โครงการให้บริการทางวิชาการของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
การจัดกิจกรรมความร่วมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาท้องถิ่น
“เผยแพร่ความรูด้ ้านวิชาการ และการจัดการห้องสมุดในชุมชน”
โรงเรียนวัดอัมพวัน ตําบลพรหมบุรี อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2560
และ
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2560
และ ระหว่างวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2560

จัดทําโดย
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สรุปผลการดําเนินโครงการ
การประเมินผลการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น “เผยแพร่
ความรู้ด้านวิชาการและการจัดการห้องสมุดในชุมชน”
หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นมหาวิทยาลัยที่มีภารกิจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 กล่าวคือมีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้กําหนดเอกลักษณ์ คือ “มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม และพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานสากล”
จังได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีขึ้นเพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถใช้แผนยุทธศาสตร์
เป็นเครื่องมือสําคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2559-2563 ไปสู่ความสําเร็จอย่างมี
ทิศทางเป็นระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ดังนั้นภารกิจหนึ่งของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การให้บริการวิชาการ โดย
จัดทําโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น “การดําเนินงานเทคนิคห้องสมุด” และ โครงการการ
จัดการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ซึ่งตามแผนการปฏิบัติงานจึงจัดโครงการดําเนินการให้บริการทางวิชาการด้าน
ห้องสมุด การส่งเสริมการใช้ห้องสมุด และการส่งเสริมการอ่านเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการทั้ง
ภายในมหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม ในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี และจังหวัดใกล้เคียง และประสานความร่วมมือ
และช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเชิงวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์
การจัดกิจกรรมบริการวิชาการ ด้านห้องสมุด การส่งเสริมการใช้ห้องสมุด และการส่งเสริมการอ่าน
ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมหลัก
การจัดกิจกรรมความร่วมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น “เผยแพร่ความรู้ด้าน
วิชาการ และการจัดการห้องสมุดในชุมชน” 2 ครั้ง
ระยะเวลาดําเนินการ
มกราคม-มิถุนายน 2560
สถานทีด่ ําเนินการ
โรงเรียนวัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี และโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน จังหวัดสระแก้ว
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. มีกิจกรรมบริการวิชาการ ด้านห้องสมุด การส่งเสริมการใช้ห้องสมุด และการส่งเสริมการอ่าน
2. เป็นการให้ความร่วมมือกับชุมชนเพื่อพัฒนาเยาวชนและประชาชนผู้ด้อยโอกาส
3. มหาวิทยาลัยโดยสํานักวิทยบริการฯ ได้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

สรุปผลโครงการ
จากการดําเนินโครงการให้บริการทางวิชาการของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยการจัดกิจกรรมความ
ร่วมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น “เผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ และการจัดการห้องสมุด
ในชุมชน” ณ โรงเรียนวัดอัมพวัน ตําบลพรหมบุรี อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ระหว่างวันที่ 20-24
กุมภาพันธ์ 2559 โดยการให้คําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานห้องสมุด ติดตั้งระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OBEC
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แนะนําการให้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OBEC ตั้งแต่
การตั้งค่าการทํางาน การทําบัตรสมาชิก การวิเคราะห์หมวดหมู่ การลงรายการทางบรรณานุกรมในฐานข้อมูล
OBEC การยืม-คืน การลงทะเบียน การพิมพ์สันหนังสือ และติดใบกําหนดส่ง ตรวจสอบและติดตั้งการเชื่อมต่อ
สัญญาณ wifi เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดําเนินงานห้องสมุด นอกจากนี้ยังดําเนินการปรับเปลี่ยนการจัด
วางครุภัณฑ์ภายในห้องสมุดให้เหมาะสม แนะนําการจัดเรียงหนังสือขึ้นชั้น ติดแถบสีเพื่อให้ง่ายต่อการเรียง
หนังสือโดยแบ่งแถบสีออกเป็น 10 หมวด แทนหมวดหมู่ระบบทศนิยมของดิวอี้ ตั้งแต่หมวด 000-900 จัดมุม
อาเซียน ตกแต่งมุมหลวงพ่อจรัญ ทิตธัมโม มุมของดีเมืองสิงห์บุรี และจัดตกแต่งสถานที่ให้สวยงาม
และโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี วันที่ 26-28 เมษายน 2560 และวันที่ 8-11
พฤษภาคม 2560 โดยในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.45 น. คณะผู้บริหารและบุคลากรสํานักวิทย
บริการฯ ได้ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี ซึ่งในครั้งนี้สํานักวิทยบริการฯ ได้ร่วมให้การสนับสนุนโรงเรียนในการดําเนิน
กิ จ กรรม คื อ 1) การจั ด นิ ท รรศการเทิ ด พระเกี ย รติ แ สดงพระราชประวั ติ แ ละพระราชกรณี ย กิ จ ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี โดยจัดทําใน
รูปแบบ E-book ณ ห้องเฉลิมพระเกียรติของโรงเรียน 2) การบริหารและบริการห้องสมุดโดยให้การสนับสนุน
และร่วมดําเนินการให้ความรู้และความช่วยเหลือด้านการจัดหมวดหมู่หนังสือ การบริการ การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน จัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการ เพื่อให้ห้องสมุดเอื้อต่อการเรียนรู้แก่
ครู นักเรียน บุคลากร ตลอดจนผู้ปกครองและประชาชนในชุมชน
หลังจากได้ดําเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ได้ทําการประเมินโครงการ โดยแบ่งประเด็นความคิดเห็น
ออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านความพึงพอใจ และด้านการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ ซึ่ง
สามารถสรุปผลการประเมินแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้
ด้านความรู้ความเข้าใจ จากการดําเนินโครงการฯ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจโดยรวม
ในระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 75.8 โดยที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับห้องสมุดก่อนการ
ดําเนินโครงการ ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 67.4
และเมื่อดําเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้วผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับห้องสมุด ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 84.2
ด้านความพึงพอใจ จากการดําเนินโครงการฯ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับ
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.8 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด ได้แก่ สถานที่หลังจากจัดห้องสมุดแล้วมีความสะอาดเหมาะสม การจัดวางวัสดุครุภัณฑ์มีความ
เหมาะสม และความพึ ง พอใจต่ อ ที ม งานบริ ก ารวิ ช าการจั ด ห้ อ งสมุ ด ส่ ว นข้ อ ความพร้ อ มของอุ ป กรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ ได้รับความพึงพอใจในระดับมาก
ด้านการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ จากการดําเนินโครงการฯ ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถนําความรู้
ไปใช้ ป ระโยชน์ โดยรวมในระดั บ มาก คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 86.4 และเมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า ผู้ ต อบ

แบบสอบถามสามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในระดับมาก ทุกข้อ ได้แก่ สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้ สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้ และสามารถนําความรู้ไป
เผยแพร่และถ่ายทอดได้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. ขอให้โครงการนี้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดําเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพราะโรงเรียนที่
ต้องการรับการอนุเคราะห์จากท่านยังมีอีกมาก และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านทีม่ าจัดห้องสมุดให้
2. ต้องการให้หน่วยงานของท่านเข้ามาแนะนําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ประมวลภาพ
การจัดกิจกรรมความร่วมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น “เผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ
และการจัดการห้องสมุดในชุมชน”
ณ โรงเรียนวัดอัมพวัน ตําบลพรหมบุรี อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
วันที่ 19 มกราคม 2560 ลงพื้นที่สํารวจความต้องการของห้องสมุดโรงเรียนวัดอัมพวัน โดยได้รับการต้อนรับ
จาก ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดอัมพวัน และครูผู้ดูแลรับผิดชอบห้องสมุด

ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2560 ดําเนินการจัดห้องสมุด โดยได้รับความร่วมมือจากคุณครู และนักเรียน
โรงเรียนวัดอัมพวัน

ประมวลภาพ
การจัดกิจกรรมความร่วมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น “เผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ
และการจัดการห้องสมุดในชุมชน”
ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี ตําบลคลองหาด อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
วันที่ 13 มีนาคม 2560 ลงพื้นที่สํารวจความต้องการของห้องสมุดโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านเขา
สารภี และสํารวจห้องจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ

วันที่ 26-28 เมษายน 2560 ดําเนินการให้ความรู้และความช่วยเหลือด้านการจัดหมวดหมู่หนังสือ การบริการ
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการ เพื่อให้ห้องสมุดเอื้อ
ต่อการเรียนรู้แก่ครู นักเรียน บุคลากร ตลอดจนผู้ปกครองและประชาชนในชุมชน

วันที่ 8-11 พฤษภาคม 2560 ดําเนินการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติแสดงพระราชประวัติ และพระราช
กรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี
โดยจัดทําในรูปแบบ E-book ณ ห้องเฉลิมพระเกียรติของโรงเรียน

วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.45 น. คณะผู้บริหารและบุคลากรสํานักวิทยบริการฯ ได้ร่วมรับเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านเขา
สารภี

