
ชื่อกิจกรรม :  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การคัดแยกขยะ 

           วันทีด่ าเนนิโครงการ : 25 กนัยายน 2561 

               สถานทีด่ าเนนิโครงการ : ณ โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูม ิ

โครงการส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วันท่ี 17 – 21 และ 24 - 25 กันยายน 2561  

ณ  โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ หมู่ท่ี 4 บ้านนราวัลย์ ต าบลล าตาเสา  
อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
1. ชื่อโครงการ : ส่งเสรมิพัฒนาการบริหารจัดการห้องสมดุและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ  5 ปี และ 4 ปี เพื่อให้เป็นไปตามโครงการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ินของมหาวิทยาลัย และจากผลการด าเนินงานการลงพื้นที่ส ารวจปัญหาและความ
ต้องการของชุมชน   ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทองอย่างมีส่วนร่วมของสถาบันวิจัยและพัฒนานั้น  
ชุมชนท้องถ่ินมีความต้องการพัฒนาชุมชน คือ พัฒนาเศรษฐกิจท้องถ่ิน พัฒนาสังคมท้องถ่ิน พัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
พัฒนาการศึกษาท้องถ่ิน ซึ่งมีประเด็นความต้องการในเรื่องความรู้และส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการห้องสมุดและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในชุมชนให้มีความพร้อมในให้บริการแก่ เยาวชน ประชาชน ชุมชนและท้องถ่ิน ทั้งนี้ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีศักยภาพในการใหค้วามรู้       และส่งเสริมพัฒนาห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แก่ชุมชนและท้องถ่ิน เพื่อเป็นการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถ่ินและประเทศชาติต่อไป       
 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพื่อให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2. เพื่อพัฒนาห้องสมุดพร้อมให้บริการ 
  
4.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ             
 1. ห้องสมุดโรงเรียนพร้อมที่จะเป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
 2. ครู นักเรียนและผู้ปกครองได้ใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายส าหรับการเรี ยนการสอน และการ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถบริหารจัดการห้องสมุดโรงเรียนได้ 



 4. มีผู้ช่วยบรรณารักษ์หรือยุวบรรณารักษ์ห้องสมุดในโรงเรียน 
 5. มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดโรงเรียนใน
ท้องถ่ิน 
 
5.  กลุ่มเป้าหมาย 
 ห้องสมุดโรงเรียนวังน้ อยวิทยาภูมิ  หมู่ที่  4 บ้ านนราวัลย์ ต าบลล าตาเสา  อ าเภอวังน้ อ   จั งห วัด
พระนครศรีอยุธยา 
 
6.  ระยะเวลา 7 วันท าการ 
 วันที่ 17 – 21 และ 24 - 25 กันยายน 2561 
 
7.  สถานท่ี 
 ณ  โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ หมู่ที่ 4 บ้านนราวัลย์ ต าบลล าตาเสา อ าเภอวังน้อย   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
8.  การด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
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1. วางแผนด าเนินการ             
2. เขียนโครงการ เพื่อน าเสนอขอ
อนุมัติโครงการ 

            

3. ก าหนดวันที่จัดโครงการ และ
รูปแบบของกิจกรรม 

            

4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
เพื่อก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 

            

5. ประชุมทีมงานเพื่อจัดเตรียมงาน
และขั้นตอนการด าเนินงาน 

            

6. ประชาสัมพันธ์โครงการ             
7. จัดเตรียม/รวบรวม/จัดหา
สถานที่และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ใน
การจัดกิจกรรม 

            

8. ประสานงานกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

            

9. ด าเนินการจัดกิจกรรม             
10. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน             



 
9.  งบประมาณ 

หมวดงบรายจ่าย งบประมาณ (บาท) 

งบด าเนินงาน : ระยะเวลา 7 วัน  

• ค่าใช้สอย : 8,680 บาท  

- ค่าเบีย้เลีย้ง                       7 คร้ังๆละ 240 บาท 1,680 บาท 

- ค่าน้ ามันรถ                       7 คร้ังๆละ 500 บาท 3,500 บาท 

- ค่าบ ารุงรักษารถยนต ์           7 คร้ังๆละ 500 บาท 3,500 บาท 

• ค่าวัสดุ : 30,820 บาท  

- วัสดุส าหรับจัดงานด้านห้องสมุด 1 คร้ัง 15,020 บาท 

 -     วัสดสุ าหรับจดังานด้าน IT        1 คร้ัง 15,000 บาท 

- ค่าป้ายจ านวน 1 ปา้ย     800 บาท 

รวมทั้งสิ้น 39,500 บาท 

 
10. กิจกรรมท่ีส าคัญของโครงการ 

หัวข้อ วัตถุประสงค์ กิจกรรม 
1. การปรับปรุงระบบห้องสมุด เพื่อพัฒนาห้องสมุดให้พร้อมบริการ 1. ปรับปรุงอาคารสถานที่ 

2. จัดระบบหมวดหมู่หนังสือ 
3. จัดท าเครื่องมือช่วยค้นเป็นระบบ     
อิเล็กทรอนิกส์ 
4. การจัดนิทรรศการส่งเสริมการอ่าน 

2. สาธิต/ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ครูและนักเรียนสามารถน า
ความรู้ไปใช้งานได้ 

1. สาธิตการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
2. สาธิตการซ่อมบ ารุงรักษาหนังสือ 

3.  การประเมินห้องสมุดตาม
มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน 

เพื่อ ติดตามความก้าวหน้าในการ 
ด าเนินงานห้องสมุด 

ตรวจสอบโดยใช้แบบประเมินมาตรฐาน

ห้องสมุดโรงเรียน ภายหลังจากการ

ได้รับการพัฒนาปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 



11.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. การประเมินผลโครงการ 
 1)  ประเมินโดยภาพรวมมาตรฐานของห้องสมุดโรงเรียน 
 2)  ประเมินความพงึพอใจ 
 
13. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ผู้อ านวยการฯ และบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (นางนภารัตน์ พุ่มพฤกษ์ และนาง
ละเอียดรามคุณ ผูป้ระสานงาน) 
                    
                        
                                                            ผู้เขียนโครงการ 
                              (นางนภารัตน์  จ าเนียร) 
                                     บรรณารักษ์ 
                           

 
 
 

                        ลงช่ือ   ทัศนี             ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์) 

                 รองผู้อ านวยการส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                      วันที่................…………..…………… 
 
 
           ลงช่ือ              ผู้อนุมัติโครงการ 

                                          (อาจารย์สาโรช  ปุรสิังคหะ) 
                                                         ผู้อ านวยการส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

เชิงปริมาณ : 

1. ห้องสมุดโรงเรียนพร้อมให้บริการด้านอาคารสถานที่ มีระบบจัดหมวดหมู่ มีเครื่องมือช่วยค้นเป็นระบบ

อิเล็กทรอนิกส์.  

2. มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  

3. มีหนังสือและวัสดุการศึกษาส าหรับบริการการอ่าน  

เชิงคุณภาพ : 

1. ครู นักเรียน และผู้ปกครอง มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

2. ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถน าความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  

เชิงเวลา : 

โครงการแล้วเสร็จภายใน 7 วันท าการ 



               วันที่................…………..………… 

ภาพประกอบ 

 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



ผลประเมินความพึงพอใจ  
โครงการส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วันท่ี 17-21 และ 24-25 กันยายน พ.ศ.2561 
ณ โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ จ.พระนครศรีอยุธยา 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดท าแบบส ารวจความ
พึงพอใจของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการห้องสมุดและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 17-21 และ 24-25 กันยายน พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ หมู่ 4 บ้านนรารักษ์ 
ต.ล าตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยท าการแจกแบบสอบถาม จ านวน 50 ชุด และน ามาวิเคราะห์สามารถ
สรุปได้ดังนี้ 
ข้อมูลเบ้ืองต้นเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตาราง 1 แสดงจ านวนร้อยละสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
   นักเรียน 
   ครู  

49 
1 

98.0 
2.0 

รวม 50 100.0 
 

 ตาราง 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักเรียน จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 98.0  
 

ตอนท่ี 2 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการห้องสมุดและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
 

ตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ยส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับคะแนนความพึงพอใจ 
  

ข้อค าถาม  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
ด้านสภาพแวดล้อม 
1. โครงการส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการห้องสมุดและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีความเหมาะสมและมปีระโยชน์ต่อสถานศึกษา 

4.72 .497 มากที่สุด 
 

2. โครงการนี้ได้ก าหนดวัตถุประสงค์สนบัสนุนในการพฒันาผู้เรียน 
ให้มีนิสัยรักการอ่าน และมีทักษะในการแสวงหาความรูจ้ากสื่อและแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ ด้วยตนเอง และเรียนรูร้่วมกบัผู้อื่น 

4.32 .713 มาก 

ด้านปัจจัยอ่ืนๆ 
3. บุคลากรที่ด าเนินงานตามโครงการ มีความรู้และทกัษะใน 
การด าเนินงาน 

4.44 .705 มาก 
 

4. ระยะเวลาการด าเนินงานตามโครงการ มีความเหมาะสม 4.20 .728 มาก 



ข้อค าถาม  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
5. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร มีความเหมาะสม 
 

4.38 .667 มาก 

ด้านกระบวนการ 
6. กิจกรรมและวิธีการตามโครงการ ช่วยพัฒนาผูเ้รียนให้มีนสิัยรักการ
อ่าน การเขียน มีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพฒันา
ตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 
4.50 

 

 

 
.735 

 
 

 

 
มากที่สุด 

 

7. กิจกรรมตามโครงการนี้ ช่วยส่งเสริมการมสี่วนร่วมระหว่างนักเรียน 
ครู ผู้ปกครอง และชุมชน 

4.54 .613 มากที่สุด 

ด้านผลผลิต 
8. โครงการนีเ้กิดประโยชน์ต่อนกัเรียน ครู และผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง 

 
4.60 

 
.670 

 
มากที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.46 .329 มาก 
  

 จากตาราง 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาการการ
บริหารจัดการห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับมาก (  = 4.46) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถาม  ความพึงพอใจเรียงจากค่าเฉลี่ย
มากไปหาน้อยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ ดังนี้  
 1. โครงการส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเหมาะสมและมี
ประโยชน์ต่อสถานศึกษา 
 2. โครงการนี้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 3. กิจกรรมตามโครงการนี้ ช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน 
 4. กิจกรรมและวิธีการตามโครงการ นิสัยรักการอ่านพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 5. บุคลากรที่ด าเนินงานตามโครงการ มีความรู้และทกัษะในการด าเนินงาน 
 6. งบประมาณที่ได้รบัจัดสรร มีความเหมาะสม 
 7. โครงการนี้ได้ก าหนดวัตถุประสงค์สนับสนุนในการพัฒนาผู้เรียนให้มีนสิัยรักการอ่าน 
 8. ระยะเวลาการด าเนินงานตามโครงการ มีความเหมาะสม 

ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 1. หน้าจะมกีิจกรรมมากกว่าน้ี เช่น การจัดหนงัสือ  
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ชื่อกิจกรรม :  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

           วันทีด่ าเนนิโครงการ : 19 ธันวาคม 2561 

                สถานทีด่ าเนนิโครงการ : ณ โรงเรียนวัดลาดทราย  

โครงการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น     
วันท่ี 11,13-14 และ 17 -18 (ส่งมอบ 19 ประเมิน 26 ) ธันวาคม 2561 

ณ  โรงเรียนวัดลาดทราย หมู่ 4 บ้านลาดทราย ต าบลล าไทร 
อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 
1. ชื่อโครงการ : การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเพ่ือการศึกษาในท้องถิ่น 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ  5 ปี และ 4 ปี เพื่อให้เป็นไปตามโครงการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ินของมหาวิทยาลัย และจากผลการด าเนินงานการลงพื้นที่ส ารวจปัญหาและความ

ต้องการของชุมชน   ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทองอย่างมีส่วนร่วมของสถาบันวิจัยและพัฒนานั้น  

ชุมชนท้องถ่ินมีความต้องการพัฒนาชุมชน คือ พัฒนาเศรษฐกิจท้องถ่ิน พัฒนาสังคมท้องถ่ิน พัฒนาสิ่งแวดล้อมและ

พัฒนาการศึกษาท้องถ่ิน ซึ่งมีประเด็นความต้องการในเรื่องความรู้และส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการห้องสมุดและ

เทคโนโลยีสารสนเทศในชุมชนให้มีความพร้อมในให้บริการแก่ เยาวชน ประชาชน ชุมชนและท้องถ่ิน ทั้งนี้ส านักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีศักยภาพในการใหค้วามรู้       และส่งเสริมพัฒนาห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แก่ชุมชนและท้องถ่ิน เพื่อเป็นการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถ่ินและประเทศชาติต่อไป       

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 3.1 เพื่อให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3.2 เพื่อพัฒนาห้องสมุดพร้อมให้บริการ 
 
4.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ             
 4.1 ห้องสมุดโรงเรียนพร้อมที่จะเป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
 4.2 ครู นักเรียนและผู้ปกครองได้ใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายส าหรับการเรียนการสอน และการ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 



 4.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถบริหารจัดการห้องสมุดโรงเรียนได้ 
 4.4 มีผู้ช่วยบรรณารักษ์หรือยุวบรรณารักษ์ห้องสมุดในโรงเรียน 
 4.5 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดโรงเรียนใน
ท้องถ่ิน 
 
5.  กลุ่มเป้าหมาย 
 ห้องสมุดโรงเรียนวัดลาดทราย หมู่ 4 บ้านลาดทราย ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 
6.  ระยะเวลา 7 วันท าการ 
 วันที่ ไตรมาส 1 (ต.ค.61-ธ.ค.62) 
 
7.  สถานท่ี 
 ณ  โรงเรียนวัดลาดทราย หมู่ 4 บ้านลาดทราย ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 
8.  การด าเนินงาน 
 

  1) วางแผนประสานงานส ารวจห้องสมุดเดิมทางด้านภูมิทัศน์ของห้องสมุด  จ านวนหนังสือ ระบบที่ใช้
ในการจัดเก็บ เพื่อวางแผนสิ่งที่ต้องพัฒนาปรับปรุง  
  2) เขียนโครงการ เพื่อน าเสนอขออนุมัติโครงการ เตรียมเอกสารที่ส าคัญ ใบเสนอราคาวัสดุ เอกสาร
จองรถยนต์ที่ต้องเดินทาง  
  3) ก าหนดวันที่ในการด าเนินจัดโครง และรูปแบบของกิจกรรมที่เหมาะสมตามสภาพของสถานศึกษา  

 
 

กิจกรรม/ข้ันตอน 
 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. วางแผนด าเนนิการ             
2. เขียนโครงการ เพื่อน าเสนอขออนุมัติโครงการ             
3. ก าหนดวันที่จัดโครงการ และรูปแบบของ
กิจกรรม 

            

4. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการเพื่อก าหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

            

5. ประชมุทีมงานเพื่อจัดเตรยีมงานและขั้นตอน
การด าเนินงาน 

            

6. ประชาสมัพันธโ์ครงการ             
7. จัดเตรียม/รวบรวม/จัดหาสถานที่และอุปกรณ์
ต่างๆที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 

            

8. ประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง             
9. ด าเนินการจัดกิจกรรม             
10. สรุปรายงานผลการด าเนนิงาน             



  4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเพื่อก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ  หนังสือค าสั่งผู้ลงพื้นที่
ปฏิบัติงาน   
  5) ประชุมทีมงานเพื่อจัดเตรียมงานและข้ันตอนการด าเนินงานรายช่ือของผู้ปฏิบัติโดยระบุวันที่ และ
ภาระงานของบุคลากร  
  6) ประชาสัมพันธ์โครงการรายงานความหน้าของการด าเนินงาน ระยะเวลา ภารกิจ  
  7) จัดเตรียม/รวบรวม/จัดหาสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม กิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ 
  8) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการร่วมมือการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ครู  นักเรียน 
เจ้าหน้าที่ ผู้น าชุมชน และผู้บริหาร  
  9) ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุดให้บรรลุตามเป้าหมาย การคัดแยกหนังสือ           การจัด
หมวดหมู่ การจัดเรียงหนังสือ การจัดสภาพแวดล้อมมุมแหล่งเรียนรู้ มุมเยาวชน มุมคู่มือครู มุมอาเซียนให้ได้ตาม
มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน และระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (ควรบันทึกภาพกิจกรรม โครงการ)  
  10) สรุปรายงานผลการด าเนินงาน รวบรวมจัดท าเล่มรายงาน จ านวน 2 เล่ม พร้อมบันทึกโครงการลง
แผ่น CD จ านวน 2 แผ่น 
 
9.  งบประมาณ 
 งบประมาณ 40,000  บาท 
 • ค่าใช้สอย : 8,680 บาท 
  - ค่าเบี้ยเลี้ยง  7 ครั้งๆละ 240 บาท =1,680  บาท 
   - ค่าน้ ามันรถ  7ครั้งๆละ 500 บาท =3,500  บาท 
  - ค่าบ ารุงรักษารถยนต์ 7 ครั้งๆละ 500บาท=3,500  บาท 
 • ค่าวัสดุ : 31,320 บาท 
  - วัสดุส าหรบัจัดงานด้านห้องสมุด 1 ครั้ง =15,520 บาท 
  - วัสดุส าหรบัจัดงานด้าน IT   1 ครั้ง =15,000 บาท 
  - ค่าป้ายจ านวน 1 ป้าย   =800   บาท 
     รวม  =40,000   บาท 
 
10. กิจกรรมท่ีส าคัญของโครงการ 

หัวข้อ วัตถุประสงค์ กิจกรรม 
1. การปรับปรุงห้องสมุดให้เป็น
ระบบ 

เพื่อจัดเตรียมห้องสมุดให้พร้อม
บริการ 

1. ปรับปรุงอาคารสถานที่ 
2. จัดระบบหมวดหมู่หนังสือ 
3. จัดท าเครื่องมือช่วยค้นเป็นระบบ     
อิเล็กทรอนิกส์ 
4. การจัดนิทรรศการส่งเสริมการอ่าน 

2. สาธิต/ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ครูและนักเรียนสามารถน า 1. สาธิตการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 



ความรู้ไปใช้งานได้ 2. สาธิตการซ่อมบ ารุงรักษาหนังสือ 
3.  การประเมินห้องสมุดตาม
มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน 

เพื่อ ติดตามความก้าวหน้าในการ 
ด าเนินงานห้องสมุด 

ตรวจสอบโดยใช้แบบประเมินมาตรฐาน

ห้องสมุดโรงเรียน ภายหลังจากการ

ได้รับการพัฒนาปรับปรุง 

 
11.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ผู้อ านวยการฯ และบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (นางนภารัตน์ จ าเนียร และนาง
ละเอียดรามคุณ ผูป้ระสานงาน) 
                                           ผู้เขียนโครงการ 
                              (นางนภารัตน์  จ าเนียร) 
                                     บรรณารักษ์ 
                          วันที่................…………..…………… 

 
 
 

                        ลงช่ือ  ทัศนี             ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์) 

                 รองผู้อ านวยการส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                      วันที่................…………..…………… 
 
 
 
           ลงช่ือ                         ผู้อนุมัติโครงการ 

                                          (ผู้ช่วยศาสตราจารยส์าโรช  ปุริสังคหะ) 
                                                          ผู้อ านวยการส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

เชิงปริมาณ : 

1. ห้องสมุดโรงเรียนพร้อมให้บริการด้านอาคารสถานที่ มีระบบจัดหมวดหมู่ มีเครื่องมือช่วยค้นเป็นระบบ

อิเล็กทรอนิกส์. มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  

2. มีหนังสือและวัสดุการศึกษาส าหรับบริการการอ่าน ไม่น้อยกว่า 100 รายการ 

เชิงคุณภาพ : 

1. ครู นักเรียน และผู้ปกครอง มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

2. ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถน าความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  

เชิงเวลา : 

โครงการแล้วเสร็จภายใน 7 วันท าการ 



               วันที่................…………..………… 
 

ภาพประกอบ 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผลประเมินความพึงพอใจ  
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น 

วันท่ี 11,13-14 และ 17 -18 (ส่งมอบ 19 ประเมิน 26 ) ธันวาคม 2561  
ณ  โรงเรียนวัดลาดทราย หมู่ 4 บ้านลาดทราย ต าบลล าไทร  อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา            

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดท าแบบส ารวจความ
พึงพอใจของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชน
ท้องถ่ินวันที่ 11,13-14 และ 17 -18 (ส่งมอบ 19 ประเมิน 26 ) ธันวาคม 2561 ณ  โรงเรียนวัดลาดทราย หมู่ 4 บ้าน
ลาดทราย ต าบลล าไทร  อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา           โดยท าการแจกแบบสอบถาม จ านวน 50 ชุด 
และน ามาวิเคราะห์สามารถสรุปได้ดังนี้ 
ข้อมูลเบ้ืองต้นเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตาราง 1 แสดงจ านวนร้อยละสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
   นักเรียน 
   ครู  

45 
5 

97.5 
2.5 

รวม 50 100.0 
 

 ตาราง 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักเรียน จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 98.0  
 

ตอนท่ี 2 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการห้องสมุดและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
 

ตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ยส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับคะแนนความพึงพอใจ 
  

ข้อค าถาม  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
ด้านสภาพแวดล้อม 
1. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถ่ิน     
มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในท้องถ่ิน 

4.72 .497 มากที่สุด 
 

2. โครงการนี้ได้ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ด้านการบริหารจัดการ
ห้องสมุดและเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่พัฒนาห้องสมุดพร้อมให้บริการ
ส่งเสริมการอ่าน 

4.32 .713 มาก 

ด้านปัจจัยอ่ืนๆ 
3. บุคลากรที่ด าเนินงานตามโครงการฯ  มีความรู้และทักษะในการ

4.44 .705 มาก 
 



ข้อค าถาม  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
จัดการห้องสมุดโรงเรียน และกิจกรรมส่งเสริมนสิัยรกัการอ่าน 
4. ระยะเวลาการด าเนินงานตามโครงการ มีความเหมาะสม 4.20 .728 มาก 
5. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร มีความเหมาะสม 4.38 .667 มาก 
ด้านกระบวนการ 
6. แนวทางการจัดกจิกรรมในโครงการพฒันาการบริหารจัดการแหล่ง
เรียนรู้ชุมชนท้องถ่ิน ช่วยพัฒนาผูเ้รียนให้มีนสิัยรักการอ่าน การเขียน  
ส่งเสริมการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพฒันาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

 
4.50 

 

 

 
.735 

 
 

 

 
มากที่สุด 

 

7. กิจกรรมตามโครงการนี้ ช่วยส่งเสริมการมสี่วนร่วมระหว่างนักเรียน  
ครู  ผู้ปกครอง  และชุมชน 

4.54 .613 มากที่สุด 

ด้านผลผลิต 
8. โครงการนีก้่อใหเ้กิดประโยชน์และมีความพึ่งพอใจในภาพรวม               
ต่อนักเรียน  ครู  และผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง 

 
4.60 

 
.670 

 
มากที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.46 .329 มาก 
  

 จากตาราง 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาการการ
บริหารจัดการห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับมาก (  = 4.46)  
 
ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 มีความต้องการให้ฝกึงานประดิษฐเ์พิ่มเพราะน าไปใช้เวลาใหเ้กิดประโยชน์ได้ 
 
 

  
 

 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLz1gN6em8cCFVEFjgod8VgKrg&url=http://www.watpon.com/Elearning/stat8.htm&ei=VOHGVbz7ENGKuATxsanwCg&bvm=bv.99804247,d.c2E&psig=AFQjCNHcHXujHRXa2SSGE225wrFjDUtOFw&ust=1439183564077786


ชื่อกิจกรรม :  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

           วันที่ด าเนินโครงการ : 28 สิงหาคม 2562 

                สถานที่ด าเนนิโครงการ : ณ โรงเรียนวัดประดู ่

ภาพประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



ชื่อกิจกรรม :  กิจกรรมประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือ (DIY) 

           วันทีด่ ำเนนิโครงกำร : 23 มีนำคม 2562 

       สถำนที่ด ำเนินโครงกำร : ณ โรงเรียนวัดปรำสำททอง  

 
 
 

 



 

 

 

ผลที่ได้รบั 

            นักเรียนสามารถน าวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นสิ่งของท่ีสามารถใช้งานได้จริง ลดต้นทุนการผลิต 

และเป็นเศษวัสดุท่ีสามารถย่อยสลายได้ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  

 



ชื่อกิจกรรม :  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

           วันที่ด าเนินโครงการ : 10 สิงหาคม 2563 

                สถานที่ด าเนนิโครงการ : ณ โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) 
 

ภาพประกอบ 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


