รายงานผลการดําเนินโครงการ
โครงการเตรียมความพรอมสําหรับรองรับการตรวจรับประเมินหองสมุดสีเขียว ประจําป 2562
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดเขารวมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือการ
พัฒนาเครือขายหองสมุดสีเขียว เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 และเริ่มดําเนินกิจกรรมรวมกับเครือขายหองสมุด
สีเขียว โดยมีหนวยงานที่เปนภาคีเครือขายความรวมมือทางวิชาการทั้งหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา หนวยงาน
ในสังกัด กองตางๆ จํานวน 51 หนวยงานภายใตขอบเขตความรวมมือประการหนึ่ง คือ หนวยงานตางๆ จะ
รวมมือกันสงเสริมกิจกรรมหลักๆในการพัฒนาการใหบริการ การแลกเปลี่ยนสารสนเทศ การดําเนินกิจกรรม
สงเสริมการเรียนรูดานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการบริหารจัดการ
หองสมุดสีเขียว เพื่อเสริมสรางบทบาทของหองสมุดในฐานะที่เปนหนวยงานบริการความรูขององคกร และเปน
แหลงเรี ยนรูของชุมชนในดานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมีเปาหมายในการขอรับรองมาตรฐานหองสมุดสีเขียวในป พ.ศ. 2562
ดังนั้น เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหกับบุคลากร จึงไดจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการเกี่ยวกับการทบทวน
วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรหองสมุดสีเขียว การจัดทําแผนพัฒนาหองสมุดสีเขียว และแนวปฏิบัติหอง
สมุ ด สี เ ขี ย วเพื่ อ การอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานและสิ่ ง แวดล อ มของสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเพื่อใหบุคลากรไดรับความรู และมีความเขาใจเกี่ยวกับเกณฑมาตรฐานของการ
ประเมินหองสมุดสีเขียวและดําเนินกิจกรรมตามเกณฑการประเมินหองสมุดสีเขียว และพรอมรองรับการตรวจ
รับประเมินหองสมุดสีเขียว ประจําป 2562 ตอไป
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจเกณฑมาตรฐานของการประเมินหองสมุดสีเขียว
2. เพื่อใหบุคลากรและผูรับผิดชอบดําเนินกิจกรรมใหสอดรับกับตามเกณฑการประเมินหองสมุดสี
เขียว ของสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย
3. งบประมาณ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ใชเงินงบประมาณ ประเภท
งบแผ น ดิ นประจํ าป งบประมาณ 2562 กิ จ กรรมGreen library: เพื่อการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ผลผลิตโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่น รายละเอียดดังนี้
คาใชสอย
คาอาหารกลางวัน
22คน × 2 มื้อ × 60 บ.
2,640 บาท
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
22คน × 4 มื้อ × 35 บ.
3,080 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น

5,720 บาท

4. กลุมเปาหมาย
ผูบริการและบุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จํานวน 22 คน
5. ระยะเวลาดําเนินโครงการและสถานที่
วันที่ 7-8 มีนาคม 2562 ณ หองประชุม ชั้น 7 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
6. ขั้นตอนการดําเนินการ
ขั้นวางแผน
1. ประชุมวางแผนเพื่อกําหนดระยะเวลา และสถานที่การจัดโครงการ
2. เขียนโครงการ กําหนดการ ขออนุญาตดําเนินโครงการ
4. แจงกําหนดการใหบุคลากรทราบ
ขั้นดําเนินการ
1. เตรียมเอกสาร หัวขอที่ใชในการอบรม
2.เตรียมเอกสารเบิก-จายโครงการ
3. ผูรับผิดชอบดําเนินการดําเนินกิจกรรมตามเกณฑการประเมินหองสมุดสีเขียว
ขั้นประเมินผลการดําเนินโครงการ
สรุปผลการดําเนินโครงการ
7. ประโยชนที่ไดรับ
บุคลากรไดรับความรู และมีความเขาใจเกี่ยวกับเกณฑมาตรฐานของการประเมินหองสมุดสีเขียวและ
ดําเนินกิจกรรมตามเกณฑการประเมินหองสมุดสีเขียวเพื่อพรอมสําหรับรองรับการตรวจรับประเมินหองสมุดสี
เขียว
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
นางสาวเรวดี วงษสุวรรณ

กําหนดการ
โครงการเตรียมความพรอมสําหรับรองรับการตรวจรับประเมินหองสมุดสีเขียว ประจําป 2562
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
วันที่ 7-8 มีนาคม 2562
7 มีนาคม 2562
8.30–9.00 น.
9.00–9.15 น.

9.15–10.30 น.
10.30–10.45 น.
10.45–12.00 น.
12.00–13.00 น.
13.00–14.30 น.
14.30–14.45 น
14.45–16.00 น.
8 มีนาคม 2562
8.30–09.30 น.
09.30-10.30 น.

10.30– 10.45 น.
10.45– 12.00 น.
12.00– 13.00 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปดโครงการเตรียมความพรอมสําหรับรองรับการตรวจรับประเมิน
หองสมุดสีเขียว ประจําป 2562
โดย ผศ.ศรีสุภา นาคธน
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Green Library :The Next Generation LIbrary
โดย ผศ.ศรีสุภา นาคธน
รับประทานอาหารวาง
มาตรฐานและเกณฑการประเมินหองสมุดสีเขียวหมวดที่ 1-8
โดย ผศ.ศรีสุภา นาคธน
รับประทานอาหารกลางวัน
การทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตรหองสมุดสีเขียว
โดย ผศ.ศรีสุภา นาคธน
รับประทานอาหารวาง
ประกาศนโยบาย และแนวปฏิบัติหองสมุดสีเขียวเพื่อการอนุรักษพลังงานและสิ่ง
แวดลอม
โดย ผศ.ศรีสุภา นาคธน
การเตรียมความพรอมรองรับการประเมินหองสมุดสีเขียว
โดย ผศ.ดร. มยุรี รัตนเสริมพงศ
อ.ดร. สรายุทธ พานเทียน
การประเมินตนเองตามแบบตรวจประเมินตนเองเบื้องตนตามเกณฑพัฒนาหองสมุด
สีเขียว
โดย ผศ.ดร. มยุรี รัตนเสริมพงศ
อ.ดร. สรายุทธ พานเทียน
รับประทานอาหารวาง
แบงกลุม 2 กลุม ประเมินตนเองตามเกณฑพัฒนาหองสมุดสีเขียว
โดย ผศ.ดร. มยุรี รัตนเสริมพงศ
อ.ดร. สรายุทธ พานเทียน
รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น.
15.00– 15.15 น
15.15– 16.00 น.

แบงกลุม2 กลุม ประเมินตนเองตามเกณฑพัฒนาหองสมุดสีเขียว (ตอ)
โดย ผศ.ดร. มยุรี รัตนเสริมพงศ
อ.ดร. สรายุทธ พานเทียน
รับประทานอาหารวาง
นําเสนอผลการดําเนินงานตามเกณฑพัฒนาหองสมุดสีเขียว
โดย ตัวแทนกลุม

9. สรุปผลการดําเนินโครงการ
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล และสรุปผลการประเมินโครงการเตรียมความพรอมสําหรับรองรับ
การตรวจรับ ประเมินหองสมุดสีเขีย ว ประจําป 2562 การนําเสนอผลการวิ เคราะหขอมูลและสรุป ผลการ
ประเมิน มีดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะหขอมูลของผูตอบแบบสอบถามการประเมินโครงการเตรียมความพรอมสําหรับรองรับ
การตรวจรับประเมินหองสมุดสีเขียว โดยมีผูเขารวมอบรม ทั้งหมด จํานวน 22 คน สถานภาพปรากฏในตาราง
ที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (จํานวน 22 คน)
ตัวแปร
เพศ

จํานวน (คน)

ชาย
หญิง
รวม

รอยละ

2
20
22

9.1
90.9
100

จากตารางที่ 1 พบวาผูเขารวมกิจกรรมสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 90.9
และเพศชาย จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 9.1
ตอนที่ 2 การประเมินความรูความเขาใจ ประโยชนที่ไดรับ และความพึงพอใจ
ตารางที่ 2 การประเมินความรูความเขาใจ ประโยชนที่ไดรับ และความพึงพอใจ
ประเด็นคําถาม
ความรูความเขาใจ
ประโยชนที่ไดรับ
ความพึงพอใจ
รวม

X

S.D.

แปลผล

3.90
4.37
4.26

0.57
0.57
1.62

มาก
มาก
มาก

4.17

0.92

มาก

จากตารางที่ 2 พบวา ผูเขารวมอบรมมีความรูความเขาใจ ประโยชนที่ไดรับ และความพึงพอใจ
โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.17) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูเขารวมกิจกรรมไดรับประโยชนจาก
กิจกรรมที่เขารวม อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.37) รองลงมา มีความพึงพอใจ อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.26)
และ มีความรูความเขาใจ อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.90) ตามลําดับ

ตารางที่ 3 ดานความรูความเขาใจ
ประเด็นคําถาม
ดานความรูความเขาใจ
1. มีความรูความเขาใจในเรื่องนี้ กอน การอบรม
2. มีความรูความเขาใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม
3. มีความรูความเขาใจเกณฑมาตรฐานการประเมิน
หองสมุดสีเขียว
4. สามารถดําเนินงานใหสอดรับกับเกณฑการประเมิน
หองสมุดสีเขียว
รวม

X

S.D.

แปลผล

2.95
4.22
4.09

0.78
0.52
0.52

ปานกลาง
มาก
มาก

4.36

0.49

มาก

3.90

0.57

มาก

จากตารางที่ 3 ด า นความรู ความเขาใจ พบวาผูเขารว มอบรมมีความรูความเขาใจ คาเฉลี่ย
โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.90) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา สามารถดําเนินงานใหสอดรับกับเกณฑ
การประเมินหองสมุดสีเขียว อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.36) รองลงมา มีความรูความเขาใจในเรื่องนี้หลังการ
อบรม อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.22) และ มีความรูความเขาใจเกณฑมาตรฐานการประเมินหองสมุดสีเขียว
อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.09) ตามลําดับ
ตารางที่ 4 ดานประโยชนที่ไดรับ
ประเด็นคําถาม
ดานประโยชนที่ไดรับ
1. ประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมอบรม
2. สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการดําเนิน
งานหองสมุดสีเขียว
3. สามารถนําความรูไปเผยแพร/ถายทอดแกผูอื่นได
รวม

X

S.D.

แปลผล

4.36
4.31

0.58
0.64

มาก
มาก

4.45

0.50

มาก

4.37

0.57

มาก

จากตารางที่ 4 ดานประโยชนที่ไดรับ พบวา ผูเขารวมอบรมไดรับประโยชนในการเขารวมครั้งนี้
โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.37) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา สามารถนําความรูไปเผยแพร/ถายทอด
แกผูอื่นได อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.45) รองลงมา ประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมอบรม อยูในระดับมาก
(คาเฉลี่ย 4.36) และสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการดําเนินงานหองสมุดสีเขียว อยูในระดับมาก
(คาเฉลี่ย 4.31) ตามลําดับ

ตารางที่ 5 ความพึงพอใจ
ประเด็นคําถาม
ดานความพึงพอใจ
1. ความสามารถในการถายทอดเนื้อหาของวิทยากร
2. ความเหมาะสม และสถานที่ในการจัดอบรม
3. ระดับความพึงพอใจของทานหลังจากการเขารวมอบรม
รวม

X

S.D.

แปลผล

4.31
4.22
4.27

0.56
0.61
0.45

มาก
มาก
มาก

4.26

1.62

มาก

จากตารางที่ 5 ดานความพึงพอใจ พบวา ผูเขารวมอบรมมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก
(คาเฉลี่ย 4.26) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ความสามารถในการถายทอดเนื้อหาของวิทยากร อยู ใ นระดั บ
มาก (ค าเฉลี่ย 4.31) รองลงมา ระดับ ความพึงพอใจของท านหลั งจากการเขารว มอบรม อยูในระดับ มาก
(คาเฉลี่ย 4.27) และความเหมาะสม และสถานที่ในการจัดกิจกรรม อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.22) ตามลําดับ
ตอนที่ 3 ทานมีสวนรวมในการดําเนินงานหองสมุดของสีเขียวสํานักวิทยบริการอยางไรบาง
1. ปดจอคอมพิวเตอรทุกครั้งเวลาไมใชงาน
2. ใชกระดาษใชแลวปริ้นเอกสารเสนอเขาแฟม
3. ใชบันไดแทนการใชลิฟต ในกรณีที่เดินแคชั้น 2-3
4. ประชาสัมพันธขาวสารบนชองทางโซเชียลมีเดีย
5. ชวยหนวยงานประหยัดพลังงาน เพื่อเปนองคกรตัวอยาง
6. รวมใจกันประหยัดพลังงานและน้ํา
7. ลดการใชถุงพลาสติก โฟม
8. เลือกใชสินคาและผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
9. ปลูกตนไมเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปลูกพืชดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด
10. ดําเนินการคัดแยกขยะใหถูกวิธี
11. จัดหาและใหบริการทรัพยากรสารสนเทศดานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
12. ดําเนินกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูดานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
13. แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการบริหารจัดการหองสมุดสีเขียว
10. ผลการดําเนินงานตามเปาหมาย
รายการ
แผน/เปาหมาย
ผล
การบรรลุเปาหมาย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู เรื่อง
 บรรลุ
ไมนอยกวารอยละ 80 ผลสัมฤทธิ์ทางการ
 ไมบรรลุ
มาตรฐานหองสมุดสีเขียว
เรียนรู รอยละ 84.5
2. ผลการประเมินความรูความเขาใจ
ประโยชนที่ไดรับ ความพึงพอใจ

คาเฉลี่ยผลการประเมิน
ไมต่ํากวา 3.50
ระดับมาก

คาเฉลี่ยโดยรวม
4.17 ระดับมาก

 บรรลุ
 ไมบรรลุ

รูปภาพการจัดอบรม

