แน ทางการแก้ไข

ผู้รายงาน…….………………………………………………..
ตาแ น่ง……..………………………………………………..
ันที…่ ………….เดื น………………….พ. ……………..
มายเ ตุ : รูปภาพการลงไปบริการ ิชาการ (ต่ ท้ายแบบรายงานค ามก้า น้า)
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ภาคผน ก ฎ. แบบฟ ร์มรายงานค ามก้า น้าตามไตรมา ( ่ง านักฯ เพื่ จัด ่งม า ิทยาลัย)
รายงานการติดตามผลการปฏิบัติการ
ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ. . ………..
ม า ิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
( / ) ไตรมา ที่ … (เดือน-เดือน)
1. ประเด็นยุทธ า ตร์ที่ : ……………………………………………………………………………………..………

กลยุทธ์ที่ : ……………………………………………………………………………………………………….………
ตั ชี้ ัดม า ิทยาลัยที่ : ………………………………………………………………………………….…..………
โครงการ ………………………………………………………………………………..………………………………
ร ั โครงการ .........................................................................................................................
2. ผู้รับผิดชอบ ……………………………………………………. น่ ยงาน............................................
3. ัตถุประ งค์ …………………………………………………………………………………………………………...
4. ตั ชี้ ัดค าม าเร็จของโครงการ
ตั ชี้ ัด

แผน

ผล

เปรียบเทียบ
แผน – ผล (%)

ไตรมา 3
แผน ผล

ไตรมา 4
แผน ผล

บรรลุตั ชี้ ัด

5. ผลการดาเนินงานตามกิจกรรม
กิจกรรม ลัก

6.

เป้า มายผลผลิต

ไตรมา 1
แผน ผล

ไตรมา 2
แผน
ผล

รุปผลการดาเนินงานตามกิจกรรม
กิจกรรม ลัก

ผลการดาเนินงาน
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7. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
แ ล่งงบ

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ

กิจกรรม ลัก

งบประมาณ

การเบิกจ่ายจริง

ไตรมา 1
แผน
ผล

ยังไม่ได้เบิกจ่าย

ไตรมา 2
แผน
ผล

ไตรมา 3
แผน ผล

8. ปัญ า/อุป รรคจากผลการปฏิบัติกิจกรรม ที่กาลังดาเนินการและที่ยังไม่ได้ดาเนินการ
ปัญ าอุป รรค

(.................................................)
ผู้รายงาน
ัน........./.........../............

แน ทางการแก้ไข

(.................................................)
ั น้า น่ ยงาน
ัน........./.........../............

ไตรมา 4
แผน ผล

45

ภาคผน ก ฏ. แบบฟ ร์มรายงาน รุปโครงการ

ตั อย่างรูปแบบรายงาน รุปโครงการ

รายงาน รุปโครงการ/กิจกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม…………………..
ภายใต้โครงการ…………………..………………………………………
ร ั โครงการ ………………………….

านัก ิทยบริการและเทคโนโลยี าร นเท
ม า ิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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บท รุปผู้บริ าร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
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คานา
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

................................
ั น้าโครงการ
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ารบัญ
น้า
บท รุปผู้บริ าร
คานา
ารบัญ
ตอนที่ 1 ชื่ แผนงาน/โครงการ
ลักการและเ ตุผล
ผู้รับผิดช บโครงการ
ัตถุประ งค์ข งโครงการ
กลุ่มเป้า มาย
ระยะเ ลาในการดาเนินโครงการ
ถานที่ดาเนินโครงการ
ิธีดาเนินโครงการ
งบประมาณโครงการ
การติดตามและประเมินผลโครงการ
ประโยชน์ที่คาด ่าจะได้รับจากการดาเนินโครงการ
ตอนที่ 2 ิธีการประเมิน
ประเด็นการประเมิน
เครื่ งมื ที่ใช้ในการประเมินผล
การเก็บข้ มูล
การ ิเคราะ ์ข้ มูล
เกณฑ์การประเมินค าม าเร็จข งโครงการ
ตอนที่ 3 รุปผลการประเมินโครงการ
ภาคผน ก
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ารบัญตาราง
น้า
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่

1
2
3
4

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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ตอนที่ 1
บทนา
ชื่อโครงการ : ...............................................................................
ลักการเ ตุผล
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้รับผิดชอบโครงการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ัตถุประ งค์ของโครงการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

กลุ่มเป้า มาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ระยะเ ลาในการดาเนินโครงการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ถานที่ดาเนินโครงการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ิธีดาเนินโครงการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

งบประมาณโครงการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

การติดตามและประเมินผลโครงการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ประโยชน์ที่คาด ่าจะได้รับจากการดาเนินโครงการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ตอนที่ 2
ิธีการประเมิน
ประเด็นการประเมิน
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

การเก็บข้อมูล
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

การ ิเคราะ ์ข้อมูล
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

เกณฑ์การประเมินค าม าเร็จของโครงการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ตอนที่ 3
รุปผลการประเมินโครงการ
รายงานผลการประเมิน
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ตารางที่ 1 ค ามถี่และร้ ยละข ง ถานภาพผู้เข้าร่ มโครงการ
รายการประเมิน
จาน น

ร้อยละ

จากตารางที่.………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………...........
ตารางที่ 2 ผลลัพธ์ที่ได้จากการทด บค ามรู้ก่ นและ ลังดาเนินกิจกรรม
ก่อนดาเนิน
ลังดาเนิน
ลาดับ
ชื่อ - กุล
กิจกรรม
กิจกรรม
ผลการประเมิน
(.....คะแนน) (.....คะแนน)

*** รือใช้ตารางแ ดงผลทาง ถิติ
ตารางที่ 2 คะแนนเฉลี่ยก่ นและ ลังข งการ บรมเชิงปฏิบัติการ เรื่ ง .....................................
การทด อบ
คะแนนเฉลี่ย+S.D.
ค่า t
ค่า p-value
ก่ นการ บรม

6.47+1.12

ลังการ บรม

9.27+0.59

-7.614

.000

จากตารางที่.………………………………………………………………………………….…………………..….……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ค ามถี่ ร้ ยละและ ่ นเบี่ยงเบนมาตรฐานข งค ามพึงพ ใจในการรับบริการ
ข งผู้เข้าร่ มโครงการ
ประเด็นการประเมินค ามพึงพอใจ

X

S.D.

ระดับ พอใจ
ค ามพึง มาก
พอใจ

พอใจ
มาก

ที่ ุด

พอใจ
ปาน

พอใจ
น้อย

กลาง

พอใจ
น้อย
ที่ ุด

1. ด้านกระบ นการ / ขั้นตอนการใ ้บริการ
................................................................................ .......

.........

............ ค ามถี่ ค ามถี่ ค ามถี่ ค ามถี่ ค ามถี่
(ร้ ย (ร้ ย (ร้ ย (ร้ ย (ร้ ย
ละ)
ละ)
ละ)
ละ)
ละ)

2. ด้านเจ้า น้าที่ผู้ใ ้บริการ
................................................................................ .......

.........

............ ค ามถี่ ค ามถี่ ค ามถี่ ค ามถี่ ค ามถี่
(ร้ ย (ร้ ย (ร้ ย (ร้ ย (ร้ ย
ละ)

3. ด้าน ิ่งอาน ยค าม ะด ก
................................................................................ .......

.........

ละ)

ละ)

ละ)

ละ)

............ ค ามถี่ ค ามถี่ ค ามถี่ ค ามถี่ ค ามถี่
(ร้ ย (ร้ ย (ร้ ย (ร้ ย (ร้ ย
ละ)

ละ)

ละ)

ละ)

ละ)

4. ด้านคุณภาพการใ ้บริการ
................................................................................ ........ .......... ............. ค ามถี่ ค ามถี่ ค ามถี่ ค ามถี่ ค ามถี่
(ร้ ย (ร้ ย (ร้ ย (ร้ ย (ร้ ย
ละ)
ละ)
ละ)
ละ)
ละ)
ค ามพึงพอใจโดยร ม

จากตารางที่.……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ตารางที่ 4 ค่าค ามถี่และร้ ยละข งการนาค ามรู้ไปใช้ประโยชน์ข งผู้เข้าร่ มโครงการ
ามารถนาค ามรู้ไป

ไม่ ามารถนาค ามรู้

ใช้ได้

ไปใช้ได้

ประเด็นการ ัดการนาค ามรู้ไปใช้
จาน น
(คน)

ร้อยละ

จาน น

ร้อยละ

(คน)

1. ............................................................................
2. ............................................................................
3. ............................................................................
จากตารางที่.………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้ เ น แนะ……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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กิจกรรม ่งเ ริมการใช้ านัก ิทยบริการและเทคโนโลยี าร นเท
ภาคผน ก ฐ. แบบฟ ร์มรายงานค ามก้า น้าตามไตรมา
รายงานการติดตามผลการปฏิบัติการ
ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ. . ………..
ม า ิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
( / ) ไตรมา ที่ ….. (เดือน-เดือน)
1. ประเด็นยุทธ า ตร์ที่ : ……………………………………………………………………………………………..…………
กลยุทธ์ที่ : ………………………………………………………………………………………………………………….……
ตั ชี้ ัดม า ิทยาลัยที่ : ………………………………………………………………………………………………….…..…
โครงการ ………………………………………………………………………………..………………………………………..
ร ั โครงการ .....................................................................................................................................
2. ผู้รับผิดชอบ …………………………………………………………. น่ ยงาน.................................................
3. ัตถุประ งค์ ……………………………………………………………………………………………………....……………
4. ตั ชี้ ัดค าม าเร็จของโครงการ
ตั ชี้ ัด

แผน

ผล

เปรียบเทียบ
แผน – ผล
(%)

ไตรมา 3
แผน ผล

ไตรมา 4
แผน ผล

บรรลุตั ชี้ ัด
5. ผลการดาเนินงานตามกิจกรรม
กิจกรรม ลัก

เป้า มายผลผลิต

ไตรมา 1
แผน ผล

ไตรมา 2
แผน ผล
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6. รุปผลการดาเนินงานตามกิจกรรม
กิจกรรม ลัก

7. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
แ ล่งงบ งบประมาณทีไ่ ด้รบั การอนุมัติ

กิจกรรม ลัก

งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน

การเบิกจ่ายจริง

ไตรมา 1
แผน
ผล

ยังไม่ได้เบิกจ่าย

ไตรมา 2
แผน ผล

ไตรมา 3
แผน ผล

8. ปัญ า/อุป รรคจากผลการปฏิบัติกิจกรรม ที่กาลังดาเนินการและที่ยังไม่ได้ดาเนินการ
ปัญ าอุป รรค

(.................................................)
ผู้รายงาน
ัน........./.........../............

แน ทางการแก้ไข

(.................................................)
ั น้า น่ ยงาน
ัน........./.........../............

ไตรมา 4
แผน ผล
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ภาคผน ก ฑ. แบบประเมินค ามพึงพ ใจกิจกรรมเ ริม ร้างค ามรู้ใ ้กับผู้ใช้บริการ
(เนื้ า/ ั ข้ ที่ต้ งการรับบริการ ามารถปรับเปลี่ยนตามกิจกรรม ที่จัดขึ้น)
ประเมินค ามพึงพอใจ
กิจกรรมเ ริม ร้างค ามรู้ใ ้กับผู้ใช้บริการ เรื่อง “................................................”
คาชี้แจง จากที่ท่านได้เข้าร่ มกิจกรรมเ ริม ร้างค ามรู้ใ ้กับผู้ใช้บริการ เรื่ ง “.................................................”
ท่านมีค ามพึงพ ใจต่ การจัด บรม ย่างไร ใคร่ข ค ามกรุณาท่านต บแบบประเมินตาม ภาพที่ท่านได้นามา
ปฏิบัติจริง
ตอนที่ 1 ข้ มูลทั่ ไปข งผู้ต บแบบประเมิน
1. เพ
( ) ชาย
( ) ญิง
2. ตาแ น่ง
( ) นัก ึก า ( ) บุคลากรข งม า ิทยาลัย
( ) ิ ย์เก่า
( ) ประชาชนทั่ ไป
ตอนที่ 2 ค ามคิดเ ็นต่ การจัด บรมเชิงปฏิบัติการ
คาชี้แจง ใ ้ผู้เข้าร่ ม บรมประเมินค ามพึงพ ใจ โดยกาเครื่ ง มาย ในระดับที่ตรงกับ ภาพค ามเป็นจริง

ข้อ

รายการ

มากที่ ุด
(5)

ระดับค ามพึงพอใจ
มาก ปานกลาง
น้อย
(4)
(3)
(2)

น้อยที่ ุด
(1)

ด้านกระบ นการ/ขั้นตอนการใ ้บริการ

ด้าน ิ่งอาน ยค าม ะด ก

ด้าน ิทยากร

ตอนที่ 3 ข้ เ น แนะ………………………………………………………………………………………………………………………..…….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….
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ภาคผน ก ฒ. แบบประเมินค ามพึงพ ใจการจัด บรมฐานข้ มูล ิเล็กทร นิก ์
ประเมินค ามพึงพอใจ
การจัดอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิก ์
คาชี้แจง จากที่ท่านได้เข้าร่ มการ บรมฐานข้ มูล ิเล็กทร นิก ท์ ่านมีค ามพึงพ ใจต่ การจัด บรม ย่างไรใคร่
ข ค ามกรุณาท่านต บแบบประเมินตาม ภาพที่ท่านได้นามาปฏิบตั ิจริง
ตอนที่ 1 ข้ มูลทั่ ไปข งผู้ต บแบบประเมิน
1. เพ
( ) ชาย
( ) ญิง
2. ตาแ น่ง
( ) นัก ึก า ( ) าจารย์และบุคลากรข งม า ิทยาลัย
3. ังกัด/ น่ ยงาน......................................................................................
ตอนที่ 2 ค ามคิดเ ็นต่ การจัด บรมเชิงปฏิบัติการ
คาชี้แจง ใ ้ผู้เข้าร่ ม บรมประเมินค ามพึงพ ใจ โดยกาเครื่ ง มาย
ข้อ

รายการ

มากที่ ุด
(5)

ในระดับที่ตรงกับ ภาพค ามเป็นจริง
ระดับค ามพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่ ุด
(4)
(3)
(2)
(1)

ตอนที่ 3 ข้ เ น แนะ
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

ที่
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ภาคผน ก ณ. แบบฟ ร์มแบบเ น รายชื่ ทรัพยากร าร นเท

ชื่ อผู้แต่ ง

ประเภททรัพยากร

ราคา/
หน่ วย

ราคา
รวม

จานวน
ใช้ ประกอบวิชา
พื้นฐาน เอก เลือก

จานวน
ผู้เรียน

สวท. 01/05/2560
แบบเสนอรายชื่ อทรัพยากรสารสนเทศ
ชื่ อ – สกุล...................................................................คณะ.......................................ภาควิชา...............................ภาคเรียน........ปี การศึกษา..................
ชื่ อเรื่ อง

สานักพิมพ์ /
สถานทีจ่ าหน่ าย

หนังสื อ
วารสาร
สื่ อโสตทัศนวัสดุ
ซีดี - รอม
หนังสื อ
วารสาร
สื่ อโสตทัศนวัสดุ
ซีดี - รอม
หนังสื อ
วารสาร
สื่ อโสตทัศนวัสดุ
ซีดี - รอม

ข้ มูลผู้ยืม
นัก ึก า
าจารย์

ภาคผน ก ด.
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แบบฟ ร์มบริการยืมระ ่าง ้ ง มุด

แบบฟอร์มบริการยืมระ ่าง ้อง มุด

ท. 01/05/2560

ันที่ ...................................................................

ชื่ -นาม กุล..............................................................ร ั นัก ึก า................................................โปรแกรม ิชา……………………………………………….
คณะ..........................................................................เบ ร์โทร ัพท์................................................E-mail……………………………………………………….

ชื่ -นาม กุล..............................................................ร ั นัก ึก า................................................โปรแกรม ิชา……………………………………………….
คณะ..........................................................................เบ ร์โทร ัพท์................................................E-mail……………………………………………………….

บุคคลภายน ก ชื่ -นาม กุล..............................................................ร ั นัก ึก า................................................โปรแกรม ิชา……………………………………………….
คณะ..........................................................................เบ ร์โทร ัพท์................................................E-mail……………………………………………………….

ข้ มูล นัง ื ...........................................................................................................................ชื่ ผู้แต่ง...............................................................................................................
เลขเรียก นัง ื ......................................................................................... ้ ง มุดที่จัดเก็บ นัง ื ...................................................................................................................
มายเ ตุ.............................................................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ภาคผน ก ต.
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แบบฟ ร์มการข รับบริการ (Service Request form)

แบบฟอร์มการขอรับบริการ (Service Request form)

กิจกรรมที่ นใจเข้าร่ ม

ท. 01/05/2560

1. แนะนา านัก ิทยบริการและเทคโนโลยี าร นเท

เข้าร่ มกิจกรรม ใน ันที่........................................................................................................................
เช้า 9.00 – 10.00 น.
บ่าย 13.00 – 14.00 น.
นัก ึก า มู่เรียน................................................................โปรแกรม ิชา........................................................
จาน น...........................................คน คณะ....................................................................................................
าจารย์ผู้ค บคุม...............................................................................................................................................
เบ ร์โทร ัพท์.............................................................................................................................................

กิจกรรม

2. แนะนาการ ืบค้น าร นเท ด้ ยโปรแกรม Liberty /
บรมฐานข้ มูล ิเล็กทร นิก ์

เข้าร่ มกิจกรรม ใน ันที่......................................................................................................................................
เช้า 9.00 – 11.00 น.
บ่าย 13.00 – 15.00 น.
นัก ึก า มู่เรียน................................................................โปรแกรม ิชา........................................................
จาน น...........................................คน คณะ....................................................................................................
าจารย์ผู้ค บคุม...............................................................................................................................................
เบ ร์โทร ัพท์....................................................................................................................................................

มายเ ตุ
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าก าจารย์ท่านใด นใจกิจกรรมดังกล่า กรุณาทาเครื่ ง มาย/ระบุ ันเ ลาใ ้ทราบล่ ง น้าก่ น 3 ัน ที่ านัก ิทยบริการและเทคโนโลยี าร นเท

า รับเจ้า น้าที่
ผู้รับแบบข ใช้บริการ........................................................................................................... ันที่.................................................................................................................
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ภาคผน ก ถ. แบบฟ ร์มรายชื่ ผู้เข้า บรม การ ืบค้น าร นเท ด้ ยโปรแกรม Liberty /
การ ืบค้นฐานข้ มูล ิเล็กทร นิก ์
ท.01/05/2560
รายชื่อผู้เข้าอบรม การ ืบค้น าร นเท ด้ ยโปรแกรม Liberty /
การ ืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิก ์
นั ที่………………………….……………………..………เ ลา………….……………………………………………
ิทยากร.....................................................................................................................................
ลาดับ
ชื่อ – กุล
โปรแกรม ิชา
คณะ
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ภาคผน ก ท. ประ ัติของผู้จัดทา

ประ ัติผู้เขียน
ชื่ - กุล
การ ึก า
ถานที่ทางาน
ตาแ น่ง
ประจางาน

นาง า ดรุณี าย ยุด ฉิมพลี
ปริญญาตรี ิลป า ตรบัณฑิต (บรรณารัก า ตร์และ ารนิเท า ตร์)
ม า ิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
านัก ิทยบริการและเทคโนโลยี าร นเท ม า ทิ ยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
บรรณารัก ์
พัฒนาทรัพยากร าร นเท

