คู่มือปฏิบัติงานหลัก

เรื่อง
การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น

จัดทาโดย
นางนภารัตน์ จาเนียร
งานวิทยวิชาการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คู่มือปฏิบัติงานหลัก

เรื่อง
การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น

จัดทาโดย
นางนภารัตน์ จาเนียร
งานวิทยวิชาการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ตรวจสอบการจัดทา ครั้งที่ 1

....................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ)
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่...........เดือน......................พ.ศ...................

ก

คานา
คู่ มื อ ปฏิ บั ติ ง านหลั ก เล่ ม นี้ จั ด ท าโดยระบุ ขั้ น ตอนการด าเนิ น การต่ า งๆ ในการปฏิ บั ติ ง าน
ตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน
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ปฏิบั ติงานเพื่อให้หน่ วยงานมีคู่มือไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่สามารถศึกษางาน
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ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น และเพื่อเป็น แนวทางในการปฏิบัติงานสาหรับ
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เป็ น งานที่ ต้ อ งมี ค วามละเอี ย ดรอบคอบ ความถู ก ต้ อ ง รวดเร็ ว และยั ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี กั บ
มหาวิทยาลัย
ท้ า ยนี้ ขอขอบพระคุ ณ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ ใ ห้ ค วามรู้ แ ละค าแนะน า ด้ ว ยดี ต ลอดมาและ
ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นอย่างยิ่ง ที่สนับสนุนและส่งเสริมให้จัดทาคู่มือ
ปฏิ บั ติ ง านหลั ก เล่ ม นี้ ขึ้ น มา โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ผู้ อ านวยการ และผู้ บริ ห ารของส านั กวิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทุกท่านที่เป็นกาลังใจให้จัดทาคู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดี
นางนภารัตน์ จาเนียร
บรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการ
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ส่วนที่ 1
บริบทมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ตั้ ง อยู่ เ ลขที่ 96 หมู่ 2 ถนนปรี ดี พ นมยงค์
ตาบลประตูชัย อาเภอพระนครศรี อยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0-3527-6555-9
โทรสาร 0-3532-2076 ก่อตั้งมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานทรัพย์
จานวน 30,000 บาท ให้ก่อสร้างโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2448 ตั้งอยู่บริเวณ
หลังพระราชวังจันทรเกษม สอนวิชาสามัญอนุโลมตามหลักสูตรมัธยมศึกษา 1 – 2 – 3 แต่เพิ่มวิชาครู
พ.ศ. 2458 ได้มีการเปลี่ ยนแปลงระเบียบการฝึ กหั ดครูมูลหั ว เมืองของกระทรวงธรรมการ
ดาเนินการผลิตครูมูล (ครู ป.)
พ.ศ. 2467 ได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรมขึ้นสอนวิชากสิกรรมที่ตาหนักเพนียด
พ.ศ. 2475 ยุบเลิกโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าไปรวมอยู่ในโรงเรียนฝึกหัดครูมูลตาหนัก
เพนียดแห่งเดียว
พ.ศ. 2476 มีการยกเลิกมณฑลโรงเรียนฝึกหัดครูมูลตาหนักเพนียด จึงเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูล
ประจาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”
สอนหลักสูตรครูมูลกสิกรรม
พ.ศ. 2479 ย้ายโรงเรี ยนฝึ กหั ดครูมูลจากตาหนักเพนียดมาตั้งในบริเวณกรมทหารที่ตาบล
หั ว แหลมโดยแยกเป็ น โรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครู ช าย และโรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครู ส ตรี เ ปลี่ ย นชื่ อ ใหม่ เ ป็ น โรงเรี ย น
ประกาศนี ย บั ต รจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา และโรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครู ส ตรี ป ระกาศนี ย บั ต รจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา เปิดทาการสอนเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2479 เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร
ประเภท ข (กินนอนประจา) แผนเกษตรกรรม
พ.ศ. 2484 ย้ายสถานที่ตั้งจากบริเวณกรมทหารที่หัวแหลม โรงเรียนฝึกหัดครูชายย้ายไปอยู่ที่
บริเวณข้างวัดวรโพธิ์ ตรงที่เป็นโรงเรียนประตูชัย โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีย้ายไปอยู่ที่ ตาบลหอรัตนไชยบริเวณ
หอพักอู่ทองในปัจจุบัน
พ.ศ. 2491 โรงเรี ยนฝึ กหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธ ยา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น
โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. 2497 โรงเรียนฝึกหัดครูได้รับการยกฐานะเป็นกรมการฝึกหัดครูเมื่อวันที่ 29 กันยายน
พ.ศ. 2498 เริ่มผลิตครู ป.กศ. ใช้ระบบการฝึกหัดครูแบบ 2 – 2 – 2 ของกรมการฝึกหัดครู
รับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนต่อ 2 ปี
พ.ศ. 2509 โรงเรีย นฝึ กหั ดครูพระนครศรีอยุธยา ย้ายมาอยู่ ณ ที่ปัจจุบัน เลขที่ 96 หมู่ 2
ถนนปรีดีพนมยงค์ ตาบลประตูชัย อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้ยกฐานะขึ้น
เป็นวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา
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พ.ศ. 2511 กระทรวงศึกษาธิการประกาศรวมโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยาเข้ากับ
วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ทาการผลิตครูหลายระดับ
พ.ศ. 2517 เริ่มเปิดสอนระดับปริญญาตรี (ป.อ.) หลักสูตร 2 ปี จากผู้มีวุฒิ ป.กศ.สูง ป.ม.
หรือ พ.ม. เปิดปีแรก 2 สาขา คือสาขาประถมศึกษา (วิชาเอกภาษาไทย) และมัธยมศึกษา (วิชาเอกฟิสิกส์)
พ.ศ. 2519 เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู พ.ศ. 2519 เปิดสอนระดับ ป.กศ.สูง หลักสูตร 2
ปี จากผู้มีวุฒิเดิม ป.กศ., ป.ป., ม.ศ..5 และเปิดสอนปริญญาตรี (ค.บ.) หลักสูตร 2 ปี จากผู้มีวุฒิเดิม ป.กศ.
สูง ป.วส., ป.ม. และ พ.ม.
พ.ศ. 2523 เปิดสอนระดับปริญญาตรี (ค.บ.) หลักสูตร 4 ปี รับจากผู้มีวุฒิ ม.ศ.5 , ป.กศ.
และป.ป.
พ.ศ. 2524 เริ่มใช้ห ลักสู ตรสภาการฝึ กหัดครู พ.ศ. 2524 เปิดสอนระดับปริญญาตรี (ค.บ)
หลักสูตร 4 ปี รับจากผู้มีวุฒิเดิม ม.ศ.5 , ป.กศ. และ ป.ป.
พ.ศ. 2528 เริ่มเปิดหลักสูตรสาขาวิชาการอื่นๆ นอกเหนือจากสาขาวิชาชีพครูโดยเปิดหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิตพร้อมกับระดับอนุปริญญา ขณะเดียวกันก็ยังคงเปิดหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต ทั้งระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และ 2 ปี พร้อมๆ กัน
พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จ พระเจ้ าอยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชพระราชทานนามวิ ท ยาลั ย ครู
ว่าสถาบัน “ราชภัฏ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2538 ยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามพระราชบัญญัติสถาบัน ราชภัฏ
2538 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2540 เริ่มเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการบริหารการศึกษาและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
พ.ศ. 2547 เมื่ อ วั น ที่ 15 มิ ถุ น ายน พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. 2547
เริ่มมีผลบังคับใช้ทาให้เปลี่ยนแปลงสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
แหล่งเรียนรู้ ภูมปิ ัญญา พัฒนาการท่องเที่ยว เชี่ยวชาญงานครู เชิดชูมรดกโลก
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ใฝ่รู้ อุตสาหะ สานึกดี มีจิตอาสา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย
คุณธรรม นาความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น สานศิลป์มรดกโลก
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วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ผลิตและพัฒนาครูที่มีสมรรถนะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการ
การท่ องเที่ ย วเชิ ง วัฒ นธรรมในเมื อ งมรดกโลก และเป็ นผู้ น าด้า นวิ ท ยาศาสตร์ สุ ขภาพและสิ่ ง แวดล้ อ ม
ของท้องถิ่นภายในปี 2564
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
1) แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล
2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพัน
ต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติ
4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนา และนักการเมือง
ท้องถิ่นให้มีจิตสานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กร
ปกครองท้องถิ่น และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่
ให้เหมาะสมกับการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลและยั่งยืน
8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการ อันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ ในการ
ปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย
ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่
สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทานุบารุงศิลปะและวั ฒนธรรม ผลิตครู และส่งเสริมวิทย
ฐานะครู

4
นโยบายของมหาวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 18 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยมีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะ
ให้ มีอ านาจและหน้ าที่ (1) กาหนดนโยบายและอนุมั ติแ ผนพั ฒ นาของมหาวิท ยาลั ย เกี่ ย วกั บการศึก ษา
การวิ จั ย การให้ บ ริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม การผลิ ต และส่ ง เสริ ม วิท ยฐานะครู การทานุ บ ารุ งศิ ล ปะและ
วัฒ นธรรม การอนุ รั กษ์ สิ่ ง แวดล้ อมและทรั พยากรธรรมชาติ จึ ง ก าหนดนโยบายมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ดังนี้
1) เร่งรัดการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ยกระดับสู่
ความเป็นเลิศ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
2) ส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ สืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และสามารถ
แข่งขันได้ในระดับกลุ่มประชาคมอาเซียน
3) เป็นศูนย์กลางการบริการ และเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก อย่างยั่งยืน
4) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายของการพัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางด้าน
การศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง ที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพ
5) สนับสนุน ร่วมมือ พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มี
คุณภาพและการให้บริการทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
6) สนับสนุน พัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่นและสังคม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ภูมิปัญญาสากล
7) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ ข องท้ อ งถิ่ น ชุ ม ชน
อย่างคุ้มค่า เพื่อให้เกิดการจัดการบารุงรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน
8) สนับสนุน พัฒนาการสร้างความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล และนาวิธีการบริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย
9) เร่งรัดให้มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก และตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ด้านการสอน และการวิจัยสู่ระดับสากล
10) เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
สามารถ แข่งขันได้ในระดับสากล
11) ส่ งเสริ ม สนั บสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ ประชาคม
อาเซียน ด้านภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ภาพที่ 1 แสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ประวัติสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนทศในอดี ต เป็ น ห้ อ งสมุ ด ของโรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครู
พระนครศรีอยุธยา มีการพัฒนาต่อเนื่องควบคู่มากับโรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา ดังนี้
พ.ศ.2509 โรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครู พ ระนครศรี อ ยุ ธ ยา ย้ า ยมาอยู่ ที่ 96 หมู่ 2 ต าบลประตู ชั ย
อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นสถานที่ตั้ง ปัจจุบัน ต่อมาได้ยกฐานะโรงเรียนฝึกหัดครู
พระนครศรีอยุธยาเป็นวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ห้องสมุดตั้งอยู่ที่อาคาร 2 ชั้น 2 และต่อมาได้ต่อเติมอาคาร
ชั้นล่างเป็นที่ตั้งของห้องสมุด
พ.ศ.2511 โรงเรี ย นสตรี ฝึ ก หั ด ครู ได้ ย้ า ยเข้ า มารวมกั บ วิ ท ยาลั ย ครู พ ระนครศรี อ ยุ ธ ยา
จึงได้รวมหนังสือของห้องสมุดเข้าด้วยกัน
พ.ศ.2512 วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ได้เปิดสอนนักศึกษาภาคค่าเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเปิด
สอนนักศึกษาภาคปกติ จึงได้ขยายต่อเติมห้องสมุดออกในแนวกว้าง เพื่อให้มีพื้นที่เพิ่มจานวนมากขึ้น
พ.ศ.2515 เริ่มก่อสร้างอาคารหอสมุดเป็นอาคารเอกเทศ 2 ชั้นใช้งบประมาณแผ่นดินในการก่อสร้าง
รวมค่าครุภัณฑ์เป็นเงินจานวน 2 ล้านบาท และใช้ชื่ออาคารว่า “อาคารหอสมุดกลาง”
พ.ศ.2517 ย้ายห้องสมุดจากอาคาร 2 มาอยู่ที่อาคารหอสมุดกลาง และเปิดให้บริการตั้งแต่เดือน
สิงหาคม เป็นต้นมา
พ.ศ.2527 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) ได้กาหนดให้ห้องสมุดมีฐานะเป็นฝ่ายหอสมุด
สังกัดสานักส่งเสริมวิชาการ
พ.ศ.2533 ได้เริ่มใช้คอมพิวเตอร์พัฒนาฐานข้อมูลดัชนีวารสาร โดยใช้โปรแกรม CDS/ISIS จัดการ
ฐานข้อมูล
พ.ศ.2534 ได้เริ่มพัฒนาฐานข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือขึ้นอีกหนึ่งฐานพร้อมทั้งให้ บริการสื บค้น
OPAC (Online Public Access Catalog) ดัชนีวารสารและบรรณานุกรมหนังสือจากคอมพิวเตอร์ควบคู่กับการใช้
บัตรรายการ
พ.ศ.2538 พระราชบั ญญัติส ถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 (ฉบับร่าง) ได้เปลี่ยนฐานะวิทยาลั ยครู
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เป็ น สถาบั น ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา และให้ ฝ่ า ยหอสมุ ด เป็ น “ส านั ก วิ ท ยบริ ก าร”
ได้บริหารงานตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ (ฉบับร่าง) ระยะเวลาหนึ่ง
พ.ศ.2540 ได้เริ่มดาเนิ นการก่อสร้างอาคารสานักวิทยบริการหลังใหม่ เป็นอาคารเอกเทศ 4 ชั้น
รูปแบบของอาคารได้ปรับเปลี่ยนจากแบบของกองอาคารสถานที่ สานักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยออกแบบให้มี
ความสูงไม่เกิน 12 เมตร ข้อบัง คับเกี่ยวกับการสร้างอาคารในพื้นที่โครงการมรดกโลก ลักษณะอาคารได้เพิ่มที่ใช้
สอยในแนวราบมากขึ้น ใช้งบประมาณก่อสร้าง จานวน 33.8 ล้านบาท และค่าวัสดุครุภัณฑ์ประจาอาคารจานวน
12 ล้านบาท
พ.ศ.2543 ได้นาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โปรแกรม VTLS (Visionary Technology in Library
Solution) เข้ามาจัดการฐานข้อมูลแทนโปรแกรม CDS/ISIS และได้พัฒนางานบริการ ยืม – คืนสิ่งพิมพ์เป็นระบบ
ยืม – คืน ที่ควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้พัฒ นาฐานข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือ ให้สามารถสืบค้นหนังสือ
ของสานักวิทยบริการผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ และปลายปีเดียวกันนี้ได้เปิดใช้อาคารสานักวิทยบริการหลัง
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ใหม่ โดยต่อเชื่อมโยงอาคารใหม่เข้ ากับ อาคารเดิม ทาให้ มีพื้นที่บริการและพื้นที่ใช้ส อยได้ เต็มตามมาตรฐาน
ห้องสมุดระดับอุดมศึกษา ยังประโยชน์และสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจและบทบาทของสานักวิทยบริการรับใช้
สถาบัน ชุมชน และท้องถิ่นได้ตามวัตถุประสงค์
พ.ศ.2545 ได้ จั ด ท าข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เปิ ด บริ ก ารห้ อ งอยุ ธ ยาศึ ก ษา
พร้อมฐานข้อมูลอยุธยาศึกษา ผู้ใช้สามารถสืบค้นได้จากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
พ.ศ.2546 ได้จัดทาเว็บไซต์เครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ สาหรับ
ให้บริการครู อาจารย์ทางด้านการเรี ยนการสอนและกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่ม และให้บริการฐานข้อมูล
วิทยานิพนธ์ Full text ในเว็บไซต์นี้ได้เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นและฐานข้อมูลต่างๆ สืบค้นได้ รวมทั้งมีบทความ
การศึกษาทีเ่ กี่ยวข้องอยู่ในเว็บไซต์ดังกล่าว
พ.ศ.2547 เปลี่ยนจากสถาบันฯ เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.2547
พ.ศ.2548 เป็นสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 (กฎกระทรวงออกตามความใน
พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ.2547 ประกาศวั น ที่ 8 มี น าคม 2548 เล่ ม ที่ 122 ตอน 20 ก
หน้าที่ 35)
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสานาวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปรัชญา : แหล่งรวมภูมิปัญญา ยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์ : มุ่งสร้างความเข้มแข็งของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นกลไกผลักดันสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยอัจริยะ (Smart University) และมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ภายในปี พ.ศ.2564
พันธกิจ
1. พัฒนาและขับเคลื่อนระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. เป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริการทางวิชาการที่มีคุณภาพ
3. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ทันสมัย
4. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์
1. มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University)
2. มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
3. การให้บริการคุณภาพสูง (High Quality Service)
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ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University)
กลยุทธ์ที่ 1.1 ยกระดับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
กลยุทธ์ที่ 1.2 ยกระดับการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาระบบเครือข่าย
กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาระบบฐานข้อมูลระดับมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 1.5 สนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการให้บริการและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 7 ยกระดับคุณภาพการให้บริการ
กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาระบบบริหารจัดการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
เอกลักษณ์ ค่านิยมองค์กร นโยบายการบริหารงานของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เอกลักษณ์
เป็นแหล่งเรียนรู้สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ค่านิยมองค์กร
มีจิตบริการ ซื่อสัตย์ สร้างสรรค์ มีคุณภาพ
นโยบายการบริหารงานของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการระบบสารสนเทศ
2. พัฒนาเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย
3. พัฒนาห้องสมุดมนุษย์
4. พัฒนาห้องสมุดอัจฉริยะ (Smart University)
5. พัฒนาการเรียนการสอนทางไกล (E - Learning)
6. พัฒนาห้องสมุดสีเขียว (Green University)
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โครงสร้างแผนผังสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เป็ น หน่ ว ยงานภายในของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีหน้าที่ในการบริการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า วิจัย และการ
พัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วยผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ หัวหน้าสานักงาน หัวหน้างาน ในส่วนงานบริหารทั่วไป
และส่ ว นการปฏิ บั ติง านตามภารกิ จ หลั ก มี 2 ส่ ว นคื อ ทางด้ านห้ อ งสมุ ด ประกอบด้ ว ย งานพั ฒ นาทรั พยากร
สารสนเทศ งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ งานวิ ทยวิชาการ และทางด้านงาน IT ประกอบด้วย งานบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารระบบสารสนเทศ งานพัฒนาระบบและวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้อานวยการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายวิทยบริการ

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายบริหาร

หัวหน้างานสานักงาน
ผู้อานวยการ
งานพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ
งานบริการ
ทรัพยากรสารสนเทศ
งานวิทยบริการ

งานบริหารทั่วไป

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายสารสนเทศ

งานบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
งานบริหาร
ระบบสารสนเทศ
งานพัฒนาระบบและ
วิเคราะห์ข้อมูล

ภาพที่ 2 แสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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งานวิทยวิชาการ
งานวิ ท ยวิ ช าการ ที่ มี ค าจ ากั ด ความจากพจนานุ ก รมจากการแบ่ ง ความหมายของค าที่ ว่ า ด้ ว ย
คาว่า “วิทย” (วิดทะ-ยะ) หมายถึง (วิชาความรู้) และ คาว่า “วิชาการ” หมายถึง (ความรู้ที่เกี่ยวกับวิชาความรู้
โดยเฉพาะ หรือวิชาความรู้สาขาใดสาขาหนึ่งหรือหลายสาขา) ฉะนั้น “งานวิทยวิชาการ” จึงหมายถึง การทางาน
ตามหน้าที่ภารกิจที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถเฉพาะในการปฏิบัติการจัดทากิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับห้องสมุด เช่น การจัดการแหล่งเรียนรู้ การส่งเสริมการอ่าน การศึกษาค้นคว้าและการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศ เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการศึกษา การสอน การวิ จัย และการเผยแพร่องค์ความรู้ ที่หลากหลาย
ซึ่งการทางานที่ผ่านมายังไม่มีชื่อตาแหน่งงาน วิทยวิชาการ ต่อมาจึงได้มีการแต่งตั้งตาแหน่งงานเฉพาะ เพื่อการจัด
กิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องตามภารกิจดังกล่าวได้มีการจัดทามาอย่างต่อเนื่อง และมีบันทึกในมาตรฐานตาแหน่ง
งานวิชาชีพบรรณารักษ์ ในการให้คาปรึกษา แนะนา การจัดการ และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งภ ายใน
และภายนอกห้ อ งสมุ ด ซึ่ ง สามารถจ าแนกโครงการ/กิ จ กรรมในงานวิ ท ยวิ ช าการ และมี ก ารด าเนิ น งาน
โดยบรรณารักษ์ผู้มีความรู้ทางด้านบริการทรัพยากรสารสนเทศ การจัดการห้องสมุด หรือการจัดการแหล่งเรียนรู้
เพื่อบริการทรัพยากรสารสนเทศ
การจัดการแหล่งเรียนรู้
การจั ด การแหล่ ง เรี ย นรู้ ใ นชุ ม ชน ที่ ส ามารถพั ฒ นาส่ ง เสริ ม ในส่ ว นของการจั ด การแหล่ ง เรี ย นรู้
ในโรงเรี ย น และแหล่ ง เรี ย นรู้ ใ นชุ ม ชน เนื่ อ งจากแหล่ ง เรี ย นรู้ เ ป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ อย่ า งหนึ่ ง ที่ มี ค วามส าคั ญ
ต่อ กระบวนการเรี ย นรู้ ของผู้ เ รี ย นที่ผู้ เรี ย นสามารถศึ กษาได้ ตามอัธ ยาศั ย และแสวงหาความรู้ ได้ ด้ ว ยตนเอง
เพื่อนามาพัฒนาให้เกิดทักษะการเรียนรู้ของตนเองได้ตลอดชีวิต ในสถาบันการศึกษาทุกระดับการจัดการศึกษา
และดาเนินการตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ อันเป็นหลักการร่วมกันในการจัดการศึกษา
ต้องจัดแหล่งเรียนรู้สาหรับผู้เรียนให้เต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงความสอดคล้องเหมาะสมกับ
ท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีภาระงานจานวนมาก และขาดทักษะการบริหาร
จัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนอย่างเหมาะสม ส่งผลให้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่เสื่อมโทรมลงไปตามสภาพและกาลเวลา
หรือไม่ก็กลายเป็นสถานที่ปฏิบัติกิจกรรมอย่างอื่น หรือปล่อยทิ้งไว้ จากสภาพปัญหาที่กล่าวมาแล้วนั้นจะเห็นได้ว่า
การจัดการ และการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งของโรงเรียน และชุมชน มีปัญหาด้านบุ คลากรเป็นปัจจัยสาคัญจึงจาเป็น
อย่างยิ่งที่บรรณารักษ์ ของสานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ มีความรู้ ทักษะ และความสามารถ
ในการปฏิบั ติ งาน พร้ อมให้ ค วามร่ ว มมื อในการจัด ท าโครงการการบริ ห ารจัด การแหล่ ง เรี ย นรู้ ชุ มชนท้อ งถิ่ น
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
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โครงสร้างแผนผังงานวิทยวิชาการ
งานวิทยวิชาการเป็นหน่วยงานภายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีโครงสร้างการดาเนินงาน ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ หัวหน้าสานักงานในการ
กากับติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นผู้ถ่ายทอด ชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติงาน

ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายห้องสมุด

งานวิทยวิชาการ/โครงการ/กิจกรรม

หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานวิทยวิชาการ/การจัดนิทรรศการ

ภาพที่ 3 แสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานวิทยวิชาการ

ส่วนที่ 2
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เรื่อง การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในงานการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น
ถือเป็นการบริการทางวิชาการแก่สังคมตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 มาตรา 34 กาหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาขึ้น ตามประกาศ
ของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา โดยได้กาหนดมาตรฐานด้านพันธกิจของการบริห าร
การอุดมศึกษาขึ้น 4 ด้าน คือ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และด้าน
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ซึ่งในการดาเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยาในการบริหารจัดการ
แหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่นนั้น จะมีบุคลากรในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตาแหน่งบรรณารักษ์
เป็นผู้ปฏิบัติงานหลัก
ตาแหน่งบรรณารั กษ์ งานวิทยวิชาการ มีห น้าที่วางแผนพัฒนาการบริการทางวิชาการและแหล่ ง
เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย วิธีปฏิบัติงานโครงการการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเป็นภารกิจ
สาคัญของห้องสมุดในการสนับสนุนการดาเนินงานที่ใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ โดยให้คาแนะนา ตอบ
ปัญหาและชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับงานบรรณารักษ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการทางาน
เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ การประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและ
ภายนอก จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน และเสนอโครงการและรายงานตามลาดับชั้น ดูแล บารุงรักษา นาเสนอ
ติดตาม และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติอันจะเป็นการพัฒนาความรู้
สู่สังคมต่อไป ทั้งนี้การจัดทาคู่มือ เรื่องการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น มีขั้นตอนการดาเนินงานตั้งแต่
เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ 9 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. การวางแผนโครงการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น
2. การเขียนโครงการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น
3. การขออนุมัติโครงการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น
4. การลงระบบการจัดการด้านรายการงบประมาณโครงการ
5. การจัดทาข้อมูลรายละเอียดของโครงการและติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง
6. การจัดการงบประมาณการเงินของโครงการ
7. การดาเนินงานโครงการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น
8. การประเมินโครงการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น
9. การสรุปและจัดทารายงานผลโครงการ

13
แผนภูมิขั้นตอนปฏิบัติงานโครงการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น
1. การวางแผนโครงการ
2. การเขียนโครงการ
เอกสารโครงการ
1. โครงการ ประกอบด้ ว ย
ห ลั ก ก า ร แ ล ะ เ ห ตุ ผ ล
วั ต ถุ ป ระสงค์ กลุ่ ม เป้ า หมาย
ระยะเวลา ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ง บ ป ร ะ ม า ณ
ค่าใช้จ่าย
2. กาหนดการ/ ระยะเวลา
3. รูปแบบ/ วิธีการจัดกิจกรรม

1. ค าสั่ ง ผู้ ด าเนิ น งาน รายชื่ อ
ประธาน รองประธาน
คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่
2. เอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ค่าใช้จ่าย งบประมาณ
3. เอกสารประสานงานกั บ
หน่วยงานภายในและภายนอก

แก้ไขเอกสาร
3. การขออนุมัติโครงการ

4. การลงระบบการจัดการ
ด้านรายการงบประมาณโครงการ

5. การจัดทาข้อมูลรายของละเอียดโครงการและ
ติดต่อประสานงาน

แก้ไขข้อมูล
6. การจัดการงบประมาณ
การเงินของโครงการ

7. การดาเนินงานโครงการ

8. การประเมินโครงการ

9. สรุปและรายงานผลโครงการ

ภาพที่ 4 แสดงแผนภูมิขั้นตอนปฏิบัติงานโครงการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น

14
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนโครงการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น
การวางแผนการทางานโครงการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น เป็นจุดเริ่มต้นที่สาคัญ
เนื่องจากเป็นการทางานที่ต้องการความร่วมมือจากบุคลากรหลายฝ่ายทั้งระดับผู้บริหาร ของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีหน้าที่ให้คาแนะนา และกากับติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการดาเนินงาน และบุคลากร
ในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นผู้ดาเนินงาน การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น
สามารถทาได้ห ลายรูป แบบขึ้น อยู่ กับสภาพและปัจจัยของแต่ละแหล่ งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น การจัดดาเนินงาน
ในแต่ละครั้งเพื่อให้มีความเหมาะสมของผู้ใช้บริการและประเภทแหล่งเรียนรู้ ซึ่งผู้ที่มีหน้าที่ต่อไปนี้บริหารจัดการ
แหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่นควรมีกระบวนการวางแผนการดาเนินงานตามขั้นตอน
ลาดับ ขั้นตอน/กระบวนการ ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบ
1 ประชุมทบทวนประเมิน * คณะกรรมการ
ความส าเร็ จ ของการ ฝ่ายผู้บริหาร สวท.
ดาเนินงาน
* ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ฝ่ า ย
บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ผู้
ดาเนินงาน
* ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ
งานวิทยวิชาการ
2 ประชุ ม ชี้ แ จงบุ ค ลากร * ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ
ทาความเข้าใจ
งานวิทยวิชาการ
รายละเอียดของ
แผนงานใน
ปีงบประมาณปัจจุบัน
3 กาหนดรายละเอียดการ * ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ
ด าเนิ น งาน การออก งานวิทยวิชาการ
สารวจความต้องการ
4

แจ้งงบประมาณที่ ได้รับ
ก า ร จั ด ส ร ร เ พื่ อ
ด า เ นิ น ก า ร เ บิ ก ข อ
อนุ ญ าตจั ด ซื้ อ -จั ด จ้ า ง
ยืมเงินหรือสารองจ่าย

กรอบเวลาดาเนินการ
* ภายในไตรมาส 1
(ตุลาคม – ธันวาคม)

ประเด็นที่ควรให้ความสาคัญ
* รายงานการวิเคราะห์ปัญหา
อุปสรรค์การดาเนินงานที่ผ่าน
มาเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา
และวางแผนในการดาเนินงาน
ต่อไป

* ภายในไตรมาส 1
(ตุลาคม – ธันวาคม)

* รายงานจ านวนโครงการ/
กิ จ กรรม และจ านวนเงิ น
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อ
เตรียมกาหนดค่าใช้จ่าย และ
ระยะเวลาของการดาเนินงาน
* ข้ อ ปฏิ บั ติ ต ามองค์ ค วามรู้
ด้านบรรณารักษ์ในการจัดการ
แหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น

* ภายในไตรมาส 1
(ตุลาคม – ธันวาคม)

* ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ * ภายในไตรมาส 1
งานวิทยวิชาการ
(ตุลาคม – ธันวาคม)
* ฝ่ายนโยบายแผน
* สถาบันวิจัยและพัฒนา
* ฝ่ายการเงิน

* ต้องทารายการลงรายการ
งบประมาณระบบ( 3 D) ก่อน
และท าการยื่ น แบบการใช้
งบประมาณ ก่ อ นวั น ด าเนิ น
โครงการ 15 วัน ทาการ

ภาพที่ 5 ขั้นตอนลาดับที่ 1- 4 แผนกระบวนการการดาเนินงานโครงการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น

15

ลาดับ

ขั้นตอน/กระบวนการ

5

จัดเตรียมเอกสารที่
สาคัญ และมีความ
เกี่ยวข้องกับการดาเนิน
โครงการ

* ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานวิทยวิชาการ

6

ติดต่ อและประสานงาน
กั บ ห น่ ว ย ง า น ห รื อ
ผู้รับผิดชอบแหล่งเรียนรู้
ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ก่ อ นการ
ดาเนินงาน

* ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ * ภายในไตรมาส 1
งานวิทยวิชาการ
(ตุลาคม – ธันวาคม)
* ผู้ ที่ ดู แ ลสถานที่ ข อง
กลุ่มเป้าหมาย

7

ประสานงานกับครู หรือ
ผู้บริหารสถานที่เพื่อการ
จั ด กิ จ กรรมที่ ส ามารถ
บูรณาการได้

* ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ * ภายในไตรมาส 1
งานวิทยวิชาการ
(ตุลาคม – ธันวาคม)
* ผู้ ที่ ดู แ ล ส ถ า น ที่ ข อ ง
กลุ่มเป้าหมาย

8

ชี้แ จง และรายละเอีย ด
ของกิ จ กรรมที่ ส าคั ญ
ให้ กั บ หน่ ว ยงานทราบ
และข้ อ ปฏิ บั ติ ต ามองค์
ความรู้ด้านบรรณารักษ์
และงานปรับ ปรุง สภาพ
แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ ชุ ม ช น
ท้องถิ่น
ก าหนดผู้ ด าเนิ น งาน
แต่ ล ะหน้ า ที่ ข องการ
ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน

* ผู้ รับ ผิ ด ชอบโครงการ * ภายในไตรมาส 1
งานวิทยวิชาการ
(ตุลาคม – ธันวาคม)
* ผู้ ที่ ดู แ ลสถานที่ ข อง
กลุ่มเป้าหมาย

9

ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบ

กรอบเวลาดาเนินการ
* ภายในไตรมาส 1
(ตุลาคม – ธันวาคม)

* คณะกรรมการ
* ภายในไตรมาส 1
ฝ่ายผู้บริหาร สวท.
(ตุลาคม – ธันวาคม)
* ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ฝ่ า ย
บ ร ร ณ า รั ก ษ์ แ ล ะ ฝ่ า ย
เจ้าหน้าที่ผู้ดาเนินงาน
* ผู้รับผิดชอบโครงการ

ประเด็นที่ควรให้
ความสาคัญ
* ทบทวนคาสั่งต่างๆที่
เกี่ยวกับการดาเนินงาน
โครงการ การจัดทาคาสั่ง/
แต่งตั้งคณะกรรมการ/
คณะทางาน
* ติดต่อแจ้งความประสงค์
ขอใช้ สถานที่ล่ว งหน้ าก่อน
ถึ ง วั น ปฏิ บั ติ ง านจริ ง แจ้ ง
โดยวาจาก่อนเบื้องต้นและ
บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร
ในภายหลัง
* ป ร ะ ส า น ง า น กั บ ผู้ ที่
เกี่ย วข้องล่ ว งหน้ า โดยการ
จัดทารายการกิจกรรมที่จะ
ปฏิ บั ติ และส่ ว นที่ ต้ อ งขอ
ความร่ ว มมื อ ในกิ จ กรรม
ต่างๆในการดาเนินโครงการ
* ต้ อ งท ารายงานข้ อ มู ล
เ บื้ อ ง ต้ น ข อ ง ส ถ า น ที่
จ า น ว น ท รั พ ย า ก ร
ส า ร ส น เ ท ศ ห รื อ
สภาพแวดล้อมทั่วไป (จาก
การที่ ล งส ารวจ) ให้กั บ
ทีมงานได้ร่วมเสนอแนะใน
การปฏิบัติงานร่วมกัน
* สารวจรายชื่อ หน้าที่ผู้
ดาเนินงานที่ต้องไม่กระทบ
กับงานหลัก
* ก าหนดระยะเวลาการ
ดาเนินงาน ภายในไตรมาส
2 - 3 ต้องให้แล้วเสร็จ

ภาพที่ 6 ขั้นตอนลาดับที่ 5- 9 แผนกระบวนการการดาเนินงานโครงการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น

16
ลาดับ ขั้นตอน/กระบวนการ
10 การกาหนดเป้าหมาย
และตัวชี้วดั ความสาเร็จ

11

12

13

14

ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบ
* ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ โ ค ร ง ก า ร
งานวิทยวิชาการ
* ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ฝ่ า ย
บ ร ร ณ า รั ก ษ์ แ ล ะ ฝ่ า ย
เจ้าหน้าที่ผู้ดาเนินงาน
ด า เ นิ น ง า น ต า ม *ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ฝ่ า ย
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ง า น บ ร ร ณ า รั ก ษ์ แ ล ะ ฝ่ า ย
ที่ดาเนินงานโครงการ
เจ้าหน้าที่ผู้ดาเนินงาน
*ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ โ ค ร ง ก า ร
งานวิทยวิชาการ
แนวทางการติดตามและ * ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ฝ่ า ย
การประเมินผล
บ ร ร ณ า รั ก ษ์ แ ล ะ ฝ่ า ย
เจ้าหน้าที่ผู้ดาเนินงาน
* ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ โ ค ร ง ก า ร
งานวิทยวิชาการ
การจัดทารายงาน
*ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ โ ค ร ง ก า ร
งานวิทยวิชาการ

สรุ ป บทเรี ย นหรื อ องค์ * ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ โ ค ร ง ก า ร
ความรู้ แ ละถ่ า ยทอด งานวิทยวิชาการ
ความรู้

กรอบเวลาดาเนินการ
* ภายในไตรมาส 1
(ตุลาคม – ธันวาคม)

ประเด็นที่ควรให้ความสาคัญ
* มีแผนการบริการและแผน
สร้างเครือข่ายระดับท้องถิ่น
จานวนไม่น้อยกว่า 1 แห่งของ
ปีงบประมาณ

* แผนดาเนินงานภายใน * ตามหลั ก วงจรคุ ณ ภาพ
ไตรมาส 2 – 3
PDCA คือการวางแผน (Plan)
(มกราคม – มิถุนายน) การดาเนินงานและเก็บข้อมูล
(Do)การประเมิ น คุ ณ ภาพ
( Check)แ ล ะ ก า ร เ ส น อ
แนวทางปรับปรุง (Act)
* ภายในไตรมาส 3
* ความรู้ที่ได้รับจากโครงการ
(เมษายน – มิถุนายน) ท า ไ ป ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง
กลุ่ ม เป้ า หมายควรท าการ
ติ ด ตามหลั ง สิ้ น สุ ด โครงการ
ภายใน 30 วัน
* ภายในไตรมาส 3
* จัดทารายงานโครงการแบบ
(เมษายน – มิถุนายน) รู ป เล่ ม จ านวน 2 เล่ ม และ
ข้ อ มู ล บั น ทึ ก ล ง แ ผ่ น CD
จ านวน 2 แผ่ น โดยจั ด ส่ ง
ให้กับ สถาบัน วิจัยและพัฒนา
1 ชุด และจัดส่งให้สานักงาน
ของสานักวิทยบริการฯ 1 ชุด
พร้อมทั้ง จัด เก็บ ข้อมูล บัน ทึ ก
ในเว็บไซต์
ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด กระบวนการ
* ภายในไตรมาส 3
(เมษายน – มิถุนายน) ถ่ายทอดองค์ ความรู้ สู่บุ คลากร
ภ า ย ใ น ห น่ ว ย ง า น แ ล ะ สู่
สาธารณะซึ่งทาโดยการสื่อสาร
ผ่ า นวิ ธี ก ารและช่ อ งทางต่ า งๆ
เช่น การจัดประชุมทางวิชาการ
ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู้
การเผยแพร่ทาง website

ภาพที่ 7 ขั้นตอนลาดับที่ 10-14แผนกระบวนการการดาเนินงานโครงการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น

17
1.1 แนวทางการจัดทาแผนโครงการ
1. การเตรียมการ
การจัดทาแผนโครงการเป็นขั้นตอนที่สาคัญ นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์สาหรับการควบคุม ซึ่งถ้าไม่มี
การวางแผนที่ดี ก็จะไม่มีวิธีการใดควบคุมการปฏิบัติงานของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการจัดทาแผน
ควรมีแนวทางในประเด็นที่สาคัญ มีดังนี้
1.1 ประชุมทบทวนความสาเร็จโดยคณะกรรมการและผู้บริหารของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการดาเนิน งานของโครงการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น ในปีงบประมาณที่ผ่ านมา
โดยการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ เกณฑ์ชี้วัดความสาเร็จ ปัญหาอุปสรรคด้ าน
การดาเนิ น การตามแผนและแนวทางการแก้ ไขปัญ หาและนาผลการประเมิ นไปปรับ ปรุ งเพื่อ พัฒ นาคุณ ภาพ
การดาเนินโครงการในแผนพัฒนาตามกระบวนการ
1.2 ประชุมชี้แจงบุคลากร ทาความเข้าใจรายละเอียดของแผนงานในปีงบประมาณปัจจุบัน เพื่อร่วม
วางแผนโครงการและกาหนดทิศทางการดาเนินงานให้มีความสอดคล้องกับแผนงาน
1.3 กาหนดรายละเอียดการดาเนินงาน การออกสารวจความต้องการ ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของชุมชน
หน่วยงาน องค์กร ตามพื้นที่เป้าหมาย เพื่อประเมินกิจกรรมให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
1.4 แจ้งงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เพื่อดาเนินการขออนุญาตจัดซื้อ -จัดจ้าง ยืมเงินหรือสารอง
จ่าย ต้องทาโปรแกรมบันทึกการซื้อ/จ้าง ลงระบบงบประมาณการเงิน และการบัญชี 3 มิติ (ระบบ 3 D) ก่อนและ
ทาการยื่นแบบการใช้งบประมาณ ก่อนวันดาเนินงานโครงการภายใน 15 วันทาการ
1.5 จัดเตรียมเอกสารที่สาคัญ และมีค วามเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานโครงการบริหารจัดการแหล่ง
เรีย นรู้ ชุมชนท้องถิ่น เช่น ทบทวนคาสั่ งต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดาเนินงานงานโครงการ การจัดทาคาสั่ง /แต่งตั้ง
คณะกรรมการ/คณะทางาน
2. การประสานงาน
2.1 ติ ดต่ อและประสานงานกั บหน่ว ยงาน หรื อผู้ รั บผิ ดชอบแหล่ งเรีย นรู้ชุ มชนท้ องถิ่ น ก่ อนการ
ดาเนินงานโครงการ
2.2 ประสานงานกับครู หรือผู้บริหารสถานที่เพื่อการจัดกิจกรรมที่สามารถบูรณาการได้
3. การปฏิบัติงาน
3.1 ชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรมที่สาคัญ ให้กับหน่วยงานทราบ และข้อปฏิบัติตามองค์ความรู้ด้าน
บรรณารักษ์ในการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น
3.2 กาหนดผู้ดาเนินงานแต่ละหน้าที่ของการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในโครงการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น
3.3 ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ที่ดาเนินงานโครงการตามขั้นตอนตามหลักวงจรคุณภาพ PDCA
คือการวางแผน (Plan) การดาเนินงานและเก็บข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check) และการเสนอแนวทาง
ปรับปรุง (Act)
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การดาเนินงานด้วยระเบียบ PDCA เรื่อง การพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น
ระบบ PDCA

P

ผู้เกี่ยวข้อง
ผู้บริหาร

แผนปฏิบัติ
แต่งตั้งคณะทางาน

คณะกรรมการ

ประชุมวางแผนการเขียนโครงการ
ของสมาชิกโครงการ/กิจกรรม
การปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงาน
ที่ได้กาหนดไว้อย่างเป็นระบบและ
มีความต่อเนื่องเพื่อดาเนินตาม
โครงการ
การตรวจสอบผลการดาเนินงาน
ในแต่ละขั้นตอนของแผนงานว่ามี
ปัญหาอะไรเกิดขึน้ จาเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานใน
ขั้นตอนใดบ้าง และการประเมิน

D

คณะปฏิบัติงาน/ผู้ที่
เกี่ยวข้อง

C

คณะปฏิบัติงาน/ผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง

A

คณะปฏิบัติงาน/ผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง

ปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่มีปญ
ั หา
หรือถ้าไม่มีปัญหาใดๆก็ยอมรับ
แนวทางการปฏิบัติตามแผนงานที่
ได้ผลสาเร็จเพื่อนาไปใช้ในการ
ทางานครั้งต่อไป

หลักฐาน
- คาสั่งแต่งตั้ง
- บันทึกการประชุม
- บันทึกการประชุม

อ้างอิง

หมายเหตุ

คาสั่ง
บันทึกการประชุม

- รายละเอียดขั้นตอนการ
ดาเนินงาน

การดาเนินงานตาม
โครงการฯการประเมิน

สรุปผลการประเมิน

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ผลสรุปการประเมิน

แผนการพัฒนา
การดาเนินงาน

ภาพที่ 8 การดาเนินงานด้วยระบบ PDCA
4. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
มีการกาหนดเป้าหมาย เช่น มีแผนการบริการและแผนสร้างเครือข่ายระดับท้องถิ่นจานวนไม่น้อยกว่า
1 แห่งของแต่ละปีงบประมาณ
5. แนวทางการติดตามและการประเมินผล
มีการติดตามและประเมินผลความสาเร็จของโครงการหลังจากดาเนิน โครงการหรือกิจกรรมตาม
ตัวบ่งชี้มาตรฐานการจัดการแหล่ งเรียนรู้ ชุมชน และนาความรู้ที่ได้จากโครงการไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย
ควรทาการติดตามหลังสิ้นสุดโครงการภายใน 30 วัน โดยผู้รับผิดชอบโครงการต้องทาการสรุปผลการประเมิน
ความสาเร็จของโครงการตามวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดตามที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้กาหนดไว้
6. การจัดทารายงาน
ผู้รั บผิ ดชอบโครงการต้องจัดเก็บข้อมูล รูปภาพ เพื่อจัดทารายงานโครงการแบบรูปเล่ ม จานวน
2 เล่ม และข้อมูลบันทึกลงแผ่น CD จานวน 2 แผ่น โดยจัดส่งให้กับสถาบัน วิจัยและพัฒนา 1 ชุด และจัดส่งให้
สานักงานของสานักวิทยบริการฯ 1 ชุดพร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์
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7. สรุปบทเรียนหรือองค์ความรู้และถ่ายทอดความรู้
โดยส่งเสริมให้เกิดกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่บุคลากรภายในหน่วยงานและสู่สาธารณะซึ่งทา
โดยการสื่อสารผ่านวิธีต่างๆ เช่น การจัดประชุมทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเผยแพร่ ทาง website
ขั้นตอนการวางแผนการดาเนินงานการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น จัดทาในรูปแบบของ
การบันทึก ขั้นตอน/กระบวนการ ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบ กรอบเวลาดาเนินการ และประเด็นที่ควรให้ความสาคัญ
ท าให้ เ ห็ น ความเกี่ ย วข้ อ งและสั ม พั น ธ์ กั น ในการก าหนดขั้ น ตอนการท างานอย่ า งชั ด เจน และสามารถท าให้
ผู้ปฏิบัติงานกาหนดแนวทาง หรือสารวจประเด็นที่ต้องเพิ่มเติมแก้ไขได้ก่อนล่วงหน้า เพื่อสนับสนุนให้การทางาน
ประสบผลสาเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ได้ตรงตามเป้าหมาย และใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่าที่สุด ประเด็นที่ สาคัญคือ
ผลสั ม ฤทธิ์ ที่ ไ ด้ รั บ ของโครงการจั ด การแหล่ ง เรี ย นรู้ ใ นท้ อ งถิ่ น ได้ รั บ ประโยชน์ ใ นการใช้ บริ ก ารแหล่ ง เรี ย นรู้
และส่ งเสริ ม การศึกษาค้ น คว้ าหาความรู้ ได้ด้ว ยตนเอง การเริ่มต้นตั้งแต่ไตรมาส 1 (ซึ่ งจะต้องมีการทบทวน
ในไตรมาส 4 ของปี งบประมาณที่ผ่ านมาแล้ ว ด้ ว ย) รวมทั้งการเตรียมการต่ า งๆ การปฏิ บัติในล าดับ ที่ 1–10
จนเสร็จสิ้นโครงการจะอยู่ในไตรมาส 3 รวมทั้งการปฏิบัติในลาดับที่ 11 – 14 เพื่อจะได้มีเวลาจัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานให้กับฝ่ายที่เกี่ยวข้องคือสถาบันวิจัยและพัฒนา สานักงานกองนโยบายและแผนจัดเก็บเป็นข้อมูลสรุป
ภาพรวมของการดาเนินโครงการของมหาวิทยาลัยต่อไป
ปัญหา
การวางแผนโครงการคือการพิจารณาล่วงหน้าว่าจะทาอะไรเพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย และเป็นการ
กาหนดขอบเขตในการปฏิบัติการงาน แต่บางครั้งก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนเพราะไม่สามารถคาดการณ์ สิ่งที่
จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
แนวทางการแก้ไขปัญหา
การวางแผนต้องวิเคราะห์ จากประสบการณ์การปฏิบัติงานที่ผ่านมา เพื่อสามารถวางแผนโครงการ
ที่รองรับการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ทเี่ หมาะสม
ข้อเสนอแนะ
การวางแผนโครงการจะช่วยให้ ผู้บริหารเห็นเรื่องที่สาคัญ ช่วยในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกิด
เฉพาะหน้า และช่วยแสดงความคิดเห็นว่างานใดมีผลกระทบต่อการดาเนินโครงการและยังพิจารณางาน พิจารณา
บุคลากรให้ทุมเทความสนใจให้กับงานในการนาหรือสั่งการ และควบคุมดีขึ้น
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ขั้นตอนที่ 2 การเขียนโครงการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น
การเขีย นโครงการ เพื่อการจัดทาโครงการและกิจกรรมบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น
เป็นระบบในการจัดการแหล่งเรียนรู้ ในด้านสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ และด้าน
ส่ ง เสริ ม การอ่ า นเพื่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ ห้ บ รรลุ ถึ ง เป้ า หมายอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง โครงการที่ ดี ย่ อ มท าให้
ประสิทธิภาพของการดาเนินงาน และผลตอบแทนที่ ชุมชนท้องถิ่นได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่าอันจะนามาซึ่งการ
พัฒนาของชุมชนท้องถิ่นนั้น ๆ จากการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น
1. สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาในการจัดการแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนท้องถิ่น
2. มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถดาเนินงานและปฏิบัติได้
3. รายละเอียดของโครงการต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กัน กล่าวคือ วัตถุประสงค์ของโครงการ
ต้องสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดาเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป็นต้น
4. รายละเอียดของโครงการสามารถเข้าใจได้ง่าย สะดวกต่อการดาเนินงานตามโครงการ
5. เป็นโครงการที่สามารถนาไปปฏิบัติได้ สอดคล้องกับแผนงานหลักของหน่วยงานและสามารถ
ติดตามประเมินผลได้
6. โครงการต้องกาหนดขึ้นจากข้อมูลที่มีความเป็นจริง และเป็นข้อมูลที่ได้รับการวิเคราะห์อย่าง
รอบคอบ
7. โครงการต้องได้รับการสนับสนุนในด้านทรัพยากรและการบริหารอย่างเหมาะสม
8. โครงการต้องมีระยะเวลาในการดาเนินงาน กล่าวคือ ต้องระบุถึงวันเวลาที่เริ่มต้น และสิ้นสุด
โครงการ
2.1 หลักการเขียนโครงการ และกิจกรรมบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น
การเขียนโครงการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น จะต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ
เนื่องจากมีส่วนประกอบด้วยกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรมที่ต้องอาศัยทรัพยากร ความร่วมมือ และทักษะของผู้
ปฏิบัติในการดาเนินงานต่างๆ ที่มีการเตรียมการวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วโดยจะมีผลตามความคาดหมายที่เกิดขึ้น
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ห รือเป้าหมายตามที่แผนวางไว้ และมีวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรม
การเขียนโครงการ จึงเป็นส่วนสาคัญส่วนหนึ่งของการที่จะทาให้องค์กรหรือหน่วยงานบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
2.2 การเขียนอธิบายเนื้อหาข้อมูลที่แสดงลักษณะของโครงการและกิจกรรมบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้
ชุมชนท้องถิ่นที่ดี
โครงการและกิจกรรมบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่นที่ดี ต้องมีลักษณะที่สาคัญ และจะต้อง
มีการเขียนอธิบายให้เห็นความสาคัญให้มากที่สุด แต่ก็ต้องมีความเป็นจริงที่สามารถปฏิบัติได้ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้
ซึ่งการเขียนจะต้องใช้ลายลักษณ์อักษรสื่อความหมาย ดังนี้
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1. ต้องมีความชัดเจน ความชัดเจนของโครงการ หมายถึง ต้องตอบคาถามของผู้ที่อ่านโครงการได้
ทั้งด้านเนื้อหาของโครงการ และความชัดเจนของภาษา
2. มีความเป็นไปได้ หมายถึง วิธีการต้องมีความชัดเจน เมื่อมีการดาเนินโครงการตามลาดับขั้นแล้ว
มีความเป็นไปได้สูงว่าโครงการจะประสบความสาเร็จ หรือบอกได้ว่าจะเป็นไปตามที่คาดหวังมากน้อยเพียงใด
3. สามารถแก้ปัญหาทีม่ ีหลายวิธีที่จะนาไปสู่ความสาเร็จ ซึ่งแต่ละวิธีการต้องมีค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงาน มีระยะเวลาที่ใช้ รวมถึงทรัพยากร ดังนั้น การที่มีหลายวิธีการในการตอบปัญหาเดียวกัน จึงควรที่จะ
เลือกทางเลือกที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ประหยัดเวลาและทรัพยากรมากที่สุด
4. มีประสิทธิภาพ การดาเนินโครงการที่ประหยัดทั้งเวลา ทรัพยากร และได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ
หรือตามที่ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ เรียกว่าเป็นการทาโครงการที่มีประสิทธิภาพ
5. มีความเชื่อมั่นสูง โครงการที่ดีต้องมีความเชื่อมั่นสูงว่า มีความเป็นไปได้ และหากเปลี่ยนผู้ดาเนิน
โครงการหรือผู้จัดการโครงการก็สามารถดาเนินการได้ประสบผลสาเร็จได้ใกล้เคียงกัน หรือเกิดผลลัพธ์เท่าเดิมหาก
นาโครงการนั้นไปดาเนินการที่อื่น ๆ
6. มีการประเมินผลได้ โครงการที่ดี ต้องสามารถประเมินผลได้ว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนิน
โครงการมีความแตกต่างมากน้อยเพียงใดกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนั้นการกาหนดผลลัพธ์จึงควรตั้งเป็นสิ่งที่
สามารถวัดได้จริง อันจะเป็นตัวบ่งบอกผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.3 วิธีเขียนโครงการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม ต้องมีความชัดเจน รัดกุม และเฉพาะเจาะจง ทาให้เกิดความเข้าใจง่ายแก่
ผู้เกี่ยวข้อง หรือนาโครงการ/กิจกรรมไปปฏิบัติ ชื่อโครงการ/กิจกรรมจะบอกให้ทราบว่าจะทาสิ่งใด หรือเสนอขึ้น
เพื่อทาอะไร โดยปกติชื่อโครงการ/กิจกรรมจะแสดงลักษณะของงานที่ต้องปฏิบัติ
2. สนับสนุน (พันธกิจ /กลยุทธ์ของสานักวิทยบริการ และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา)
เป็นโครงการ/กิจกรรมสนับสนุน ตามพันธกิจ ยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
3. ลักษณะโครงการ/กิจกรรม เป็นโครงการ/กิจกรรมใหม่ เริ่มดาเนินการ หรือโครงการ/กิจกรรม
ต่อเนื่อง
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นการบอกให้ทราบว่า กลุ่มบุคคลใด หรือหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบใน
การเสนอ และดาเนินงานตามโครงการ ทั้งนี้เพื่อสะดวกแก่การประสานงานและการตรวจสอบ
5. หลักการและเหตุผล หรืออาจจะเรียกว่าความเป็นมาของโครงการ/กิจกรรม เป็นส่วนที่แสดงถึง
ปัญหาความจาเป็น หรือความจาเป็นที่ต้องจัดโครงการ/กิจกรรมขึ้น โดยผู้เขียนหรือผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม
จะต้องระบุเกิดปัญหาอะไร กับใคร ที่ไหน เมื่อใด มีสาเหตุมาจากอะไร โดยมีข้อมูลสนับสนุนให้ปรากฏชัดเจน
นอกจากนี้จะต้องบอกถึงความจาเป็นที่ต้องจัดทาโครงการ/กิจกรรมว่า ถ้าไม่ทาจะเกิดผลเสียหายอย่างไร ถ้าทา
คาดว่าจะช่วยแก้ปัญหาหรือพัฒนาได้อย่างไร นอกจากนั้นยังอาจเพิ่มความสอดคล้องของโครงการกับแผนงาน
ต่างๆ หรือโครงการจะช่วยเอื้อให้แผนนั้นๆประสบความสาเร็จเพิ่มขึ้นอย่างไร และถ้าเคยมีรายงานการประเมิน
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โครงการแล้ ว ก็ ค วรน ามาเขี ย นเพื่ อ เพิ่ ม น้ าหนั ก ในการจั ด ท าโครงการด้ ว ย การเขี ย นหลั ก การและเหตุ ผ ล
ไม่ ควรยาวหรื อ สั้ น เกิ น ไป โดยเฉพาะการเขี ยนวกไปวนมาจะท าให้ เข้ าใจยาก ซึ่ง ทาให้ ข าดข้อ มู ล ส าคั ญๆได้
การเขียนหลักการและเหตุผลมักเขียนเป็นความเรียง ไม่นิยมเขียนเป็นข้อ ๆ
ตัวอย่างแบบเสนอโครงการ หน่วยงานหลัก ชื่อโครงการ

ภาพที่ 9 แบบฟอร์มเสนอโครงการ หน่วยงานหลัก และชื่อโครงการ
ตัวอย่างแบบเสนอโครงการ หลักการและเหตุผล

ภาพที่ 10 แบบฟอร์มเสนอโครงการ หลักการและเหตุผล
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ตัวอย่างแบบเสนอโครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ภาพที่ 11 แบบฟอร์มเสนอโครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ตัวอย่างแบบเสนอโครงการ วิธีการดาเนินงาน

ภาพที่ 12 แบบฟอร์มเสนอโครงการ วิธีการดาเนินงาน ระยะเวลา และพื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย

24
ตัวอย่างแบบเสนอโครงการ งบประมาณ และตัวชี้วัด

ภาพที่ 13 แบบฟอร์มเสนอโครงการ งบประมาณ และตัวชี้วัด
ตัวอย่างแบบเสนอโครงการแผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย

ภาพที่ 14 แบบฟอร์มเสนอโครงการ แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
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ภาพที่ 15 แบบฟอร์มเสนอโครงการ ตัวชี้วัดความสาเร็จ ของกิจกรรมย่อย
ปัญหา
การเขี ย นโครงการบริ ห ารจั ด การแหล่ ง เรี ย นรู้ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ บุ ค ลากร
หลายหน่วยงาน ในการวิเคราะห์สาเหตุและความจาเป็นที่จะจัดทาโครงการโดยผู้เขียนต้องอธิบายเหตุผล ในการ
เขียนหลักการและเหตุผล ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน บางครั้งการเรียบเรียงยัง ไม่ดีก็ต้องมีการปรับ
แก้ไขทาให้การเสนอโครงการล่าช้า
แนวทางการแก้ไขปัญหา
ก่อนการยื่นเสนอโครงการควรส่งให้รองผู้อานวยการที่รับผิดชอบกากับดูแลตรวจสอบก่อน ที่จะส่งให้
ผู้อานวยสานักวิทยบริการฯ พิจารณาลงนาม
ข้อเสนอแนะ
ผู้เขียนโครงการต้องพยายามใส่ใจ และอ่านรูปแบบของโครงการอื่นๆ หรือค้นคว้าข้อมูลในเรื่องของ
การเขียนโครงการที่จะดาเนินการไว้เป็นตัวอย่าง เพื่อเป็นแนวทาง
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ขั้นตอนที่ 3 การขออนุมัติโครงการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น
การดาเนินงานโครงการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้บริหารของสานักวิทยบริการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบและติดตาม ผู้รับผิดชอบโครงการฯ
ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น
จัดทาหนังสือขออนุมัติโครงการฯ

งานตรวจสอบวัตถุประสงค์
ค่าเป้าหมาย และตัวชี้วัด โครงการ

แก้ไข

ดาเนินงานตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ
จัดส่งหนังสือขออนุมัติโครงการฯผู้อานวยการฯ

เสนออธิการบดีเพื่อพิจารณา
อนุมัติ

ไม่อนุมัตคิ ืนข้อมูล
ให้ผู้ขออนุมัติ
รับทราบ/แก้ไข

อนุมัติ
- แจ้งผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อทราบ
- เก็บเอกสารเข้าแฟ้มโครงการ/บันทึกข้อมูลลงระบบ
- เมื่อมีการยืมเงินทดรอง ใช้ต้นฉบับแนบ สาเนาเก็บเข้าแฟ้มโครงการ
- เมื่อเสร็จสิ้นโครงการให้ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปค่าใช้จ่าย สรุปผลประเมินโครงการ
-กระบวนการตั้งแต่การนาเสนอต้องยื่นโครงการก่อน 15 วันที่จะทาการเบิกจ่าย
ภาพที่ 16 แสดงแผนภูมิขั้นตอนการขออนุมัติโครงการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น
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กระบวนการขั้นตอนการขออนุมัติโครงการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น
3.1 กระบวนการขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ
การขออนุมัติโครงการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น จะสามารถดาเนินการได้อย่างบรรลุ
เป้าหมาย สิ่ งส าคัญ คือด้านการของบประมาณ เพราะเป็นโครงการตามความต้องการของชุมชนท้องถิ่น และ
หน่วยงานสนับสนุนให้ดาเนินการแต่ถึงอย่างไรผู้รับผิดชอบโครงการต้องมีหลักฐานเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้องตาม
ขั้นตอนของการขออนุมัติโครงการ
1. ผู้รับผิดชอบจัดทาหนังสือขออนุมัติโครงการเพื่ออนุมัติงบประมาณโดยการจัดเรียงเอกสาร
โครงการที่ได้ทาการจัดทาขึ้นมาที่มีข้อมูลครบถ้วน (ในการจัดส่งแบบฟอร์มคาขอ) ที่แสดงโครงการ/รายละเอียด
ของกิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ
2. โครงการตามแผนงานที่ ม าของความต้ อ งการ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละลั ก ษณะของโครงการ
กลุ่มเป้าหมาย สถานที่และความพร้อมของพื้นในการดาเนินงาน การดาเนินงาน ประเภทของโครงการความพร้อม
ของการบริหารจัดการ ระยะเวลา/ความพร้อมของเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ แนวทางการประเมินผล เป้าหมาย
การใช้จ่ายงบประมาณ
3. ตรวจสอบวงเงินตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ เนื่องจากงบประมาณเป็นปัจจัยด้านการดาเนินงานที่
ต้องสามารถควบคุมได้ และดาเนินการด้วยความโปร่งใส
4. เสนอผู้ อ านวยการพิ จ ารณาและลงนาม เพื่ อ ให้ เ กิ ด การตรวจสอบและความเห็ น ชอบของ
ผู้บังคับบัญชาระดับชั้นต้นสังกัดภายในหน่วยงานในการรับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางในการดาเนินโครงการ
5. เสนออธิการบดีเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ เพื่อขอความเห็นชอบจากผู้บริหารชั้นสูงในการอนุมัติ
งบประมาณ โดยต้องแสดงถึงผู้รับผิดชอบในโครงการ และเพื่อแสดงความพร้อมในการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ
ปัญหา
1. ผู้จัดทาไม่เข้าใจวิธีการเขียนรายงานโครงการฯ
2. ผู้จัดทาไม่เข้าใจวิธีการเบิกค่าใช้จ่าย และรายละเอียดงบประมาณเขียนหมวดค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้อง
ในการดาเนินงานโครงการฯ
แนวทางการแก้ไขปัญหา
1. ผู้จัดทาขอแนวทางและรับคาแนะนาจากผู้บริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ผู้ จั ด ทาสรุ ป และวิธีการคานวณค่าใช้จ่า ย และขอคาแนะนาจากหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้ องในการ
ดาเนินงานขั้นตอนต่อไป
ข้อเสนอแนะ
ควรมีการจัดอบรมการเขียนโครงการที่ถูกต้อง ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทา
โครงการฯ
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ขั้นตอนที่ 4 การลงระบบการจัดการด้านรายการงบประมาณโครงการ
การลงระบบรายการงบประมาณโครงการการบริ ห ารจั ด การแหล่ ง เรี ย นรู้ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น
เป็ น การตรวจสอบความถู กต้ อ ง เพื่ อ ใช้ ในการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ของโครงการ และกิ จ กรรมส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การ
ดาเนินงาน ศึกษาระเบียบของแหล่งงบประมาณ และการเขียนโครงการ เป็นการตรวจสอบและติดตามว่าการ
ปฏิบัติได้มีการดาเนินงานครบตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมการการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น
ซึ่งการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจะมีระบบการจัดการด้านงบประมาณโดยใช้ระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างในระบบบัญชี 3 มิติ (3 D)
กรณีเบิกจ่าย
1. งบบุคลากร
2. งบดาเนินงานหมวด ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
3. งบเงินอุดหนุน
4.1 การเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างในระบบบัญชี 3 มิติ (3 D) การจัดทาใบขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง/
อนุมัติเบิก (ใบ PR) ทาการดาวโหลดเพื่อการติดตั้งระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณและการคลัง การซื้อ -จ้าง
(กรณีตกลงราคาไม่เกิน 1 แสนบาท)
ภาพแสดงผล
วิธีการ
รูปที่ 1 เข้าสู่ระบบ
http://3dgf.aru.ac.th
รูปที่ 2 เข้าสู่ระบบโปรแกรม GrowFa-MIS
โดย Login ด้วย รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน
แล้วกดปุ่ม
1. ใส่ LOGIN NAME
2. ใส่ PASSWORD
3. คลิกปุ่ม Login สาเร็จจะแสดงชื่อ – นามสกุล
ผู้เข้าใช้ระบบ

1
2

3

ภาพที่ 17 โปรแกรมบันทึกการซื้อ/จ้าง ในระบบบริหารงบประมาณ การเงิน และบัญชี 3 มิติ
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กรณีกรอกข้อมูลรายการงบประมาณใช้จ่ายภายในโครงการการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น
คลิกเลือกเมนู บันทักข้อมูล
1. เลือก เมนู บันทึกโครงการ ปี พ.ศ (ปัจจุบัน)
ผู้ควบคุมระบบคือ สานักงานกองนโยบาย
และแผน
2. การกรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์ม
หน้าที่ 1 – หน้าที่ 6 ที่กาหนดให้ครบถ้วน
(และทาการบันทึก/การพิมพ์)
ภาพที่ 18 การเข้าระบบโปรแกรมบันทึกการซื้อ/จ้าง แบบฟอร์มหน้าที่ 1 การเข้าเมนูกรอกข้อมูล
แบบฟอร์มหน้าที่ 1 เป็นการบันทึกโครงการโดยการระบุชื่อหน่วยงาน และการบันทึกการคลิกปุ่ม
เพื่อเลือกรายการ งาน/โครงการ สถานภาพ ประเภท กิจกรรมหลัก/โครงการ ผู้เสนอโครงการ ประเด็นยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ และตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย

หน้า 1

1

เลือก
โครงการ

ภาพที่ 19 การบันทึกการซื้อ/จ้าง แบบฟอร์มหน้าที่ 1 การบันทึกงบประมาณประมาณประจาปีของโครงการ

30
หน้า 1

2
เลือกสถานภาพ
โครงการ

ภาพที่ 20 การบันทึกการซื้อ/จ้าง แบบฟอร์มหน้าที่ 1 การเลือกสถานภาพโครงการ
หน้า 1

3

เลือกประเภท
โครงการ

ภาพที่ 21 การบันทึกการซื้อ/จ้าง แบบฟอร์มหน้าที่ 1 การเลือกประเภทของโครงการ
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หน้า 1

4

เลือกกลยุทธ์
โครงการ

ภาพที่ 22 การบันทึกการซื้อ/จ้าง แบบฟอร์มหน้าที่ 1 การเลือกกลยุทธ์ของโครงการ
แบบฟอร์มหน้าที่ 2 เป็นการบันทึกโครงการ โดยการพิมพ์ข้อมูล (ไม่สามารถ copy ได้) บันทึกหลักการและ
เหตุผล วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และ วิธีการดาเนินงาน (พอสังเขป)
หน้า 2

5
เลือกประเภท
โครงการ

ภาพที่ 23 การบันทึกการซื้อ/จ้าง แบบฟอร์มหน้าที่ 2 ของการบันทึกโครงการประจาปี หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และวิธีดาเนินงาน
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แบบฟอร์มหน้าที่ 3 เป็นการบันทึกโครงการ คือการลงข้อมูลตัวชี้วัดความสาเร็จ เชิงปริมาณ เชิงเวลา และ
เชิง คุณ ภาพ โดยเลื อกข้ อความเพิ่ มรายการ (กรณี ล งข้อมู ล เพิ่ม ) จะแสดงกล่ องลงข้ อมู ล ให้ ทาการบั นทึ ก
และลบรายการ (กรณีลบข้อมูลที่ไม่ต้องการ)
6 คลิ๊กเพิ่มรายการก่อนแล้วใส่ข้อมูลแล้วคลิ๊ก ตกลง

หน้า 3

ภาพที่ 24 การบันทึกการซื้อ/จ้าง แบบฟอร์มหน้าที่ 3 การลงข้อมูลตัวชี้วัดความสาเร็จ เชิงปริมาณ เชิงเวลา
และเชิงคุณภาพ
แบบฟอร์มหน้าที่ 4 เป็นการบันทึกโครงการ คือการลงข้อมูลแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
โดยการกรอกข้อมูล ที่กล่องข้อความเพิ่มรายการจะแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างให้ทาการลงข้อมูล
หน้า 4

7 คลิ๊กเพิ่มรายการก่อนแล้วใส่ข้อมูลแล้วคลิ๊ก ตกลง

ภาพที่ 25 การบันทึกการซื้อ/จ้าง แบบฟอร์มหน้าที่ 4 การลงข้อมูลแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
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แบบฟอร์มหน้าที่ 5 เป็นการบันทึกโครงการ คือการลงข้อมูลผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลผลิต ผลลัพธ์
ผู้ประเมิน(ถ้ามี) และสาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
8 คลิ๊กเพิ่มรายการก่อนแล้วใส่ข้อมูลแล้วคลิ๊ก ตกลง

หน้า 5

ภาพที่ 26 การบันทึกการซื้อ/จ้าง แบบฟอร์มหน้าที่ 5 การลงข้อมูลผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลผลิต ผลลัพธ์
แบบฟอร์มหน้าที่ 6 เป็นการบันทึกโครงการ คือการลงข้อมูลการบูรณาการโครงการ
หน้า 6

8

ภาพที่ 27 การบันทึกการซื้อ/จ้าง แบบฟอร์มหน้าที่ 6 การลงข้อมูลการบูรณาการโครงการ
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4.2 การจัดทาระบบในโปรแกรมขออนุมัติเบิกการซื้อ/จ้าง
กรณีขออนุมัติเบิกบันทึกการซื้อ/จ้าง มี 2 แบบ คือ
1. การบันทึก Form PS 1 (วัสดุ)
2. การบันทึก Form PS 2 (ครุภัณฑ์)
การขออนุมัติเบิกในโครงการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น จะเบิกได้แต่ค่าใช้จ่ายสาหรับ
จัดโครงการและค่า วัสดุ เท่านั้นไม่สามารถการซื้อ/จ้างที่เป็น (ครุภัณฑ์)
การบันทึกหนังสืออนุญาตซื้อ/จ้างแบบ Form PS 1 (วัสดุ)

2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 1- 10

1. พิมพ์รหัส 12 หลักแล้วคลิ๊กที่ปุ่ม ?

1
2
3
4
5

6
8

7

9
10
0

ภาพที่ 28 การบันทึกระบบทาหนังสืออนุญาตซื้อ/จ้างแบบ Form PS 1 (วัสดุ)
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ภาพที่ 29 หนังสืออนุญาตซื้อ/จ้าง
หนังสืออนุญาตซื้อ/จ้างแบบ Form PS 1 (วัสดุ) จากการที่ได้ลงรายการและมีข้อมูลค่าใช้จ่ายไว้แล้ว จึงคลิก
ข้อความยกเลิกก่อนแล้ว คลิกข้อความค้นหา (และเลือกรายการบัญชีค่าใช้จ่ายแล้วทาการสั่งบันทึก /การพิมพ์
จะปรากฎใบกากับเอกสาร) เพื่อนาไปแนบทาการเบิกจ่ายงบประมาณ

4. คลิกเลือก เมนู บันทึกขอจัดซื้อ/
จ้าง/อนุมัติเบิก

ภาพที่ 30 การเข้าระบบโปรแกรมขอจัดซื้อ/จ้าง/อนุมัติเบิก

36
5. คลิกเลือก เมนู โครงการแล้ว ตกลง

ภาพที่ 31 การบันทึกระบบโปรแกรมขอจัดซื้อ/จ้าง/อนุมัติเบิก

6. ตรวจดูข้อมูลหากถูกต้องให้คลิ๊ก
บันทึกการพิมพ์

ภาพที่ 32 แสดงรายละเอียดข้อมูล สั่งซื้อ/จ้าง ในระบบ GFMIS (บศ.01)

37

7. คลิ๊กเมนู ใบ กง.1 (จากการซื้อ/จ้าง)

ภาพที่ 33 การเข้าระบบโปรแกรมจัดทาใบ กง.1

8. คลิ๊กเลือกรหัสโครงการและตรวจ
จานวนเงิน หากถูกต้องให้คลิ๊ก ตกลง

ภาพที่ 34 การบันทึกระบบโปรแกรมจัดทาใบ กง.1

38
ผู้รับผิดชอบโครงการต้องทาหน้าที่กรอกข้อมูลและทาการตรวจสอบก่อนส่งให้งานกองนโยบายและ
แผนซึ่งจะเป็นผู้ที่ทาการตรวจสอบอีกครั้ง หากไม่ถูกต้องต้องนากลับมาแก้ไข การตรวจสอบข้อมูลและเนื้อหาของ
โครงการในการดาเนินงานต้องมีการจัดทาแผน การปฏิบัติงาน แผนงานซึ่งต้องมีแผนระยะสั้นและระยะยาว เพื่อใช้
ในการติดตาม ควบคุม กากับดูแลการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้ และเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานด้วย องค์ประกอบที่ส าคัญของแผน แผนงานคือ โครงการ โครงการที่ดีต้องแก้ปัญหาขององค์กรได้
มีวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ชัดเจน สามารถดาเนินการได้จริง ตอบสนองความต้องการของสังคม กลุ่มคนส่วนใหญ่
และสามารถติดตามประเมินผลได้ ดังนั้นเราควรศึกษาวิธีการเขียนโครงการเพื่อให้ได้โครงการที่ดี
4.3 การจัดเรียงเอกสารข้อมูลการส่งเบิกงบการใช้จ่ายในโครงการ
เบิกจ่ายค่าวัสดุ ค่าจ้าง ที่มีการทาเรื่องขอซื้อจ้าง
1. งบหน้าใบสาคัญเบิกเงิน
ตัวอย่างงบหน้าใบสาคัญเบิกเงิน

ภาพที่ 35 งบหน้าใบสาคัญเบิกเงิน

39
2. ใบขออนุมัติเบิกเงิน (กง.1)
ตัวอย่างใบขออนุมัติเบิกเงิน (กง.1)

ภาพที่ 36 ใบขออนุมัติเบิกเงิน (กง.1)

40
3. ใบเสร็จรับเงิน ใบกากับภาษี บิลเงินสด ใบส่งของ
ตัวอย่างบิลเงินสดค่าวัสดุ

ภาพที่ 37 บิลเงินสดค่าวัสดุ

41
4. สาเนาบัตรผู้ขาย (ถ้ามี)
ตัวอย่างสาเนาบัตรผู้ขาย

ภาพที่ 38 สาเนาบัตรผู้ขาย

42
5. ใบตรวจรับวัสดุ
ตัวอย่างใบตรวจรับวัสดุ

ภาพที่ 39 ใบตรวจรับวัสดุ

43
6. ใบสั่งซื้อ – สั่งจ้าง (ถ้ามี)
ตัวอย่างใบสั่งซื้อ – สั่งจ้าง

ภาพที่ 40 ใบสั่งซื้อ – สั่งจ้าง

44
7. ใบขออนุมัติซื้อจ้าง หนังสือขออนุญาตซื้อ/จ้าง
ตัวอย่างใบขออนุมัติซื้อจ้าง หนังสือขออนุญาตซื้อ/จ้าง

ภาพที่ 41 หนังสือขออนุญาตซื้อ/จ้าง

45
ตัวอย่างใบรายละเอียดของพัสดุ/ครุภัณฑ์จะขอ ซื้อ/จ้าง

ภาพที่ 42 ใบรายละเอียดของพัสดุ/ครุภัณฑ์จะขอ ซื้อ/จ้าง

46
8. ใบเสนอราคา
ตัวอย่างใบเสนอราคาวัสดุ

ภาพที่ 43 ใบเสนอราคาวัสดุ

47
เบิกค่าตอบแทนวิทยากร
1. งบหน้าใบสาคัญเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากร
ตัวอย่างงบหน้าใบสาคัญเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากร

ภาพที่ 44 งบหน้าใบสาคัญเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากร

48
2. ใบขออนุมัติเบิกเงิน (กง.2)
ตัวอย่าง ใบขออนุมัติเบิกเงิน (กง.2) ของการเบิกค่าวิทยากร

ภาพที่ 45 ใบขออนุมัติเบิกเงิน (กง.2) ของการเบิกค่าวิทยากร

49
ตัวอย่าง ใบขออนุมัติเบิกเงิน (กง.2/2) รายการขอเบิกเงิน

ภาพที่ 46 ใบขออนุมัติเบิกเงิน (กง.2/2) รายการขอเบิกเงิน

50
3. เอกสารของวิทยากร
3.1 ใบสาคัญรับเงินของวิทยากร
ตัวอย่าง ใบสาคัญรับเงินของวิทยากร

ภาพที่ 47 ใบสาคัญรับเงินของวิทยากร

51
3.2 สาเนาบัตรประชาชน
ตัวอย่าง สาเนาบัตรประชาชน

ภาพที่ 48 สาเนาบัตรประชาชนของวิทยากรของวิทยากร

52
3.3 หนังสือเชิญวิทยากร
ตัวอย่าง หนังสือเชิญวิทยากร

ภาพที่ 49 หนังสือเชิญวิทยากร

53
3.4 ใบตอบรับของวิทยากร
ตัวอย่าง ใบตอบรับของวิทยากร

ภาพที่ 50 ใบตอบรับของวิทยากร

54
3.5 ประวัติวิทยากร
ตัวอย่าง ประวัติวิทยากร

ภาพที่ 51 ใบประวัติวิทยากร

55
เบิกค่าอาหาร
1. งบหน้าใบสาคัญเบิกเงินค่าอาหาร
ตัวอย่าง งบหน้าใบสาคัญเบิกเงินค่าอาหาร

ภาพที่ 52 ใบงบหน้าใบสาคัญเบิกเงินค่าอาหาร

56
2. ใบขออนุมัติเบิกเงิน (กง.2)
ตัวอย่าง ใบขออนุมัติเบิกเงิน (กง.2) ของการเบิกค่าอาหาร

ภาพที่ 53 ใบขออนุมัติเบิกเงิน (กง.2) ของการเบิกค่าอาหาร

57
ตัวอย่าง งบหน้าใบสาคัญเบิกเงินค่าอาหาร

ภาพที่ 54 งบหน้าใบสาคัญเบิกเงินค่าอาหาร

58
ตัวอย่าง ใบรายการขอเบิกเงินค่าอาหาร

ภาพที่ 55 ใบรายการขอเบิกเงินค่าอาหาร

59
3. ใบสาคัญรับเงิน/ ใบเสร็จรับเงิน
ตัวอย่าง ใบสาคัญรับเงิน/ ใบเสร็จรับเงิน

ภาพที่ 56 ใบสาคัญรับเงิน/ ใบเสร็จรับเงินค่าอาหาร
4. สาเนาบัตรประชาชน
ตัวอย่าง สาเนาบัตรประชาชนผู้ค้าอาหาร

ภาพที่ 57 สาเนาบัตรประชาชนผู้ค้าอาหาร

60
5. รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม/ สัมมนา (ต้นฉบับ)
ตัวอย่าง รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม/ สัมมนา (ต้นฉบับ)

ภาพที่ 58 รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม/ สัมมนา (ต้นฉบับ)

61
6. หนังสือบันทึกข้อความส่งให้งานการเงินและบัญชี
ตัวอย่าง หนังสือบันทึกข้อความส่งให้งานการเงินและบัญชี

ภาพที่ 59 หนังสือบันทึกข้อความส่งให้งานการเงินและบัญชี

62
ตัวอย่าง . หนังสือบันทึกข้อความส่งให้งานการเงินและบัญชี ขออนุมัติค่าใช้จ่าย

ภาพที่ 60 หนังสือบันทึกข้อความส่งให้งานการเงินและบัญชี ขออนุมัติค่าใช้จ่าย

63
7. เอกสารกาหนดการที่แนบโครงการ
ตัวอย่าง เอกสารกาหนดการที่แนบโครงการ

ภาพที่ 61 เอกสารกาหนดการที่แนบโครงการ

64
8. เอกสารโครงการที่แนบใบเบิกงบประมาณ
ตัวอย่าง เอกสารโครงการที่แนบใบเบิกงบประมาณ

ภาพที่ 62 เอกสารโครงการที่แนบใบเบิกงบประมาณ

65
เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
1. ใบขออนุมัตเิ บิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตัวอย่าง ใบขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ภาพที่ 63 ใบขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

66
ตัวอย่าง งบหน้าใบสาคัญเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ภาพที่ 64 งบหน้าใบสาคัญเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

67
2. ใบขออนุญาตซือ้ /จ้าง
ตัวอย่าง ใบขออนุญาตซื้อ/จ้าง การขอเบิกค่าเช่ารถยนต์

ภาพที่ 65 ใบขออนุญาตซื้อ/จ้าง การขอเบิกค่าเช่ารถยนต์

68
ตัวอย่าง สัญญาเช่ารถโดยสาร

ภาพที่ 66 สัญญาเช่ารถโดยสาร

69
3. เอกสารเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตัวอย่าง ใบตรวจรับพัสดุค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ภาพที่ 67 ใบตรวจรับพัสดุค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

70
ตัวอย่าง ใบตรวจรับพัสดุ หน้า 2 ลงลายมือชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุใบตรวจรับพัสดุค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

ภาพที่ 68 ใบตรวจรับพัสดุ หน้า 2 ลงลายมือชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุใบตรวจรับพัสดุค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ

71
ตัวอย่าง ใบรายละเอียดของพัสดุ/ครุภัณฑ์ที่จะขอซื้อ-จ้าง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ภาพที่ 69 ใบรายละเอียดของพัสดุ/ครุภัณฑ์ที่จะขอซือ้ -จ้าง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

72
4. ใบเสร็จค่าพาหนะ (ถ้ามี) กรณีใช้รถยนต์แบบจ้างเหมา
ตัวอย่าง บิลเงินสดกรณีใช้รถยนต์แบบจ้างเหมา

ภาพที่ 70 บิลเงินสดกรณีใช้รถยนต์แบบจ้างเหมา

73
5. เอกสารแนบ กรณีใช้รถยนต์แบบจ้างเหมา
ตัวอย่าง สาเนาบัตรผู้ขับรถยนต์

ภาพที่ 71 สาเนาบัตรผู้ขับรถยนต์

74
ตัวอย่าง รายการจดทะเบียนรถยนต์

ภาพที่ 72 รายการจดทะเบียนรถยนต์

75
ตัวอย่าง ใบเสนอราคาค่าเช่าเหมาบริการรถยนต์

ภาพที่ 73 ใบเสนอราคาค่าเช่าเหมาบริการรถยนต์

76
ตัวอย่าง กาหนดการแนบเบิกเงินค่าเช่าเหมาบริการรถยนต์

ภาพที่ 74 กาหนดการแนบเบิกเงินค่าเช่าเหมาบริการรถยนต์
ขั้นตอนการเรียงเอกสารในการส่งเบิก จะทาการรวบรวมส่งหลังจากเสร็จโครงการ แต่เนื่องจากบาง
รายการต้ อ งท าก่ อ นเริ่ ม โครงการ เช่ น ใบสั่ ง ซื้ อ - สั่ ง จ้ า ง (ถ้ า มี) ใบเสนอราคา ใบขออนุ มั ติ ซื้ อ จ้ า ง หนั ง สื อ
ขออนุญาต เอกสารของวิทยากร กาหนดการ โครงการ ใบขออนุมัติไปราชการ ซึ่งผู้รับผิดชอบต้องเป็นผู้รวบรวม
นาส่งให้กับผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเซ็นรับลงลายมือชื่อเป็นรายลักษณ์อักษรตามรายการเอกสารที่ กากับ จากนั้น
จึงทาการส่งให้กับทางการเงินตรวจสอบความถูกต้องและดาเนินการส่งขออนุมัติเบิกจ่ายต่อไป

77
4.4 ขั้นตอนในการส่งเอกสารขอเบิกงบการใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชน
ท้องถิ่น

รวบรวมเอกสารการใช้จ่ายในโครงการฯ

ยื่นเอกสารผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบเซ็นรับลงลายมือ

แก้ไข

ส่งให้กับทางการเงินตรวจสอบความถูกต้อง

การเงินส่งเอกสารขออนุมัติเบิกจ่าย

การเงินแจ้งเรื่องให้ทราบ/ ผู้รบั ผิดชอบโครงการฯ
ภาพที่ 75 ขั้นตอนในการส่งเอกสารขอเบิกงบการใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้
ชุมชนท้องถิ่น
กรณีส่งเอกสารขอเบิกงบการใช้จ่ายในโครงการฯ การดาเนินงานเอกสารในการส่งเบิกระยะเวลาต้องยื่น
หลั งจากเสร็ จสิ้ น โครงการบริ ห ารจัดการแหล่ งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น ทันที และจะใช้เวลาเบิกแล้ว เสร็จ ภายใน
15 วันทาการ
ปัญหา
1. ใบเสร็จรับเงิน /บิลเงินสด /ใบส่งของ ไม่ถูกต้อง เช่น ที่อยู่ของมหาวิทยาลัย เลขที่เล่มที่ ผู้รับเงิน หรือ
ผู้รับของ ไม่มี
2. ค่าตอบแทนวิทยากรเขียนรายละเอียดไม่ถูกต้อง และไม่แนบกาหนดการ หรือมีกาหนดการแต่ไม่
สอดคล้องกับการเบิกจ่าย
3. ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่แนบรายชื่อผู้เข้าอบรมหรือผู้เข้าร่วมโครงการ
5. ผู้จัดทาข้อมูลงบประมาณช้า และมีความเร่งรีบมากเกินไปทาให้ไม่มีเวลาในการตรวจสอบ
6. การอบรมการบันทึกข้อมูลงบประมาณในระบบบัญชี 3 มิติผู้จัดทาเข้ารับการอบรมแต่ยังไม่เข้าใจและไม่
สามารถจัดทาคาของบประมาณ
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แนวทางการแก้ไขปัญหา
1. ขอดูตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน /บิลเงินสด /ใบส่งของที่ถูกต้อง
2. คัดลอกตัวอย่างการเขียนรายละเอียดและกาหนดที่ถูกต้อง
3. จัดทาแบบฟอร์มผู้เข้าอบรมและผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อแนบฎีกาการเบิก
5. ผู้จัดทาต้องจัดทาแผนและควรกาหนดเวลาให้มากกว่านี้จะได้มีเวลาตรวจสอบ
6. ควรจัดอบรมเพิ่มเติมและ ผู้จัดทาต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้มีประสบการณ์ และเรียนรู้หลักเกณฑ์
ระบบบัญชี 3 มิติ
ข้อเสนอแนะ
การขออนุมัติโครงการต้องมีความละเอียดด้านข้อมูลโครงการ กิจกรรมย่อย และวัตถุประสงค์ และต้องให้
ผู้ร่วมงานมีส่วนรวมในการเสนอแนะให้ความคิดเห็นของการดาเนินงานโครงการ
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ขั้นตอนที่ 5 การจัดทาข้อมูลรายละเอียดของโครงการและติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง
การจัดทาโครงการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น มีการดาเนินกิจกรรม ที่ประกอบด้วย
แผนงานหลักและแผนงานย่อย ที่ระบุรายละเอียดได้ชัดเจน เช่น วัตถุประสงค์ ขอบเขตการดาเนินงานตามกรอบ
ระยะเวลาต้องมีการเริ่มต้นและจุดจบ งบประมาณที่ใช้ และผลลัพธ์ที่วัดหรือประเมินผลได้ แต่เนื่องจากโครงการ
การดาเนินงานหรือกิจกรรมที่มีความสลับซับซ้อนที่ไม่เป็นงานประจาวัน และการดาเนินงานในเวลาใดเวลาหนึ่ง
หรื อ มี ก ารก าหนดระยะเวลา งบประมาณ ซึ่ ง มี ก ารออกแบบแนวทางการด าเนิ น งานที่ เ ฉพาะเจาะจง
ที่มุ่งตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย หรือผู้รับบริการ เป็นสาคัญ โดยจะมีการกาหนดเป้าหมายที่มุ่งให้
โครงการสามารถตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ในขณะที่โครงการจะมีการดาเนินงานควบคู่ไปกับงาน
ประจ าของส านั ก วิท ยบริ ก ารฯ แต่โ ครงการจะมีค วามแตกต่ างออกไปจากหน้ า ที่ป ฏิบั ติป กติ ส าหรั บลั กษณะ
ของโครงการ ได้แก่ มีการกาหนดวัตถุประสงค์ มีการระบุช่วงเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ บุคลากร ที่มีความ
เชี่ยวชาญพิเศษจากฝ่ายต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติ มีการดาเนินกิจกรรมที่ไม่เคย ปฏิบั ติมาก่อน รวมทั้งมี
การใช้เงินงบประมาณ เวลา และการปฏิบัติการ โครงการจึงเป็นกิจกรรมที่ได้รับการจัดทาขึ้นแล้วนาไปดาเนินการ
เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายของแผนงานที่ได้กาหนดไว้ โครงการที่กาหนดขึ้นจะต้องสอดคล้องและสนับสนุนแผนงาน
มีรูปแบบการดาเนินงานที่ได้จัดเตรียมได้อย่างมีระบบ การดาเนินงานของโครงการจะต้องเป็นที่ตกลงยอมรับและ
รับรู้กันทุกฝ่าย โครงการจะต้องมีผู้รับผิดชอบในการดาเนินการ รวมทั้งจะต้องได้รับการสนับสนุนเอาใจใส่ดูแลจาก
ผู้เกี่ยวข้องอย่างสม่าเสมอ และที่สาคัญโครงการจะต้องได้รับการตรวจสอบและการประเมินอย่างจริงจัง ทั้งนี้
เพื่อให้การดาเนินงานของโครงการบรรลุถึงเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
5.1 ความสาคัญการจัดทาข้อมูลรายละเอียดของโครงการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น
การจัดทาข้อมูลรายละเอียดโครงการมีความสาคัญต่อการวางแผนและการดาเนินงานเป็นอย่างมาก
เป็นการกาหนดที่ระบุรายละเอียด เช่น วัตถุประสงค์ ขอบเขตการดาเนินงาน กรอบระยะเวลาต้องมีการเริ่มต้นและ
จุดจบ งบประมาณที่ใช้ และผลลัพธ์ที่วัดหรือประเมินผลได้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบมีแนวทางในการดาเนินงาน
โครงการฯ ดังนี้
1) ช่วยให้การดาเนินการสอดคล้องกับนโยบายหรือความต้องการของหน่วยงาน
2) ทาให้การดาเนินงานนั้นมีทิศทางที่ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ
3) เป็นหลักฐานและใช้ในการประเมินค่างานที่ผ่านมาและเป็นแนวทางในการดาเนินการ
ครั้งต่อไปได้
5.2 ประโยชน์ของการจัดทาข้อมูลรายละเอียดของโครงการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น
โครงการฯ ที่ ดีต้ อ งประกอบด้ ว ยข้อ มู ล และรายละเอีย ดที่ มี การเสนอความคิด เห็ นอย่า งถู กต้ อ ง
มีเหตุผล แสดงถึงรายละเอียดได้อย่างชัดเจน โดยมิได้คานึงถึงตัวบุคคลผู้ปฏิบัติโครงการ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
สามารถบรรลุจุดประสงค์ตามที่หวังไว้ได้ โครงการที่ถูกต้องชัดเจนจะช่วยให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานหลาย
ประการด้วยกัน ได้แก่
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1. ช่วยอานวยความสะดวกแก่ผู้อ่านให้มีความเข้าใจในเนื้อหาสาระได้อย่างถูกต้องชัดเจนและตรง
ตามเจตนาของผู้เขียนโครงการ
2. ช่วยประหยัดเวลาแก่ผู้อนุมัติด้วยการใช้เวลาอ่านเพียงเล็กน้อยก็สามารถที่จะตัดสินใจได้
3. ช่วยให้การปฏิบัติงานตามโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้
4. เป็นการแสดงถึงประสบการณ์การทางานของผู้เขียนโครงการฯ
5.3 วัตถุประสงค์ของการจัดทาข้อมูลรายละเอียดของโครงการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น
1. เพื่อขออนุมัติจากผู้มีอานาจ
2. เพื่อของบประมาณ
3. เพื่อให้สมาชิกที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจโครงการ
4. เพื่อเพิ่มศักยภาพในหน่วยงาน
5. เพื่อเป็นเข็มทิศ ชี้แนวทางในการพัฒนาระบบงาน
6. เพื่อวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และโอกาสของภารกิจที่จะต้องปฏิบัติ
5.4 วิธีดาเนินการของการจัดทาข้อมูลรายละเอียดของโครงการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น
วิธีดาเนินการเป็นงานหรือกิจกรรมที่กาหนดขึ้น เป็นขั้นตอนตามลาดับก่อนหลังเพื่อใช้ปฏิบัติให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ วิธีการดาเนินการจึงนาวัตถุประสงค์มาจาแนกแจกแจงเป็นกิจกรรมย่อยหลาย
กิจกรรม โดยจะแสดงให้ เห็น อย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการว่ามีกิจกรรมใดที่จะต้องทาเพื่อให้ บรรลุ
วัตถุป ระสงค์ ซึ่งกิจ กรรมต่างๆ เหล่านี้ จะนาไปอธิบายโดยละเอียดในส่ วนของแผนการปฏิบัติงานหรือปฏิทิน
ปฏิบัติงานอีกครั้งหนึ่ง
ตัวอย่างกาหนดการโครงการ รายการกิจกรรม และรายชื่อผู้ดาเนินงาน
กาหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร การพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้ครู
นักเรียนและประชาชนในชุมชน ห้องสมุดโรงเรียนวัดพะยอม หมู่ที่ 4 บ้านวัดพะยอม คลองสอง ตาบลพยอม อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา วันที่ 4-5,7,11-12 มีนาคม 2562
วันที่
กิจกรรม
รายชื่อผูด้ าเนินงาน
วันที่ 4 มีนาคม 2562
1. ปรับปรุงอาคารสถานที่
1. นางนภารัตน์ จาเนียร
2. คัดแยกหนังสือตามหมวดหมู่
2. นางละเอียด รามคุณ
3. จัดทาเครื่องมือช่วยค้นเป็นระบบ อิเล็กทรอนิกส์
3. นายสายันต์
ชิตถุง
4. การจัดนิทรรศการส่งเสริมการอ่าน
4. นายจิรทีปต์
น้อยดี
5. นางศิริพร
แจ่มจารัส
6. นายสายชน
คงคะพันธ์
7. นายกสิพงษ์ กะสิพันธ์
8. นายธีระ
เอ็งวงษ์ตระกูล
วันที่ 5 มีนาคม 2562
1. จัดมุมส่งเสริมการเรียนรู้ มุมเยาวชน มุมอาเซียนและมุมคุณธรรมจริยธรรม
1. นางนภารัตน์ จาเนียร
2. จัดฝึกอบรมการจัดระบบหมวดหมู่หนังสือ 40 คน
2. นางละเอียด รามคุณ
3. การจัดนิทรรศการส่งเสริมการอ่าน
3. นายอรรถสิทธิ์ กิจที่พึ่ง
4. การจัดทาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
4. นางสาวเมตตา สังข์ทอง
5. นายภูวนาถ
นาควรรณกิจ
6 นายสายชน
คงคะพันธ์
7. นายกสิพงษ์ กะสิพันธ์
8. นายธีระ
เอ็งวงษ์ตระกูล
9. นางสาวอัญชรีพร เหลืองธรรมชาติ

วันที่ 7 มีนาคม 2562

1. จัดระบบหมวดหมู่หนังสือ
2. จัดทาเครื่องมือช่วยค้นเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์
3. การจัดนิทรรศการส่งเสริมการอ่าน

1. นางนภารัตน์ จาเนียร
2. นางละเอียด รามคุณ
3. นายอรรถสิทธิ์ กิจที่พึ่ง
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4. ซ่อมบารุงหนังสือ

วันที่ 11 มีนาคม 2562

1. จัดระบบหมวดหมู่หนังสือ
2. จัดทาเครื่องมือช่วยค้นเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์
3. การจัดนิทรรศการส่งเสริมการอ่าน
4. ซ่อมบารุงหนังสือ

วันที่ 12 มีนาคม 2562
(ส่งมอบห้องสมุด)

1. จัดกิจกรรมห้องสมุดมนุษย์
2. จัดกิจกรรมห้องสมุดสีเขียว
3. การจัดนิทรรศการส่งเสริมการอ่าน
4. ส่งมอบห้องสมุดโรงเรียน

4. นายสายันต์
ชิตถุง
5. นายจิรทีปต์ น้อยดี
6. นายภูวนาถ
นาควรรณกิจ
7. นางสาวนัยนา เพียรคงทอง
8. นางสาวพัชราภรณ์ ต่อดอก
1. นางนภารัตน์ จาเนียร
2. นางละเอียด รามคุณ
3. นางศิริพร
แจ่มจารัส
4. นายสายันต์
ชิตถุง
5. นางสาวนัยนา เพียรคงทอง
6. นายอรรถสิทธิ์ กิจที่พึ่ง
7. นายนิทัศน์
รสโอชา
1. นางนภารัตน์ จาเนียร
2. นางละเอียด รามคุณ
3. นายอรรถสิทธิ์ กิจที่พึ่ง
4. นางศิริพร
แจ่มจารัส
5. นายสายันต์
ชิตถุง
6. นายจิรทีปต์
น้อยดี
7. นายภูวนาถ
นาควรรณกิจ
8. นางสาวอัจฉริยะณัฐ จันทร์สิงห์
9. นางสาวยุธิดา เข็มปัญญา

ภาพที่ 76 กาหนดการโครงการ รายการกิจกรรม และรายชื่อผู้ดาเนินงาน
5.5 แผนการปฏิบัติงานของการจัดทาข้อมูลรายละเอียดของโครงการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชน
ท้องถิ่น
การเขีย นแผนปฏิบั ติงานเป็ นการนาเอาขั้นตอนต่างๆ ในการดาเนินงานมาแจกแจงรายละเอียด
ให้ผู้ทาโครงการสามารถลงมือปฏิบัติงานได้ โดยจะเขียนรายละเอียดแต่ละงานที่ ต้องทา มีใครเป็นผู้รับผิดชอบใน
งาน จะทาเมื่อใด และมีวิธีการในการทาอย่างไร และเพื่อให้แผนปฏิบัติงานสามารถดูได้โดยง่าย
5.6 ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
ระยะเวลาในการดาเนินงานโครงการเป็นการระบุระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนกระทั่งถึงเวลา
สิ้นสุดโครงการว่ าใช้เวลาทั้งหมดเท่าใดโดยแสดงให้เห็นจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของโครงการโดยระบุ วันเดือน ปี
ที่เริ่มทาและสิ้นสุด ถ้าหากเป็นโครงการระยะยาว และมีหลายระยะก็ต้องแสดงช่วงเวลาในแต่ละระยะของโครงการ
นั้นด้วยเพื่อใช้เป็นรายละเอียดประกอบการพิจารณา อนุมัติโครงการ
5.7 งบประมาณและทรัพยากรที่ต้องใช้
งบประมาณและทรั พ ยากรที่ ต้ อ งใช้ เ ป็ น การระบุ ถึ ง จ านวนเงิ น จ านวนบุ ค คล จ านวนวั ส ดุ
แต่ไม่อนุญาตให้ซื้อครุภัณฑ์ ส่วนปัจจัยอื่น ๆ ที่จาเป็นต่อการดาเนินโครงการนั้น ๆ หลักในการกาหนดงบประมาณ
และทรั พ ยากร ในการเสนองบประมาณเพื่ อ ดาเนิน งานโครงการนั้น ผู้ ว างโครงการควรค านึง ถึ งหลั กส าคั ญ
4 ประการในการจัดทาโครงการ โดยจะต้องจัดเตรียมไว้อย่างเพียงพอและจะต้องใช้อย่างประหยัด หลั กการในการ
จัดทาโครงการดังกล่าวได้แก่
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1. ความประหยัด (Economy) การเสนองบประมาณโครงการจะต้องเป็นไปโดยมีความประหยัด
ใช้ทรัพยากรทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุด และได้คุณภาพของผลงานดีที่สุด
2. ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) โครงการจะต้องมีคุณค่าเป็นที่ยอมรับและทุกคนมีความ
พึงพอใจในผลงานที่เกิดขึ้น โดยใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด ประหยัดที่สุด และได้รับผลตอบแทนคุ้มค่า
3. ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) โครงการจะต้องดาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่กาหนดไว้ นาผลที่เกิดขึ้นเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หากได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ก็ถือว่า
มีประสิทธิผล
4. ความยุติธรรม (Equity) การจัดสรรทรัพยากรทุกชนิด หรือการใช้จ่ายทรัพยากรจะต้องเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อให้ทุกฝ่ายปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องคล่องตัว และมีประสิทธิภาพสูงสุด
หลักการในการจั ดทางบประมาณโครงการและจัดสรรทรัพยากร หลักสาคัญของการบริหารงาน
ควรที่จะระบุแหล่งที่มาของงบประมาณและจานวนทรัพยากรอื่นๆ ที่ต้องใช้ ควรระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ
และทรัพยากรด้วย เช่น จากงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงาน
5.8 การติดตามและประเมินผลโครงการ
ในส่วนนี้จะแสดงถึงการติดตาม การควบคุม การกากับ และการประเมินผลโครงการเพื่อให้โครงการ
บรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้อย่ างมีประสิทธิภาพ ผู้เสนอโครงการควรระบุวิธีการที่ใช้ในการควบคุม และ
ประเมินผลโครงการไว้ให้ชัดเจน ทั้งนี้อาจจะต้องระบุบุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการประเมินโครงการ
พร้อมทั้งบอกรูปแบบการประเมินผลโครงการ หลังการดาเนินการ
5.9 ปัญหาของการจัดทาข้อมูลรายละเอียดของโครงการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น
5.9.1 บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการเขียนโครงการ เพราะมีโครงการจานวนไม่น้อยที่เขียน
ขึ้น โดยบุ คคลที่ไม่มีค วามรู้ ความสามารถในเรื่องนั้น ของการปรับเปลี่ ยนข้อมูล ที่มีความเป็นจริง หรือผู้ เขีย น
โครงการเขียนโครงการโดยได้รับการมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ผลจากการเขียนโครงการในลักษณะนี้จะทาให้
เกิดปัญหาแก่ผู้ปฏิบัติโครงการในการจะนาเอาโครงการไปปฏิบัติให้เกิดเป็นผลได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
(ผู้รับผิดชอบโครงการต้อ งศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องการเขียนโครงการ และรับฟังแนวคิดเห็นจาก
ผู้บังคับบัญชา)
5.9.2 ระยะเวลาที่ใช้ในการเขียนโครงการ หลายโครงการประสบปัญหาเกี่ยวกับการจัดทาโครงการ
ในระยะอันสั้น ทาให้ไม่สามารถที่จะศึกษาข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อ ย่างละเอียด ข้อมูลบางชนิดขาดการ
วิเคราะห์ที่ดีพอ เมื่อเขียนโครงการขึ้นมาแล้วจึงขาดความชัดเจนของข้อมูล จึงเป็นปัญหายุ่งยากในการนาเอา
โครงการไปปฏิบัติ (โดยเฉพาะข้อมูลด้านงบประมาณ)
5.9.3 ขาดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ในการเขียนโครงการบางโครงการขาดวัตถุประสงค์ที่ชั ดเจนในการ
เขียนโครงการ เป็นผลให้เกิดความยุ่งยากต่อการตรวจสอบ ควบคุมและติดตามการดาเนินงาน และมีผลสืบเนื่องถึง
การประเมินผลโครงการด้วย
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5.9.4 การเขียนโครงการเป็นเรื่องของอนาคต ที่อาจมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้น อันเป็นผลมาจากตัว
แปรต่างๆ ที่ผู้เขียนโครงการไม่ สามารถควบคุมได้ เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ หรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด สิ่งต่างๆ
เหล่านี้ล้วนมีผลกระทบต่อการดาเนินงานทั้งสิ้นและเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ จึงเป็นปัญหาอย่างสาคัญของ
การเขียนโครงการฯ
5.9.5 การประสานงานและร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โครงการจาเป็นที่จะต้องมีการประสานงาน
กับองค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้โครงการที่ทาอยู่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โครงการที่จะสาเร็จได้จะต้องได้รับ
ความร่วมมือจากองค์กรหรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามโครงการด้วย หากขาดการประสานงาน
และร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็จะทาให้เกิดปัญหาในการทาโครงการ โครงการดังกล่าวก็บรรลุวัตถุประสงค์
ได้ยากหรืออาจจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ก็ได้
5.10 การติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อการดาเนินงานโครงการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชน
ท้องถิ่น
การประสานงานเพื่ อ การด าเนิ น งานโครงการบริ ห ารจั ด การแหล่ ง เรี ย นรู้ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น
เป็นกระบวนการที่สาคัญของการทางานในการจัดให้บุคลากรภายใน และบุคลากรจากหน่วยงานภายนอกรับทราบ
กระบวนการ วิ ธี ก ารท างาน อี ก ทั้ ง ความร่ ว มมื อ ในการปฏิ บั ติ ง านให้ ส อดคล้ อ งทั้ ง เวลา และกิ จ กรรมที่ ต้ อ ง
ดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และให้บรรลุวัตถุประสงค์
การประสานงานบุคลากรภายใน
1. ผู้บริหารของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่ : ให้คาแนะนา กากับติดตาม และตรวจสอบการดาเนินงาน
2. บุคลากรและผู้ร่วมงานของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่ : 1. วางแผนงานโครงการ ปฏิทินปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานตามแผน
2. จัดห้องสมุดให้มีวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
3. ติดตามดูแลการจัดห้องสมุดให้มีบรรยากาศเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้
การประสานงานบุคลากรภายนอก
1. หัวหน้างานห้องสมุดทาหน้าที่เป็นบรรณารักษ์ของโรงเรียน
หน้าที่ : 1. ให้คาแนะนา และอานวยความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าแก่ผู้ใช้บริการ
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการศึกษาค้นคว้า
3. ประสานงานด้านห้องสมุดกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
4. รวบรวมสถิติเกี่ยวกับงานห้องสมุด
5. ประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงพัฒนางานให้ดีขึ้น
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ปัญหา
แนวทางการแก้ไขปัญหา
ข้อเสนอแนะ
การสารวจข้อมูลเบื้องต้น เพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ จะทาให้ทราบถึงจุดอ่อนจุดแข็ง ปัญหา
และอุปสรรคของโครงการ ซึ่งจะนาไปสู่การกาหนดประเด็นที่จะเป็นข้อตรวจพบข้อมูลสาคัญๆ ของการดาเนินงาน
โครงการ
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ขั้นตอนที่ 6 การจัดการงบประมาณการเงินของโครงการ
การจัดการงบประมาณการเงินของโครงการการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น คือแผนการ
จัดการใช้งบประมาณซึ่งแสดงถึงการจะนางบประมาณมาใช้ในโครงการการดาเนินงานทั้งหมดในระยะหนึ่ง รวมถึง
การประมาณการบริ ห ารกิ จ กรรม โครงการและค่ า ใช้ จ่ า ย ตลอดจนทรั พ ยากรที่ จ าเป็ น ในการสนั บ สนุ น
การดาเนินงานให้บรรลุตามแผนประกอบด้วยการทางาน 3 ขั้นตอน คือ (1) การจัดเตรียม (2) การอนุมัติ
และ (3) การบริหารงบประมาณ
6.1 การจั ดเตรี ยมงบประมาณ มี 2 ด้ าน คือ วงเงินงบประมาณรายรับ และวงเงินงบประมาณ
รายจ่าย ในขั้นตอนการจัดเตรียมงบประมาณยังสามารถแบ่งขั้นตอนออกได้ดังนี้
1) งบประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่ายในการจัดทางบประมาณประจาปีจะต้อง
มีการประมาณการรายรับ จัดสรรไว้ จะสามารถจัดหารายรับเพื่อใช้เป็นงบประมาณรายจ่ายเป็นจานวนเงินเท่าใด
ซึ่งการกาหนดรายรับ รายจ่ายจะต้องเป็นไปอย่างเหมาะสมและสมดุลย์
2) กาหนดแนวนโยบายงบประมาณ กับคณะผู้บริหารหน่วยงานต้องกาหนดแนวนโยบาย
งบประมาณ โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องที่จะมีต่อนโยบายของหน่วยงานและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจาก
งบประมาณที่มีต่อแหล่งท้องถิ่นและด้านอื่นๆ ด้วย
3) กาหนดวงเงินของแต่ละงาน เมื่อได้รับนโยบายงบประมาณแล้วจะต้องมีการพิจารณา
กาหนดวงเงินและจัดสรรวงเงินตามแนวนโยบายงบประมาณ
4) หน่วยงานจัดทาคาขอตั้งงบประมาณ เมื่อหน่วยงานได้รับทราบวงเงินงบประมาณของ
ตัวเองแล้วต้องจัดทาคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีโดยยึดแนวนโยบายงบประมาณที่ได้กาหนดไว้แล้ว
5) คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน พิจารณา รายละเอียดงบประมาณ
ที่หน่วยงานต่าง ๆ ทาคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายขึ้นมา โดยพิจารณาด้านความเหมาะสม ความสอดคล้องแผน
รวมกับ นโยบายและแผนงบประมาณ ความพร้อมของหนวยงานที่จะปฏิบัติงาน อาจมีการปรับลดงบประมาณได้
ตามความเหมาะสม และแก้ไขปรับปรุงคาของบประมาณทาเป็นเอกสารงบประมาณเสนอต่อคณะกรรมการ
พิจารณางบประมาณอนุมัติ
6) คณะกรรมการพิจารณางบประมาณ พิจารณาร่างงบประมาณรายจ่าย โดยพิจารณา
รายละเอียดแผนงาน งาน และโครงการต่าง ๆ ว่าเหมาะสมเพียงใด สมควรอนุมัติหรือไม่
6.2 การอนุมัติงบประมาณ
การอนุมัติงบประมาณ หมายถึง การพิจารณางบประมาณที่ หน่วยงานเสนอขึ้นมาโดยผู้มีอานาจ
ในการอนุ มั ติ ง บประมาณ ที่ จ ะวิ เ คราะหตั ด และแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงงบประมาณได แต่ ต้ อ งอยู่ ภ ายในวงเงิ น
งบประมาณที่เสนอมา
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6.3 การบริหารงบประมาณ
การบริ ห ารงบประมาณ หมายถึ ง การควบคุ ม การใช้ จ่ า ยงบประมาณให้ เ ป็ น ไปตามแผนงาน
และโครงการที่ไดรับอนุมัติงบประมาณ เพื่อปองกันการรั่วไหล โดยการควบคุมการเบิกจ่ ายเงินการตรวจสอบ
ตามระเบียบที่หนวยงานกาหนด ซึ่งมีรายละเอียดตามขั้นตอนดังนี้
1) การทาแผนปฏิบัติการ เมื่อหน่วยงานได้รับอนุมัติงบประมาณแล้วให้ทาแผนปฏิบัติการโดยกาหนด
กิจกรรมที่จะทาและจานวนเงินที่จะใช้ในช่วงเวลาต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับกาลังเงินที่ประมาณการจะได้รับ
2) ดาเนินการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ โดยการขออนุมัติเงินตามระเบียบของหน่วยงาน
3) การตรวจสอบ เมื่อมีการเบิกจ่ ายเงินไปแล้ ว ตองมีการตรวจสอบว่าได้ใช้จ่ายเงินไปตามจริง
ที่เบิกไปหรือไม่ การตรวจสอบจึงเป็นวิธีการสาคัญที่จะควบคุมการบริหารด้านการเงินเป็นไปตามแผนปฏิบัติการไม่
รั่วไหลและให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบทางการเงิน
4) การรายงาน เป็นวิธีการหนึ่งในการตรวจสอบและประเมินผล ให้มกี ารรายงานผลงานที่ได้
ปฏิบัตไิ ปแล้ว เป็นระยะ ๆ เพื่อสามารถทบทวนผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการที่กาหนดไว้มีความคืบหน้าไป
ประการใดและจะต้องใช้เป็นผลในการตั้งงบประมาณในปีตอ่ ไปด้วย
6.4 ข้อจากัดของงบประมาณ
เนื่ องจากงบประมาณเป็ น แผนงานแสดงออกถึงความต้องการของหน่ว ยงานในอนาคตในการใช้
จ่ายเงินเพื่อการดาเนินงานต่ าง ๆ และงบประมาณเป็นการประมาณการรายรับและรายจ่ายได้มาและจ่ายไปใน
อนาคต ดังนั้นงบประมาณจึงยังไม่สมบูรณแน่นอนว่าจะเปนไปตามนั้น การดาเนินงานในเรื่องงบประมาณอาจต้อง
ถู ก กระทบกระเทื อ นอย างหลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ ที่ จ ะท าให้ ก ารจั ด สรรงบประมาณไม่ เ ป็ น ไปตามที่ ว างแผนไว้
การบริ ห ารงานของหนวยงานในเรื่ อ งงบประมาณนั้ น มีค วามส าคั ญ และเป็ นตั ว การที่ม ากาหนดการบริห าร
งบประมาณวาจะประสบผลสาเร็จหรือลมเหลว หากผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวของมีความรอบรู้ เข้าใจถึงระบบ
และกลไกงบประมาณดีแล้ว การจัดทาและการบริหารงบประมาณเพื่อไปสู่เปาหมาย วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้จะทา
สาเร็จ และเป็นประโยชน์ต่อโครงการในการบริหารงบประมาณ มีหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดทา
งบประมาณและการบริหารงบประมาณ
6.5 บทบาทของบุคลากรที่เกี่ยวของกับงบประมาณ
1) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณต้องรู้จักเข้าใจบทบาทและอานาจหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดี และมี
เหตุผลเพื่อแสดงความชัดเจนของการใช้จ่ายงบประมาณให้ถูกต้องและโปร่งใส
2 ) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ ต้องจัดระบบบริหารงบประมาณให้เปนไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด เพื่อเป็นประโยช์ต่อส่วนรวม งบประมาณแบบแสดงผลงาน ( Proformance Budget ) เป็น
งบประมาณที่ ใช้ เป็ น เครื่ องมือ ในการควบคุ ม และตรวจสอบการดาเนิ นงาน ให้ ได้ ผ ลตามความมุ่ง หมายที่ตั้ ง
งบประมาณรายจ่ ายไว้โดยมีการติดตามและประเมินผลของโครงการต่ าง ๆ อยางใกล้ชิด และมีการวัดผลงาน
ในลักษณะวัดประสิทธิภาพในการทางาน ว่างานที่ได้แต่ละกิจกรรมนั้นจะต้องเสียค่าใชจ่ายเท่าไร โดยงบประมาณ
แบบนี้จะกาหนดงานเป็นลักษณะดังนี้
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2.1 ลักษณะของงานทีจ่ ะทาเนนหนักไปในทิศทางที่ว่าจะทางานอะไรบางเป็นข้อสาคัญ
2.2 แผนของการด าเนิ น งานต่ า ง ๆ เป็ น แผนที่ แ สดงให้ เ ห็ น วา ท าอยางไร จึ ง จะท าให้
กิจกรรมต่าง ๆ แลวเสร็จ พร้อมด้วยคุณภาพของงาน
2.3 วัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงิน เน้นหนักไปในทิศทางที่ว่าจะใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือ
ควบคุมและตรวจสอบการดาเนินงานตามโครงการต่ าง ๆ ใหลุล่วงไปตามเจตนาที่ตั้งงบประมาณรายจายเพื่อการ
นั้น ๆ
การจั ด ท างบประมาณนั้ น ตองเกี่ ย วข้ อ งกั บ คนจ านวนมาก รวมทั้ ง จะต้ อ งบริ ห ารและจั ด สรรให้ เ กิ ด
ประโยชนสูงสุด แต่ละหนวยงานจะมีความแตกต่างกันทั้งในด้านการดาเนินงานบุคลากร วั ฒนธรรมองค์กร ดังนั้น
ในการทางบประมาณจึงประสบปัญหาทีแ่ ตกต่างกันออกไป
1) หน่วยงานขาดการวางแผนในภาพกว้าง หน่วยงานจึงควรมีวางแผนระยะยาวของตนเอง
2) ขาดความเชื่อมโยงระหว่างโครงสร้างแผนงาน นโยบาย และแผนปฏิบัติการทาให้การจัดระบบงาน
ในทุกระดับมีความขัดแยงกัน
3) ปัญหาด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการวางฎีกาเบิกจายเงินที่มีระเบียบข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตาม
มีมากมายหน่ วยงานตองเสียเวลาในการปฏิบัติตามระเบี ยบขั้นตอนจนบางครั้งไม่ สามารถดาเนินการจัดซื้อได้
ทันเวลา
4) ปัญหาอืน่ ๆ เชน วัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบหลายครั้ง บางครั้งมีการติดขัดไม่สามารถ
ใช้งานได้ซึ่งถาไม่ทาตามระเบียบอาจจะถูกตั้งกรรมการสอบสวนความผิดได้

ปัญหา
ปัญหาที่พบในการจั ดซื้อจั ดจ้ างจากโครงการมี กรอบระยะเวลาเป็นตัวกาหนด แต่บ้างครั้ง มีการ
เบิกจ่ายทาเรื่องไม่ทันเนื่องจากการติดต่อประสานงานกลุ่มเป้าหมาย การจัดทากาหนดการต้องรอความพร้อมทั้ง
สองฝ่ายคือผู้ดาเนินงานและผู้รับบริการที่ต้องมีความสอดคล้องกันในเรื่องความพร้อมของพื้นที่ และกาลังคนที่จะ
ลงทางาน
แนวทางการแก้ไขปัญหา
ต้อ งมี การวางแผนร่ ว มกัน ทั้ง สองฝ่ า ย และผู้ ด าเนิน งานหลั กต้ องทบทวนและก าหนดเป้า หมาย
ล่วงหน้าเอาไว้ก่อนเพื่อจะได้ทาการประสานงานก่อนเขียนแผนดาเนินงานเบื้องต้น
ข้อเสนอแนะ
ผู้ดาเนินโครงการหลักควรมีแนวคิดของตนเองรวมกับคณะกรรมการดาเนินงานเพื่อค้นหาแนวทาง
ภายในองค์กรก่อนนาเสนอประสานงานกับผู้บริหาร และหน่วยงานภายนอกให้ชัดเจนทั้งเรื่องงบประมาณและ
กิจ กรรมที่จ ะดาเนิ น งานโดยเน้ น ประโยชน์ที่จ ะได้รับ ให้ มีความสอดคล้ องกั บยุท ธศาสตร์ของหน่ว ยงานและ
มหาวิทยาลัย
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ขั้นตอนที่ 7 การดาเนินงานโครงการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น
การดาเนินงานโครงการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น ซึ่งความสาคัญแหล่งเรียนรู้ชุมชน
ท้องถิ่น จากประสบการณ์ที่ผ่านมา การปฏิบัติงานแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ที่ต้องจัดทา เช่น ป้ายโครงการที่
ประกอบด้วย ขื่อโครงการ วันที่ สถานที่ และการจัดสภาพแวดล้อมของพื้นที่ต้องทราบการจัด เตรียมอุปกรณ์ วัสดุ
ที่จ ะใช้ ส าหรั บ การด าเนิ น งาน และชื่ อ หรื อ โล้ โ ก้ สั ญ ลั ก ษณ์ ของหน่ ว ยงานสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานคื อ ส านั ก
วิทยบริการฯ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
7.1 การประชาสัมพันธ์โครงการ
การประชาสัมพันธ์โครงการเป็นสิ่งสาคัญในการการดาเนินงานโครงการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้
ชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ และรับทราบเนื้อหาพอสังเขปในการทางาน ที่มีการใช้วิธีการเผยแพร่
ทางเว็บไซต์ และการทาป้ายโครงการ ที่ต้องกาหนดชื่อโครงการ ระยะเวลา สถานที่ และผู้รับผิดชอบโครงการ
การออกแบบต้องให้กระชับ สวยงามน่าสนใจ
ตัวอย่างการจัดทาป้ายโครงการ

ภาพที่ 77 การจัดทาป้ายโครงการ
7.2 ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. การปรับสภาพอาคารสถานที่ภายในห้องสมุดตามความเหมาะสม (ต้องทาการเคลื่อนย้ายชั้น ตู้)
เพื่อจัดเตรียมห้องสมุดให้พร้อมบริการเนื่องจากห้องสมุดโรงเรียนก่อนดาเนินการยังไม่มีระบบการบริหารจัดการ
และอาจอยู่ในสภาพทรุดโทรมไปตามกาลเวลาทาให้การใช้งานมีปัญหาไม่เหมาะกับการอ่านและการเรียนรู้ไม่พร้อม
ให้บริการในส่วนของอาคารสถานที่ จึงต้องมีการปรับปรุงให้มีสภาพสวยงามและพร้อมให้บริการ ดังนี้
1.1 การจัดการสภาพการเรียนรู้ การสารวจวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมต่างๆของห้องสมุด
เพื่อปรังปรุงและพัฒนางานในขั้นต่อไป เช่นจานวนทรัพยากรสารสนเทศและการปรับปรุงระบบการบริการ และ
สภาพแวดล้อมขนาดพื้นที่ห้องสมุด การจัดวางครุภัณฑ์สาหรับจัดเรียงหนังสือ ที่มีอยู่ภายในห้ องสมุดโรงเรียน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ยังใช้งานไม่ได้และวัสดุอื่นๆ
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ภาพที่ 78 ภาพก่อนการดาเนินงานการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชน
1.2 การกาหนดแผนงานในการปรับปรุง ทรัพยากรสารสนเทศ โดยการวิเคราะห์หมวดหมู่
การแบ่งประเภทโดยบรรณารักษ์ตามระบบดิวอี้ ตามมาตรฐานการจัดการห้องสมุด และการจัดทาสัญลักษณ์ของตัว
เล่มหนังสือ

ภาพที่ 79 การดาเนินงานการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชน
1.3 การปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความพร้อมในการใช้งานได้ ระบบบริการห้องสมุด
อัตโนมัติ ระบบการสืบค้นเพื่อการเรียนรู้และส่งเสริมการอ่าน เช่น การสอนทา E – book ที่นักเรียนสามารถทา
ได้ด้วยตนเอง

ภาพที่ 80 การดาเนินงานการปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ
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2. อธิบายเกี่ยวกับมาตรฐานของห้องสมุดโรงเรียน และจัดระบบหมวดหมู่หนังสือจัดทาเครื่องมือช่วย
ค้นเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากการสารวจประเมินข้อมูล และชี้แจงกรอบแนวทางและแผนงานการพัฒนาตาม
มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนให้แก่ ครู บุคลากรที่เกี่ยวข้องและชี้แจงแนวทางให้ทราบเกี่ยวกับแนวปฏิบัติโดยกาหนด
ระยะเวลา จานวนผู้ปฏิบัติงาน กิจกรรมอื่นๆ

ภาพที่ 81 การอธิบายมาตรฐานของห้องสมุดโรงเรียน
3. สาธิต/ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การจัดการห้องสมุดโรงเรียน สาธิตการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน สาธิตการซ่อมบารุงรักษาหนังสือเพื่อให้ครูและนักเรียนสามารถนาความรู้ไปใช้งานได้ด้วยตนเอง

ภาพที่ 82 การสาธิต/ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการห้องสมุดระบบอัตโนมัติ

91
4. สาธิต/ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สาธิตการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สาธิตการซ่อมบารุงรักษา
หนังสือเพื่อให้ครูและนักเรียนสามารถนาความรู้ไปใช้งานได้ และเตรียมการนาเสนอกิจกรรมในวันส่งมอบห้องสมุด
หลังจากดาเนินการแล้วเสร็จ

ภาพที่ 83 สาธิต/ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การจัดการห้องสมุดโรงเรียน
5. ปฏิบัติงานเผยแพร่การเรียนรู้ในด้านทักษะอื่นๆให้ผู้ดูแลกาหนดกิจกรรมด้วยตนเอง เช่นกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุดสีเขียว กิจกรรมเสริมทักษะชีวิต งานประดิษฐ์ การทาอาหาร

ภาพที่ 84 สาธิต/ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้กิจกรรมห้องสมุดสีเขียว
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7.3 ผลการดาเนินงานโครงการการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น
การบูรณาการกระบวนการ “การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น ”เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้โดยบันทึกภาพนิ่งและบันทึกวิดีโอภาพเคลื่อนไหวห้องสมุดซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายก่อนที่จะทาการพัฒนาและ
นามาเปิดภาพวิเคราะห์สภาพห้องสมุดร่วมกันระหว่างคณะกรรมการการจัดการความรู้ของสานักวิทยบริการ
ความสาเร็จในการบูรณาการ คือ เป็นการบูรณาการเชิงเนื้อหา และกระบวนการในความรู้ที่เกี่ยวข้อง
ในตัว บุ คคลจากประสบการณ์จ ริ งที่เน้ น เหตุการณ์ที่เ กิดขึ้น ในขณะปฏิ บัติงานโดยเน้น การจั ดสภาพแวดล้ อ ม
บรรยากาศของห้องสมุดโรงเรียน และทฤษฎีการจัดห้องสมุดด้วยระบบดิ วอี้ และระบบห้องสมุดอัตโนมัติ รวมทั้ง
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยมีกระบวนการดาเนินงานแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรและกลุ่มเป้าหมายที่อยู่
ในขอบเขตสนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ข้อควรปฏิบัติ***
1. ควรจั ด หมวดหมู่ ต ามประเภทหนั ง สื อ เพราะห้ อ งสมุ ด โรงเรี ย นมี ข้ อ แตกต่ า งจาก ห้ อ งสมุ ด
สถาบันอุดมศึกษาเช่น หนังสือคู่มือครู หนังสือแบบเรียน หนังสือกลุ่มสาระ อื่นๆ ควรจัดแยกเพื่อสะดวกต่อการ
ให้บริการ และควรมีการสารวจหรือคัดแยกหนังสือเก่าที่ชารุดออกเป็นรายปี
2. ควรจั ดมุมส่ งเสริ มการอ่าน เช่น มุมอาเซียน มุมศาสนา มุมเยาวชน มุมผู้ สู งอายุ มุมส่ งเสริม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
3. ควรบริการเชิงรุกโดยการนาหนังสือออกบริการตามห้องเรียน เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สู งสุด ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เช่น การเล่านิทาน
การจัดนิทรรศการหมุนเวียนในวันสาคัญต่างๆ
4. วัสดุ ครุภัณฑ์ หรือสิ่งของที่ชารุด เสียหาย ไม่ควรนามาเก็บภายในห้องสมุดเพราะทาให้บรรยากาศ
การอ่านภายในห้องสมุดไม่เหมาะสม
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ปัญหา
เนื่องจากการปฏิบัติโครงงานมีการลงพื้นที่ ในชุมชน ในขณะเดียวกันบรรณารักษ์มีภาระงานประจา
ในการให้บริการภายในห้องสมุด ซึ่งการปฏิบัติงานต้องทาเป็นทีม และต้องกาหนดภาระงานให้ตรงกับปิดภาคเรียน
ที่นักศึกษาปิดเทอม บางครั้งต้องมีการจัดบุคลากรลงพื้นที่ตามความจาเป็น
แนวทางการแก้ไขปัญหา
ได้นาปัญหามาจัดทาการจัดการความรู้ในองค์กร KM เพื่อค้นหาแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี โดยมีการ
กาหนดภาระงานของทีมงานชัดเจนขึ้น จัดลาดับกิจกรรมย่อยที่จะดาเนินงาน และมีการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ข้อเสนอแนะ
1. กาหนดขอบเขตของการดาเนินงานและความรับผิดชอบตามแผนอย่างชัดเจน เพื่อให้โครงการ
มีการดาเนินงานตลอดจนผู้รับผิดชอบจะเข้าใจงานมากขึ้น
2. การด าเนิ น การตามแผน ควรจั ด หาผู้ เ ชี่ ยวชาญโดยเฉพาะในโครงการนั้น ๆ มาร่ ว มในการ
ดาเนินการตามแผน
3. กาหนดให้มีคู่มือดาเนินงาน เอกสารการดาเนินงานต่าง ๆ ให้บุคลากรดาเนินงานตามโครงการใน
ทิศทางเดียวกัน
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ขั้นตอนที่ 8 การประเมินโครงการการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น
การประเมินโครงการการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่นเมื่อสิ้นสุดโครงการเป็นการประเมิน
สรุปผลที่ได้มาของโครงการ ซึ่งการประเมินจะมี 2 รูปแบบ คือ การประเมินด้านความพึงพอใจ และประเมิน
คุณภาพการจัดการ โดยการประเมินด้านความพึงพอใจ จะใช้เครื่องมือแบบสอบถามกลุ่มเป้าหมาย ส่วนการ
ประเมินคุณภาพการจัดการจะใช้เครื่องมือการประเมินการดาเนินงานตามมาตรฐานการจัดการห้องสมุด ที่ต้องมี
การให้คะแนนตรวจสอบจากแบบฟอร์มที่กาหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
8.1 แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดโครงการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น จัดทา
ขึ้น เพื่อประเมิน การด าเนิ น งาน มี ร ายละเอีย ด หั ว ข้อ แบบสอบถามโครงการ วันที่ สถานที่ ข้อ มูล ของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม ข้อคาถาม ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยอื่นๆ ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และข้อเสนอแนะ
ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจโครงการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น
วันที่ 11,13-14 และ 17 -18 (ส่งมอบ 19 ประเมิน 26 ) ธันวาคม 2561
ณ โรงเรียนวัดลาดทราย หมู่ 4 บ้านลาดทราย ตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม
นักเรียน
ครู
ผู้ปกครอง
อื่นๆ(โปรดระบุ...............)
คาชี้แจง โปรดกาเครื่องหมาย  ลงในช่อง
ที่
1
2

3
4
5
6

7
8

ที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน

รายการประเมิน
ด้านสภาพแวดล้อม
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น
มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในท้องถิ่น
โครงการนี้ได้ดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ด้านการบริหารจัดการห้องสมุดและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพัฒนาห้องสมุดพร้อมให้บริการส่งเสริมการอ่าน
ด้านปัจจัยอื่นๆ
บุคลากรที่ดาเนินงานตามโครงการฯ มีความรู้และทักษะในการจัดการห้องสมุดโรงเรียน และ
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ระยะเวลาการดาเนินงานตามโครงการ มีความเหมาะสม
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร มีความเหมาะสม
ด้านกระบวนการ
แนวทางการจัดกิจกรรมในโครงการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น ช่วย
พัฒนาผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน ส่งเสริมการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมตามโครงการนี้ ช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน
ด้านผลผลิต
โครงการนี้ก่อให้เกิดประโยชน์และมีความพึ่งพอใจในภาพรวมต่อนักเรียน ครู

5

ระดับความคิดเห็น
4
3
2

1
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ผลประเมินความพึงพอใจ
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิน่
วันที่ 11,13-14 และ 17 -18 (ส่งมอบ 19 ประเมิน 26 ) ธันวาคม 2561
ณ โรงเรียนวัดลาดทราย หมู่ 4 บ้านลาดทราย ตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดทาแบบสารวจความพึงพอใจ
ของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่นวันที่ 11,13-14
และ 17 -18 (ส่งมอบ 19 ประเมิน 26 ) ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนวัดลาดทราย หมู่ 4 บ้านลาดทราย ตาบลลาไทร อาเภอวัง
น้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยทาการแจกแบบสอบถาม จานวน 50 ชุด และนามาวิเคราะห์สามารถสรุปได้ดังนี้
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ตาราง 1 แสดงจานวนร้อยละสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
สถานภาพ
จานวน
ร้อยละ
นักเรียน
ครู
รวม

45
5
50

97.5
2.5
100.0

ตาราง 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักเรียน จานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 98.0
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคะแนนความพึงพอใจ
ข้อคาถาม
S.D.
ระดับความพึงพอใจ
ด้านสภาพแวดล้อม
4.72 .497
มากที่สุด
1. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น
มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในท้องถิ่น
2. โครงการนี้ได้ดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ด้านการบริหารจัดการห้องสมุดและ 4.32 .713
มาก
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาห้องสมุดพร้อมให้บริการส่งเสริมการอ่าน
ด้านปัจจัยอื่นๆ
4.44 .705
มาก
3. บุคลากรที่ดาเนินงานตามโครงการฯ มีความรู้และทักษะในการจัดการห้องสมุด
โรงเรียน และกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
4. ระยะเวลาการดาเนินงานตามโครงการ มีความเหมาะสม
4.20
.728
มาก
5. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร มีความเหมาะสม
4.38
.667
มาก
ด้านกระบวนการ
6. แนวทางการจัดกิจกรรมในโครงการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชน 4.50 .735
มากที่สุด
ท้องถิ่น ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน ส่งเสริมการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
7. กิ จ กรรมตามโครงการนี้ ช่ ว ยส่ งเสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มระหว่ า งนั ก เรี ย น ครู 4.54

.613

มากที่สุด

96
ข้อคาถาม

S.D.

ผู้ปกครอง และชุมชน
ด้านผลผลิต
8. โครงการนี้ก่อให้เกิดประโยชน์และมีความพึ่งพอใจในภาพรวม
นักเรียน ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
รวมค่าเฉลี่ย

ต่อ 4.60

.670

4.46

.329

ระดับความพึงพอใจ

มากที่สุด
มาก

จากตาราง 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาการการบริหารจัดการ
ห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อยู่ใน
ระดับมาก ( = 4.46)
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
มีความต้องการให้ฝึกงานประดิษฐ์เพิ่มเพราะนาไปใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ได้

ภาพที่ 85 การสรุปผลการประเมินแบบสอบถาม
8.2 แบบประเมินมาตรฐานการจัด การห้องสมุดโรงเรียนในการจัดโครงการบริหารจัดการแหล่ง
เรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น คือเครื่องมือ ประเมินโครงการฯ ภายหลังของการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น
สิ้นสุดลง เพื่อคุณภาพตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน
ตัวอย่างแบบประเมินโครงการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น
แบบประเมินโครงการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น
วันที่ 11,13-14 และ 17 -18 (ส่งมอบ 19 ประเมิน 26 ) ธันวาคม 2561
ณ โรงเรียนวัดลาดทราย หมู่ 4 บ้านลาดทราย ตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1. ด้านหนังสือดี
มาตรฐานที่ 1 ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทวัสดุตีพิมพ์
ตัวบ่งชี้
1.1 ห้องสมุดมีจานวนหนังสือ, หนังสืออ้างอิง, วารสาร, นิตยสาร, หนังสือพิมพ์,
จุลสาร, ในปริมาณเหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตรและความต้องการของผู้ใช้บริการ
1.2 ห้องสมุดมีหนังสือที่สอดคล้องกับหลักสูตรและตอบสนองความเพลิดเพลินจานวน 20 เล่มขึ้น
ไปต่อนักเรียนหนึ่งคน
1.3 ห้องสมุดมีหนังสืออ้างอิง 1 เล่มต่อนักเรียน 20 คน
1.3.1 ห้องสมุดมีพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 1 เล่มต่อนักเรียน 100 คน
1.3.2 ห้องสมุดมีสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 1 ชุดต่อนักเรียน 100 คน (นักเรียน 1,000 คนขึ้นไปมี 10 ชุด)
1.3.3 ห้องสมุดมีเอกสารหลักสูตรสาหรับครูได้แก่ หลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรทุกชัน้
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
1.3.4 ห้องสมุดมีวารสาร/นิตยสารที่มีการบอกรับเป็นสมาชิกต่อเนื่อง 5 ชื่อเรื่องขึ้นไป
1.3.5 ห้องสมุดมีหนังสือพิมพ์ 2 ชื่อเรื่องขึ้นไป

เกณฑ์การประเมิน
แนวทางการให้คะแนน
* จานวนน้อยกว่าที่ระบุในตัวบ่งชี้
ได้ข้อละ 1 คะแนน
* มี จ านวนตามที่ร ะบุในตัวบ่ง ชี้ได้ข้อละ 2
คะแนน
* มีจานวนมากกว่าที่ระบุในตัวบ่งชี้ได้ข้อละ 3
คะแนน

หลักฐาน/ข้อมูล
เชิงประจักษ์

3

ผลการประเมิน
2

1

16
*ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด
* ตัวอย่างทรัพยากรสารสนเทศบน Web
* รูปภาพการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ

20

20
25
15

แนวทางการประเมิน
*ระดับ 3 ได้ 16 - 25 คะแนน
*ระดับ 2 ได้ 8 – 15 คะแนน
*ระดับ 1 ได้ 7 คะแนน

รวม 128 คูณคะแนนสูงสุดคือ 25 หารคะแนนเต็ม175 = ผลรวมคะแนน = 18.28

ภาพที่ 86 แบบประเมินด้านหนังสือดี

25
7

106

15

7
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มาตรฐานที่ 2 ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทวัสดุไม่ตีพิมพ์
ตัวบ่งชี้
2.1 ห้องสมุดมีวัสดุสื่อประกอบการเรียนรู้และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ใน
ปริมาณเหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตรและความต้องการของผู้ใช้บริการ
เช่น
2.1.1 ห้องสมุดมีลูกโลกจาลอง 1 ลูก
2.1.2 ห้องสมุดมีแผนที่
2.1.3 ห้องสมุดมีเกม 10 เกม
2.1.4 ห้องสมุดมีของเล่นเสริมทักษะ
10 ชุด
2.1.5 ห้องสมุดมีภาพพลิก 5 ชุด
2.1.6 ห้องสมุดมีสื่อดิจิทัล
20 เรื่อง/ซีด-ี รอม1c]tแผ่นวีดิทัศน์
2.1.7 ห้องสมุดมีบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 5 ชุด (เฉพาะโรงเรียนที่มี
คอมพิวเตอร์)
2.1.8 ห้ องสมุดมีหนั งสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) 10 เรื่อง(เฉพาะ
โรงเรียนที่มีคอมพิวเตอร์)
2.1.9 ห้องสมุดมีอินเทอร์เน็ต 2 ชุดขึ้นไปหรือเหมาะสมต่อผู้ใช้บริการ

เกณฑ์การประเมิน
แนวทางการให้คะแนน
* จานวนน้อยกว่าที่ระบุในตัวบ่งชี้
ได้ข้อละ 1 คะแนน
* มีจ านวนตามที่ระบุในตัวบ่งชี้ได้ข้อละ 2
คะแนน
* มีจานวนมากกว่าที่ระบุในตัวบ่งชี้ได้ข้อละ
3 คะแนน

หลักฐาน/ข้อมูล
เชิงประจักษ์
*ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด
* รูปภาพ วัสดุสื่อประกอบและ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
บน Web
* รูปภาพการใช้บริการ

แนวทางการประเมิน
*ระดับ 3 ได้ 18 - 27 คะแนน
*ระดับ 2 ได้ 10 – 17 คะแนน
*ระดับ 1 ได้ 9 คะแนน

3

ผลการประเมิน
2
1

27
20
18
18
18
27
27

27

27

รวม 209 คูณคะแนนสูงสุดคือ 27 หารคะแนนเต็ม 243 = ผลรวมคะแนน = 23.22

209

-

-

3

ผลการประเมิน
2

1

-

-

1. ด้านหนังสือดี
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 1 =18.28 +ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 2 =23.22 นำมำหำร 2 = 20.75
2. ด้านบรรยากาศดี มาตรฐานที่ 1 ผู้บริหารสนับสนุนการบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้
1.1 ผู้บริหารจัดการให้มีแหล่งเรียนรู้ ตามความเหมาะสม
1.1.1 มีห้องสมุดไว้บริการนักเรียน ครูและบุคคลภายนอกภายในโรงเรียน
1.1.2 ห้องสมุดตั้งอยู่ในตาแหน่งที่เหมาะสม มีสภาพดีและมีบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้
1.1.3ห้องสมุดมีการจัดวัสดุ ครุภัณฑ์ ทรัพยากรสารสนเทศที่เพียงพอและเหมาะสม
1.2 ผู้บริหารมีการกาหนดนโยบาย แผนงาน การดาเนินงานของห้องสมุดโรงเรียน
1.2.1 มีแผนการพัฒนาห้องสมุดไว้ในแผนกลยุทธ์ของห้องสมุดโรงเรียน
1.2.2 มีการกาหนดนโยบายการใช้ห้องสมุดเพื่อการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
1.2.3มีการกาหนดนโยบายการใช้ห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการรักการอ่านของนักเรียน
1.3ผู้บริหารนิเทศติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของห้องสมุด
1.3.1 มีแผนการนิเทศงานห้องสมุด
1.3.2 มีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานห้องสมุด
1.3.3 มีการรายงานผลการดาเนินงานโครงการฯ นาผลที่ได้รับมาใช้ปรับปรุงและ
พัฒนา

เกณฑ์การประเมิน
แนวทางการให้คะแนน
* มี ห้ อ งสมุ ด อยู่ ใ นต าแหน่ ง ที่ เ หมาะสม มี
บรรยากาศที่ เ อื้ อ ต่ อ การจั ด การเรี ย นและมี
ทรัพยากรสารสนเทศเพียงพอและเหมาะสม
ให้ 3 คะแนน
* มี ห้ อ งสมุ ด อยู่ ใ นต าแหน่ ง ที่ เ หมาะสม มี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียน
ให้ 2 คะแนน
* มีห้องสมุดให้ 1คะแนน

หลักฐาน/ข้อมูล
เชิงประจักษ์
*อาคาร
* บรรยากาศภายนอก
* บรรยากาศภายใน
* การจัดมุมต่างๆของห้องสมุด
* โครงการห้องสมุดโรงเรียน
* คาสั่งฯ
* รูปภาพกิจกรรมฯ
* ผลงานนักเรียน
* แผนนิเทศห้องสมุด
* บันทึกการนิเทศ
* สรุปรายงานผล
* งานวิจัยและพัฒนาเป็นต้น

3
3
3
3
3
3
3
3

รวม 27 คูณคะแนนสูงสุดคือ 3 หารคะแนนเต็ม 27 = ผลรวมคะแนน = 27
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มาตรฐานที่ 2 ความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตัวบ่งชี้
2.1 เปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและใช้บริการ
2.1.1 ชุมชนมาใช้บริการ
2.1.2 ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาห้องสมุด
2.1.3 เครือข่ายหน่วยงานและองค์กรอื่นๆมาใช้บริการและร่วมพัฒนาห้องสมุด

เกณฑ์การประเมิน
แนวทางการให้คะแนน
* ชุ ม ชนมาใช้ บ ริ ก ารมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นา
ห้องสมุดและเครือข่าย/หน่วยงานและองค์กรอื่นๆ
มาใช้บริการและร่วมพัฒนาห้องสมุด
ให้ 3 คะแนน
* ชุมชนมาใช้บริการและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ห้องสมุดให้ 2 คะแนน
* ชุมชนมาใช้บริการ
ให้ 1คะแนน

หลักฐาน/ข้อมูล
เชิงประจักษ์
*ภาพถ่าย
* หนัง สื อโต้ตอบกั บ หน่ วยงานและองค์ก ร
อื่นๆเพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
* รูปภาพกิจกรรม
* ผลงาน/ชิ้นงาน

รวม 8 คูณคะแนนสูงสุดคือ 3 หารคะแนนเต็ม 9 = ผลรวมคะแนน = 2.66

3

ผลการประเมิน
2

1

2
3
3

6

2

-

ผลการประเมิน
2

1

-

-

ผลการประเมิน
2

1

-

-

2. ด้านบรรยากาศดี
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 1 = 27+ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 2 =2.66 นามาหาร 2 =14.83
ชื่อหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมพัฒนาและใช้บริการห้องสมุด
1. …บริษัทไทยเบพ
2. …มูลนิธิ อ.สุกรี เจริญสุ
3. ด้านบรรณารักษ์ดี
มาตรฐานที่ 1 ครูบรรณารักษ์มีความสามารถในการดาเนินงานห้องสมุด
ตัวบ่งชี้
1.1 ครูบรรณารักษ์มีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจการพัฒนางานห้องสมุดโรงเรียน
1.2 ครู บ รรณารั ก ษ์มี ก ารจัดท าแผน/โครงการพั ฒ นาห้องสมุ ด ที่ มี ก ารก าหนด
เป้าหมายหรือจุดประสงค์ที่ชัดเจน
1.3 ครูบรรณารักษ์มีการจัดทาแผนงาน/โครงการห้องสมุดที่สอดรับกับแผน
กลยุทธ์ของโรงเรียน
1.4 ครูบรรณารักษ์มีการจัดทาโครงการสร้างการปฏิบัติงาน
1.5 ครูบรรณารักษ์มีการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
1.6 ครูบรรณารักษ์มีการประเมินผลการดาเนินงานห้องสมุดโรงเรียน
1.7 ครูบรรณารักษ์มีการนาผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนางานห้องสมุดโรงเรียน

เกณฑ์การประเมิน
แนวทางการให้คะแนน
* มีลักษณะตามตัวบ่งชี้ ให้ข้อละ 1 คะแนน
แนวทางการประเมิน
* ระดับ 3 ได้ 7 คะแนน
*ระดับ 2 ได้5–6คะแนน
* ระดับ 1 ได้ 4 คะแนน

หลักฐาน/ข้อมูล
เชิงประจักษ์
*แผนพัฒนางาน/
โครงการห้องสมุด
* วิสัยทัศน์,พันธกิจอย่างชัดเจน
* สถิติการใช้บริการห้องมุด
* แผ่นพับประชาสัมพันธ์
* การจัดสภาพแวดล้อมในห้องสมุด
* แบบประเมินผลงาน/แบบรายงานผลการ
ดาเนินงาน
* ข้อ มู ล แสดงการนาผลการประเมิ น มาใช้
พัฒนาต่อไป

รวม 49 คูณคะแนนสูงสุดคือ 7 หารคะแนนเต็ม = 49ผลรวมคะแนน = 7
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มาตรฐานที่ 2 ครูบรรณารักษ์มีความสามารถในการปฏิบัติงานเทคนิคและบริการ
ตัวบ่งชี้
2.1 ครูบรรณารักษ์จัดให้มีทรัพยากรสารสนเทศที่มเี นื้อหาตรงกับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ
2.2 ครูบ รรณารัก ษ์มี ก ารจัดหมวดหมู่ และท าบัตรรายการหรือท ารายการ(ด้วย
ฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์) ของทรัพยากรสารสนเทศ
2.3 ครูบรรณารักษ์ใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บและสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศได้
สะดวกต่อการเข้าถึงและใช้บริการ
2.4 ครูบรรณารักษ์มีการสารวจและ
บารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
2.5 ครูบรรณารักษ์มีการจัดทาระเบียบและตารางการใช้ห้องสมุดโรงเรียน
2.6 ครูบรรณารักษ์มีการจัดบริการ
ยืม – คืน หนังสือและวัสดุสื่อสิ่งพิมพ์
2.7 ครู บ รรณารั ก ษ์ มี ก ารจั ด บริ ก ารสื บ ค้ น ทางสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ค ส์ แ ละทาง
อินเทอร์เน็ต

เกณฑ์การประเมิน
แนวทางการให้คะแนน
* มีลักษณะตามตัวบ่งชี้ ให้ข้อละ 1 คะแนน
แนวทางการประเมิน
* ระดับ 3 ได้ 7 คะแนน
*ระดับ 2 ได้5–6คะแนน
* ระดับ 1 ได้ 4 คะแนน

รวม 49 คูณคะแนนสูงสุดคือ 7 หารคะแนนเต็ม 49= ผลรวมคะแนน= 7

หลักฐาน/ข้อมูล
เชิงประจักษ์
*ทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ
* การจัดระบบการจัดหมวดหมู่ /การสืบค้น/
กา รเ ข้ าถึ ง ทรั พ ยา กร ส าร ส นเ ท ศด้ วย
ฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์
* การใช้เทคโนโลยีของครูบรรณารักษ์ในการ
จัดเก็บและสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
* การใช้ แ ละการบ ารุ ง รั ก ษาทรั พ ยากร
สารสนเทศของครูบรรณารักษ์
* ระเบี ย บการและตารางการใช้ ห้ อ งสมุ ด
โรงเรียน
* สถิติการยืม-คืน
* ภาพถ่าย
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ภาพที่ 88 แบบประเมินด้านบรรณารักษ์มีความสามารถในการปฏิบัติงานเทคนิคและบริการ
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มาตรฐานที่ 3 ครูบรรณารักษ์มีความสามารถในการจัดกิจกรรมและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้
3.1 ครูบรรณารักษ์จัดให้มีการจัดกิจกรรมห้องสมุดเพื่อสนับสนุนในการจัดการเรียน
การสอนทุกกลุ่มสาระฯ
3.2 ครูบรรณารักษ์มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างหลากหลาย
เช่น การเล่านิทาน, การเชิดหุ่น ฯ
3.3 ครูบรรณารักษ์มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง
3.4 ครูบรรณารักษ์มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและมีนิสัยรักการอ่าน
3.5 ครูบรรณารักษ์เข้ารับการอบรม สัมมนาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง
3.6 ครูบรรณารักษ์เป็นสมาชิกสมาคมและหรือชมรมวิชาชีพเกี่ยวกับห้องสมุด
3.7 ครูบรรณารักษ์มีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
เกี่ยวกับกิจกรรมการดาเนินงานห้องสมุด

เกณฑ์การประเมิน
แนวทางการให้คะแนน
* มีลักษณะตามตัวบ่งชี้ ให้ข้อละ 1 คะแนน
แนวทางการประเมิน
*ระดับ 3 ได้6-7 คะแนน
*ระดับ 2 ได้4–5คะแนน
*ระดับ 1 ได้1-3 คะแนน

หลักฐาน/ข้อมูล
เชิงประจักษ์
*แผนปฏิบัติงาน
*แผนพัฒนาห้องสมุด
* แผนการสอน
* การประเมินโครงการ
* รูปภาพกิจกรรมฯ
* สรุปโครงการ
* บันทึกรายงานการประชุม
* หลักฐานอื่นๆเช่น เกียรติบัตร, วุฒิบัตรเป็น
ต้น
* สัมภาษณ์
* สถิติการใช้ห้องสมุด
* คาสั่ง/หนังสือเชิญ
* หนังสือตอบรับ

รวม 49 คูณคะแนนสูงสุดคือ 7 หารคะแนนเต็ม 49= ผลรวมคะแนน= 7

ผลการประเมิน
2

1

49

-

-

3

ผลการประเมิน
2

3
7

7

7
7
7
7

3. ด้านบรรณารักษ์ดี
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 1 =7+ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 2 =7 +ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 3 = 7
นามาหาร 3 = 7
4. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาตรฐานที่ 1 ความหน้าสนใจของเว็บไซต์
ตัวบ่งชี้
1.1 ลักษณะของเว็บไซต์มีความน่าสนใจ
1.2 รูปแบบของเว็บไซต์สามารถค้นหาข้อมูลได้ง่าย
1.3 มีการนาสื่อประเภท หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้เป็นแหล่งเรียนรู้

เกณฑ์การประเมิน
แนวทางการให้คะแนน
* มีลักษณะตามตัวบ่งชี้ ให้ข้อละ 3 คะแนน
แนวทางการประเมิน
* ระดับ 3 ได้ 7 คะแนน
*ระดับ 2 ได้5–6คะแนน
* ระดับ 1 ได้ 4 คะแนน

หลักฐาน/ข้อมูล
เชิงประจักษ์
*บรรยากาศภายนอก
* บรรยากาศภายใน
* แผนปฏิบัติงาน
* แผนพัฒนาห้องสมุด
* รูปภาพการใช้บริการ
* สถิติการใช้บริการ

รวม 15 คูณคะแนนสูงสุดคือ 7 หารคะแนนเต็ม 21= ผลรวมคะแนน= 5
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ผลการประเมิน
2

8

มาตรฐานที่ 2 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ตัวบ่งชี้
2.1 ใช้โปรแกรมสร้างเว็บไซต์ประเภท
.......................................
.............................................................
2.2 นาเสนอด้วยรูปแบบมัลติมีเดีย
2.3 มีการเชื่อมโยงสู่ห้องสมุดอื่นๆหรือฐาน Library

เกณฑ์การประเมิน
แนวทางการให้คะแนน
* มีลักษณะตามตัวบ่งชี้ ให้ข้อละ 3 คะแนน
แนวทางการประเมิน
* ระดับ 3 ได้ 7 คะแนน
*ระดับ 2 ได้5–6คะแนน
* ระดับ 1 ได้ 4 คะแนน

หลักฐาน/ข้อมูล
เชิงประจักษ์
* แผนปฏิบัติงาน
* แผนพัฒนาห้องสมุด
* รูปภาพการใช้บริการ
* สถิติการใช้บริการ

รวม 15 คูณคะแนนสูงสุดคือ 7 หารคะแนนเต็ม 21= ผลรวมคะแนน=5

4. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 1 =5 +ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 2 =5นามาหาร 2 =5
สรุปผลการประเมินห้องสมุดคุณภาพ ณ โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ หมู่ที่ 4 บ้านนราวัลย์ ตาบลลาตาเสา
อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คะแนนรวม......95.16........คะแนน

ภาพที่ 89 แบบประเมินด้านเทคโนโลยี
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ระดับคุณภาพ
ระดับ ดีเด่น (90-100) คะแนน ระดับมาตรฐานสูงสุด หรือแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ หรือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ระดับ ดีมาก (80-89) คะแนน
สูงกว่ามาตรฐานขั้นต่า
ระดับ ดี (70-79) คะแนน
ได้มาตรฐานขั้นต่า
ระดับ พอใช้ (60-69) คะแนน
ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับ ต้องปรับปรุง (ต่ากว่า 60) คะแนน ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ไม่ได้ดาเนินการตามมาตรฐานหรือไม่มี หลักฐานอ้างอิงชัดเจน

ภาพที่ 90 ระดับคะนนแบบประเมินมาตรฐานโรงเรียน

101

102

ภาพที่ 91 ระดับคะนนแบบประเมินมาตรฐานโรงเรียน ระดับคุณภาพ
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ปัญหา
แนวทางแก้ไขปัญหา
ข้อเสนอแนะ
การประเมิน โครงการบริ ห ารจัดการแหล่ งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น แบ่งเป็น 2 ส่ ว นก็เพื่อให้ได้ทราบ
ผลสั ม ฤทธิ์ ในการดาเนิ น งานว่า บรรลุ วั ต ถุป ระสงค์ และเกิด ประโยชน์ต่ อ ชุม ชนท้ องถิ่น สู งสุ ด และเกิ ด ความ
พึงพอใจในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ซึ่งเดิมมีแต่เพียงการสรุปผลความพึงพอใจอย่างเดียว ภายหลังจึงได้
ศึกษาค้นคว้าแบบประเมิ นมาตรฐานห้องสมุดสาหรับโรงเรียนแต่ละระดับเพื่อ นามาเป็นเครื่องมือในการควบคุม
การจัดการแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้ทางโรงเรียนสามารถประเมินได้ว่าสิ่งที่พัฒนานั้นยังต้องพัฒนาด้านใดเพิ่มให้ได้ตาม
มาตรฐาน
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ขั้นตอนที่ 9 การสรุปและจัดทารายงานผลโครงการ
การรายงานการจั ดทาโครงการ เป็นขั้นตอนที่ต้องตระหนักและให้ความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็น
ขั้นตอนที่จะสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องทราบผลการจัดทาโครงการได้ชัดเจน ซึ่งจะเป็น ประโยชน์ต่อผู้สนใจที่สามารถนาผล
โครงการไปใช้ประโยชน์หรือพัฒนาต่อไป โดยทั่วไปจะประกอบด้วย 2 ส่วนคือ
9.1 การวิเคราะห์และสรุปผลการประเมิน
เป็นการประเมินผลจากการร่วมทาโครงการตามแผนการดาเนินงาน ซึ่งจะต้องการทาวิเคราะห์และสรุปผลการจัดทา
โครงการ โดยนาข้อมูลจากรายงานความก้าวหน้าของโครงการมาใช้ประกอบการสรุปผล
9.2 การเขียนรายงาน
หลักการจัดทาโครงการตามแผนการดาเนินงานที่วางไว้จนสาเร็จ หรือได้ผลงานแล้วต้องเขียนรายงาน
การจัดทาโครงการ เพื่อนาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ผู้ควบคุม รายงานการจัดทาโครงงานเป็นหลักฐานที่
สามารถตรวจสอบกระบวนการเรียนและความคิดรวบยอดของผู้จัดทาโครงการนาเสนอประกอบด้วย 3 ส่วน และไม่
ต้องทาเป็นบทเพราะไม่ใช่งานวิจัย เพียงแต่ทาเป็นรูปเล่มรายงาน
9.2.1 ส่วนนา ประกอบด้วย
1. ปกนอก ปกใน ระบุชื่อเรื่อง ผู้จัดทา หน่วยงาน คานา สารบัญ
2. เขียนบทสรุป ผู้บริหารเป็นมาโดยย่อ มีสาระเกี่ยวกับปัญหา เหตุจูงใจที่ทาให้อยากศึกษา
ขั้นตอนการทางาน วิธีการทางาน ทากับใคร ที่ไหน เวลาใด ทาแล้วได้ผลอย่างไร
3. กิตติกรรมประกาศ กล่าวขอบคุณผู้ช่วยเหลือ หรือผู้ที่ให้คาปรึกษาแนะนา (ถ้ามี)
4. สารบัญ บัญชีตาราง บัญชีภาพประกอบ
9.2.2 ส่วนที่เป็นเนื้อหา ประกอบด้วย
1. ที่มาและความสาคัญของปัญหาของโครงการ
2. จุดมุ่งหมาย หรือวัตถุประสงค์
3. โครงการ
4. ขอบเขตของการปฏิบัติงาน
5. สรุปผลการประเมินโครงการ
1) จุดมุ่งหมาย (หรือ วัตถุประสงค์
2) เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
3) วิธีดาเนินการ
4) ผลสรุปจากการวิเคราะห์ข้อมู ล อภิปรายผล นาสรุปผลมาอภิปรายว่าเหตุ ใดจึงได้ผลมา
เช่นนั้น สอดคล้องหรือแตกต่างเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ มีประโยชน์อย่างไร และข้อเสนอแนะ
9.3 การจัดทาภาคผนวก
ภาคผนวกเป็นส่วนหนึ่งของรายงานที่นามาจัดไว้ตอนท้ายของเล่มรายงานโครงการ ส่วนที่นามา
จัดไว้ในภาคผนวกนี้ คือเอกสารที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น คาสั่ง รายชื่อ บันทึกเชิญวิทยากร ปฏิทิน
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ใบสาคัญรับเงิน หรือหนังสือสาคัญๆ ต่างๆ และภาพประกอบโครงการ ภาคผนวกนี้เป็นส่วนที่นามาเสริมเนื้อหาของ
เล่มรายงานโครงการ
ตัวอย่างคาสั่ง

คาสั่งสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่
/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น
*****************************************************
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจะดาเนินโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย ในการส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการห้องสมุดโรงเรียนให้มีความพร้อมในการให้บริการแก่ เยาวชน
ประชาชนในท้องถิ่นเขตพื้นที่โครงการบริการวิชาการตามพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคม ณ. โรงเรียนวัดลาดทราย หมู่
4 บ้านลาดทราย ตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 11,13-14 และ17 -18 (ส่งมอบ 19 และประเมิน 26 )
ธันวาคม 2561 และเพื่อการดาเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยประสบความสาเร็จ มีประสิทธิภาพ สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆในการ ดาเนินโครงการดังนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ
1.1 ผศ.สาโรช
ปุริสังคหะ
ประธาน
1.2 อ.ทัศนี
สุทธิวงศ์
รองประธาน
1.3 ผศ.สุภาพร
ณ หนองคาย
กรรมการ
1.4 ผศ.อธิบ
โพทอง
กรรมการ
1.5 นางสาวพิจิกามาศ
แย้มบู่
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
ให้คาปรึกษา สนับสนุน อานวยการ ติดตามและประสานการดาเนินงานของทุกฝ่ายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบ
ความสาเร็จมีประสิทธิภาพ
2. คณะกรรมการดาเนินงาน
2.1 นางละเอียด
2.2 นางนภารัตน์
2.3 นายอรรถสิทธิ์
2.4 นางสาวเมตตา
2.5 นางสาวนัยนา
2.6 นายจิรทีปต์
2.7 นางศิริพร

รามคุณ
จาเนียร
กิจที่พึ่ง
สังข์ทอง
เพียรคงทอง
น้อยดี
แจ่มจารัส

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
2. 8 นายสายันต์ /………………
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หน้าที่

2.8 นายสายันต์
ชิตถุง
2.9 นายสายชน
คงคะพันธ์
2.10 นายกสิพงษ์
กสิพันธ์
2.11นายธีระ
เอ็งวงษ์ตระกูล
2.12นายอาพล
เกิดชนะ
2.13นายภูวนาท
นาควรรณกิจ
2.14นางศิริรัตน์
โพธิ์ภิรม ย์
2.15นายนิทัศน์
รสโอชา
2.16นางสาวอัจฉริยะณัฐ
จันทร์สิงห์
2.17นางสาวยุธิดา
เข็มปัญญา
2.18นายอนนต์
พงษ์สวัสดิ์
2.19นางสาวอัญชรีพร
เหลืองธรรมชาติ
2.20นางสาวพัชราภรณ์
ต่อดอก
1. ปรับปรุงอาคารสถานที่จดั สภาพแวดล้อมของห้องสมุดโรงเรียน
2. คัดแยกหนังสือตามหมวดหมู่
3. จัดทาเครือ่ งมือช่วยค้นเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์
4. การจัดนิทรรศการส่งเสริมการอ่าน
5. การซ่อมบารุงหนังสือ

3. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
3.1 นางสาวพิจิกามาศ
แย้มบู่
3.2 นางละเอียด
รามคุณ
3.3 นางสาวรสสุคนธ์
คาสอน
3.4 นางพรทิพย์
เดชรอด
3.5 นายนิทัศน์
รสโอชา
3.6 นางนภารัตน์
จาเนียร
หน้าที่ 1. อานวยความสะดวกในการเบิก-จ่ายเงิน
2. จัดทารายการบัญชีรับ-จ่าย ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
3. จัดทาเอกสาร และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
4.1 นางนภารัตน์
จาเนียร
4.2 นางสาวมัทนียา
หามาลัย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธาน
รองประธาน
4. 3 นางละเอียด/………………

ภาพที่ 92 การเขียนคาสั่งแต่งตั้งคณะดาเนินการ
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4.3 นางละเอียด
รามคุณ
4.4 นายนิทัศน์
รสโอชา
หน้าที่ ดาเนินการจัดเตรียมลาดับพิธีการต่างๆตามกาหนดการ

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

5. คณะกรรมการฝ่ายประเมิน
5.1 นางยุพิน
กิจที่พึ่ง
ประธาน
5.2 นางกัลยา
จันทร์โชติ
รองประธาน
5.3 นางสาวรสสุคนธ์
คาสอน
กรรมการ
5.4 นางสาวอัจฉริยะณัฐ
จันทร์สิงห์
กรรมการ
5.5 นางนภารัตน์
จาเนียร
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ 1. จัดทาแบบสอบถามเพื่อประเมินผล
2. สรุปจัดทารายงานการประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
3. จัดทาข้อมูลเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการสารวจประเมินผลตามตัวชี้วัดคุณภาพต่อไป
ขอให้คณะกรรมการตามรายชื่อของแต่ละฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบท้าย เพื่อดาเนินงานโครงการพัฒนาการ
บริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่นให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ของ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สั่ง ณ วันที่

พ.ศ.2561

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ)
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ภาพที่ 92 การเขียนคาสั่งแต่งตั้งคณะดาเนินการ
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ตัวอย่างกาหนดการรายชื่อผู้ดาเนินงาน

วันที
วันที่ 11 ธ.ค.61

วันที่ 13 ธ.ค.61

วันที่ 14 ธ.ค.61

วันที่ 17 ธ.ค.61

กาหนดการ
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น ประจาปี 2562
ณ โรงเรียนวัดลาดทราย หมู่ 4 บ้านลาดทราย ตาบลลาไทร
อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 11,13-14 และ 17 -18 (ส่งมอบ 19 ประเมิน 26 ) ธันวาคม 2561
กิจกรรม
รายชื่อผู้ดาเนินงาน
1. ปรับปรุงอาคารสถานที่
1. นางนภารัตน์ จาเนียร
2. คัดแยกหนังสือตามหมวดหมู่
2. นางละเอียด รามคุณ
3. จัดทาเครื่องมือช่วยค้นเป็นระบบ อิเล็กทรอนิกส์
3. นางสาวเมตตา สังข์ทอง
4. การจัดนิทรรศการส่งเสริมการอ่าน
4. นางสาวนัยนา เพียรคงทอง
5. นางศิริพร
แจ่มจารัส
6. นายสายันต์
ชิตถุง
7. นายจิรทีปต์
น้อยดี
8. นายสายชน
คงคะพันธ์
9. นายกสิพงษ์ กสิพันธ์
10. นายธีระ
เอ็งวงษ์ตระกูล
11. นายอาพล เกิดชนะ
1. ปรับปรุงอาคารสถานที่
1. นางนภารัตน์ จาเนียร
2. จัดอบรมการจัดระบบหมวดหมู่หนังสือ 20 คน
2. นางละเอียด รามคุณ
3. การจัดนิทรรศการส่งเสริมการอ่าน
3. นายอรรถสิทธิ์ กิจที่พึ่ง
4. การจัดทาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
4. นางสาวอัญชรีพร เหลืองธรรมชาติ
5. นางสาวเมตตา สังข์ทอง
6. นางศิริรัตน์
โพธิ์ภิรมย์
7. นายภูวนาถ
นาควรรณกิจ
8 นายสายชน
คงคะพันธ์
9. นายกสิพงษ์ กสิพันธ์
10. นายธีระ
เอ็งวงษ์ตระกูล
11. นายอาพล เกิดชนะ
1. ปรับปรุงอาคารสถานที่
1. อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์
2. จัดระบบหมวดหมู่หนังสือ
2. นางนภารัตน์ จาเนียร
3. จัดทาเครื่องมือช่วยค้นเป็นระบบ อิเล็กทรอนิกส์
3. นางละเอียด รามคุณ
4. การจัดนิทรรศการส่งเสริมการอ่าน
4. นายอรรถสิทธิ์ กิจที่พึ่ง
5. ซ่อมบารุงหนังสือ
5. นายสายันต์
ชิตถุง
6. นายจิรทีปต์ น้อยดี
7. นางสาวยุธิดา
เข็มปัญญา
8. นางสาวนัยนา เพียรคงทอง
9. นางศิริรัตน์
โพธิ์ภิรมย์
10. นายภูวนาถ
นาควรรณกิจ
1. ปรับปรุงอาคารสถานที่
1. นางนภารัตน์ จาเนียร
2. จัดระบบหมวดหมู่หนังสือ
2. นางละเอียด รามคุณ
3. จัดทาเครื่องมือช่วยค้นเป็นระบบ อิเล็กทรอนิกส์
3. นางสาวอัญชรีพร เหลืองธรรมชาติ
4. การจัดนิทรรศการส่งเสริมการอ่าน
4. นางศิริพร
แจ่มจารัส
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5. ซ่อมบารุงหนังสือ

5. นางสาวพัชราภรณ์ ต่อดอก
6. นายนิทัศน์
รสโอชา
7. นายสายันต์
ชิตถุง
8. นางสาวนัยนา เพียรคงทอง
วันที่ 18 ธ.ค.61 1. ปรับปรุงอาคารสถานที่
1. นางนภารัตน์ จาเนียร
2. จัดระบบหมวดหมู่หนังสือ
2. นางละเอียด รามคุณ
3. จัดทาเครื่องมือช่วยค้นเป็นระบบ อิเล็กทรอนิกส์
3. นางสาวเมตตา สังข์ทอง
4. การจัดนิทรรศการส่งเสริมการอ่าน
4. นายอรรถสิทธิ์ กิจที่พึ่ง
5. จัดเตรียมวันส่งมอบห้องสมุดโรงเรียน
5. นางศิริพร
แจ่มจารัส
6. นายสายันต์
ชิตถุง
7. นายจิรทีปต์
น้อยดี
8. นางสาวพัชราภรณ์ ต่อดอก
9. นายนิทัศน์
รสโอชา
10. นางสาวนัยนา เพียรคงทอง
วันที่ 19 ธ.ค.61 1. พิธีส่งมอบห้องสมุดโรงเรียน
1. นางนภารัตน์ จาเนียร
2. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (นางนัยนาและนางสาวเมตตา)
2.นางสาวอัจฉริยะณัฐ จันทร์สิงห์
3. ห้องสมุดสีเขียว (อัจฉริยะณัฐ )
4. นางนัยนา
เพียรคงทอง
4. งานประดิษฐ์ (นางศิริพร)
5. นางศิริพร
แจ่มจารัส
5. การทาสมุดโน้ต (นายจิรทีปต์ น้อยดีและ
นายสา 6. นางสาวเมตตา สังข์ทอง
ยันต์ )
7. นายสายันต์
ชิตถุง
6. ความรู้เรื่องอาเซียน (นางสาวพัชราภรณ์ )
8. นายจิรทีปต์
น้อยดี
9. นางสาวพัชราภรณ์ ต่อดอก
10. นายอรรถสิทธิ์ กิจที่พึ่ง
11. นายอนนต์ พงษ์สวัสดิ์
12. นางละเอียด รามคุณ
วันที่ 26 ธ.ค.61 ประเมินมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน
1. นางนภารัตน์ จาเนียร
2. นางะเอียด
รามคุณ
3. นายอรรถสิทธิ์ กิจที่พึ่ง

ภาพที่ 93 กาหนดการและรายชื่อผู้ดาเนินงาน
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ตัวอย่างบทสรุปผู้บริหาร
บทสรุปผู้บริหาร
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการ
ห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อพัฒนาห้องสมุดพร้อมให้บริการ โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ก ารพัฒนาท้อ งถิ่นของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ราชภัฏ พระนครศรีอ ยุธยา สาหรับ ดาเนินโครงการเกิด จากผลการ
ดาเนินงานการลงสารวจพื้นที่ และมีประเด็นความต้องการในเรื่องความรู้ส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการห้องสมุดและเทคโนโลยี
สารสนเทศในชุมชนให้มีความพร้อมให้บริการแก่ เยาวชน ประชาชน ชุมชนและท้องถิ่นสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึง
ได้พิจ ารณาห้อ งสมุด โรงเรีย นวัดลาดทราย หมู่ 4 บ้ า นลาดทราย ตาบลลาไทร อ าเภอวังน้อ ย จั งหวัดพระนครศรีอ ยุธ ยาเข้ าร่ว ม
โครงการฯ โดยเข้าดาเนินงานระหว่างวันที่ 11,13-14 และ 17 -18ธันวาคม 2561 และ (ทาการส่งมอบวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ทาการ
ประเมินวันที่ 26 ธันวาคม 2561) รวมระยะเวลาทั้งสิ้นจานวน 7 วัน
โรงเรียนวัดลาดทราย เป็นโรงเรียนกลางเปิดการเรียนการสอนชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6มีข้าราชการครู
จานวน 13 คน และนักเรียนจานวนโดยประมาณทั้งสิ้น 316 คน ผู้อานวยการโรงเรียน ผอ.สุวิมล เปลื้องกระโทก
ห้องสมุดโรงเรียนวัดลาดทราย ตั้งอยู่เป็นอาคารเอกเทศมีขนาดพื้นที่ 3 ห้องเรียน มีชั้นหนังสือจานวน 11 ชั้นแต่ยัง
ไม่มีการจัดการเหมาะสม หนังสือโดยประมาณจานวน 1,500 เล่ม โต๊ะอ่านหนังสือ (เดิมยังไม่มี) เครื่องคอมพิวเตอร์จานวน 7 เครื่อง
หนังสือที่ให้บริการยังไม่จัดหมวดหมู่ ไม่มีระบบช่วยสืบค้น จานวนหนังสือและมุมบริการสภาพบรรยากาศยังไม่ได้เกณฑ์มาตรฐาน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดาเนินการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดร่วมกับผู้บริหาร ครู และนักเรียน
โรงเรียนวัดลาดทรายทางด้านอาคารสถานที่ การจัดระบบหมวดหมู่หนังสือ การจัดทาเครื่องมือช่วยค้นเป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
การสาธิตการจั ดกิจ กรรมส่งเสริมการอ่ าน การทา E-book และมอบหนังสือจานวน 111 รายการ รวมทั้งการติดตั้งทางด้าน IT
ในอาคารห้องสมุด
ด้านอาคารสถานที่ได้พัฒนาจัดแยกมุมได้แก่ มุมหนังสือสารานุกรม มุมราชวงศ์ มุมเยาวชน และมุมหนังสือทั่วไปที่ได้
จัดหมวดหมู่ห นังสือ ด้ว ยระบบทศนิยมดิว อี้ การรณรงค์เรื่อ งห้ อ งสมุดสีเขี ย วแนะนาการทางานประดิษ ฐ์ DIY จากของเหลือ ใช้
การทาอาหารเพื่อเพิ่มทักษะด้านอาชีพ และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการฝึกเล่านิทาน
โครงการเสร็จสิ้นและทาพิธีส่งมอบ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 โดยผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ เป็นประธานในพิธีส่งมอบ
สรุปผลการประเมินโครงการจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนครู และผู้ปกครอง จานวน 50 ฉบับ ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักเรียน (ร้อยละ 85.5) รองลงมาเป็นครู และผู้ปกครอง ตามลาดับพบว่า มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ ใน
ระดับมาก (ร้อยละ 3.75โดยความพึงพอใจโครงการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น มีความเหมาะสมและเป็น
ประโยชน์ต่อสถานศึกษาในท้องถิ่น (ร้อยละ 4.72) รองลงมาได้แก่โครงการนี้ก่อให้เกิดประโยชน์และมีความพึ่งพอใจในภาพรวม ต่อ
นักเรียน ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง(ร้อยละ 3.78) กิ จกรรมและวิธีการช่วยพัฒนาผู้เรียน (ร้อยละ 4.60) กิจกรรมตามโครงการนี้
ช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน (ร้อยละ 4.54) แนวทางการจัดกิจกรรมในโครงการพัฒนาการ
บริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีนิสั ยรักการอ่าน การเขียน ส่งเสริมการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รัก
การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (ร้อยละ 4.50) บุคลากรที่ดาเนินงานตามโครงการฯ มีความรู้และทักษะในการ (ร้อยละ
4.44) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีความเหมาะสม (ร้อยละ 4.38) และโครงการนี้ได้ดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ด้านการบริหารจัดการ
ห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาห้องสมุดพร้อมให้บริการส่งเสริมการอ่าน (ร้อยละ 4.32) ตามลาดับ
ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามความต้องการให้ฝึกงานประดิษฐ์เพิ่มเพราะนาไปใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ได้
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานโครงการต่อไป ควรให้ความรู้แก่ ครู นักเรียน เกี่ยวกับมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนก่อน
ลงพื้นที่พัฒนาห้องสมุดและเสนอแนะให้ห้องสมุดโรงเรียนเป็นสนับสนุนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนในท้องถิ่นต่อไป
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ปัญหา
แนวทางแก้ไขปัญหา
ข้อเสนอแนะ
การจัดทาสรุปรายงานเป็นงานที่ต้องรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมภาพถ่ายเพื่อประกอบการ
จัดทารายงาน และเรียบเรียงเนื้อหาตามกระบวนการที่ได้ดาเนินงานตั้งแต่ต้นจนเสร็จโครงการ เครื่องมือในการ
จัดเก็บข้อมูล ต้องแบ่งภาระหน้าที่ให้มีผู้รับผิดชอบเฉพาะ เนื่องจากเมื่อลงพื้นที่ทางานผู้รับผิดชอบโครงการจะ
ไม่มีเวลาเก็บข้อมูลรายละเอียดต่างๆขณะปฏิบัติงาน ผู้ที่ได้รับมอบหมายจะมีหน้าที่ ดังนี้
1. ผู้จัดทางบประมาณ หน้าที่ ทาใบเสนอราคา ใบจัดซื้อจัดจ้าง ใบรับของ เป็นต้น ซึ่งเป็นเอกสาร
ประกอบรายงาน
2. ผู้ รับ ผิ ดชอบโครงการ หน้าที่ จัดทาโครงการ กาหนดการ คาสั่ ง บันทึกข้อความ เอกสาร
เชิญวิทยากร (ถ้ามี) เป็น ซึ่งเป็นเอกสารประกอบรายงาน
3. ผู้รับผิดชอบการประเมิน หน้าที่ จัดทาแบบประเมิน การวิเคราะห์ประมวลการประเมิน และ
ส่งผลให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ นาไปสรุปในเล่มรายงาน
4. ผู้รับผิดชอบการบันทึกภาพ หน้าที่เก็บภาพถ่ายขณะปฏิบัติงาน เพื่อนามาประกอบการทา
รายงาน

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ – สกุล

นางนภารัตน์ จาเนียร

วัน เดือน ปีเกิด

12 มิถุนายน 2509

สถานที่เกิด

พระนครศรีอยุธยา

ที่อยู่ปัจจุบัน

เลขที่ 96/131 หมู่ที่ 2 ตาบลประตูชัย อาเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000 โทรศัพท์ 095 – 7752414

ประวัติการศึกษา

2552 : ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สารสนเทศศาสตร์
วิชาเอก สารสนเทศศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2558 : ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สารสนเทศศาสตร์
สาขาวิชา ศิลปศาสตร์ แขนงวิชา สารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ตาแหน่งหน้าที่ทางานปัจจุบัน บรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการ งานวิทยวิชาการ
สถานที่ทางานปัจจุบัน

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 96 หมู่.2 ถนนปรีดีพนมยงค์
ตาบลประตูชัย อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13000

