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จัดโดย 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 



รายงานการประเมินโครงการ 

 
ความเปนมา 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดเขารวมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ

การพัฒนาเครือขายหองสมุดสีเขียว เม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน 2560 และเริ่มดําเนินกิจกรรมรวมกับ

เครือขายหองสมุดสีเขียว โดยมีหนวยงานท่ีเปนภาคีเครือขายความรวมมือทางวิชาการท้ังหองสมุด

สถาบันอุดมศึกษา หนวยงานในสังกัดกองตาง ๆ จํานวน 53 หนวยงานภายใตขอบเขตความรวมมือ

ประการหนึ่ง คือ หนวยงานตาง ๆ จะรวมมือกันสงเสริมกิจกรรมหลัก ๆ ในการพัฒนาการใหบริการ 

การแลกเปลี่ยนสารสนเทศ การดําเนินกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูดานการอนุรักษพลังงานและ

สิ่งแวดลอม ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการบริหารจัดการหองสมุดสีเขียว เพ่ือเสริมสรางบทบาท

ของหองสมุดในฐานะท่ีเปนหนวยงานบริการความรูขององคกร และเปนแหลงเรียนรูของชุมชนในดาน

การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม ซ่ึงสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเทพสตรี ไดผานการตรวจประเมินตามเกณฑมาตรฐานหองสมุดสีเขียว ในป พ.ศ. 2562 แลว  

 ดังนั้นในป 2565 เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมใหกับบุคลากร จึงไดจัดโครงการอบรมเชิง

วิชาการเก่ียวกับการทบทวน วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรหองสมุดสีเขียว การจัดทําแผนพัฒนา

หองสมุดสีเขียว และแนวปฏิบัติหองสมุดสีเขียวเพ่ือการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมของสํานัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเพ่ือใหบุคลากรไดรับความรู และ

มีความเขาใจเก่ียวกับเกณฑมาตรฐานของการประเมินหองสมุดสีเขียวและดําเนินกิจกรรมตามเกณฑ

การประเมินหองสมุดสีเขียว และพรอมรองรับการตรวจรับประเมินหองสมุดสีเขียว ครั้งท่ี 2 ตอไป 

 

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจเกณฑมาตรฐานของการประเมินหองสมุดสีเขียว 

 2. เพ่ือใหบุคลากรและผูรับผิดชอบดําเนินกิจกรรมใหสอดรับกับตามเกณฑการประเมิน

หองสมุดสีเขียว ของสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย 

 

กลุมเปาหมาย 

 ผูบริการและบุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

เทพสตรี จํานวน 22 คน 

 

เวลาและสถานท่ีดําเนินโครงการ 

 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. ดําเนินการอบรมผานชองทางออนไลน

โปรแกรม ZOOM 

 



การติดตามและประเมินผล 

 แบบประเมินความพึงพอใจการเขารวมอบรม ผานทาง Google form 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 เพ่ือใหบุคลากรไดรับความรู และมีความเขาใจเก่ียวกับเกณฑมาตรฐานของการประเมิน

หองสมุดสีเขียวและดําเนินกิจกรรมตามเกณฑการประเมินหองสมุดสีเขียวเพ่ือพรอมสําหรับรองรับ

การตรวจรับประเมินหองสมุดสีเขียว 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 โดยการใชแบบสอบถามเพ่ือศึกษาความพึงพอใจโครงการฯ การแจกแจงความถ่ี รอยละ 

โดยใชเกณฑในการวิเคราะหและแปลผลขอมูล ดังนี้ 

  คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 กําหนดใหอยูในเกณฑ พึงพอใจมากท่ีสุด 

  คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 กําหนดใหอยูในเกณฑ พึงพอใจมาก 

  คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 กําหนดใหอยูในเกณฑ พึงพอใจปานกลาง 

  คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 กําหนดใหอยูในเกณฑ พึงพอใจนอย 

  คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 กําหนดใหอยูในเกณฑ พึงพอใจนอยท่ีสุด 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 จากการดําเนินการอบรมเตรียมความพรอมรับการตรวจประเมินหองสมุดสีเขียว ประจําป 

2565 เม่ือวันท่ี วันท่ี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. อบรมผานระบบ Zoom meeting 

ใหกับคณะผูบริหารและบุคลากรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เทพสตรี วิทยากรโดย ดร.อารีย ธัญกิจจานุกิจ ผูชวยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประธาน

กรรมการบริหารชมรมหองสมุดสีเขียว บรรยายเรื่อง มาตรฐานและเกณฑการประเมินหองสมุดสีเขียว 

และคณะทํางานนําเสนอขอมูลการประเมินตนเองเบื้องตนตามเกณฑหองสมุดสีเขียว แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และตอบขอซักถาม ท้ังนี้มีผูเขารวมอบรมตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจตอ

การอบรมเตรียมความพรอมรับการตรวจประเมินหองสมุดสีเขียว ประจําป 2565 ไดแกบุคลากร

ท้ังหมดของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 22 คน ไดผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 



1. ขอมูลสวนบุคคล 
  

 
 

 จากแผนภูมิขางตนพบวา บุคลากรของสํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเขารับ

การอบรมเตรียมความพรอมรับการตรวจประเมินหองสมุดสีเขียว ประจําป 2565 จํานวน 22 คน 

สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 82.6 และเพศชาย จํานวน 4 คน คิดเปนรอย

ละ 17.4 

 

2. ระดับความพึงพอใจ 

ตาราง คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจ 
 

ประเด็น �̅�𝑥 S.D. แปลผล 

1.  ความรูกอนเขารับการอบรม 2.55 1.01 ปานกลาง 
2.  ความรูหลังเขารับการอบรม 4.50 0.51 มากท่ีสุด 
3.  ความเหมาะสมของวิทยากร 4.77 0.43 มากท่ีสุด 
4.  เนื้อหาสาระตรงตามวัตถุประสงคและนาสนใจ 4.82 0.39 มากท่ีสุด 
5.  ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดอบรมออนไลน 4.68 0.57 มากท่ีสุด 
6.  เนื้อหาการอบรมมีรูปแบบวิธีการท่ีเหมาะสม  4.68 0.48 มากท่ีสุด 
7.  กิจกรรมเปดโอกาสใหตอบคําถาม แสดงความคิดเห็น  4.82 0.39 มากท่ีสุด 
8.  ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดอบรม 4.55 0.74 มากท่ีสุด 
9.  สามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชประโยชนใน 
    ชีวิตประจําวัน 

4.59 0.50 มากท่ีสุด 

10. สามารถนําความรูท่ีไดไปถายทอดใหกับผูอ่ืนได 4.45 0.60 มาก 
11. ทานมีความพึงพอใจในในการอบรมครั้งนี้มากนอย 
เพียงใด 

4.82 0.39 มากท่ีสุด 

                                         รวม 4.48 0.36 มาก 
  

 จากตารางขางตน พบวาบุคลากรของสํานักวิทยบริการฯ ท่ีเขารับการอบรมเตรียมความ

พรอมรับการตรวจประเมินหองสมุดสีเขียว ประจําป 2565  มีความพึงพอใจโดยรวม ในระดับมาก  

เพศหญิง 19 คน (82.6%) 

เพศชาย 4 คน (17.4%) 



(�̅�𝑥 = 4.48, S.D.= 0.36 คิดเปนรอยละ 89.6) โดยพบวา บุคลากรมีความรูกอนเขารวมอบรม ใน

ระดับปานกลาง (�̅�𝑥 = 2.55, S.D.= 1.01 คิดเปนรอยละ 51) และเม่ือเสร็จสิ้นการอบรมมีความรูเพ่ิม

มากข้ึน ในระดับมากท่ีสุด (�̅�𝑥 = 4.50, S.D.= 0.51 คิดเปนรอยละ 90) สําหรับขอท่ีไดรับความพึง

พอใจ ในระดับมาก คือ สามารถนําความรูท่ีไดไปถายทอดใหกับผูอ่ืนได (�̅�𝑥 = 4.45, S.D.= 0.60) 

สวนขออ่ืน ๆ ไดรับความพึงพอใจ ในระดับมากท่ีสุด ทุกขอ โดยสามารถเรียงลําดับความพึงพอใจ

คาเฉลี่ยมากไปนอย 5 อันดับแรก ไดแก เนื้อหาสาระตรงตามวัตถุประสงค กิจกรรมเปดโอกาสใหตอบ

คําถามแสดงความคิดเห็น และนาสนใจและมีความพึงพอใจในในการอบรมครั้งนี้มากนอยเพียงใด มี

คาเฉลี่ยเทากัน (�̅�𝑥 = 4.82, S.D.= 0.39) รองลงมาคือ ความเหมาะสมของวิทยากร (�̅�𝑥 = 4.77, 

S.D.= 0.43) รองลงมาคือ ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดอบรมออนไลน (�̅�𝑥 = 4.68, S.D.= 0.57) 

รองลงมาคือ เนื้อหาการอบรมมีรูปแบบวิธีการท่ีเหมาะสม (�̅�𝑥 = 4.68, S.D.= 0.47) และสามารถนํา

ความรูท่ีไดรับไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน (�̅�𝑥 = 4.59, S.D.= 0.50) ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผล 

 จากการดําเนินการอบรมเตรียมความพรอมรับการตรวจประเมินหองสมุดสีเขียว ประจําป 

2565 เม่ือวันท่ี วันท่ี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. อบรมผานระบบ Zoom meeting 

วิทยากรโดย ดร.อารีย ธัญกิจจานุกิจ ผูชวยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประธาน

กรรมการบริหารชมรมหองสมุดสีเขียว บรรยายเรื่อง มาตรฐานและเกณฑการประเมินหองสมุดสีเขียว 

มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจเกณฑมาตรฐานของการประเมินหองสมุดสี

เขียว 2) เพ่ือใหบุคลากรและผูรับผิดชอบดําเนินกิจกรรมใหสอดรับกับตามเกณฑการประเมินหองสมุด

สีเขียว ของสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย ซ่ึงเปนการบรรยายใหกับใหคณะผูบริหารและบุคลากร

ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยสามารถสรุปผล

การประเมินไดดังนี้  

 บุคลากรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเขารับการอบรมเตรียมความ

พรอมรับการตรวจประเมินหองสมุดสีเขียว ประจําป 2565 จํานวนท้ังหมด 22 คน สวนใหญเปนเพศ

หญิง คิดเปนรอยละ 82.6 และเพศชาย คิดเปนรอยละ 17.4 พบวา บุคลากรมีความพึงพอใจโดยรวม 

ในระดับมาก คาเฉลี่ย 4..48 คิดเปนรอยละ 89.6 โดยบุคลากรมีความรูกอนเขารวมอบรม ในระดับ

ปานกลาง คาเฉลี่ย 2.55 คิดเปนรอยละ 51 เม่ือเสร็จสิ้นการอบรมมีความรูเพ่ิมมากข้ึน ในระดับมาก

ท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.50 คิดเปนรอยละ 90 และสามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน

ได ในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.59 คิดเปนรอยละ 91.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรม 

 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดดําเนินการ

การอบรมเตรียมความพรอมรับการตรวจประเมินหองสมุดสีเขียว ประจําป 2565 วิทยากรโดย ดร.

อารีย ธัญกิจจานุกิจ ผูชวยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ประธานกรรมการบริหารชมรม

หองสมุดสีเขียว บรรยายเรื่อง มาตรฐานและเกณฑการประเมินหองสมุดสีเขียว และคณะทํางาน 

นําเสนอขอมูลการประเมินตนเองเบื้องตน ตามเกณฑหองสมุดสีเขียวแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ

ตอบขอซักถาม ดําเนินการอบรมผานชองทางออนไลนโปรแกรม ZOOM ณ สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วันพฤหัสบดีท่ี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา    

9.00-12.00 น. 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 


