
 
 
 

โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ ประจ าป ี2561  
การจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  

ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 ต าบลดงดนิแดง  

อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 

ระหว่างวันท่ี 5-8 มิถุนายน 2561 
 

 
 

จดัท าโดย  
ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร ี 



2 
 

สารบัญ 
 

เรื่อง หน้า 
สารบัญ 2 
บทสรุป 3 
รายงานผลการด าเนินงาน 4 
ภาคผนวก  

1. โครงการที่ได้รับอนุมัติ 11 
2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
   -  ค าสั่งไปราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
   -  หนังสือตอบขอบคุณจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 

 
15 
16 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ  (แบบสอบถาม) 
4. สรุปส ารวจความต้องการจัดแหล่งเรียนรุ้ในโรงเรียนราชประชานุ  
   เคราะห์ 33 

17 
19 

4. ภาพบรรยากาศการด าเนินโครงการ/กิจกรรมประกอบโครงการ 20 
5. แผ่นพับส าหรับท ากิจกรรม 3R ลดโลกร้อน 23 
6. รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3R ลดโลกร้อน 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3 
 

 

บทสรุป  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ด าเนินโครงการเผยแพร่
ความรู้และบริการวิชาการ ประจ าปี 2561 การจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 
ต าบลดงดินแดง อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 5-8 มิถุนายน 2561 โดยด าเนินการติดตั้งระบบ
ห้องสมุด OBEC ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) แนะน าการใช้ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ OBEC ด าเนินการปรับเปลี่ยนการจัดวางครุภัณฑ์ภายในห้องสมุดให้เหมาะสม แนะน าการจัดเรียง
หนังสือขึ้นชั้น ติดแถบสีเพ่ือให้ง่ายต่อการเรียงหนังสือโดยแบ่งแถบสีออกเป็น 10 หมวด แทนหมวดหมู่ระบบ
ทศนิยมของดิวอ้ี ตั้งแต่หมวด 000-900 จัดมุมหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี มุมอาเซียน มุมหนังสือเด็กและเยาวชน และจัดตกแต่งสถานที่ให้สวยงามพร้อมใช้บริการ พร้อม
ทั้งจัดกิจกรรม 3R ลดโลกร้อน โดยการท าที่ใส่ปากกาจากวัสดุเหลือใช้ ให้กับนักเรียนเพ่ือสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์พลังงานและลดโลกร้อน 
 จากการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ ประจ าปี 2561 การจัด
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 ในภาพรวม ได้รับความพึงพอใจระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 
4.56 คิดเป็นร้อยละ 91.2) ส่วนความพึงพอใจต่อ “กิจกรรม 3R ลดโลกร้อน” ของโครงการเผยแพร่ความรู้
และบริการวิชาการ ประจ าปี 2561 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 57 คน แต่มีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 43 
คน ได้รับความพึงพอใจในภาพรวม ระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.55 คิดเป็นร้อยละ 91)  
 

 
นางสาวชวนชม สมนึก 

บรรณารักษ์ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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รายงานผลการด าเนินงาน 
 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นมหาวิทยาลัยที่มีภารกิจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. 2547 กล่าวคือมีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเอกลักษณ์ คือ “มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม และพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานสากล” 
จังได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีขึ้นเพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถใช้แผนยุทธศาสตร์
เป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2559 -2563 ไปสู่ความส าเร็จอย่างมี
ทิศทางเป็นระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ดังนั้นภารกิจหนึ่งของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การให้บริการวิชาการ โดย
จัดท าโครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น “การด าเนินงานเทคนิคห้องสมุด” และ โครงการการ
จัดการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ซึ่งตามแผนการปฏิบัติงานจึงจัดโครงการด าเนินการให้บริการทางวิชาการด้าน
ห้องสมุด การส่งเสริมการใช้ห้องสมุด และการส่งเสริมการอ่านเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการทั้ง
ภายในมหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม ในเขตพ้ืนที่จังหวัดลพบุรี และจังหวัดใกล้เคียง และประสานความร่วมมือ
และช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเชิงวิชาการท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
วัตถุประสงค์โครงการ 
 1. การจัดกิจกรรมบริการวิชาการ ด้านห้องสมุด การส่งเสริมการใช้ห้องสมุด และการส่งเสริมการอ่าน
 2. เพ่ือจัดอบรมและกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน 
 3. เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ขอบเขตของการด าเนินโครงการ 
 กลุ่มเป้าหมาย  
  นักเรียน และครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 ต าบลดงดินแดง อ าเภอหนองม่วง  
  จังหวัดลพบุรี 
 สถานที่ด าเนินการ 
     โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 ต าบลดงดินแดง อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 
 ระยะเวลาด าเนินการ 
  วันที่ 5-8 มิถุนายน 2561    
 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  1. ก าหนดวันที่ และรูปแบบของการจัดกิจกรรม 
  2. ส ารวจความต้องการของโรงเรียน 
  3. เขียนโครงการ 
  4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
  5. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือจัดเตรียมงาน 
  6. ด าเนินโครงการ 
  7. การวิเคราะห์ผลโครงการ 
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       แบบสอบถามความพึงพอใจใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
   1) ข้อมูลทั่วไป จากการตอบแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมโครงการ จะมีการวิเคราะห์ 
ข้อมูลจะออกเป็น ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) โดยการอธิบายเชิงพรรณนา 
   2) ข้อมูลความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการ เป็นการวัดระดับความความพึงพอใจ 
เป็นร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท าการวัดโดยใช้มาตรวัดของ 
Likert เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละระดับ ดังนี้ 
   ระดับความส าคัญ    คะแนน 
   มากที่สุด     5 
   มาก      4 
   ปานกลาง     3 
   น้อย      2 
   น้อยที่สุด     1  
 ซึ่งการวัดระดับความส าคัญของปัจจัยที่ให้ความรู้ความเข้าใจและความสามารน ามาใช้ประโยชน์ของ
โครงการ ใช้การค านวณค่าเฉลี่ย (Mean) โดยก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
   ค่าเฉลี่ย     ระดับความส าคัญ 
   4.50 – 5.00     มากที่สุด 
   3.50 – 4.49     มาก 
   2.50 – 3.49     ปานกลาง 
   1.50 – 2.49     น้อย 
   1.00 – 1.49     น้อยที่สุด 
   3) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ือ
น าไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดโครงการ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
  8. สรุปผลโครงการ 
 
ผลการวิเคราะห์โครงการ 
 จากแบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ ประจ าปี 2561 การ
จัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน และกิจกรรม 3R ลดโลกร้อน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 ต าบลดงดินแดง 
อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 5-8 มิถุนายน 2561 ได้ผลการวิเคราะห์โครงการ ดังนี้ 
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 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ การจัดแหล่งเรียนรู้
ในห้องสมุดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ  
ดังแสดงในตาราง 1 
 
ตาราง 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
   เพศ   
      ชาย  2 22.2 
      หญิง 7 77.8 
   สถานภาพ   
      ผู้บริหาร 0 0.0 
      คร ู 9 70.0 
                                                         รวม 9 100.0 
 

 จากตาราง 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อโครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ 
การจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จากแบบสอบถามทั้งหมด 10 แผ่น ได้ตอบกลับมา 9 
แผ่น ซึ่งทั้งหมดมีสถานภาพเป็นคุณครูทั้ง 9 คน แบ่งเป็นเพศชาย 2 คน และเพศหญิง 7 คน 
 
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ 

ตาราง 2 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจ 
 

 

          ประเด็น             S.D.    แปลผล 
 
 

 1. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับห้องสมุดก่อนการด าเนินโครงการ     3.55 0.53    มาก 
 2. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับห้องสมุดหลังการด าเนินโครงการ     4.44 0.53    มาก 
     3. สถานที่หลังจากจัดห้องสมุดแล้วมีความสะอาดเหมาะสม  4.89 0.33    มากที่สุด 
     4. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์    4.56 0.53    มากที่สุด 
     5. การจัดวางวัสดุครุภัณฑ์มีความเหมาะสม    4.78 0.44    มากที่สุด 
     6. สามารถน าความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับการจัดห้องสมุดไปประยุกต์ใช้  4.49 0.33    มาก 
         กับการเรียนการสอนได้ 
     7. ความพึงพอใจต่อทีมงานบริการวิชาการจัดห้องสมุด   4.78 0.44    มากที่สุด 
 

         

      รวม              4.56 0.24   มากที่สุด 
 

  

  จากตาราง 2 พบว่าผู้ตอบ มีความพึงพอใจต่อโครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ ประจ าปี 
2561 การจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 ต าบลดงดินแดง อ าเภอหนองม่วง 
จังหวัดลพบุรี ในภาพรวม ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.56 คิดเป็นร้อยละ 91.2) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

X
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พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับห้องสมุดก่อนการด าเนินโครงการ ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 3.55 คิดเป็นร้อยละ 71)  และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.44 คิดเป็นร้อยละ 88.8) ส่วนข้อการน าความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับการจัดห้องสมุดไปประยุกต์ใช้ ได้รับ
ความพึงพอใจในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย 4.49) ส่วนข้ออ่ืนๆ ได้รับความพึงพอใจในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ 
สถานที่หลังจากจัดห้องสมุดแล้วมีความสะอาดเหมาะสม  (ค่าเฉลี่ย 4.89) การจัดวางวัสดุครุภัณฑ์มีความ
เหมาะสม และความพึงพอใจต่อทีมงานบริการวิชาการจัดห้องสมุด (ค่าเฉลี่ย 4.78) และความพร้อมของ
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์(ค่าเฉลี่ย 4.56) 
 
  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรม 3R ลดโลกร้อน 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ  
ดังแสดงในตาราง 3 
ตาราง 3 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
   สถานะ   
      คร ู  3    7.0 
      นักเรียน 40   93.0 
                                                         รวม 43 100.0 
 จากตาราง 3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม “กิจกรรม 3R ลดโลกร้อน” ของโครงการเผยแพร่ความรู้และ
บริการวิชาการ ประจ าปี 2561 การจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 ต าบลดง
ดินแดง อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 5-8 มิถุนายน 2561 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 57 คน 
แต่มีผู้ตอบแบบสอบถามกิจกรรมทั้งหมด 43 คน โดยส่วนใหญ่เป็นนักเรียน จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 93 
และครูผู้สอน จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7  
 
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อกิจกรรม 3R ลดโลกร้อน 

ตาราง 4 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจ 
 

 

          ประเด็น             S.D.    แปลผล 
 
 

 1. สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม       4.49 0.70    มาก 
 2. ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม      4.33 0.79    มาก 
     3. กิจกรรมที่ท ามีความเหมาะสม     4.60 0.62    มากที่สุด 
     4. ความพร้อมของอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม    4.65 0.65    มากที่สุด 
     5. ความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม     4.70 0.56    มากที่สุด 
 

         

      รวม              4.55 0.53   มากที่สุด 
 

  

X
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 จากตาราง 4 พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อ “กิจกรรม 3R ลดโลกร้อน” ของโครงการ
เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ ประจ าปี 2561 การจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  ณ โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ 33 ต าบลดงดินแดง อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 5-8 มิถุนายน 2561 ในภาพรวม 
ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.55 คิดเป็นร้อยละ 91) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผู้เข้ากิจกรรมมีความพึง
พอใจในการร่วมกิจกรรม 3R ลดโลกร้อน ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.70) รองลงมาได้แก่ ความพร้อมของ
อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 4.65) และกิจกรรมที่ท ามีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.60) ส่วนสถานที่ใน
การจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม และระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ได้รับความพึงพอใจใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.49 และ 4.33 ตามล าดับ) 
 
 
สรุปค่าใช้จ่ายของโครงการ/กิจกรรม 
 รายละเอียดงบประมาณ 
       ค่าอาหารกลางวัน (57 คน x 1 มื้อ x 80 บาท x 2 วัน) 9,120   บาท 
  ค่าอาหารและน้ าดื่ม (57 คน x 2 มื้อ x 50 บาท x 2 วัน)    11,400    บาท 
  ค่าเบี้ยเลี้ยง (2 วัน x 15 คน x 240 บาท)            7,200   บาท 
  ค่าพาหนะ (84 กม. x 2 เที่ยว x 4 บาท x 3 คัน)x4 วัน  8,064   บาท 
  ค่าวัสดุ 
   - ค่าหนังสือ      7,832.50 บาท  
   - ค่าอุปกรณ์จัดห้องสมุด    9,883  บาท 
       รวม         53,499.50 บาท 
 
สรุปผลโครงการ 
 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 ต าบลดงดินแดง อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ได้รับการเสนอแนะ
จากคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนั้นจึง
ได้ด าเนินการส ารวจความต้องการของห้องสมุดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 
พบว่าห้องสมุดของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 อยู่ใต้อาคารส านักงาน อากาศถ่ายเทไม่สะดวก และมี
ปัญหาท่อน้ าแตกท าให้น้ าในอาคารไหลลงมาใต้อาคารตลอดเวลา ท าให้บรรยากาศภายในห้องสมุดอับชื้น อาจ
ท าให้หนังสือเสียหายได้จากเชื้อรา นอกจากนี้ทางห้องสมุดของโรงเรียนก าลังด าเนินการย้ายห้องสมุดไปอยู่
อาคารใหม่ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมิถุนายน 2561  
 ดังนั้นส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจึงได้ด าเนินโครงการ
เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ ประจ าปี 2561 การจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  ณ โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ 33 ต าบลดงดินแดง อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 5-8 มิถุนายน 2561  โดย
ด าเนินการติดตั้งระบบห้องสมุด OBEC ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) แนะน าการ
ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OBEC ด าเนินการปรับเปลี่ยนการจัดวางครุภัณฑ์ภายในห้องสมุดให้เหมาะสม 
แนะน าการจัดเรียงหนังสือขึ้นชั้น ติดแถบสีเพ่ือให้ง่ายต่อการเรียงหนังสือโดยแบ่งแถบสีออกเป็น 10 หมวด 
แทนหมวดหมู่ระบบทศนิยมของดิวอ้ี ตั้งแต่หมวด 000-900 จัดมุมหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มุมอาเซียน มุมหนังสือเด็กและเยาวชน และจัดตกแต่งสถานที่ให้สวยงาม
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พร้อมใช้บริการ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน “กิจกรรม 3R ลดโลกร้อน” โดยการท าที่ใส่ปากกาจาก
วัสดุเหลือใช้ ให้กับนักเรียนเพ่ือสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พลังงานและลดโลกร้อน 
 หลังจากได้ด าเนินการจัดห้องสมุด และจัดกิจกรรม 3R ลดโลกร้อน แล้วได้ท าการประเมินความพึง
พอใจ ซึ่งสามารถสรุปผลการประเมิน ดังต่อไปนี้ 
  การประเมินความพึงพอใจต่อ การจัดแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 ต าบลดง
ดินแดง อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 5-8 มิถุนายน 2561 พบว่าผู้ประเมินผลความพึงพอใจ
เป็นคุณครูทั้งหมด 9 คน โดยได้รับความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.56 คิดเป็นร้อยละ 
91.2) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับห้องสมุดก่อนการ
ด าเนินโครงการ ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.55 คิดเป็นร้อยละ 71)  และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการมีความรู้ความ
เข้าใจเพ่ิมขึ้น ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.44 คิดเป็นร้อยละ 88.8) ส่วนข้อการน าความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับการจัด
ห้องสมุดไปประยุกต์ใช้ ได้รับความพึงพอใจในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย 4.49) ส่วนข้ออ่ืนๆ ได้รับความพึงพอใจใน
ระดับมากทุกข้อ ได้แก่ สถานที่หลังจากจัดห้องสมุดแล้วมีความสะอาดเหมาะสม  (ค่าเฉลี่ย 4.89) การจัดวาง
วัสดุครุภัณฑ์มีความเหมาะสม และความพึงพอใจต่อทีมงานบริการวิชาการจัดห้องสมุด (ค่าเฉลี่ย 4.78) และ
ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ (ค่าเฉลี่ย 4.56) 
 การประเมินความพึงพอใจต่อ “กิจกรรม 3R ลดโลกร้อน” ของโครงการเผยแพร่ความรู้และบริการ
วิชาการ ประจ าปี 2561 การจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 ต าบลดงดินแดง 
อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 5-8 มิถุนายน 2561 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 57 คน แต่มี
ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 43 คน โดยส่วนใหญ่เป็นนักเรียน จ านวน 40 คน และครู จ านวน 3 คน ซึ่งได้รับ
ความพึงพอใจในภาพรวม ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.55 คิดเป็นร้อยละ 91) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าผู้เข้ากิจกรรมมีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม 3R ลดโลกร้อน ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.70) 
รองลงมาได้แก่ ความพร้อมของอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 4.65) และกิจกรรมที่ท ามีความเหมาะสม
(ค่าเฉลี่ย 4.60) ส่วนสถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม และระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความ
เหมาะสม ได้รับความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.49 และ 4.33 ตามล าดับ) 
 ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
  1. ทีมงานจัดห้องสมุดท างานกันอย่างมีประสิทธิภาพและมีการวางแผนก่อนการปฏิบัติงาน
จริง ท าให้ประสบผลส าเร็จในครั้งนี้ 
  2. เป็นกิจกรรมที่สนุก สมควรให้จัดกิจกรรมแบบนี้อีก 
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โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ ประจ าปี 2561  
การจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  

ระหว่างวันที่ 5-8 มิถุนายน 2561 
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 ต าบลดงดินแดง อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 

 

 

หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นมหาวิทยาลัยที่มีภารกิจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 กล่าวคือมีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเอกลักษณ์ คือ “มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม และพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานสากล” 
จงัได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีขึ้นเพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถใช้แผนยุทธศาสตร์
เป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2559 -2563 ไปสู่ความส าเร็จอย่างมี
ทิศทางเป็นระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ดังนั้นภารกิจหนึ่งของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การให้บริการวิชาการ โดย
จัดท าโครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น “การด าเนินงานเทคนิคห้องสมุด” และ โครงการการ
จัดการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ซึ่งตามแผนการปฏิบัติงานจึงจัดโครงการด าเนินการให้บริการทางวิชาการด้าน
ห้องสมุด การส่งเสริมการใช้ห้องสมุด และการส่งเสริมการอ่านเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการทั้ง
ภายในมหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม ในเขตพ้ืนที่จังหวัดลพบุรี และจังหวัดใกล้เคียง และประสานความร่วมมือ
และช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเชิงวิชาการท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. การจัดกิจกรรมบริการวิชาการด้านห้องสมุด การส่งเสริมการใช้ห้องสมุด และการส่งเสริมการอ่าน 
 2. เพ่ือจัดอบรมและกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน 
 3. เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 

กลุ่มเป้าหมาย  
 ครู และนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33   จ านวน 60 คน 
 
 

สถานที่ด าเนินการ 
    ห้องสมุดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 ต าบลดงดินแดง อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 
 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 วันที่ 5-8 มิถุนายน 2561 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
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งบประมาณ  
 รายละเอียดงบประมาณ 
      ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
  - ค่าอาหารกลางวัน       9,600 บาท 
  - ค่าอาหารและน้ าดื่ม               12,000 บาท  
      ค่าเบี้ยเลี้ยง                  7,200 บาท 
      ค่าพาหนะ           8,064 บาท    
      ค่าวัสดุ                           20,000 บาท 
        รวม           56,864 บาท 
    หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. มีกิจกรรมบริการวิชาการ ด้านห้องสมุด การส่งเสริมการใช้ห้องสมุด และการส่งเสริมการอ่าน  
 2. เป็นการให้ความร่วมมือกับชุมชนเพ่ือพัฒนาเยาวชนและประชาชนผู้ด้อยโอกาส  
 3. มหาวิทยาลัยโดยส านักวิทยบริการฯ ได้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
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ก าหนดการโครงการเผยแพร่และบริการวิชาการ “การจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน” 
ระหว่างวันที่ 5-8 มิถุนายน 2561 

ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 
 
วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 
06.00 น. ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
08.30 น. พิธีเปิดโครงการเผยแพร่และบริการวิชาการ “การจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน” 
  โดย ผู้อ านวยการโรงเรียนกล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าส านักวิทยบริการฯ  
09.00 น. บรรยายให้ความรู้เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการห้องสมุดโรงเรียนเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ 
  ให้กับชุมชน โดย ผศ.ศรีสุภา  นาคธน ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 น. อบรมให้ความรู้เรื่อง การจัดหมู่และท ารายการหนังสืออย่างเป็นระบบ โดย  

นางสาวชวนชม   สมนึก และ นางสาวหทัยรัตน์  เสวกพันธ์ 
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. อบรมให้ความรู้เรื่อง การลงรายการหนังสือในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OBEC โดย 
  อาจารย์สรายุทธ์  พานเทียน และ นางอัญชลี  เขื่อนขันธ์ 
14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45 น. บรรยายให้ความรู้เรื่อง กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพ่ือการเรียนรู้ โดย 
  นายประสิทธิ์  อ่วมเนียม และ นางสาวปิติรัตน์ อินทุม 
17.00 น. กลับถึงท่ีพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 
08.00 น. ออกเดินทางจากท่ีพัก 
08.30 น. บรรยายให้ความรู้เรื่อง การพัฒนาห้องสมุดสีเขียวเพ่ือการเรียนรู้และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดย 
  ผศ.ดร.มยุรี   รัตนเสริมพงศ์ 
10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 น. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน 

ระหว่าง ครู นักเรียน และส านักวิทยบริการฯ 
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. กิจกรรมฐานเรียนรู้ “3 R ลดปริมาณขยะ ลดโลกร้อน”  
  ฐานที่ 1 Reduce 
  ฐานที่ 2 Reuse  
  ฐานที่ 3 Recycle 
14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45 น. กิจกรรมฐานเรียนรู้ “3 R ลดปริมาณขยะ ลดโลกร้อน” (ต่อ) 
17.00 น. กลับถงึที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 
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วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 
08.00 น. ออกเดินทางจากท่ีพัก 
08.30 น. ปฏิบัติการจัดหมู่ ท ารายการหนังสือ และการลงรายการหนังสือในฐานข้อมูลระบบห้องสมุด 

อัตโนมัติ OBEC ร่วมกันระหว่างครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ส านักวิทยบริการฯ 
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. ด าเนินการด้านเทคนิคตัวเล่มหนังสือเพ่ือเตรียมให้บริการ ได้แก่ การลงทะเบียน  

ติดเลขเรียกหนังสือ ในก าหนดส่ง สัญลักษณ์สีการแบ่งหมวดหมู่ การจัดวางครุภัณฑ์และ 
ชั้นหนังสือส าหรับให้บริการ ร่วมกันระหว่างครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ส านักวิทยบริการฯ 

15.00 น. จัดมุมส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ ตกแต่งห้องสมุด ปรับภูมิทัศน์ ร่วมกันระหว่างครู  
นักเรียน และเจ้าหน้าที่ส านักวิทยบริการฯ 

17.00 น. กลับถึงท่ีพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 
08.00 น. ออกเดินทางจากท่ีพัก 
08.30 น. ปฏิบัติการจัดหมู่ ท ารายการหนังสือ และการลงรายการหนังสือในฐานข้อมูลระบบห้องสมุด 

อัตโนมัติ OBEC ร่วมกันระหว่างครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ส านักวิทยบริการฯ 
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. ด าเนินการด้านเทคนิคตัวเล่มหนังสือเพ่ือเตรียมให้บริการ ได้แก่ การลงทะเบียน  

ติดเลขเรียกหนังสือ ในก าหนดส่ง สัญลักษณ์สีการแบ่งหมวดหมู่ การจัดวางครุภัณฑ์และ 
ชั้นหนังสือส าหรับให้บริการ ร่วมกันระหว่างครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ส านักวิทยบริการฯ 

15.00 น. จัดมุมส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ ตกแต่งห้องสมุด ปรับภูมิทัศน์ ร่วมกันระหว่างครู  
นักเรียน และเจ้าหน้าที่ส านักวิทยบริการฯ 

16.00 น. ส ารวจความเรียบร้อย พร้อมทั้งถ่ายภาพร่วมกัน 
17.30 น. เดินทางกลับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
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หนังสือตอบขอบคุณจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 
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เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ  (แบบสอบถาม) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินกิจกรรม  (แบบสอบถาม) 
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สรุปการส ารวจความต้องการจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 

วันที่ 7 มีนาคม 2561 
 

 ห้องสมุดของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 อยู่ใต้อาคารส านักงาน อากาศถ่ายเทไม่สะดวก และมี
ปัญหาท่อน้ าแตกท าให้น้ าในอาคารไหลลงมาใต้อาคารตลอดเวลา ท าให้บรรยากาศภายในห้องสมุดอับชื้น อาจ
ท าให้หนังสือเสียหายได้จากเชื้อรา นอกจากนี้ทางห้องสมุดของโรงเรียนก าลังด าเนินการย้ ายห้องสมุดไปอยู่
อาคารใหม่ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมิถุนายน 2561 
 ทรัพยากรที่มีให้ห้องสมุดมีหนังสือจ านวนมาก ทั้งที่จัดซื้อและได้รับบริจาค มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
ของสพฐ. (OBEC) แล้วแต่ไม่ได้ท าการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นหนังสือท่ีมีอยู่จริงกับที่อยู่ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
อาจไม่ตรงกัน 
 

สิ่งท่ีห้องสมุดโรงเรียนต้องการให้ส านักวิทยบริการด าเนินการ 
 1. ติดตั้งฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OBEC 
 2. การจัดวางครุภัณฑ์และชั้นหนังสือส าหรับให้บริการ 
 3. จัดมุมต่างๆ ได้แก่ มุมอาเซียน มุมหนังสือสมเด็จพระเทพฯ มุมหนังสือของมูลนิธิ และมุมหนังสือ
เด็ก  
 4. ตกแต่งห้องสมุด ปรับภูมิทัศน์ 
 

ภาพห้องสมุดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 
 

 
. 

    
 

    

         
        อาคารที่จะให้เป็นห้องสมุด  
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ประมวลภาพ 
โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ ประจ าปี 2561 การจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  

ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 ต าบลดงดินแดง อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 
ระหว่างวันที่ 5-8 มิถุนายน 2561 
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มุมหนังสือส าหรับเด็กและเยาวชน 
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ประมวลภาพ 
 “กิจกรรม 3R ลดโลกร้อน” 

ใน โครงการเผยแพร่และบริการวิชาการ “การจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน” 
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 ต าบลดงดินแดง อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 

 

กิจกรรมการท าที่ใส่ดินสอ/ปากกาจากระดาษนิตยสาร 
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แผ่นพับ 
การท าที่ใส่ดินสอบ/ปากกา จากกระดาษนิตยสาร 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3R ลดโลกร้อน 

 
 

 


