รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)
๒. ศูนย์วิทยบริการ
กิจกรรม
๑. จัดหา จัดซื้อวัสดุ
ตำรา วารสาร/
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
โสตทัศนวัสดุ

เป้าหมายตัวชี้วัด
ผลการดำเนินการตามเป้าหมายตัวชี้วัด
๑. จัดหาหนังสือและโสตทัศนวัสดุ ๑. จัดหาหนังสือจำแนกรายเดือน สามารถสรุปได้ดังนี้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตลอด
- พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวน ๕๕ ชื่อเรื่อง ๑๑๐ เล่ม
ปีงบประมาณ ไม่น้อยกว่า ๕๐๐
- ธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑๑๕ ชื่อเรื่อง ๒๒๙ เล่ม
ชื่อเรื่อง
- มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓๒๔ ชื่อเรื่อง ๖๔๕ เล่ม
๒. จัดหาวารสารและสิ่งพิมพ์
- มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑๓๓ ชื่อเรื่อง ๒๖๖ เล่ม
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๘๐ ชื่อเรื่อง
- กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๗๘ ชื่อเรื่อง ๓๕๖ เล่ม
- กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๒๙ ชื่อเรื่อง ๕๘ เล่ม
จัดซื้อวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง สามารถสรุปได้ดังนี้
๒. - ตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๖๐ ชื่อเรื่อง
- พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวน ๖๐ ชื่อเรื่อง
- ธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๕๙ ชื่อเรื่อง
- วารสารรายปี ๑๖ ชื่อเรื่อง
- มกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๕๖ ชื่อเรื่อง
- กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๕๗ ชื่อเรื่อง
- มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๕๖ ชื่อเรื่อง
- เมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๕๙ ชื่อเรื่อง
- พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๕๘ ชื่อเรื่อง
- มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๕๘ ชื่อเรื่อง
- กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๕๗ ชื่อเรื่อง
- สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๕๕ ชื่อเรื่อง
- กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๕๒ ชื่อเรื่อง
จัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๔๔ ชื่อเรื่อง

๓.
๒. กิจกรรมสัปดาห์
- จัดกิจกรรมสนับสนุนการศึกษา - จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒
ห้องสมุด ครั้งที่ ๑๔/
จำนวน ๑ ครั้ง
ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ โดยภายในงานมี
๒๕๖๒
กิจกรรมดังนี้
๑. การจำหน่ายหนังสือ และผลิตภัณฑ์ชุมชน
๒. ประกวดหนังสือประกอบการเรียนการสอน
ส่งเสริมการอ่าน (ระดับประถมศึกษา)
๓. ประกวดหนังสือประกอบการเรียนการสอน
ส่งเสริมการอ่าน (ระดับปฐมศึกษา)

กิจกรรม

เป้าหมายตัวชี้วัด

๓. โครงการอบรมทักษะ - อบรมการสืบค้นทักษะการ
การสืบค้นสารสนเทศ
สืบค้นสารสนเทศสำหรับ
ผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐
คน

๔. ส่งเสริมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้
บริการศูนย์วิทย
บริการ

- ร้อยละความพึงพอใจด้านการ บริหารจัดการ ด้านสถานที่ ของ
บุคลากรและผู้รับบริการ
มากกว่าร้อยละ ๗๐

ผลการดำเนินการตามเป้าหมายตัวชี้วัด
๔. ประกวดสุนทรพจน์ในหัวข้อ “ศาสตร์แห่ง
พระราชา”
๕. ประกวดการเล่านิทานประกอบสื่อ
๖. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือมีชีวิต
“ส้มตำ ๑๐๙ ครก”
๗. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือมีชีวิต
“อาหารว่างไทย”
๘. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙
และรัชกาลที่ ๑๐
๙. กิจกรรมสอยดาว
การอบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศ
ครั้งที่ ๑ การเขียนบรรณานุกรม
วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒
ผู้เข้ารับการอบรม ๓๕ คน
ครั้งที่ ๒ การเขียนบรรณานุกรม
วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒
ผู้เข้ารับการอบรม ๓๕ คน
ครั้งที่ ๓ การเขียนบรรณานุกรม
วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ผู้เข้ารับการอบรม ๒๘ คน
ครั้งที่ ๔ การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ผู้เข้ารับการอบรม ๓๕ คน
ครั้งที่ ๕ การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ผู้เข้ารับการอบรม ๓๑ คน
ครั้งที่ 6 การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการ
ในศูนย์วิทยบริการ
วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
ผู้เข้ารับการอบรม ๓๐๗ คน
วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
ผู้เข้ารับการอบรม ๒๔๘ คน
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ผู้เข้ารับการอบรม ๒๗๐ คน
ศูนย์วิทยบริการได้สำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการของศูนย์วิทยบริการ จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้
- ครั้งที่ ๑ เก็บข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม –
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๖๒๐ คน มีความพึงพอใจ

กิจกรรม

เป้าหมายตัวชี้วัด

๕. กิจกรรมส่งเสริมการ - จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
อ่านหนังสือมีชีวิต
ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง และจัด
นิทรรศการเหตุการณ์สำคัญไม่
น้อยกว่า ๓ ครั้ง

-

-

ผลการดำเนินการตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๙
- ครั้งที่ ๒ เก็บข้อมูลระหว่างเดือนกรกฎาคม –
สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๖๒๐ คน มีความพึงพอใจ
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๘๐
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
๑. กิจกรรมหนังสือมีชีวิต
๑.๑ กิจกรรม “อาหารว่างไทย”
วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๕๔ คน
๑.๒ กิจกรรม “ส้มตำ ๑๐๙ ครก”
วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๙๕ คน
๒. กิจกรรมตอบคำถาม (๒ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง)
๒.๑ ประจำเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒.๒ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ – มกราคม
๒๕๖๒
๒.๓ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๖๒
๒.๔ ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๒
๓. กิจกรรมยอดนักอ่าน (เดือนละ ๑ ครั้ง)
๓.๑ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑
๓.๒ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑
๓.๓ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑
๓.๔ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒
๓.5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๓.๖ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒
๓.7 ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒
๔. กิจกรรมผู้เข้ามาใช้บริการบ่อยที่สุด
๔.๑ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒
๔.๒ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๔.๓ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒
๔.4 ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒
นิทรรศการเหตุการณ์สำคัญ
๑. นิทรรศการน้อมรำลึก พ่อหลวง รัชกาลที่ ๙
ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑
๒. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๙ และ
รัชกาลที่ ๑๐ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒
๓. นิทรรศการวันสำคัญทางศาสนา วันมาฆบูชา
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

กิจกรรม

๖. โครงการอบรม
ส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดโรงเรียน

เป้าหมายตัวชี้วัด

ผลการดำเนินการตามเป้าหมายตัวชี้วัด

- จำนวนกิจกรรมการบริการ
วิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น ๓ ครั้ง

-

-

๗. จัดหาครุภัณฑ์ชุด
- ร้อยละความพึงพอใจด้านการ
สืบค้นข้อมูล
บริหารจัดการ ด้านสถานที่
สารสนเทศด้วย
ของบุคลากรและผู้รับบริการ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
มากกว่าร้อยละ ๗๐
สนับสนุนการผลิต
นวัตกรรมไทย

-

๔. นิทรรศการวันสำคัญทางศาสนา วันวิสาขบูชา
ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
๕. นิทรรศการ วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒
๖. นิทรรศการ เรื่อง วันแม่ (สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง)
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๑ หลักสูตร การส่งเสริมการอ่านห้องสมุด
โรงเรียน
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไลออนส์
มหาจักร ๙ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒
ผู้เข้ารับการอบรม ๗ คน
ครั้งที่ ๒ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การ
ส่งเสริมการรักการอ่านให้กับเด็กปฐมวัย”
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒
ผู้เข้าอบรมเป็นครูปฐมวัยจากเทศบาล อบต.
และจากโรงเรียนต่าง ๆ จำนวน ๔๐ คน
ครั้งที่ ๓ หลักสูตร การอบรมส่งเสริมการอ่าน
(สำหรับผูส้ ูงอายุ) องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒
มีผู้เข้ารับการอบรม ๓๒ คน
บริ ษั ท ไอโอนอน จำกั ด ได้ ส่ ง มอบ ชุ ด สื บ ค้ น ข้ อ มู ล
สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการผลิ ต
นวัตกรรมไทย เรียบร้อยแล้ว
ความพึ งพอใจต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของศู น ย์ วิท ย
บริการ ดังนี้
- ครั้งที่ ๑ เก็บข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์
๒๕๖๒ จำนวน ๖๒๐ คน มีความพึงพอใจระดับมาก คิด
เป็นร้อยละ ๘๕.๒๐
- ครั้งที่ ๒ เก็บข้อมูลระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม
๒๕๖๒ จำนวน ๖๒๐ คน มีความพึงพอใจระดับมาก คิด
เป็นร้อยละ ๘๒.๘๐

