
 
แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค ์

ชื่อโครงการ:  การจัดการห้องสมุดในศตวรรษที่ ๒๑ (Library Management in 21st Century Skill) 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ มีนโยบำยและพันธกิจ
ที่สอดคล้องกับมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ในกำรส่งเสริมควำมเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภำยนอก 
โดยกำรจัดบริกำรวิชำกำรแก่สังคมด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ และเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือกำรเป็นศูนย์กลำง
กำรเรียนรู้ในกำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย โดยด ำเนินกำรจัดหำ จัดเก็บ 
รวบรวม บ ำรุงรักษำและให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศทุกรูปแบบน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำร
จัดกำรที่เป็นระบบ มีกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนงำนบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่
นักศึกษำ อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ บุคลำกรในมหำวิทยำลัย และประชำชนในท้องถิ่น ทั้งในระดับสถำบันและระดับ
บุคคลในหลำยลักษณะ เช่น กำรให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ กำรฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือถ่ำยทอดเทคโนโลยี
และองค์ควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ อันก่อให้เกิดควำมม่ันคงเข้มแข็งทำงวิชำกำร และกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของชุมชน 
 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จึงได้จัดท ำโครงกำร “กำรจัดกำรห้องสมุดในศตวรรษที่ 
๒๑ (Library Management in 21st Century Skill)” เพ่ือบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนแบบบูรณำกำร เพ่ือจัด
อบรมเชิงปฏิบัติกำรให้แก่ครู อำจำรย์ นักเรียน บรรณำรักษ์ เจ้ำหน้ำที่ บุคลำกรจำกโรงเรียนและหน่วยงำนต่ำง 
ๆ ที่สนใจเข้ำร่วมโครงกำร เพ่ือส่งเสริมกำรใช้สื่อแหล่งเรียนรู้ตำมแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ กำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ และให้กำรช่วยเหลือบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุดที่ต้องกำรทักษะควำมรู้ในกำรจัดกำร
ทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุด โดยส ำรวจและติดตำมงำนบริกำรแก่ชุมชนในครั้งต่อไป 
๒. วัตถุประสงค ์
  ๑) ครู อำจำรย์ นักเรียน บรรณำรักษ์ เจ้ำหน้ำที่ บุคลำกรจำกโรงเรียนและหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เข้ำรับ
กำรอบรมได้รับทักษะควำมรู้เรื่องกำรจัดกำรห้องสมุด กำรจัดหมวดหมู่ กำรจัดท ำรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ 
และกำรจัดบริกำรห้องสมุด 
  ๒) เพ่ือให้ควำมรู้เรื่องกำรลงรำยกำรทำงบรรณำนุกรมในฐำนข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ ที่ถูกต้องตำม
กฎเกณฑ์ มำตรฐำนสำกล และเป็นแบบแผนเดียวกัน 

 ๓) ติดตำม ประเมินผลกำรให้บริกำรในปีที่ผ่ำนมำ และกำรส ำรวจควำมต้องกำรในกำรรับ 
บริกำรวิชำกำรในปีงบประมำณต่อไป  
๓. เป้าหมายของโครงการ 
 

  เชิงปริมาณ 
๑) ครู อำจำรย์ นักเรียน บรรณำรักษ์ เจ้ำหน้ำที่ บุคลำกรจำกโรงเรียนและหน่วยงำนต่ำง ๆ  

จ ำนวน ๒ ครั้ง 
  ๒) ครู อำจำรย์ นักเรียน บรรณำรักษ์ เจ้ำหน้ำที่ บุคลำกรจำกโรงเรียนและหน่วยงำนต่ำง ๆ เข้ำร่วม
โครงกำรฝึกอบรมไม่น้อยกว่ำ ๖๐ คน  

 ๓) กำรติดตำม ประเมินผลกำรให้บริกำรในปีที่ผ่ำนมำ และกำรส ำรวจควำมต้องกำรในกำรรับ 
บริกำรวิชำกำรในปีงบประมำณต่อไป อย่ำงน้อย ๕ โรงเรียน 
  เชิงคุณภาพ 
  ๑) ครู อำจำรย์ นักเรียน บรรณำรักษ์ เจ้ำหน้ำที่ บุคลำกรจำกโรงเรียนและหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เข้ำ
ร่วมอบรมได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในกำรบริหำรจัดกำรห้องสมุดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
  ๒) ควำมพึงพอใจผู้เข้ำร่วมอบรม และผู้รับกำรติดตำมอยู่ในระดับ ๔ (มำก) 

 



๒ 
 

 ๓) ควำมพึงพอใจของผู้รับกำรติดตำมประเมินผลกำรให้บริกำรในปีที่ผ่ำนมำอยู่ในระดับ ๔ (มำก) 
๔. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ  
 ครู อำจำรย์ นักเรียน บรรณำรักษ์ เจ้ำหน้ำที่ บุคลำกรจำกโรงเรียนและหน่วยงำนต่ำง ๆ เขตพ้ืนที่ 
จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธำนี และเขตพ้ืนที่ใกล้เคียง 
๕. วิธีการและแผนการด าเนินการ 
 รูปแบบและแผนกำรด ำเนินงำน โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม ด ำเนินกำรดังนี้ 
 

กิจกรรม 
พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ 
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ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

๑. น ำเสนอและขออนุมัติโครงกำร             
๒. ประชำสัมพันธ์เชิญชวนเข้ำร่วมท ำ
โครงกำร/กิจกรรม 

            

๓. จัดเตรียมควำมพร้อมด้ำนวัสดุอุปกรณ์และ
บุคลำกร 

            

๔. ด ำเนินกำรจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำร
พัฒนำห้องสมุดและทรัพยำกรสำรสนเทศและ
กำรลงรำยกำรในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
(OpenBiblio) 

            

๕. ด ำเนินกิจกรรมบริกำรวิชำกำรแก่สังคมใน
รปูแบบต่ำงๆทั้งภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัย 

            

๖. สรุป ประเมินผล และติดตำมโครงกำร             
 
 
 
 
 
๖. กิจกรรมและการด าเนินการ 

กำรด ำเนินกิจกรรม แบ่งออกเป็น ๒ กิจกรรม ดังนี้ 
กิจกรรมที่ ๑ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการทรัพยากรห้องสมุดและการใช้โปรแกรม

ห้องสมุดอัตโนมัติ แนะน าการจัดการห้องสมุดด้านกายภาพและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จ ำนวน ๒ 
ครั้ง ได้แก่ 

ครั้งที่ ๑ จัดในเดือน ธันวำคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องสมุด โรงเรียนอีมำดอีทรำย อ ำเภอบ้ำนไร่ 
จังหวัดอุทัยธำนี 

ครั้งที่ ๒ จัดในเดือน มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษำ (อำคำร ๑๕) 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎนครสวรรค์ อ ำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 

กิจกรรมที่ ๒ การจัดท าห้องสมุดและติดตาม ประเมินผลการให้บริการในปีท่ีผ่านมา และการ
ส ารวจความต้องการในการรับบริการวิชาการในปีงบประมาณต่อไป  



๓ 
 

๗.  คณะท างาน/วิทยากร 
   ๑)  นำงสำวจริยำ  ทิพย์หทัย    ๒)  นำงกำญจนำ  สดับธรรม  
   ๓)  นำยสุภรัตน์  กรุดฉ่ ำ    ๔)  นำงสำวนิตยำ  ทวีศักดิ์วนำไพร  
   ๕)  นำงสำวกัญญำ  สิงหบุตร     ๖) นำงสำวปรำงทิพย์  พึงไชย 
  ๗)  นำงสำวภัทรำพร  วงษ์น้อย   ๘) นำงสำวปรียพัศ  พัฒนะสุธำดล 
  ๙)  นำยวุฒิชัย  ทองชื่น ๑๐) นำงสำวรุ่งรัตน์ อินทรวิเศษ 
 ๑๑) นำยพิเชษฐ อยู่เย็น ๑๒) นำงสำวบุสดี หมื่นขัน 
 ๑๓) นำยวีระศักดิ์ ศรีผง ๑๔) นำยสุมนฒ์ จิรพัฒนพร 
 ๑๕) วิทยำกรจำกฝ่ำยบริกำรควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ส ำนักงำนพัฒนำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) ๑๖) พนักงำนขับรถ  
๘.  งบประมาณ 
 ใช้เงินงบประมำณรำยได้ โครงกำรบริกำรวิชำกำรศูนย์วิทยบริกำร กิจกรรมกำรบริกำรวิชำกำรแก่
สังคม: จัดอบรมแนะน ำกำรจัดกำรห้องสมุด รหัสโครงกำร 205101070121 รวมทั้งหมดเป็นเงิน ๖๗,๕๐๐ 
บำท (หกหมื่นเจ็ดพันห้ำร้อยบำทถ้วน) ถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย ดังนี้  
ไตรมาสที๑่ ระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ (งบประมาณ ๓๓,๗๕๐ บาท) 

 

กิจกรรมที่ ๑ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร ในเดือน ธันวำคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องสมุด โรงเรียนอีมำด
อีทรำย อ ำเภอบ้ำนไร่ จังหวัดอุทัยธำนี 

หมวด
รายจ่าย 

รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่ำใช้สอย - ค่ำอำหำรกลำงวัน  (๓๐ คน x ๒ วัน x ๑๐๐ บำท) รวมเป็นเงิน ๖,๐๐๐ 
บำท 

๖,๐๐๐  

 -ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (๓๐ คน x ๒๕ บำท x ๒ มื้อ x๒ วัน)  
รวมเป็นเงิน ๓,๐๐๐ บำท 

๓,๐๐๐ 
 

 

 - ค่ำเช่ำรถ (วันละ ๒,๐๐๐ บำท x ๓ วัน) รวมเป็นเงิน ๖,๐๐๐ บำท  ๖,๐๐๐  

 - ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง ๓,๐๐๐  
ค่ำตอบแทน - ค่ำวิทยำกร (๖๐๐ x ๘ ชั่วโมง) รวมเป็นเงิน ๔,๘๐๐ บำท ๔,๘๐๐  
 - ค่ำเบี้ยเลี้ยง (๒๔๐ บำท x ๕ คน x ๓ วัน) รวมเป็นเงิน ๓,๖๐๐ บำท ๓,๖๐๐  
ค่ำวัสดุ - ค่ำวัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษ แฟ้ม เป็นต้น ๔,๑๕๐  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สำมหมื่นห้ำร้อยห้ำสิบบำทถ้วน)  ๓๐,๕๕๐  
  

 กิจกรรมที่ ๒ จัดท ำห้องสมุดและติดตำม ประเมินผลกำรให้บริกำรในปีที่ผ่ำนมำ ในเดือน 
พฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕๕๙ และกำรส ำรวจควำมต้องกำรในกำรรับบริกำรวิชำกำรในปีงบประมำณต่อไป  

 หมวดรายจ่าย รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
๒.๑ โรงเรียนวัดหนองปลิง 
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 

ค่ำใช้สอย - ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง ๕๐๐  

๒.๒ มจร.พิจิตร วัดพฤกษะวัน
โชติกำรำม และห้องสมุดสวนธำร 
ทิพย์ อ. ตะพำนหิน จ.พิจิตร 

ค่ำใช้สอย - ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง ๑,๕๐๐  
ค่ำตอบแทน - ค่ำเบี้ยเลี้ยง (๒๔๐ บำท x ๕ คน) ๑,๒๐๐  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สำมพันสองร้อยบำทถ้วน) ๓,๒๐๐  

 



๔ 
 

ไตรมาสที ่๓ ระหว่ำงเดือน เมษำยน-มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖๐ (งบประมำณ ๓๓,๗๕๐ บำท) 
กิจกรรมที่ ๑ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรในเดือน มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖๐  ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 

๘๐ พรรษำ (อำคำร ๑๕) มหำวิทยำลัยรำชภัฎนครสวรรค์ อ ำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  
หมวดรายจ่าย รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
ค่ำใช้สอย - ค่ำอำหำรกลำงวัน  (๓๐ คน x ๒ วัน x ๑๐๐ บำท) รวมเป็นเงิน 

๖,๐๐๐ บำท 
๖,๐๐๐  

 -ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (๓๐ คน x ๒๕ บำท x ๒ มื้อ x๒ วัน)  
รวมเป็นเงิน ๓,๐๐๐ บำท 

๓,๐๐๐ 
 

 

ค่ำตอบแทน - ค่ำวิทยำกร (๖๐๐ x ๘ ชั่วโมง) รวมเป็นเงิน ๔,๘๐๐ บำท ๔,๘๐๐  
ค่ำวัสดุ - ค่ำวัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษ แฟ้ม เป็นต้น ๖,๑๕๐  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งหมื่นเก้ำพันเกำ้ร้อยห้ำสิบบำทถ้วน)  ๑๙,๙๕๐  

 

กิจกรรมที่ ๒ จัดท ำห้องสมุดและติดตำม ประเมินผลกำรให้บริกำรในปีที่ผ่ำนมำ ในเดือน 
พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และกำรส ำรวจควำมต้องกำรในกำรรับบริกำรวิชำกำรในปีงบประมำณต่อไป  

ชื่อโรงเรียน 
หมวด

รายจ่าย 
รายการ 

จ านวน
เงิน 

หมายเหตุ 

๒.๑ วันที่ ๓ พ.ค. ๒๕๖๐ 
โรงเรียนวัดใหม่ อ.พยุหะคีรี 
 จ.นครสวรรค ์

ค่ำใช้สอย 
ค่ำตอบแทน 

- ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง 
 -ค่ำเบี้ยเลี้ยง  (๖ คน x ๒๔๐ บำท x๑ วัน)            

๕๐๐ 
๑,๔๔๐ 

 

๒.๒ วันที่ ๙ พ.ค. ๒๕๖๐ 
ห้องสมุดสวนธำรทิพย์  
อ. ตะพำนหิน จ.พิจิตร 

ค่ำใช้สอย 
 

ค่ำตอบแทน 

- ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง 
-ค่ำเช่ำรถ          
-ค่ำเบี้ยเลี้ยง  (๔ คน x ๒๔๐ บำท x๑ วัน)   

๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๙๖๐ 

 

๒.๓ วันที่ ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๐ 
โรงเรียนบ้ำนวังน้ ำขำวและ
โรงเรียนตลุกข่อยน้ ำ  
อ. แม่วงก ์จ.นครสวรรค์ 

ค่ำใช้สอย 
 

ค่ำตอบแทน 

- ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง 
-ค่ำเช่ำรถ          
-ค่ำเบี้ยเลี้ยง  (๕ คน x ๒๔๐ บำท x๑ วัน)   

๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๑,๒๐๐ 

 

 

๒.๔ วันที่31 พ.ค. ๒๕๖๐ 
โรงเรียนบ้ำนทุ่งท่ำเสำและ
โรงเรียนวัดคลองสองหน่อ  
อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 

ค่ำใช้สอย 
ค่ำตอบแทน 

-ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง 
- ค่ำเบี้ยเลี้ยง (๒๔๐ บำท x ๕ คน x ๑ วัน) 
 

๑,๕๐๐ 
๑,๒๐๐ 

 

 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งหมื่นสำมพันแปดร้อยบำทถ้วน) ๑๓,๘๐๐  
 

๙.  การติดตามประเมินผลโครงการ 
 ๑) แบบทดสอบก่อน และหลังอบรม 
 ๒) ประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมอบรมกำรโดยใช้แบบสอบถำม 
 ๓) ประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในปีที่ผ่ำนมำโดยใช้แบบสอบถำม 
 

๑๐.  ลักษณะของโครงการสอดคล้องกับตัวชี้วัด /ตัวบ่งช้ี 
       เกณฑ์ ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมที ่๔  กำรให้บริกำรห้องสมุด 
       ตวัชี้วัด ตำมแผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปี ๒๕๖๐ 



๕ 
 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ เป็นศูนย์กลำงในกำรให้บริกำรวิชำกำรด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ และ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 ตัวชี้วัดที่ ๓ จ ำนวนโครงกำร กิจกรรม ที่ให้บริกำรที่จัดส ำหรับชุมชนด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ 
 

๑๑.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑) ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีทักษะควำมรู้ เรื่องกำรจัดกำรห้องสมุด กำรจัดหมวดหมู่ กำรจัดท ำ
รำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ และกำรจัดบริกำรห้องสมุด 
 ๒) ผู้เข้ำร่วมฝึกอบรมสำมำรถลงรำยกำรทำงบรรณำนุกรมในฐำนข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ ที่ถูกต้อง
ตำมกฎเกณฑ์ มำตรฐำนสำกล และเป็นแบบแผนเดียวกัน 

 ๓) ได้ข้อมูลในกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนจำกกำรติดตำม ประเมินผลกำรให้บริกำรในปีที่ผ่ำนมำ และ 
กำรส ำรวจควำมต้องกำรในกำรรับบริกำรวิชำกำรในปีงบประมำณต่อไป 
 

๑๒.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นำงสำวนิตยำ ทวีศักดิ์วนำไพร และคณะศูนย์วิทยบริกำร ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
 
 
                       ลงชื่อ..................................................ผู้จัดท ำโครงกำร 
                        (นำงสำวนิตยำ ทวีศักดิ์วนำไพร) 
                                                 รักษำกำรหัวหน้ำกลุ่มงำนบริกำรและกิจกรรม 
 
ความเห็นของรองผู้อ านวยการส านักฯ 
 
 
 
 
  
                  
          ลงชื่อ......................................................ผู้เห็นชอบโครงกำร 
                             (นำยวรวิทย์  พัฒนำอิทธิกุล) 

      รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 
ความเห็นของผู้อ านวยการส านักฯ 
 
()  อนุมัติ 
(    )  ไม่อนุมัติ  
............................................................................................................................. ............................................... 
 
                                   ลงชื่อ.............................. ...................................ผู้อนุมัติโครงกำร 
                               (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จรรยำ  เหลียวตระกูล) 
                               ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 


