
 
รายงานผลการดําเนินงาน 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน : การศึกษาดูงานสถาบันบรกิารสารสนเทศ 
ในภาคเหนือ 

 
ก. ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 
 ๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาการเรียนการสอน : การศึกษาดูงาน

สถาบันบริการสารสนเทศในภาคเหนือ 
  ๒. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 
  ๓. ผูรับผิดชอบโครงการ โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 
  ๔. ระยะเวลาในการศึกษาดูงาน วันท่ี ๘-๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๔  
  ๕. สถานท่ีศึกษาดูงาน  
   ๕.๑ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร 
  ๕.๒ ศูนยบรรณสารและส่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
  ๕.๓ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

    
ข. ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ 
  ๖. จํานวนผูเขารวมโครงการ 
    ๖.๑ นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ช้ันปท่ี ๒ (๕๒/๔๕) จํานวน ๒๘ คน                   
(ดังแสดงในตารางท่ี ๑)  
ตารางท่ี ๑ แสดงรายช่ือนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ ช้ันปท่ี ๒ (๕๒/๔๕)  
ลําดับท่ี ชื่อ สกุล เพศ 
๑. นางสาวกัลยาณี  แนวแหงธรรม หญิง 
๒.  นางสาวขวัญฤทัย  ดอนทองแดง หญิง 
๓. นายคามิน มีสุข  ชาย 
๔. นางสาวจริยา  นนทมาลย หญิง 
๕. นางสาวชนมวรา  ปฐมเจริญสุขชัย หญิง 
๖. นายชาญจินดา  โชคเกรียงไกร ชาย 
๗. นายณัฐยศ สัตยาพันธ  ชาย 



 ๒

ตารางท่ี ๑ แสดงรายช่ือนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ ช้ันปท่ี ๒ (๕๒/๔๕) (ตอ) 
ลําดับท่ี ชื่อ สกุล เพศ 
๘. นางสาวณฐัสุดา ยั่งยนื หญิง 
๙. นางสาวนาถนภิา  อนวัชชสุข หญิง 
๑๐. นางสาวนุชจรี  เสถียรธีราภาพ หญิง 
๑๑. นางสาวบุญตา สุขคําพร  หญิง 
๑๒. นายประภัทร  กองสุรกาญจน ชาย 
๑๓. นางสาวปริศนา  สถิตทรัพย หญิง 
๑๔. นางสาวปารมี วงษศรีทรา  หญิง 
๑๕. นายพัลลภ อิงควิศาล  ชาย 
๑๖. นางสาวพิมพนิภา  มณีจินดา หญิง 
๑๗. นางสาวรักใจ ทองฉิม  หญิง 
๑๘. นางสาววราภรณ มาตทอง  หญิง 
๑๙. นายวสันต ศรีทองเอ่ียม  ชาย 
๒๐. นายวสันต สระพัง  ชาย 
๒๑. นางสาวศิริพร จันดา  หญิง 
๒๒. นางสาวสุพรรษา อรภักด ี หญิง 
๒๓. นางสาวอรพรรณ  แซเฮง หญิง 
๒๔. นางสาวอัจจนา  จันทรเพชร หญิง 
๒๕. นางสาวเอมอร  เอ้ียงอารี หญิง 
๒๖. นางสาวเพ็ญสุดา ค้ิววงศงาม หญิง 
๒๗. นางสาววราภรณ พิทักษ หญิง 
๒๘. นางสาวอัญชิสา  ศรีหิรัญ หญิง 

 
 
 
 
 
 



 ๓

    ๖.๒ นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ช้ันปท่ี ๓ (๕๑/๔๐) จํานวน ๑๐ คน                   
(ดังแสดงในตารางท่ี ๒)  
ตารางท่ี ๒ แสดงรายช่ือนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ ช้ันปท่ี ๓ (๕๑/๔๐)  
ลําดับท่ี ชื่อ สกุล เพศ 
๑. นายกฤษดา  เมฆถี ชาย 
๒.  นายจิรศักดิ์  แซบู ชาย 
๓. นายชัชวาล  ชาวปากน้ํา ชาย 
๔. นางสาวดวงหทัย  อินทรบา หญิง 
๕. นางสาวนิโลบล  สืบสอน หญิง 
๖. นางสาววาสนา  ศรีสวัสดิ์  หญิง 
๗. นายอนุชิต  ยุคละวัฒนะ  ชาย 
๘. นางสาวอําไพ  เพชรรุณ  หญิง 
๙. นางสาวภัสราภรณ  ทวีรัฐธนโชค  หญิง 
๑๐. นายจิตติพงศ  สุวรรณทัต (หมูเรียน ๕๓/๘๔) ชาย 

 
  ๖.๓ อาจารย  จํานวน ๕ คน ดังนี้ 
  ๖.๓.๑ รองศาสตราจารยชัยเลิศ  ปริสุทธกุล 
  ๖.๓.๒ อาจารยไพโรจน  แกวเขียว 
  ๖.๓.๓ อาจารยนุชรี  บุญศรีงาม 
  ๖.๓.๔ อาจารยนิพา  ผลสงเคราะห 
  ๖.๓.๕ อาจารยธารา  จันทรอนุ 
   ๖.๔ การมีสวนรวมของหนวยราชการและเอกชนในทองถ่ิน 
     ๖.๔.๑ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร 
   ๖.๔.๒ ศูนยบรรณสารและส่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
    ๖.๔.๓ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม    
  ๗. ทรัพยากรอ่ืนท่ีไดรับบริจาค 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.  (๒๕๕๑).  เปดตํานาน ๗ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.  
  นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.   
 
 



 ๔

ค. รายงานผลการใชเงิน 
  ๘. แหลงเงินอุดหนุน  

 
งบประมาณ 
ท่ีไดรับ จายจริง 

๘.๑ เงินงบประมาณจากคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  รหัส ๓๐๒๔๐๒๐๙๐๒๒๑   

 
๕๑,๙๖๐ 

 
๔๔,๙๑๐ 

๘.๒ อ่ืน ๆ - - 
รวมรายได ๕๑,๙๖๐ ๔๔,๙๑๐ 

  
  ๙. รายจายในการดําเนินโครงการ 

หมวดรายจาย ชื่อกิจกรรม/รายการ งบประมาณ 
(บาท) 

คาใชสอย - คาเชารถบัสไมนอยกวา ๔๕ ท่ีนั่ง ๑ คัน ๔ วัน 
- คาเบ้ียเล้ียงเดนิทางของอาจารยประจํา ๕ คน ๔ วนั
และคาท่ีพักอาจารย ๓ คืน เปนเงิน  

๓๖,๐๐๐ 
 

๘,๖๗๐ 
คาวัสด ุ คาอัดขยายภาพกิจกรรม ๒๔๐ 

 รวม ๔๔,๙๑๐ 
 
  ๑๐. ความรวมมือของหนวยงานราชการและเอกชนท่ีรองขอรวมโครงการ 
    การจัดโครงการศึกษาดูงานสถาบันบริการสารสนเทศคร้ังนี้ไดรับความรวมมือเปน
อยางดีจาก สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนยบรรณสารและส่ือการศึกษา มหาวิทยาลัย             
แมฟาหลวง และสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
ง. ประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ 
 ๑๑. ความสอดคลองกับแผนกลยุทธและทิศทางการพฒันามหาวิทยาลัยในดานตาง ๆ ดังนี ้
 ๑. สอดคลองกับจุดเนนในการทํางบประมาณปงบประมาณ ๒๕๕๔ ของมหาวิทยาลัย 
  พันธกิจท่ี ๑ ผลิตบัณทิตท่ีมีคุณภาพคูคุณธรรมและขยายโอกาสทางการศึกษา 
  กลยุทธใหญท่ี ๑ พัฒนาและปฎิรูปการเรียนรู 
  กลยุทธยอยท่ี ๑.๔.๓ บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม เขากับรายวิชา เพือ่ใหบัณฑิต
เปนมนุษยท่ีสมบูรณ  



 ๕

  กลยุทธยอยท่ี ๑.๔.๔ จัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และใช
กิจกรรมเปนส่ือ 
  ๒. สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําป ๒๕๕๔ ของมหาวิทยาลัยตัวช้ีวัดท่ี  
   ๔.๑ มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 
   ๔.๓ มาตรฐานดานบริการทางวิชาการ 
   ๒๓. ประสิทธิภาพของการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  ๓. สอดคลองแผนพัฒนานักศึกษาตอหลักสูตรของโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรฯ 
   ขอ ๑.๑ นักศึกษามีความรูความสามารถทางสารสนเทศศาสตร 
   ขอ ๑.๒ นักศึกษามีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและประยกุตใชงานได 
   ขอ ๑.๓ นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรม 
   เปนการพัฒนานักศึกษาดวยกิจกรรมการอบรมเสริมความรู 
  ๑๒. การบรรลุวัตถุประสงคโครงการ 
   การจัดโครงการในคร้ังนี้บรรลุวัตถุประสงคโครงการ ดังตอไปนี้ 
 ๑๒.๑ อาจารยและนักศึกษาไดเสริมความรูและประสบการณตรงเร่ืองงานเทคนิค                
งานบริการและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๑๒.๒ อาจารยและนักศึกษาไดเสริมความรูและประสบการณเร่ืองการจัดการขอมูล
ทองถ่ิน และการจัดนิทรรศการในแหลงสารสนเทศ 
  ๑๓. การบรรลุเปาหมายของโครงการ 
   การจัดโครงการศึกษาดูงานสถาบันบริการสารสนเทศในคร้ังนี้บรรลุเปาหมายของ
โครงการ คือ นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ช้ันปท่ี ๒ (๕๒/๔๕) จํานวน ๒๘ คน นักศึกษา
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ช้ันปท่ี ๓ (๕๑/๔๐) จํานวน ๑๐ และอาจารย ๕ คน ไดศึกษาดูงาน
สถาบันบริการสารสนเทศในภาคเหนือ  
  ๑๔. ประโยชนท่ีไดรับ 
   นักศึกษามีความรูความเขาใจในงานเทคนิค งานบริการ และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ไดดียิ่งข้ึนและไดรูจักแหลงสารสนเทศเพ่ิมมากข้ึน 
 
 
 
 
 



 ๖

  ๑๕. ความคิดเห็นโดยสวนรวมของนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการท่ีมีตอการศึกษาดูงานใน
คร้ังนี้ 
   ๑๕.๑ ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน ๓๘ คน 
   ๑๕.๒ การแปลขอมูล ไดแก 
    ระดับ ๔.๕๑-๕.๐๐ หมายถึง มากท่ีสุด   
    ระดับ ๓.๕๑-๔.๕๐ หมายถึง มาก 
    ระดบั ๒.๕๑-๓.๕๐ หมายถึง ปานกลาง   
    ระดับ ๑.๕๑-๒.๕๐ หมายถึง นอย 
    ระดับ ๑.๐๐-๑.๕๐ หมายถึง นอยท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ ๓ ความคิดเห็นโดยสวนรวมของนักศึกษาที่เขารวมโครงการที่มีตอการศึกษาดูงาน 

ความพึงพอใจตอโครงการ 
 

  S.D. รอยละ แปล 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด (๕) มาก (๔) ปานกลาง (๓) นอย (๒) นอยที่สุด (๑) 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

๑. กระบวนการ ขั้นตอน 
การใหบริการ 

๔.๓๓ ๐.๗๒ ๘๖.๖๐ มาก           

    ๑.๑ ความเหมาะสมของ
ระยะเวลา (จํานวนชั่วโมง, 
จํานวนวัน) 

๔.๓๙ ๐.๗๒ ๘๗.๘๐ มาก ๒๐ ๕๒.๖๓ ๑๓ ๓๔.๒๑ ๕ ๑๓.๑๖     

    ๑.๒ ความเหมาะสมของ
ชวงเวลา (๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น., 
ชวงเดือน) 

๔.๒๖ ๐.๗๙ ๘๕.๒๐ มาก ๑๗ ๔๔.๗๔ ๑๕ ๓๙.๔๗ ๕ ๑๓.๑๖ ๑ ๒.๖๓   

๒. วิทยากร/เจาหนาที่ผู
ใหบริการ (บรรณารักษ/
เจาหนาที่หองสมุด) 

๔.๔๗ ๐.๕๘ ๘๙.๔๐ มาก           

     ๒.๑ ความรอบรูในเนื้อหา ๔.๔๗ ๐.๗๓ ๘๙.๔๐ มาก ๒๒ ๕๗.๙๐ ๑๓ ๓๔.๒๑ ๒ ๕.๒๖ ๑ ๒.๖๓   
     ๒.๒ ความสามารถในการ
ถายทอดความรู 

๔.๔๗ ๐.๖๐ ๘๙.๔๐ มาก ๒๐ ๕๒.๖๓ ๑๖ ๔๒.๑๑ ๒ ๕.๒๖     

 
 



 ๘ 

ตารางที่ ๓ ความคิดเห็นโดยสวนรวมของนักศึกษาที่เขารวมโครงการที่มีตอการศึกษาดูงาน (ตอ) 

ความพึงพอใจตอโครงการ 
 

  S.D. รอยละ แปล 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด (๕) มาก (๔) ปานกลาง (๓) นอย (๒) นอยที่สุด (๑) 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

๓. การอํานวยความสะดวก ๔.๕๒ ๐.๕๒ ๙๐.๔๐ มากที่สุด           
     ๓.๑ เอกสาร/สื่อ
ประกอบการศึกษาดูงาน 

๔.๒๑ ๐.๗๕ ๘๔.๒๐ มาก ๑๕ ๓๙.๔๗ ๑๘ ๔๗.๓๗ ๔ ๑๐.๕๓ ๑ ๒.๖๓   

     ๓.๒ สถานที่ศึกษาดูงาน               
 ๓.๒.๑ สํานัก 
หอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร 

๔.๕๘ ๐.๕๕ ๙๑.๖๐ มากที่สุด ๒๓ ๖๐.๕๓ ๑๔ ๓๖.๘๔ ๑ ๒.๖๓     

 ๓.๒.๒ ศูนยบรรณ
สารและสื่อการศึกษา 
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

๔.๖๖ ๐.๕๘ ๙๓.๒๐ มากที่สุด ๒๗ ๗๑.๐๕ ๙ ๒๓.๖๘ ๒ ๕.๒๖     

 ๓.๒.๓ สํานัก 
หอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

๔.๖๑ ๐.๕๒ ๙๒.๒๐ มากที่สุด ๒๖ ๖๘.๔๒ ๑๐ ๒๖.๓๒ ๑ ๒.๖๓ ๑ ๒.๖๓   

 
 
 
 
 



 ๙ 

ตารางที่ ๓ ความคิดเห็นโดยสวนรวมของนักศึกษาที่เขารวมโครงการที่มีตอการศึกษาดูงาน (ตอ) 

ความพึงพอใจตอโครงการ 
 

  S.D. รอยละ แปล 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด (๕) มาก (๔) ปานกลาง (๓) นอย (๒) นอยที่สุด (๑) 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

๔. คุณภาพการศึกษาดูงาน ๔.๔๓ ๐.๖๑ ๘๘.๖๐ มาก           
     ๔.๑ ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับเนื้อหาที่เพิ่มขึ้นหลัง
การศึกษาดูงาน 

๔.๓๗ ๐.๗๑ ๘๗.๔๐ มาก ๑๘ ๔๗.๓๗ ๑๗ ๔๔.๗๔ ๒ ๕.๒๖ ๑ ๒.๖๓   

     ๔.๒ ประโยชนที่ไดรับใน
การศึกษาดูงาน ๔.๕๐ ๐.๖๐ ๙๐.๐๐ มาก ๒๑ ๕๕.๒๖ ๑๕ ๓๙.๔๗ ๒ ๕.๒๖     

รวม ๔.๔๔ ๐.๕๒ ๘๘.๘๐ มาก           
 



จากตารางท่ี ๓ ความพึงพอใจในการเขารวม “โครงการพัฒนาการเรียนการสอน : 
การศึกษาดูงานสถาบันบริการสารสนเทศในภาคเหนือ” พบวา 
  ๑. กระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอโครงการใน
ระดับมาก (  = ๔.๓๓ คิดเปนรอยละ ๘๖.๖๐)  
  ๒. วิทยากร/เจาหนาท่ีผูใหบริการ (บรรณารักษ/เจาหนาท่ีหองสมุด) พบวา นักศึกษามี       
ความพึงพอใจตอโครงการในระดับมาก (  = ๔.๔๗ คิดเปนรอยละ ๘๙.๔๐)  
  ๓. การอํานวยความสะดวก พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอโครงการในระดับมากท่ีสุด 
(  = ๔.๕๒ คิดเปนรอยละ ๙๐.๔๐)  
  ๔. คุณภาพการศึกษาดูงาน พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอโครงการในระดับมาก           
(  = ๔.๔๓ คิดเปนรอยละ ๘๘.๖๐)  
  ๕. ภาพรวมของโครงการท้ังหมด พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอโครงการในระดับ
มาก (  = ๔.๔๔ คิดเปนรอยละ ๘๘.๘๐) 
 ขอเสนอแนะ 
 ๑. อยากไปศึกษาดูงานตามที่ตาง ๆ อีก เพื่อเปนความรูใหนําเอามาใชในการเรียนและการ
ทํางานในอนาคต 
 ๒. ดีทุกอยาง ไดความรูเพิ่มมากข้ึน 
 ๓. ไดความรูมากมายและสามารถนํามาปรับใชกับสาขาท่ีเรียน และปรับใชกับหองสมุด
ของเราได นําความทันสมัย บริการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยท้ัง ๓ แหง ประทับใจมาก 
   ๑๖. ปญหาและอุปสรรคในการศึกษาดูงาน 
   การตรงตอเวลาของนักศึกษา และการรักษาระยะเวลาในการเดินทาง  
  ๑๗. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูท่ีรับผิดชอบโครงการ 
   โครงการพัฒนาการเรียนการสอน : การศึกษาดูงานสถาบันบริการสารสนเทศใน
ภาคเหนือ เปนโครงการท่ีมีประโยชนตอการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและอาจารยอยางยิ่ง 
รวมท้ังเปนการบูรณาการความรูจากการเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ ไดแก การวิเคราะห
สารสนเทศ บริการอางอิงและสารสนเทศ บรรณานุกรม ดรรชนี และสาระสังเขป การจัดการความรู 
โปรแกรมประยุกตกับงานสารสนเทศ และธุรกิจสารสนเทศ กับความรูท่ีจะไดรับจากการศึกษา             
ดูงาน เพื่อนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตตอไป 

ลงช่ือ................................................................ 
       (อาจารยนิพา  ผลสงเคราะห) 
       ผูทํารายงานผลการดําเนินงาน 



 ๑๑

ภาคผนวก 
 ก. ภาพการศึกษาดูงาน 
   ๑. สํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยนเรศวร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี ๑ บรรณารักษของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร กลาวตอนรับและแนะนําหองสมุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี ๒ บรรณารักษแนะนํางานบริการตาง ๆ ของหองสมุด 
 

 



 ๑๒

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ภาพท่ี ๓ นักศึกษาทดลองใชฐานขอมูลของหองสมุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี ๔ รวมถายภาพเปนท่ีระลึก 
 
 
 
 



 ๑๓

   ๒. ศูนยบรรณสารและส่ือการศึกษา มหาวทิยาลัยแมฟาหลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี ๕ บรรณารักษของศูนยบรรณสารและส่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง กลาวตอนรับ
และแนะนําหองสมุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี ๖ บรรณารักษแนะนํางานบริการตาง ๆ ของหองสมุด 
 

 



 ๑๔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ภาพท่ี ๗ บริเวณงานบริการตอบคําถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี ๘ รวมถายภาพเปนท่ีระลึก 
 
 
 



 ๑๕

   ๓. สํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี ๙ ผูอํานวยการของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม กลาวตอนรับและแนะนําหองสมุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี ๑๐ การฟงการบรรยายเกี่ยวกับงานตาง ๆ ของหองสมุด 
 



 ๑๖

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ภาพท่ี ๑๑ การศึกษาดูงานการจุดบริการตาง ๆ ของหองสมุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี ๑๒ รวมถายภาพเปนท่ีระลึก 
 
 



 ๑๗

   ๓. สถาบันบริการสารสนเทศอ่ืน ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี ๑๓ หอพระราชประวัติสมเด็จยา พระตําหนักดอยตุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี ๑๔ ดอยอินทนนท  
 



 ๑๘

  ข. โครงการ และชวงเวลาปฏิบัติโครงการ  
โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 

 
หลักการและเหตุผล 
 การเรียนการสอนรายวิชาตางๆ ของโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร  
สาขาสารสนเทศศาสตร อาจารยและนักศึกษาจําเปนตองไปศึกษาดูงานสถาบันบริการสารสนเทศ
ตางๆ เพื่อใหไดรับความรูและประสบการณ ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาตาง ๆ นักศึกษาได
นําขอคิดไปประยุกตใช เปนการเสริมความรูในวิชาชีพตอไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 
ความสอดคลองกับแผนกลยุทธและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในดานตาง ๆ ดังนี้ 
    ๑. สอดคลองกับจุดเนนในการทํางบประมาณปงบประมาณ ๒๕๕๔ ของมหาวิทยาลัย 
  พันธกิจท่ี ๑ ผลิตบัณทิตท่ีมีคุณภาพคูคุณธรรมและขยายโอกาสทางการศึกษา 
  กลยุทธใหญท่ี ๑ พัฒนาและปฎิรูปการเรียนรู 
  กลยุทธยอยท่ี ๑.๔.๓ บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม เขากับรายวิชา เพื่อใหบัณฑิตเปน
มนุษยท่ีสมบูรณ  
  กลยุทธยอยท่ี ๑.๔.๔ จัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และใช
กิจกรรมเปนส่ือ 
  ๒. สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําป ๒๕๕๔ ของมหาวิทยาลัยตัวช้ีวัดท่ี  
   ๔.๑ มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 
   ๔.๓ มาตรฐานดานบริการทางวิชาการ 
   ๒๓. ประสิทธิภาพของการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  ๓. สอดคลองแผนพัฒนานักศึกษาตอหลักสูตรของโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรฯ 
   ขอ ๑.๑ นักศึกษามีความรูความสามารถทางสารสนเทศศาสตร 
   ขอ ๑.๒ นักศึกษามีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและประยุกตใชงานได 
   ขอ ๑.๓ นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรม 
   เปนการพัฒนานักศึกษาดวยกิจกรรมการอบรมเสริมความรู  
 
วัตถุประสงค 
 ๑. เพื่อใหอาจารยและนักศึกษาไดเสริมความรูและประสบการณตรงเร่ืองงานเทคนิค            
งานบริการและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 



 ๑๙

 ๒. เพื่อใหอาจารยและนักศึกษาไดเสริมความรูและประสบการณเร่ืองการจัดการขอมูล
ทองถ่ิน และการจัดนิทรรศการในแหลงสารสนเทศ 
 
กลุมเปาหมาย 
 นักศึกษาวิชาสารสนเทศศาสตรและอาจารยโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร 
 
เปาหมาย 
 นักศึกษาวิชาสาขาสารสนเทศศาสตร ๓๘  คน และอาจารย ๗ คน  ไดศึกษาแหลง
สารสนเทศจากสถาบันบริการสารสนเทศ   
 
สถานท่ีดําเนินการ 
 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแมฟา
หลวง หอพระราชประวัติสมเด็จยา พระตําหนักดอยตุง และสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
ระยะเวลาดําเนินการ   
 เดือนธันวาคม ๒๕๕๓-กุมภาพันธ ๒๕๕๔ 
 
ผูรับผิดชอบ 
 คณาจารยโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 
 

วิธีการดําเนินการ 
 ๑. ติดตอแหลงสารสนเทศท่ีไปศึกษา 
 ๒. ขออนุมัติโครงการ 
 ๓. แจงนักศึกษาทราบเพ่ือเตรียมการ 
 ๔. ไปศึกษาแหลงสารสนเทศ 
 
 
 
 



 ๒๐

การดําเนินงาน 

กิจกรรมท่ีปฏิบัต ิ ระยะเวลา เปาหมาย
เชิงปริมาณ 

เปาหมายเชงิคณุภาพ 
 

๑. ศึกษาแหลงสารสนเทศภายในสํานกัหอสมุด 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันท่ี ๘ กุมภาพนัธ 
๒๕๕๔ 
๒. ศึกษาแหลงสารสนเทศภายในศูนยบรรณสาร
และส่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ใน
วันท่ี ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ 
๓. ศึกษาดูงานหอพระราชประวัติสมเด็จยา พระ
ตําหนักดอยตุง ในวนัท่ี ๙ กมุภาพันธ ๒๕๕๔ 
๔. ศึกษาแหลงสารสนเทศภายในสํานกัหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ในวันท่ี 
๑๐ กุมภาพนัธ ๒๕๕๔ 

เวลา ๑๐.๐๐-
๑๒.๐๐ น. 
 
เวลา 
๐๘.๓๐-
๑๑.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐-
๑๕.๐๐ น. 
เวลา๐๘.๓๐-
๑๑.๐๐ น. 

๔๕ คน 
 
 

๔๕ คน 
 
 

๔๕ คน 
 

๔๕ คน 

อาจารยและนกัศึกษา
ไดรับความรูเกี่ยวกับงาน
เทคนิคงานบริการ
สารสนเทศ งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การดําเนนิงานการจัดการ
หอจดหมายเหตุ และการ
จัดนิทรรศการในแหลง
สารสนเทศ เพื่อมา
ประยุกตใชในรายวิชา 
ตาง ๆ 

 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 นักศึกษามีความรูความเขาใจในงานเทคนิค งานบริการ และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได
ดียิ่งข้ึนและไดรูจักแหลงสารสนเทศเพ่ิมมากข้ึน 
 
งบประมาณ   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  รหัส ๓๐๒๔๐๒๐๙๐๒๒๑   
หมวดรายจาย ชื่อกิจกรรม/รายการ งบประมาณ (บาท) 

คาใชสอย คาเชารถบัสไมนอยกวา ๔๕ ท่ีนั่ง ๑ คัน ๔ วัน 
คาเบ้ียเล้ียงเดินทางของอาจารยประจํา ๗ คน ๔ วัน  
คาท่ีพักอาจารย ๓ คืน จํานวน ๔ หองๆ ละ ๘๐๐ บาท  

๓๖,๐๐๐ 
๖,๑๒๐ 
๙,๖๐๐ 

คาวัสดุ คาอัดขยายภาพกิจกรรม ๒๔๐ 
รวม  ๕๑,๙๖๐ 

หมายเหตุ คาใชจายสามารถัวเฉล่ียได 
 
 
 



 ๒๑

      ลงช่ือ.................................................................................... 
                          (อาจารยนุชรี บุญศรีงาม) 
                      ผูขออนุมัติโครงการ 
 
      ลงช่ือ.................................................................................... 
                     (ผูชวยศาสตราจารย ดร. อุษา  นอยทิม) 
                  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
                         ผูเห็นชอบโครงการ 
 
       อนุมัติ ดําเนินการตามระเบียบราชการ 
 
      ลงช่ือ.................................................................................... 
            (ผูชวยศาสตราจารยสมเดช  นิลพันธุ) 
                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
                         ผูอนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๒

กําหนดการศึกษาดูงาน 
 
วันท่ี ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ 
 เวลา  ๐๔.๐๐ น.   รถออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ศึกษาดูงานท่ีสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 เวลา   ๑๘.๐๐ น.  เขาท่ีพักท่ีมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
วันท่ี  ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ 
 เวลา  ๐๘.๓๐-๑๑.๐๐ น. ศึกษาดูงานศูนยบรรณสารและส่ือการศึกษา มหาวิทยาลัย                   
แมฟาหลวง 
 เวลา  ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ศึกษาดูงานหอพระราชประวัติสมเด็จยา พระตําหนักดอยตุง 
 เวลา  ๑๕.๐๐-๑๙.๐๐ น. เดินทางสูจังหวัดเชียงใหม 
 เวลา   ๒๐.๐๐น.  เขาท่ีพักท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม  
วันท่ี  ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ 
 เวลา  ๐๘.๓๐-๑๑.๐๐ น. ศึกษาดูงานสํานักหอสมุด จังหวัดเชียงใหม 
 เวลา  ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. เดินทางไปนมัสการพระธาตุดอยสุเทพ จ. เชียงใหม 
 เวลา  ๑๘.๐๐ น.   เขาท่ีพักท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
วันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ 
 เวลา ๐๖.๐๐-๑๙.๐๐ น.  ออกเดินทางกลับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมโดยสวัสดิภาพ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๓

 ค. แบบประเมินผลการศึกษาดูงาน 


