รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการ Library 4.0 :กิจกรรมชวนคู่หูมาเป็น GURU ห้องสมุด

ศูนย์วิทยบริการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจาปีงบประมาณ 2561

คำนำ
ในกำรปีศึกษำ 2561 มหำวิทยำลัยเน้นกำรเข้ำสู่ Thailand 4.0 ห้องสมุดต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
ในกำรให้บริกำรและนำแอปพลิเครชั่น Library Link เข้ำมำใช้บริกำรเพื่อให้ผู้ใช้บริกำรเข้ำถึงแหล่งข้อมูลของ
ศูนย์วิทยบริกำรได้สะดวกรวดเร็วขึ้น สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ฯ จึงได้จัด “โครงกำร
Library 4.0 : กิจกรรมชวนคู่หูเป็น Guru ห้องสมุด”ขึ้น โดยมีกิจกรรมกำรแข่งขันชิงควำมเป็นเลิศด้ำนกำร
สืบค้นทรัพยำกรห้องสมุดและด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อเปิดโอกำสให้ นักศึกษำ ได้มีโอกำสเข้ำมำใช้
บริ กำรห้ อ งสมุด มีกิจ กรรมร่ ว มกับ ศู น ย์วิท ยบริ กำร ซึ่งโครงกำรฯนี้จะส่ งผลให้ นั กศึก ษำได้เข้ำ ใช้บ ริกำร
ห้องสมุดเพิม่ ขึ้นรวมทั้งมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรสืบค้นสำรสนเทศของห้องสมุด ผ่ำนทำงเครื่องมือสืบค้น
ภำยในห้องสมุดหรือผ่ำนทำงแอปพริเครชั่น
รำยงำนนี้ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อรำยงำนผลกำรดำเนินงำนและนำผลที่ได้จำกรำยงำนมำใช้เป็นข้อมูล
สำหรับกำรดำเนินโครงกำรครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น และขอขอบคุณ คณะกรรมกำรดำเนิน
โครงกำรทุกท่ำนที่ร่วมกันจัดทำโครงกำรนี้สำเร็จลุล่วงตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
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บทสรุปผู้บริหำร
ในกำรปีศึกษำ 2561 มหำวิทยำลัย เน้นกำรเข้ำสู่ Thailand 4.0 ห้องสมุดต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
ในกำรให้บริกำรและนำแอปพลิเครชั่น Library Link เข้ำมำใช้บริกำรเพื่อให้ผู้ใช้บริกำรเข้ำถึงแหล่งข้อมูลของ
ศูนย์วิทยบริกำรได้สะดวกรวดเร็วขึ้น โดยจัดโครงกำร Library 4.0 : กิจกรรมชวนคู่หูเป็น Guru ห้องสมุดขึ้น
ระหว่ำงวันที่ 28 มีนำคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อำคำรสำนักงำนอธิกำรบดีและศูนย์
วิทยบริกำร กำรจัดโครงกำรครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์กำรสืบค้น สำรสนเทศห้องสมุดของนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำให้เพิ่มมำกขึ้น ให้นักศึกษำมองเห็นประโยชน์และควำมสำคัญกำรใช้
ห้องสมุดและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อค้นคว้ำข้อมูลเรื่องของกำรศึกษำและเพื่อประชำสัมพันธ์กำรสืบค้น
ผ่ำน แอปพลิเคชั่น Library Link
ผลกำรประเมินกำรดำเนินงำนโครงกำรฯ ดังกล่ำว มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 176 คน ประเมินผลควำม
พึง พอใจ โดยใช้ แ บบสอบถำม สุ่ ม ตั ว อย่ ำ ง จำกควำมคิ ด เห็ น ของผู้ เ ข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรมชวนคู่ หู เ ป็ น Guru
ห้องสมุดที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่ำง จำนวน 170 คน พบว่ำสำมำรถบรรลุควำมสำเร็จตำมเป้ำหมำยตัวชี้วัดของกำร
ดำเนินโครงกำรดังนี้
ตัวชี้วัดและเป้าหมายเชิงปริมาณ พบว่ำ มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ จำนวนทั้งสิ้น 88 ทีมรวม 176 คน
ตัวชี้วัดและเป้าหมายเชิงคุณภาพ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่ำง มีควำมพึงพอใจ
ต่อโครงกำรฯ ในแต่ละด้ำนของรำยกำรประเมิน ดังนี้ 1) ด้ำนกำรจัดกิจกรรม มีค่ำเฉลี่ยของระดับควำม
พึงพอใจเท่ำกับ 4.20 คิดเป็นร้อยละ 83.94 อยู่ในระดับมีควำมพึงพอใจมำก 2) ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก
มีค่ำเฉลี่ย ของระดับ ควำมพึงพอใจเท่ำกับ 4.27 คิดเป็นร้อยละ 85.47 อยู่ในระดับมีควำมพึงพอใจมำก
3) ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ มีค่ำเฉลี่ยของระดับควำมพึงพอใจเท่ำกับ 4.35 คิดเป็นร้อยละ 87.06 อยู่ในระดับมีควำม
พึงพอใจมำก และ 4) ด้ำนคุณภำพมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจเท่ำกับ 4.24 คิดเป็นร้อยละ 84.80 อยู่ในระดับ
มีควำมพึงพอใจมำกที่สุด
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจในภำพรวมของกำรจัดโครงกำรฯ เท่ำกับ 4.26 คิดเป็นร้อยละ 85.31 อยู่ใน
ระดับพึงพอใจมำก

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรจัดกิจกกรรมครั้งนี้
1. ควรสอนวิธีกำรใช้เว็บกำรค้นหำกับนัศึกษำก่อน เพรำะบำงคนไม่เคยใช้
2. ตอนจองไม่ระบุว่ำมีแข่งขัน ถ้ำรู้ว่ำมีแข่งคงไม่จอง
3. แจกรำงวัลเยอะๆ/เพิ่มเงินรำงวัล
4. ดีค่ะ กิจกรรมดีมำก สนุกสนำน
5. เจ้ำหน้ำที่ต้อนรับเป็นอย่ำงดี จัดกิจกรรมแบบนี่บ่อยๆนะคะ
6. ดีมำกค่ะ อยำกให้มีกิจกรรมแบบนี้อีก
6. ตอนทำกิจกรรม ไม่มีสมำธิสอบเท่ำไหร่ เพรำะกรรมกำรพูดออกไมค์เสียงดังและพูดบ่อย
7. ปัญหำกำรเข้ำระบบ แอพพลิเคชั่นเข้ำไม่ได้ ควรตรวจสอบคุณภำพกำรสอบให้ดีกว่ำนี้
8. สนุกค่ะ อยำกให้จัดทุกปี
9 อยำกให้จัดอีก
10. อยำกให้ประชำสัมพันธ์ให้ทั่วถึงกว่ำนี้และอยำกให้จัดกิจกรรมอย่ำงนี้ตลอดไป
11. อยำกให้มีกิจกรรมแบบนี้บ่อยๆ
12. อยำกให้ห้องสมุดมีกิจกรรมเพิ่มขึ้นอีก 1 ปีมีเยอะๆ

โครงการ Library 4.0 : กิจกรรมชวนคู่หูเป็น Guru ห้องสมุด
หลักการและเหตุผล
ปั จจุ บั นสถำบั นกำรศึ กษำ ได้ หั นมำพั ฒนำห้ องสมุ ดในหลำยๆด้ำน กล่ ำวคื อเป็ นกำรน ำ เทคโนโลยี
คอมพิ ว เตอร์ และระบบเครื อข่ ำยคอมพิ วเตอร์ มำช่ ว ยกำรปฎิ บั ติ งำน โดยมั กจะเรี ยกกั นว่ ำ “ห้ องสมุ ด
อิเล็ กทรอนิ กส์ ” เช่น มีกำรน ำ โปรแกรมระบบห้ องสมุดอัตโนมัติมำใช้จัดเก็บรำยกำรบรรณำนุ กรม แทน
บัตรรำยกำร ส่งผลให้กำรสืบค้นรำยกำรผ่ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ได้ก้ำวขึ้นมำแถวหน้ำทันที ที่
สำคัญสำมำรถยืมคืนด้วยระบบอัตโนมัติ รวมถึงกำรยืมคืนด้วยตนเองผ่ำนเครื่องอัตโนมัติ และกำรคืนหนังสือผ่ำน
ตู้รั บคืนอัตโนมัติ ดังนั้ น วันเวลำเปลี่ยนห้องสมุดก็ย่อมปรับเปลี่ยนตำมด้วย และคำ ว่ำ เงียบ!!สงบ...ชวนให้
นักศึกษำพักสำยตำ ขณะนี้มีให้เห็นน้อยเต็มที...?
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ เล็งเห็นควำมสำคัญถึงกำร
เปลี่ยนแปลงของห้องสมุดจึงได้ปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยภำยในอำคำรห้องสมุดให้มีชีวิตขึ้น กล่ำวคือ ห้องสมุดมีชีวิต
เน้นให้มีบรรยำกำศสะดวก สบำย สอดคล้องกับวิถีชีวิตนักศึกษำ มีประตูควบคุมทำงเข้ำอัตโนมัติ และเพิ่มช่อง
ทำงกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรร่วมสมัย เช่น เว็บไซด์ เฟสบุ๊ค และยูทูป ฯลฯ เพื่อตอบสนองกำร
ให้บริกำรแก่นักศึกษำตั้งแต่ 07.30-20.00 น.
ในกำรปีศึกษำ 2561 มหำวิทยำลัยเน้นกำรเข้ำสู่ Thailand 4.0 ห้องสมุดต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ในกำร
ให้บริกำรและนำแอปพลิเครชั่น Library Link เข้ำมำใช้บริกำรเพื่อให้ผู้ใช้บริกำรเข้ำถึงแหล่งข้อมูลของ ศูนย์วิทย
บริกำรได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ดังนั้น สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ฯ จึงได้จัด “โครงกำร Library
4.0 : กิจกรรมชวนคู่หูเป็น Guru ห้องสมุด” ขึ้นเพื่อเปิดโอกำสให้ นักศึกษำ ได้มีโอกำสเข้ำมำใช้บริกำรห้องสมุด
โดยจัดกิจกรรมกำรแข่งขันชิงควำมเป็นเลิศด้ำนกำรสืบค้นทรัพยำกรห้องสมุดและด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่ง
โครงกำรฯนี้ จะส่ งผลให้ นั กศึ กษำได้เข้ ำใช้ บริกำรห้ องสมุ ดเพิ่มขึ้ นและมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรสื บค้ น
สำรสนเทศของห้องสมุด ผ่ำนทำงเครื่องมือสืบค้นภำยในห้องสมุดหรือผ่ำนทำงแอปพริเครชั่น รวมทั้งเรียนรู้กำร
ทำงำนเชิงมีส่วนร่วมระหว่ำงนักศึกษำกับเจ้ำหน้ำที่
วัตถุประสงค์
1. เพื่อรณรงค์กำรสืบค้นห้องสมุดของนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำให้เพิ่มมำกขึ้น
ให้นักศึกษำมองเห็นประโยชน์และควำมสำคัญกำรใช้ห้องสมุดและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อค้นคว้ำข้อมูลเรื่อง
ของกำรศึกษำ
2. เพื่อประชำสัมพันธ์กำรสืบค้นผ่ำน แอปพลิเคชั่น Library Link
3. เพื่อให้สอดรับกับทิศทำงกำรบริหำรยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยด้ำนกำรเป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้
4. เพื่อให้มีกิจกรรมสร้ำงสรรค์เชิงรุกสอดคล้องยุคสมัยเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
เชิงปริมำณ
1 จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
เชิงคุณภำพ
1.ควำมพึงพอใจต่อโครงกำรในแต่ละด้ำนกำรประเมิน
1.1 ด้ำนกำรจัดกิจกรรม
1.2 ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก
1.3 ด้ำนเจ้ำหน้ำที่
1.4 ด้ำนคุณภำพ

เป้ำหมำย
ไม่น้อยกว่ำ 10 ทีม (100คน)
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85

วิธีดาเนินงาน
รูปแบบกิจกรรม “ชวนคู่หูเป็น Guru ห้องสมุด ”
1. จัดกิจกรรมกำรแข่งขันชิงควำมเป็นเลิศของ กำรสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุดผ่ำนทำงแอปพริเค
ชัน Library Link ของศูนย์วิทยบริกำร
2. นักศึกษำที่เข้ำร่วมกิจกรรมกำรแข่งขันทีมละ 2 คน ซึ่งไม่จำกัดชั้นปีของนักศึกษำ
3. กำรสมัครเข้ำร่วมกิจกรรมกำรแข่งขัน “กิจกรรมชวนคู่หูเป็น Guru ห้องสมุด ” นักศึกษำสำมำรถสมัครเข้ำ
ร่วมกิจกรรมได้ที่ www.library.ssru.ac.th หรือเคำน์เตอร์บริ กำรยืม-คืนโดยไม่เสี ยค่ำใช้ จ่ำยใดๆทั้งสิ้ นเมื่อ
นักศึกษำสมัครเข้ำร่วมโครงกำรฯ ต้องมีกำรค้นคว้ำข้อมูลและกำรใช้ห้องสมุดด้วย ตนเอง ก่อนเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
4. กำรแข่งขันตอบคำถำม รอบแรกส่ งตัวแทนเข้ำแข่งขันทีมละ 1 คน (กิจกรรมกำรแข่งขันจะมีคำถำม
ประมำณ 30 ข้อเวลำ 30 นำที) เป็นกำรสืบค้นสำรสนเทศของห้องสมุดรวมทั้งระเบียบวิธีกำรใช้ห้องสมุด โดยใช้
ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 2 (บริกำรอินเตอร์เน็ต) เป็นสนำมกำรแข่งขันชิงควำมเป็นเลิศและคัดเลือกให้เหลือ 10 ทีม (
คะแนนสูงสุดและทำเวลำได้เร็วที่สุด 10 อันดับแรก)
5. กำรแข่งขันรอบที่ 2 จ ำนวน 10 ทีม ตัดสินผู้ชนะเลิ ศ โดยให้นักศึกษำเข้ำไปสืบค้นทรัพพยำกร
สำรสนเทศ ผ่ำนแอปพริเคชัน ของศูนย์วิทยบริกำร (โดยนักศึกษำที่เข้ำร่วมแข่งขันต้องนำโทรศัพท์มือถือส่วนตัว
มำ ดำวน์โหลดแอปพริเคชันของศูนย์วิทยบริกำร ในวันแข่งขัน)และหยิบตัวเล่มจำกชั้นเก็บหนังสือ นักศึกษำทีม
ใดค้นสำรสนเทศและนำหนังสือที่โจทย์ให้ค้นหำได้ถูกต้องและรวดเร็วที่สุด คือผู้ ชนะเลิศ จำนวน 1 ทีม เท่ำนั้น
รับรำงวัลทุนกำรศึกษำ 6,000 บำท ( หกพันบำทถ้วน ) และทีมที่ได้เข้ำรอบ10 ทีมสุดท้ำยจะได้รับรำงวั ล
ทุนกำรศึกษำทีมละ 1,000 บำท

งบประมาณ
1. แหล่งงบประมาณ
รายการ
ประเภทงบประมำณ
กองทุนทั่วไป
กิจกรรม
ผลผลิต
กิจกรรมย่อย
งบประมำณทั้งสิ้น

รายละเอียด
เงินนอกงบประมำณ :เงินบำรุงกำรศึกษำภำคปกติ
ภำคปกติ
โครงกำรเปิดโอกำสกำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำยในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย
กำรสร้ำงเครือข่ำยของมหำวิทยำลัย
โครงกำร Library 4.0:กิจกรรมชวนคู่หูเป็น Guru ห้องสมุด
57,250 บำท

2. แผนงบประมาณในโครงการ
หมวดค่าใช้สอย
ค่ำเงินรำงวัลชนะเลิศกำรแข่งขัน จำนวน 1 รำงวัล
ค่ำเงินรำงวัลผู้เข้ำรอบกำรแข่งขันจำนวน 10 รำงวัลๆละ 1,000
ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์
ค่ำอำหำรว่ำง 35 X 150
ค่ำจ้ำงทำกระเป๋ำผ้ำ จำนวน 200 ใบ ๆ 130 บำท
หมวดค่าวัสดุ
วัสดุในกำรจัดทำโครงกำร
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
( รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ห้ำหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้ำสิบบำทถ้วน)
(หมำยเหตุ ขอถัวเฉลี่ยทุกรำยกำรตำมที่จ่ำยจริง)

6,000 บำท
10,000 บำท
5,000 บำท
5,250 บำท
26,000 บำท
5,000 บำท
57,250 บาท

3. สรุปค่าใช้จ่ายในโครงการ
ลาดับ
1
2
3
4
5

รายการ
ค่ำเงินรำงวัลชนะเลิศกำรแข่งขัน
ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์
ค่ำอำหำรว่ำง
ค่ำจ้ำงทำกระเป๋ำผ้ำ
วัสดุในกำรจัดทำโครงกำร
รวม

แผนการใช้จ่าย
16,000
5,000
5,250
26,000
5,000
57,250

รายจ่ายจริง
15,000
1,850
7,000
23,000
5,750
52,600

คงเหลือ
1,000
3,150
-1750
3,000
-750
4,650

กำรประเมินผลโครงกำร
1. วัตถุประสงค์
เพื่อสรุปผลกำรดำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร Library 4.0 :กิจกรรมชวนคู่หูมำเป็นกูรูห้องสมุด
2. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร Library 4.0 :กิจกรรมชวนคู่หูมำเป็นกูรูห้องสมุด ระหว่ำงวันที่ 28 มีนำคม 2561
จำนวน 170 คน โดยใช้ตำรำงสำเร็จรูปของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) โดยใช้กำรสุ่มตัวอย่ำง
แบบง่ำย (Simple Random Sample) จำนวน 170 คน
3. วิธีกำรดำเนินงำน
3.1 เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินผล ใช้แบบสอบถำม รูปแบบมำตรประมำณค่ำ 5 ระดับ แบ่งออกเป็น
3ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม
ตอนที่ 2 ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำกิจกรรม
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
3.2 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม วิเครำะห์ผลด้วยกำรหำค่ำควำมถี่และค่ำร้อยละ
ตอนที่ 2 ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม วิเครำะห์ผลด้วยกำรหำค่ำควำมถี่ ร้อยละ และ
ค่ำเฉลี่ยของระดับควำมพึงพอใจ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ วิเครำะห์ผลด้วยกำรสรุปเนื้อหำ
3.3 กำรแปลผลข้อมูลและกำรสรุปกำรประเมิน
ใช้ค่ำควำมถี่ ร้อยละ และหำค่ำเฉลี่ยของระดับควำมพึงพอใจ เพื่อสรุปผล ดังนี้
ค่ำเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจมำกที่สุด
ค่ำเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจมำก
ค่ำเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจปำนกลำง
ค่ำเฉลี่ย 1.50– 2.49 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจน้อย
ค่ำเฉลี่ย 0.50 – 1.49 หมำยถึง มีควำมพอพอใจน้อยที่สุด

4. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ลักษณะข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำมที่ได้จำกกำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำงแบบง่ำย
(Simple Random Sample) จำนวน 170 คน รำยละเอียดดังนี้
เพศ
ชำย
หญิง
รวม

จานวน
33
137
170

ร้อยละ
19.41
80.59
100.00

จำกตำรำง ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลสรุปได้ว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน
137 คนคิดเป็นร้อยละ 80.59 และเพศชำยจำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 19.41
ชั้นปี
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม

จานวน
6
57
107
0
170

ร้อยละ
3.53
33.53
62.94
0.00
100.00

จำกตำรำง ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลสรุปได้ว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นนักศึกษำชั้นปีที่ 3 มำก
ที่สุด จำนวน 107 คนคิดเป็นร้อยละ 62.49 ชั้นปีที่ 2 จำนวน 57 คนคิดเป็นร้อยละ 33.53 และชั้นปีที่ 1
จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.53

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล (ต่อ)
คณะ
คณะครุศำสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
คณะมนุษยศำสตร์ฯ
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยำกำรจัดกำร
คณะศิลปกรรมศำสตร์
วิทยำลัยพยำบำลและสุขภำพ
วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร
รวม

จานวน
13
7
55
7
77
5
0
6
170

ร้อยละ
7.65
4.12
32.35
4.12
45.29
2.94
0.00
3.53
100.00

จำกตำรำง ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลสรุปได้ว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่ว นใหญ่เป็นนักศึกษำสังกัดคณะ
วิ ท ยำกำรจั ด กำรมำกที่ สุ ด จ ำนวน77 คนคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 45.29 รองลงมำคื อ คณะมนุ ษ ยศำสตร์ แ ละ
สังคมศำสตร์ จำนวน 55 คนคิดเป็นร้อยละ 32.35 คณะครุศำสตร์และคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนเท่ำกันคือ 13 คนคิดเป็นร้อยละ 7.64 วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร จำนวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.53และคณะศิลปกรรมศำสตร์ จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.94
แหล่งข่าว
ป้ำยประชำสัมพันธ์
เพื่อน
Facebook
เว็บไซต์ห้องสมุด
อื่น ๆ (กองพัฒนำนักศึกษำ)
รวม

จานวน
44
92
64
50
15
265

ร้อยละ
16.60
34.72
24.15
18.87
5.66
100.00

จำกตำรำง ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลสรุปได้ว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ ได้รับข่ำวสำรจำก จำก
เพื่อน มำกที่สุด จำนวน 92 คำตอบ คิดเป็นร้อยละ 34.73 จำกFacebook ศูนย์วิทยบริกำร จำนวน 64
คำตอบ คิดเป็นร้อยละ 24.15 จำกเว็บไซต์ห้องสมุดจำนวน 50 คำตอบ คิดเป็นร้อยละ 18.87 จำกป้ำย
ประชำสัมพันธ์ จำนวน 44 คำตอบ คิดเป็นร้อยละ 16.60 และจำกกองพัฒนำนักศึกษำ จำนวน 15 คำตอบ
คิดเป็นร้อยละ 5.66

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ลักษณะข้อมูลควำมพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถำม ที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่ำงในกำรสำรวจควำมพึงพอใจของ
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมชวนคู่หูมำเป็นกูรูห้องสมุด จำแนกเป็น 4 ด้ำน ได้แก่ 1 ) ด้ำนกำรจัดกิจกรรม
2)
ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก 3) ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ และ 4) ด้ำนควำมรู้ มีรำยละเอียดดังตำรำงที่ 2.1-2.4ดังนี้
ตำรำงที่ 21. ด้ำนกำรจัดกิจกรรม
ระดับความพึงพอใจ
ประเด็นวัดความพึงพอใจ
(ด้านการจัดกิจกรรม)

1 กิจกรรมน่าสนใจ มี
ประโยชน์ ได้ความรู้
2. รูปแบบในการจัด
กิจกรรมมีความเหมาะสม
3. มีการอานวยความ
สะดวกและเปิดโอกาส ให้

ส่วน

ค่าร้อยละ

เบี่ยงเบน

ของ

มาตรฐาน

คะแนน

หมาย

4.36

0.59

87.29

มาก

4.23

0.68

84.59

มาก

4.16

0.68

83.18

มาก

4.18

0.67

83.65

มาก

4.15

0.70

82.82

มาก

4.11

0.74

82.12

มาก

4.20

0.74

83.94

มาก

คะแนน
มากที่สุด

มาก

71

91

(41.76) (53.53)
62

86

ปาน
กลาง

น้อย

7
(4.12)

1

น้อย

เฉลี่ย

ที่สุด

0

ความ

(0.59) (0.00)

21

1

0

(36.47) (50.59) (12.35) (0.59) (0.00)
52

96

19

(30.59) (56.47) (11.18)

3

0

(1.76) (0.00)

เข้าร่วมกิจกรรมทั่วถึงและ
เป็นธรรม
4. ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
มีความยืดหยุ่น สามารถ

55

92

1

22

0

(32.35) (54.12) (12.94) (0.59) (0.00)

ปรับให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ได้
5วิธีการเข้าร่วมกิจกรรมไม่
ยุง่ ยาก ไม่ซับซ้อน
6.ระยะเวลาในการจัด

56

84

30

0

0

(32.94) (49.41) (17.65) (0.00 (0.00)
54

82

32

2

0

กิจกรรมมีความเหมาะสม

(31.76) (48.24) (18.82) (1.18) (0.00)

รวม

ด้านการจัดกิจกรรม

จำกตำรำงที่ 2.1 พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจด้ำนกำรจัดกิจกรรมดังนี้
1) กิจกรรมน่ำสนใจ มีประโยชน์ ได้ควำมรู้ พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจในระดับ
มำก จำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 53.53 รองลงมำคือ ระดับมำกที่สุด จำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 41.76
ระดับปำนกลำง จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.12และระดับน้อย จำนวน 1 คนคิดเป็นร้อยละ 0.59 โดยมี
ค่ำเฉลี่ยของระดับควำมพึงพอใจเท่ำกับ 4.36 คิดเป็นร้อยละ 87.29 อยู่ในระดับมี ควำมพึงพอใจมำก
2) รูปแบบในกำรจัดกิจกรรมมีควำมเหมำะสมพบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจในระดับ
มำก จำนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 50.59 รองลงมำคือ ระดับมำกที่สุด จำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 36.47
ระดับปำนกลำง จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 12.35 และระดับน้อย จำนวน 1 คนคิดเป็นร้อยละ 0.59 โดยมี
ค่ำเฉลี่ยของระดับควำมพึงพอใจเท่ำกับ 4.23 คิดเป็นร้อยละ 84.59 อยู่ในระดับมีควำมพึงพอใจมำก
3) มี กำรอ ำนวยควำมสะดวกและเปิ ดโอกำส ให้ เข้ ำร่ วมกิ จกรรมทั่ วถึ งและเป็ นธรรมพบว่ ำผู้ ตอบ
แบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจในระดับมำก จำนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 56.47 รองลงมำคือ ระดับ
มำกที่สุด จำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 30.59 ระดับปำนกลำง จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 11.18 และ
ระดับน้อย จำนวน 3 คนคิดเป็นร้อยละ 1.76 โดยมีค่ำเฉลี่ยของระดับควำมพึงพอใจเท่ำกับ 4.16 คิดเป็นร้อย
ละ 83.18 อยู่ในระดับมี ควำมพึงพอใจมำก
4) ขั้ นตอนกำรจั ดกิ จกรรมมี ควำมยื ดหยุ่ น สำมำรถปรั บให้ เหมำะสมกั บสถำนกำรณ์ ได้ พบว่ ำผู้ ตอบ
แบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจในระดับมำก จำนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 54.12 รองลงมำคือ ระดับ
มำกที่สุด จำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 32.35 ระดับปำนกลำง จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 12.94 และ
ระดับน้อย จำนวน 1 คนคิดเป็นร้อยละ 0.59 โดยมีค่ำเฉลี่ยของระดับควำมพึงพอใจเท่ำกับ 4.18 คิดเป็นร้อย
ละ 83.65 อยู่ในระดับมี ควำมพึงพอใจมำก
5) วิธีกำรเข้ำร่วมกิจกรรมไม่ยุ่งยำก ไม่ซับซ้อนพบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจในระดับ
มำก จำนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 49.41 รองลงมำคือ ระดับมำกที่สุด จำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 32.94c
และระดับปำนกลำง จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 17.65 โดยมีค่ำเฉลี่ยของระดับควำมพึงพอใจเท่ำกับ 4.15
คิดเป็นร้อยละ 82.82 อยู่ในระดับมี ควำมพึงพอใจมำก
6) ระยะเวลำในกำรจัดกิจกรรมมีควำมเหมำะสมพบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจใน
ระดับมำก จำนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 48.24 รองลงมำคือ ระดับมำกที่สุด จำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ
31.76 ระดับปำนกลำง จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 18.82 และระดับน้อย จำนวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ
1.18
โดยมีค่ำเฉลี่ยของระดับควำมพึงพอใจเท่ำกับ 4.11
คิดเป็นร้อยละ 82.12 อยู่ในระดับมี
ควำมพึงพอใจมำก
ควำมพึงพอใจในภำพรวมของผู้ตอบแบบสอบถำม ที่มีต่อกำร ด้ำนกำรจัดกิจกรรม มีค่ำเฉลี่ยของระดับ
ควำมพึงพอใจเท่ำกับ 4.20 คิดเป็นร้อยละ 83.94 อยู่ในระดับมีควำมพึงพอใจมำก

ตำรำงที่ 2.2 ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก
ระดับความพึงพอใจ
ประเด็นวัดความพึงพอใจ
(ด้านสิ่งอานวยความสะดวก)

1. สถานที่สาหรับจัด
กิจกรรมมีความเหมาะสม
2. ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์
และสภาพแวดล้อม ที่ใช้ใน

คะแนน
มากที่สุด

มาก

61

83

ปาน
กลาง

24

น้อย

2

น้อย

เฉลี่ย

ที่สุด

0

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ค่าร้อยละ ความ
ของ
คะแนน หมาย

4.19

0.71

83.88

มาก

4.28

0.63

85.53

มาก

4.24

0.67

84.71

มาก

4.39

0.61

87.76

มาก

4.27

0.54

85.47

มาก

(35.88) (48.82) (14.12) (1.18) (0.00)
62

95

11

(36.47) (55.88) (6.47)

2

0

(1.18) (0.00)

การจัดกิจกรรมมีความ
เหมาะสมเพียงพอ
3. สื่อที่ใช้ในการจัด
กิจกรรมมีความทันสมัย
4. การประชาสัมพันธ์
กิจกรรมชัดเจน ทั่วถึง และ

63

84

23

0

0

(37.06) (49.41) (13.53) (0.00) (0.00)
77

82

11

0

0

(45.29) (48.24) (6.47) (0.00) (0.00)

เหมาะสมกับระยะเวลา
รวม

ด้านสิ่งอานวยความสะดวก

จำกตำรำงที่ 2.2 พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจด้ำนกำรจัดกิจกรรมดังนี้
1) สถำนที่สำหรับจัดกิจกรรมมีควำมเหมำะสม พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจใน
ระดับมำก จำนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 48.82 รองลงมำคือ ระดับมำกที่สุด จำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ
35.88 ระดับปำนกลำง จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 14.12และระดับน้อย จำนวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 1.18
โดยมีค่ำเฉลี่ยของระดับควำมพึงพอใจเท่ำกับ 4.19 คิดเป็นร้อยละ 83.88 อยู่ในระดับมี ควำมพึงพอใจมำก
2) ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ และสภำพแวดล้อม ที่ใช้ในกำรจัดกิจกรรมมีควำมเหมำะสมเพียงพอ พบว่ำ
ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจในระดับมำก จำนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 55.88 รองลงมำคือ
ระดับมำกที่สุด จำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 36.47ระดับปำนกลำง จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 6.47 และ
ระดับน้อย จำนวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 1.18 โดยมีค่ำเฉลี่ยของระดับควำมพึงพอใจเท่ำกับ 4.23 คิดเป็นร้อย
ละ 84.59 อยู่ในระดับมีควำมพึงพอใจมำก

3) สื่อที่ใช้ในกำรจัดกิจกรรมมีควำมทันสมัย พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจในระดับ
มำก จำนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 49.41 รองลงมำคือ ระดับมำกที่สุด จำนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 37.06
และระดับปำนกลำง จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 13.53 โดยมีค่ำเฉลี่ยของระดับควำมพึงพอใจเท่ำกับ 4.24
คิดเป็นร้อยละ 84.71 อยู่ในระดับมี ควำมพึงพอใจมำก
4) กำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมชัดเจน ทั่วถึง และ เหมำะสมกับระยะเวลำ พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วน
ใหญ่มีควำมพึงพอใจในระดับมำก จำนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 48.24 รองลงมำคือ ระดับมำกที่สุด จำนวน
77 คน คิดเป็นร้อยละ 45.29 และระดับปำนกลำง จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 6.47 โดยมีค่ำเฉลี่ยของระดับ
ควำมพึงพอใจเท่ำกับ 4.39 คิดเป็นร้อยละ 87.76 อยู่ในระดับมี ควำมพึงพอใจมำก
ควำมพึงพอใจในภำพรวมของผู้ตอบแบบสอบถำม ที่มีต่อกำร ด้ำนกำรจัดกิจกรรม มีค่ำเฉลี่ยของระดับ
ควำมพึงพอใจเท่ำกับ 4.27 คิดเป็นร้อยละ 85.47 อยู่ในระดับมีควำมพึงพอใจมำก
ตำรำงที่ 2.3 ด้ำนเจ้ำหน้ำที่
ระดับความพึงพอใจ
ประเด็นวัดความพึงพอใจ
(ด้านเจ้าหน้าที่)

มาก
ที่สุด

1 เจ้าหน้าที่ มีมนุษย
สัมพันธ์ ต้อนรับ/

74

มาก

95

ปาน
กลาง

1

น้อย

0

น้อย

คะแนน

ส่วนเบี่ยงเบน

เฉลี่ย

มาตรฐาน

4.43

ความ

ของ
คะแนน

หมาย

0.51

88.59

มาก

4.36

0.63

87.18

มาก

4.27

0.70

85.41

มาก

4.35

0.70

87.06

มาก

ที่สุด

0

ค่าร้อยละ

(43.53) (55.88) (0.59) (0.00) (0.00)

ลงทะเบียน เป็นอย่างดี
2. เจ้าหน้าที่ อานวยความ
สะดวกอย่างดี และไม่

75

81

14

0

0

(44.12) (47.65) (8.24) (0.00) (0.00)

เลือกปฏิบัติ
3. เจ้าหน้าที่ตอบข้อ

71

74

25

0

0

ซักถามและให้ขอ้ เสนอแนะ (41.76) (43.53) (14.71) (0.00) (0.00)
ได้อย่างเหมาะสม
รวม

ด้านเจ้าหน้าที่

จำกตำรำงที่ 2.3 พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจด้ำนกำรจัดกิจกรรมดังนี้
1) เจ้ำหน้ำที่ มีมนุษยสัมพันธ์ ต้อนรับ/ลงทะเบียน เป็นอย่ำงดี พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มี
ควำมพึงพอใจในระดับมำก จำนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 55.88 รองลงมำคือ ระดับมำกที่สุด จำนวน 74 คน
คิดเป็นร้อยละ 43.53 และระดับปำนกลำง จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.59 โดยมีค่ำเฉลี่ยของระดับควำมพึง
พอใจเท่ำกับ 4.43 คิดเป็นร้อยละ 88.59 อยู่ในระดับมี ควำมพึงพอใจมำก
2) เจ้ำหน้ำที่ อำนวยควำมสะดวกอย่ำงดี และไม่เลือกปฏิบัติพบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมพึง
พอใจในระดับมำก จำนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 47.65 รองลงมำคือ ระดับมำกที่สุด จำนวน 75 คน คิดเป็น
ร้อยละ 44.12 และระดับปำนกลำง จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 8.24 โดยมีค่ำเฉลี่ยของระดับควำมพึงพอใจ
เท่ำกับ 4.36 คิดเป็นร้อยละ 87.18 อยู่ในระดับมีควำมพึงพอใจมำก
3) เจ้ำหน้ำที่ตอบข้อซักถำมและให้ข้อเสนอแนะ ได้อย่ำงเหมำะสมพบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มี
ควำมพึงพอใจในระดับมำก จำนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 43.53 รองลงมำคือ ระดับมำกที่สุด จำนวน 71 คน
คิดเป็นร้อยละ 41.76 และระดับปำนกลำง จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 14. โดยมีค่ำเฉลี่ยของระดับควำมพึง
พอใจเท่ำกับ 4.35 คิดเป็นร้อยละ 87.06 อยู่ในระดับมี ควำมพึงพอใจมำก

ตำรำงที่ 2.4 ด้ำนควำมรู้
ระดับความพึงพอใจ
ประเด็นวัดความพึงพอใจ
(ด้านคุณภาพ)

1 ท่านได้รับความรู้ แนวคิด
ทักษะและประสบการณ์

คะแนน
มากที่สุด

มาก

57

92

ปาน
กลาง

18

น้อย

3

น้อย

เฉลี่ย

ที่สุด

0

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ค่าร้อยละ ความ
ของ
คะแนน หมาย

4.19

0.69

83.88

มาก

4.25

0.71

85.06

มาก

4.14

0.74

82.82

มาก

4.25

0.67

85.06

มาก

4.36

0.55

87.18

มาก

4.24

0.67

84.80

มาก

(33.53) (54.12) (10.59) (1.76) (0.00)

ใหม่ ๆ จากการร่วม
กิจกรรม
2. ท่านได้รับความรู้/
ประโยชน์จากการเข้าร่วม

67

81

20

2

0

(39.41) (47.65) (11.76) (1.18) (0.00)

กิจกรรมเพื่อไปปรับใช้ได้
ร่วมกับการเรียนได้
3สิ่งที่ท่านได้รับจาก

58

80

30

2

0

โครงการ/กิจกรรมครั้งนีต้ รง (34.12) (47.06) (17.65) (1.18) (0.00)
ตามความคาดหวังของท่าน
4. การเปิดโอกาส เข้าร่วม
กิจกรรม ทั่วถึงและเป็น

65

83

22

0

0

(38.24) (48.82) (12.94) (0.00) (0.00)

ธรรม
5 ภาพรวมความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมครั้งนี้
รวม

67

97

6

(39.41) (57.06)

0

0

(3.53) (0.00) (0.00)

ด้านความรู้

จำกตำรำงที่ 2.4 พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจด้ำนกำรจัดกิจกรรมดังนี้
1) ท่ำนได้รับควำมรู้ แนวคิด ทักษะและประสบกำรณ์ใหม่ ๆ จำกกำรร่วมกิจกรรม พบว่ำผู้ตอบ
แบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจในระดับมำก จำนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 54.12 รองลงมำคือ
ระดับมำกที่สุด จำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 33.53 ระดับปำนกลำง จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 10.59
และระดับน้อย จำนวน 3 คนคิดเป็นร้อยละ 1.76 โดยมีค่ำเฉลี่ยของระดับควำมพึงพอใจเท่ำกับ 4.19 คิด
เป็นร้อยละ 83.88 อยู่ในระดับมี ควำมพึงพอใจมำก
2) ท่ำนได้รับควำมรู้/ประโยชน์จำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อไปปรับใช้ได้ร่วมกับกำรเรียนได้ พบว่ำ
ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจในระดับมำก จำนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 47.65 รองลงมำ
คือ ระดับมำกที่สุด จำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 37.41 ระดับปำนกลำง จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ
11.76 และระดับน้อย จำนวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 1.18 โดยมีค่ำเฉลี่ยของระดับควำมพึงพอใจเท่ำกับ
4.25 คิดเป็นร้อยละ 85.06 อยู่ในระดับมีควำมพึงพอใจมำก
3) มีสิ่งที่ท่ำนได้รับจำกโครงกำร/กิจกรรมครั้งนี้ตรงตำมควำมคำดหวังของท่ำน พบว่ำผู้ตอบ
แบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจในระดับมำก จำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 47.06 รองลงมำคือ
ระดับมำกที่สุด จำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 34.12 ระดับปำนกลำง จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 17.65
และระดับน้อย จำนวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 1.18 โดยมีค่ำเฉลี่ยของระดับควำมพึงพอใจเท่ำกับ 4.14 คิด
เป็นร้อยละ 82.82 อยู่ในระดับมี ควำมพึงพอใจมำก
4) กำรเปิดโอกำส เข้ำร่วมกิจกรรม ทั่วถึงและเป็นธรรมพบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำม
พึงพอใจในระดับมำก จำนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 48.82 รองลงมำคือ ระดับมำกที่สุด จำนวน 65 คน
คิดเป็นร้อยละ 38.24 และระดับปำนกลำง จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 12.94 โดยมีค่ำเฉลี่ยของระดับ
ควำมพึงพอใจเท่ำกับ 4.25 คิดเป็นร้อยละ 85.06 อยู่ในระดับมี ควำมพึงพอใจมำก
5) ภำพรวมควำมพึงพอใจในกำรจัดกิจกรรมครั้งนี้ พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมพึง
พอใจในระดับมำก จำนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 57.06 รองลงมำคือ ระดับมำกที่สุด จำนวน 67 คน คิด
เป็นร้อยละ 39.41 และระดับปำนกลำง จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.53 โดยมีค่ำเฉลี่ยของระดับควำม
พึงพอใจเท่ำกับ 4.36 คิดเป็นร้อยละ 87.18 อยู่ในระดับมี ควำมพึงพอใจมำก
ควำมพึงพอใจในภำพรวมของผู้ตอบแบบสอบถำม ที่มีต่อกำรเข้ำเข้ำร่วมโครงกำร Library 4.0 :
กิจกรรมชวนคู่หูเป็น Guru ห้องสมุด มีค่ำเฉลี่ยของระดับควำมพึงพอใจเท่ำกับ 4.26 คิดเป็นร้อยละ 85.31
อยู่ในระดับมีควำมพึงพอใจมำก

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
1. ควรสอนวิธีกำรใช้เว็บกำรค้นหำกับนัศึกษำก่อน เพรำะบำงคนไม่เคยใช้
2. ตอนจองไม่ระบุว่ำมีแข่งขัน ถ้ำรู้ว่ำมีแข่งคงไม่จอง
3. แจกรำงวัลเยอะๆ
4. ดีค่ะ กิจกรรมดีมำก สนุกสนำน
5. เจ้ำหน้ำที่ต้อนรับเป็นอย่ำงดี จัดกิจกรรมแบบนี่บ่อยๆนะคะ
6. ดีมำกค่ะ อยำกให้มีกิจกรรมแบบนี้อีก
6. ตอนทำกิจกรรม ไม่มีสมำธิสอบเท่ำไหร่ เพรำะกรรมกำรพูดออกไมค์เสียงดังและพูดบ่อย
7. ปัญหำกำรเข้ำระบบ แอพพลิเคชั่นเข้ำไม่ได้ ควรตรวจสอบคุณภำพกำรสอบให้ดีกว่ำนี้
8. เพิ่มเงินรำงวัล
9. สนุกค่ะ อยำกให้จัดทุกปี
10 อยำกให้จัดอีก
11. อยำกให้ประชำสัมพันธ์ให้ทั่วถึงกว่ำนี้และอยำกให้จัดกิจกรรมอย่ำงนี้ตลอดไป
12. อยำกให้มีกิจกรรมแบบนี้บ่อยๆ
13. อยำกให้ห้องสมุดมีกิจกรรมเพิ่มขึ้นอีก 1 ปีมีเยอะๆ

สรุปการประเมิน
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
เชิงปริมำณ
1 จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
เชิงคุณภำพ
1.ควำมพึงพอใจต่อโครงกำรในแต่ละด้ำนกำรประเมิน
1.1 ด้ำนกำรจัดกิจกรรม
1.2 ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก
1.3 ด้ำนเจ้ำหน้ำที่
1.4 ด้ำนคุณภำพ

เป้ำหมำย
ไม่น้อยกว่ำ 10 ทีม
(100คน)
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85

ผลกำรดำเนินงำน กำรบรรลุตัวชั้วัด
88 ทีม
บรรลุ
(176 คน)
ร้อยละ 85.31
บรรลุ

ระดับความพึงพอใจ

4.ด้านคุณภาพ

84.80%

3..ด้านเจ้าหน้าที่

87.06%

2.ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
1. ด้านการจัดกิจกรรม

85.47%

83.94%

ระดับความพึงพอใจ

แผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจแต่ละด้าน

ภำคผนวก

การขออนุมัติโครงการ
ประจาปีงบประมาณ 2561
ศูนย์วิทยบริการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กิจกรรมของหน่วยงาน : โครงการเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการพัฒนามหาวิทยาลัย
ชื่อโครงการหลัก : โครงการ Library 4.0 : กิจกรรมชวนคู่หูเป็น Guru ห้องสมุด
หลักการและเหตุผล
ปั จ จุ บั น สถาบั น การศึ ก ษา ได้ หั น มาพั ฒ นาห้ อ งสมุ ด ในหลายๆด้ า น กล่ า วคื อ เป็ น การน า
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาช่วยการปฎิบัติงาน โดยมักจะเรียกกันว่า
“ห้องสมุดอิเล็ กทรอนิกส์” เช่น มีการนา โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติมาใช้จัดเก็บรายการ
บรรณานุก รม แทนบัตรรายการ ส่งผลให้การสืบค้นรายการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เ น็ตตลอด 24
ชั่วโมง ได้ก้าวขึ้นมาแถวหน้าทันที ที่สาคัญสามารถยืมคืนด้วยระบบอัตโนมัติ รวมถึงการยืมคืนด้วย
ตนเองผ่านเครื่องอัตโนมัติ และการคืนหนังสือผ่านตู้รับคืนอัตโนมัติ ดังนั้น วันเวลาเปลี่ยนห้องสมุดก็
ย่อมปรับเปลี่ยนตามด้วย และคา ว่า เงียบ!!สงบ...ชวนให้นักศึกษาพักสายตา ขณะนี้มีให้เห็นน้อยเต็ม
ที...?
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา เล็ ง เห็ น
ความสาคัญถึงการเปลี่ยนแปลงของห้องสมุดจึงได้ปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารห้องสมุดให้มี
ชีวติ ขึน้ กล่าวคือ ห้องสมุดมีชีวติ เน้นให้มีบรรยากาศสะดวก สบาย สอดคล้องกับวิถีชีวิตนักศึกษา มี
ประตูควบคุมทางเข้าอัตโนมัติ และเพิ่มช่องทางการให้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางการสื่อสารร่วมสมัย
เช่น เว็บไซด์ เฟสบุ๊ค และยูทูป ฯลฯ เพื่อตอบสนองการให้บริการแก่นักศึกษาตั้งแต่ 07.30-20.00 น.
ในการปีศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเน้นการเข้าสู่ Thailand 4.0 ห้องสมุดต้องปรับเปลี่ยนกล
ยุทธ์ ในการให้บริการและนาแอปพลิเครชั่น Library Link เข้ามาใช้บริการเพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าถึง
แหล่งข้อมูลของ ศูนย์วิท ยบริก ารได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ดังนั้น สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฯ จึงได้จัด “โครงการ Library 4.0 : กิจกรรมชวนคู่หูเป็น Guru ห้องสมุด” ขึ้นเพื่อเปิด
โอกาสให้ นักศึกษา ได้มีโอกาสเข้ามำใช้บริกำรห้องสมุด โดยจัดกิจกรรมกำรแข่งขันชิงควำมเป็นเลิศด้ำน
กำรสืบค้นทรัพยำกรห้องสมุดและด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่งโครงกำรฯนี้จะส่งผลให้นักศึกษำได้เข้ำใช้
บริกำรห้องสมุดเพิ่มขึ้นและมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรสืบค้นสำรสนเทศของห้องสมุด ผ่ำนทำงเครื่องมือ
สืบค้นภำยในห้องสมุดหรือผ่ำนทำงแอปพริเครชั่น รวมทั้งเรียนรู้กำรทำงำนเชิงมีส่วนร่วมระหว่ำงนักศึกษำกับ
เจ้ำหน้ำที่

วัตถุประสงค์
1. เพื่อรณรงค์การสืบค้นห้องสมุดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้เพิ่มมากขึ้น
ให้นักศึกษามองเห็นประโยชน์และความสาคัญการใช้หอ้ งสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อค้นคว้า
ข้อมูลเรื่องของการศึกษา
2. เพื่อประชาสัมพันธ์การสืบค้นผ่าน แอปพลิเคชั่น Library Link
3. เพื่อให้สอดรับกับทิศทางการบริหารยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้านการเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้
4. เพื่อให้มกี ิจกรรมสร้างสรรค์เชิงรุกสอดคล้องยุคสมัยเพิ่มขึน้
กลุ่มเป้าหมาย
- นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จานวนไม่น้อยกว่า 50 ทีมๆละ 2 คน
วิธีดาเนินงาน
รูปแบบกิจกรรม “ชวนคู่หูเป็น Guru ห้องสมุด ”
1. จัดกิจกรรมการแข่งขันชิงความเป็นเลิศของ การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
ผ่านทางแอปพริเคชัน Library Link ของศูนย์วิทยบริการ
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทีมละ 2 คน ซึ่งไม่จากัดชั้นปีของนักศึกษา
3. การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน “กิจกรรมชวนคู่หูเป็น Guru ห้องสมุด ” นักศึกษา
สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ www.library.ssru.ac.th หรือเคาน์เตอร์บริการยืม-คืนโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเมื่อนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต้องมี การค้นคว้าข้อมูลและการใช้ห้องสมุด
ด้วย ตนเอง ก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน
4. การแข่งขันตอบคาถาม รอบแรกส่งตัวแทนเข้าแข่งขันทีมละ 1 คน (กิจกรรมการแข่งขันจะ
มีคาถาม ประมาณ 30 ข้อเวลา 30 นาที) เป็นการสืบค้นสารสนเทศของห้องสมุดรวมทั้งระเบียบ
วิธีการใช้ห้องสมุด โดยใช้ ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 2 (บริการอินเตอร์เน็ต) เป็นสนามการแข่งขันชิงความ
เป็นเลิศและคัดเลือกให้เหลือ 10 ทีม ( คะแนนสูงสุดและทาเวลาได้เร็วที่สุด 10 อันดับแรก)
5.
การแข่งขันรอบที่ 2 จานวน 10 ทีม ตัดสินผู้ชนะเลิศ โดยให้นักศึกษาเข้าไปสืบค้น
ทรัพพยากรสารสนเทศ ผ่านแอปพริเคชัน ของศูนย์วิทยบริการ (โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันต้องนา
โทรศัพท์มอื ถือส่วนตัวมา ดาวน์โหลดแอปพริเคชันของศูนย์วิทยบริการ ในวันแข่งขัน)และหยิบตัวเล่ม
จากชั้นเก็บหนังสือ นักศึกษาทีมใดค้นสารสนเทศและนาหนังสือที่โจทย์ให้ค้นหาได้ถูกต้องและรวดเร็ว
ที่สุด คือผู้ชนะเลิศ จานวน 1 ทีม เท่านั้น รับรางวัลทุนการศึกษา 6,000 บาท ( หกพันบาทถ้วน )
และทีมที่ได้เข้ารอบ10 ทีมสุดท้ายจะได้รับรางวัลทุนการศึกษาทีมละ 1,000 บาท

งบประมาณ
ประเภทงบประมาณ
งบประมาณแผ่นดิน
 เงินนอกงบประมาณ
เงินบารุงการศึกษาภาคปกติ
เงินบารุงการศึกษาภาคสมทบ
เงินบารุงการศึกษาภาคพิเศษ
เงินคงคลัง
กองทุนทั่วไป : ภาคปกติ
กิจกรรม : โครงการเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการพัฒนามหาวิทยาลัย
ผลผลิต : การสร้างเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
กิจกรรมย่อย : โครงการ Library 4.0:กิจกรรมชวนคู่หูเป็น Guru ห้องสมุด
งบประมาณทั้งสิ้น 57,250 บาท
หมวดค่าใช้สอย
ค่าเงินรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน จานวน 1 รางวัล
6,000 บาท
ค่าเงินรางวัลผูเ้ ข้ารอบการแข่งขันจานวน 10 รางวัลๆละ 1,000
10,000 บาท
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
5,000 บาท
ค่าอาหารว่าง 35 X 150
5,250 บาท
ค่าจ้างทากระเป๋าผ้า จานวน 200 ใบ ๆ 130 บาท
26,000 บาท
หมวดค่าวัสดุ
วัสดุในการจัดทาโครงการ
5,000 บาท
รวมค่าใช้จา่ ยทั้งสิน้

57,250 บาท

( รวมเป็นเงินทั้งสิน้ ห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
(หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการตามที่จ่ายจริง)

ระยะเวลาดาเนินการ
วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 -16.00 น.
สถานที่
ชัน้ 2 อาคารสานักงานอธิการบดี ฯ ศูนย์วิทยบริการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์วิทยบริการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามองเห็นประโยชน์และความสาคัญการใช้
ห้องสมุดเพื่อค้นคว้าข้อมูลเรื่องของการศึกษารวมทั้งสามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. นักศึกษามีสามารถเข้าถึงการสืบค้นสารสนเทศและข้อมูลข่าวสารผ่านแอปพลิเครชั่นได้
สะดวก
3.สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีกิจกรรมที่สอดรับกับทิศทางการบริหาร
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้านการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
4. ศูนย์วิทยบริการมีกิจกรรมสร้างสรรค์เชิงรุกสอดคล้องกับยุคสมัยเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. จานวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 100 คน
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 85

(อาจารย์ ดร.กัญญ์รัชการย์ นิลวรรณ)
รองผูอ้ านวยการศูนย์วิทยบริการ
ผูเ้ สนอโครงการ

กาหนดการ
โครงการ Library 4.0 : กิจกรรมชวนคู่หูเป็น Guru ห้องสมุด
วันที่ ๒๘ มีนาคม

๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ อาคารสานักงานอธิการบดีและศูนย์วิทยบริการ
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. นักศึกษาผูเ้ ข้าร่วมการแข่งขันและรายงานตัวลงทะเบียนร่วมกิจกรรม
๑๓.๐๐ – ๑๓.๑๕ น. พิธีกรกล่าววัตถุประสงค์โครงการ Library 4.0
โดย ว่าที่ รต. หญิงนิธิมา แก้วมณี
๑๓.๑๕ – ๑๓.๓๐

ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ Library 4.0

โดย ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิรลิ ักษณ์ เกตุฉาย
ผูอ้ านวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๓.๓๐ – ๑๓.๔๐ น. พิธีกรอธิบายขั้นตอนกติการ การแข่งขัน
โดย ว่าที่ รต. หญิงนิธิมา แก้วมณี
๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. แนะนาขั้นตอนการดาวน์โหลดแอพพริเคชั่น Library Link
โดยคุณกฤษณา อยู่พวง
๑๔.๐๐ -๑๔.๓๐ น.

แข่งขันการสืบค้นสารสนเทศ รอบคัดเลือก กลุ่มที่ ๑

๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. แข่งขันการสืบค้นสารสนเทศ รอบคัดเลือก กลุ่มที่ ๒
๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ประกาศผลผู้ผา่ นเข้ารอบ จานวน ๑๐ ทีม
๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. แข่งขันชิงความเป็น Guru ห้องสมุด โดยการสืบค้นสารสนเทศผ่าน
แอพพริเคชั่น
๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ตัดสินผู้ชนะเลิศ มอบรางวัลทุนการศึกษา
โดย ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิรลิ ักษณ์ เกตุฉาย
ผูอ้ านวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๖.๓๐ น.

ปิดงาน
หมายเหตุ กาหนดการนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

คำกล่ำวเปิดงำน
โครงกำร Library 4.0 : กิจกรรมชวนคู่หู่มำเป็น กูรู (Guru) ห้องสมุด
โดย
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉำย
ผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
วันที่ ๒๘ มีนำคม ๒๕๖๑
ณ บริเวณห้องบริกำรคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ อำคำรสำนักงำนอธิกำรบดีฯ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ
เรียน ผู้บริหำร คณำจำรย์ นักศึกษำและคณะกรรมกำรดำเนินงำนทุกท่ำน
ดิฉันมีควำมยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่ำงยิ่ง ที่มีโอกำสมำเป็นประธำนในพิธีเปิดกำร
แข่งขันชิงควำมเป็นเลิศด้ำนห้องสมุดใคร : กิจกรรม “ชวนคู่หู มำเป็นกูรู (Guru) ห้องสมุด” ใน
ครั้งนี้
กำรจัดโครงกำรในครั้งนี้ ต้องกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษำมหำวิทยำลัยที่เข้ำมำ
ใช้บริกำรห้ องสมุด ได้มีส่วนร่ว มในกิจกรรมของสำนักวิทยบริ กำรและเทคโนโลยี สำรสนเทศ
ห้องสมุดให้ควำมสำคัญกับกำรให้นักศึกษำเข้ำถึงแหล่งข้อมู ลได้สะดวกรวดเร็วขึ้นและสำมำรถ
สืบค้นสำรสนเทศได้ตรงควำมต้องกำร
ปัจจุบัน มหำวิทยำลัย สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ และหลำยหน่วยงำน
ได้ นำเอำแอปพลิเครชั่นมำให้บริกำร เพื่อให้นักศึกษำเข้ำถึงแหล่งข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น
เพื่อให้สอดรับกับทิศทำงกำรบริ หำรยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยด้ำนกำรเป็นศูนย์กลำงกำร
เรียนรู้และกำรขับเคลื่อนเข้ำสู่ยุค Thailand 4.0 กำรจัดกิจกรรมกำรแข่งขันชิงควำมเป็นเลิศ
ด้ำนกำรสืบค้นทรัพยำกรห้องสมุดและด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ในครั้ ง นี้ ถื อ ว่ ำ จุ ด เริ่ ม ต้ น
ของกำรปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของนักศึกษำในกำรเข้ำถึงแหล่งข้อมูลสำรสนเทศผ่ำนแอปพลิเครชั่น
ขอให้นักศึกษำนำประสบกำรณ์และควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ในกำรศึกษำต่อไป
บัดนีไ้ ด้เวลำอันสมควรแล้ว ดิฉันขอเปิดงำน โครงกำร Library 4.0 : กิจกรรมชวนคู่หู่มำ
เป็น Guru ห้องสมุด ณ บัดนี้ และขอให้กำรจัดงำนในครั้งนี้ประสบผลสำร็จตำมวัตถุประสงค์
ทุกประกำร

แบบติดตามประเมินความพึงพอใจ โครงการLibrary 4.0 : กิจกรรมชวนคู่หูเป็น Guru ห้องสมุด
วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยบริการ
ชี้แจง โปรดเติมเครื่องหมำย  ให้สมบูรณ์
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 เพศ
ชำย
หญิง
1.2 ชั้นปี
ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 3
ปีที่ 4
1.3 คณะที่สังกัด คณะครุศำสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยำกำรจัดกำร
คณะศิลปกรรมศำสตร์
วิทยำลัยพยำบำลและสุขภำพ
วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร
อื่น ๆ (โปรดระบุ)............................................................................................
1.4 แหล่งข่ำว (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
ป้ำยประชำสัมพันธ์
เพื่อน
Facebook
เว็บไซต์ห้องสมุด
อื่น ๆโปรดระบุ)..................
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อโครงการ
หัวข้อกำรพิจำรณำ
1.ด้านการจัดกิจกรรม
1. กิจกรรมน่ำสนใจ มีประโยชน์ ได้ควำมรู้
2. รูปแบบในกำรจัดกิจกรรมมีควำมเหมำะสม
3. มีกำรอำนวยควำมสะดวกและเปิดโอกำส ให้ เข้ำร่วมกิจกรรมทั่วถึง
และเป็นธรรม
4. ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรมมีควำมยืดหยุ่น สำมำรถปรับให้เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ได้
5. วิธีกำรเข้ำร่วมกิจกรรมไม่ยุ่งยำก ไม่ซับซ้อน
6.ระยะเวลำในกำรจัดกิจกรรมมีควำมเหมำะสม
2.ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
1.สถำนที่สำหรับจัดกิจกรรมมีควำมเหมำะสม
2.ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ และสภำพแวดล้อม ที่ใช้ในกำรจัดกิจกรรมมี
ควำมเหมำะสมเพียงพอ
3.สื่อที่ใช้ในกำรจัดกิจกรรมมีควำมทันสมัย
4. กำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมชัดเจน ทั่วถึง และ เหมำะสมกับ
ระยะเวลำ

ระดับควำมพึงพอใจ
ดีมำก

ดี

ปำนกลำง

น้อย

น้อยที่สุด

หัวข้อกำรพิจำรณำ

ดีมำก

ระดับควำมพึงพอใจ
ดี
ปำนกลำง น้อย

น้อยที่สุด

3..ด้านเจ้าหน้าที่
1. เจ้ำหน้ำที่ มีมนุษยสัมพันธ์ ต้อนรับ/ลงทะเบียน เป็นอย่ำงดี
2.เจ้ำหน้ำที่ อำนวยควำมสะดวกอย่ำงดี และไม่เลือกปฏิบัติ
3.เจ้ำหน้ำที่ตอบข้อซักถำมและให้ข้อเสนอแนะ ได้อย่ำงเหมำะสม
4.ด้านความรู้
1.ท่ำนได้รบั ควำมรู้ แนวคิด ทักษะและประสบกำรณ์ใหม่ ๆ จำกกำร
ร่วมกิจกรรม
2. ท่ำนได้รบั ควำมรู้/ประโยชน์จำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อไปปรับ
ใช้ได้ร่วมกับกำรเรียนได้
3.สิ่งที่ท่ำนได้รับจำกโครงกำร/กิจกรรมครั้งนี้ตรงตำมควำมคำดหวัง
ของท่ำน
4.กำรเปิดโอกำส เข้ำร่วมกิจกรรม ทั่วถึงและเป็นธรรม
5 ภำพรวมควำมพึงพอใจในกำรจัดกิจกรรมครั้งนี้
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

ขอบคุณที่ร่วมตอบแบบสอบถาม
ศูนย์วิทยบริการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภำพกิจกรรม

รำยชื่อนักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร ฯ

