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ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กนัยายน 2561 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 



ก 
 

ค าน า 
 

 รายงานฉบับนี้  จัดท าขึ้น เพื่ อ เป็นการรายงานผลการ ด า เนิน โครงการพัฒนาห้องสมุดคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร  และเพื่อเป็นการประเมินผลการด าเนินงานตามท่ีได้ก าหนดไว้ในโครงการฯ ตาม
ปีงบประมาณ 2561 ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561  ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็น
ห้องสมุดท่ีได้รวบรวมหนังสือ เอกสาร งานวิจัย และวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และการเกษตร เป็น
แหล่งเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาในการค้นคว้าหาความรู้ ใหม่ๆ  เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้
คณาจารย์และให้นักศึกษาสามารถพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ จึงได้มีการจัดซื้อหนังสือ ต ารา วารสาร ต่างๆท่ี
ทันสมัยและตรงกับความต้องการผู้ใช้บริการ ท่ีน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ นักศึกษา 
คณาจารย์ และบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร จึงได้มีการปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดให้มีความทันสมัยและ
สมบูรณ์แบบในทุกๆ ด้าน 
 
 
 
          นายนพรัตน์ พัชณีย์ 
                  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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ส่วนท่ี 1 
บทน า 

 
1.1 ชื่อโครงการ 
  โครงการ  พัฒนาห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
1.2 ลักษณะโครงการ 

ประเภท  โครงการใหม่  โครงการปกติ     
  โครงการต่อเนื่อง............................................... 

1.3 หลักการและเหตุผล 
การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  โดยมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รัก

การเรียนรู้  เรียนอย่างมีความสุข  มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งรวบรวม
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  วัสดุตีพิมพ์และไม่ตีพิมพ์ ส่ือเทคโนโลยีทันสมัย  มีสภาพใช้งานได้ตรงกับความ
ต้องการของผู้เรียนมากท่ีสุด เพื่อพัฒนาคุณภาพห้องสมุด ในด้านพัฒนาการเรียนการสอนและเพียงพอกับ
จ านวนผู้ใช้บริการ  ในการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในสาขาด้านการเกษตรและ
เทคโนโลยี นอกจากจะมีกิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียนห้องปฏิบัติการและการฝึกภาคสนามแล้ว
นั้น  การศึกษาด้วยตนเองของนักศึกษา ก็เป็นอีกกิจกรรมท่ีมีความส าคัญเป็นการฝึกให้นักศึกษารู้จัก
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งความรู้ทางวิชาการท่ีเช่ือถือได้  จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องพัฒนาห้องสมุด
และคอมพิวเตอร์คณะเทคโนโลยีการเกษตรให้มีความพร้อมเพื่อท่ีจะเป็นแหล่งค้นคว้าเฉพาะทางส าหรับท้ัง
คณาจารย์  นักศึกษา  บุคลากร   

คณะเทคโนโลยีการเกษตรยังขาดหนังสือทางวิชาการ ต ารา วารสารฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ
วัสดุทางการศึกษา ทางเทคโนโลยีการเกษตร ทางการประมง ทางสัตวศาสตร์ ทางเทคนิคการสัตวแพทย์ ทาง
พืชศาสตร์ และทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  เพื่อให้เกิดศักยภาพกับนักศึกษาและบุคลากรของ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ศึกษานอกเวลาทางศาสตร์เฉพาะทางของแต่ละสาขา   ดังนั้นคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรเห็นความส าคัญของการพัฒนาห้องสมุด จึงได้จัดโครงการการพัฒนาห้องสมุดคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ปี พ.ศ. 2561 เพื่อให้มีหนังสือทางวิชาการ ต ารา วารสาร ครบตามความต้องการของ
การจัดการเรียนการสอนและงานวิจัย   

1.4   วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.4.1 เพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มีแหล่งค้นคว้าในด้าน

ทรัพยากร เช่น หนังสือ ต ารา วารสาร ท่ีเพียงพอ 
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1.5 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ประเภท ตัวชี้วัด (Indicators) ค่าเป้าหมาย 

1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1) จ านวนหนังสือ ต ารา วารสาร หรือวัสดุทางการศึกษา 
2) บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 100 

ไม่น้อยกว่า 100รายการ 
ร้อยละ 100 

2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการห้องสมุด 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ไม่น้อยกว่า) 
 

ความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
บริการห้องสมุดร้อยละ 85 

3. ตัวชี้วัดเชิงเวลา : 1) ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

 ร้อยละ 100 

4. ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : 1) ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร  

44,200 บาท 

 

1.6 ความสอดคล้องของโครงการ 
1)  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยท่ี 1   
2)  สอดคล้องกับองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาท่ี   6.1  
3)  สอดคล้องกับงานด้านอื่น ๆ (ระบุ)........................................... 

1.7 การบูรณาการโครงการ 
[] การจัดการเรียนการสอน ระบุ  
[   ] การปรับปรุงรายวิชา..................................................................................................... 
[   ] การเปิดรายวิชาใหม่ ..........................................หลักสูตร.............................................. 
[   ] การต่อยอดสู่หนังสือต ารา................................  หลักสูตร............................................. 
[] อื่นๆ.......................................................................... 
[   ] การวิจัย  

     [   ] อื่นๆ ระบุ........................................................................  
 

1.8 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  อาจารย์นพรัตน์  พัชณีย์ 
1.9 วัน เวลา และสถานที่ด าเนินการ 
  1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 
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       ส่วนท่ี 2 

วิธีการด าเนินโครงการ 
2.1 ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 

ท่ี รายการ ว/ด/ป 

1 จัดหนังสือเข้าห้องสมุดและการด าเนินงานห้องสมุด  พฤศจิกายน  2560 – พฤษภาคม 2561 

2 วิเคราะห์หมวกหมู่หนังสือ พฤศจิกายน  2560 – พฤษภาคม 2561 
 

2.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
1). แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการส่ือจัดการเรียนการสอนห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร  

 

2.3 กลุ่มเป้าหมาย 

ท่ี ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวนเป้าหมาย (ระบุหน่วยนับ) จ านวนเข้าร่วม (ระบุหน่วยนับ) 

1 ผู้บริหาร 7  คน 7  คน 
2 อาจารย์และบุคลากร 20 คน 20 คน 
3 บุคลากรสายสนับสนุน 16 คน 16 คน 
4 นักศึกษา 157 คน 200 คน 

รวม 200 คน 243 คน 
 

2.4 งบประมาณด าเนินโครงการ 
1)  งบประมาณโครงการ 

จากงบประมาณของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร   
รหัสงบประมาณ  61A77214คทก01w01 
ช่ือโครงการงบประมาณ พัฒนาส่ือจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร  
ประเภทงบประมาณ  แผ่นดิน   ปกติ   กศ.บป. 
หมวดเงิน งบอุดหนุน จ านวน  44,200 บาท 

2)  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ (บาท) 

ต้ังไว้ จ่ายจริง (In cash) 
1 ค่าวัสดุ  44,200 44,200 

รวม 44,200 44,200 
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ส่วนท่ี 3 
ผลการวิเคราะห์และการประเมินโครงการ 

 
3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด 
  สรุปการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 มีดังนี้ 
 

ล าดับ รายการทรัพยากรสารสนเทศ จ านวน งบประมาณ 
1. หนังสือ 100 เล่ม 44,200 

รวม 100 เล่ม 44,200 
   
2. ด้านทรัพยากรสารสนเทศและบริการสารสนเทศ 

ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร X S.D. ความพึงพอใจ 
1. ทรัพยากรสารสนเทศมีจ านวนเพียงพอต่อความต้องการ 4.35 0.67 มาก 
2. มีวารสาร หนังสือพิมพ์ ท่ีบอกรับครอบคลุมกับความ

ต้องการ 
4.27 0.71 มาก 

3. ทรัพยากรสารสนเทศมีความทันสมัย 4.43 0.66 มาก 
4. มีส่ือโสตทัศนวัสดุครอบคลุมความต้องการ 4.83 0.38 มากท่ีสุด 

รวม 4.47 0.60 มาก 
 
3. ด้านสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวก  

ความรู้ความเข้าใจ X S.D. ความพึงพอใจ 
1. จ านวนท่ีนั่งอ่านมีพอเพียง 4.35 0.67 มาก 
2. สภาพแวดล้อมภายในมีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการศึกษา

ค้นคว้า 
4.27 0.71 มาก 

3. จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์มีเพียงพอ 4.43 0.66 มาก 
4. ความสะอาดภายในห้องสมุด 4.73 0.45 มากท่ีสุด 

รวม 4.45 0.62 มาก 
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4. ด้านบุคลากร  
ด้านการน าความรู้ไปใช้ X S.D. ความพึงพอใจ 

1. บุคลากรให้บริการด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี 4.35 0.67 มาก 
2. บุคลากรให้ค าแนะน าและช่วยเหลือในการให้บริการ 4.27 0.71 มาก 
3. บุคลากรให้บริการด้วยความเอาใจใส่กระตือรือร้น 4.43 0.66 มาก 
4. บุคลากรแต่งกายสุภาพและมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม 4.68 0.56 มากท่ีสุด 

รวม 4.43 0.65 มาก 
 
3.2 ผลการประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการ 
 จากผลการประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัดโครงการ พบว่าสามารถบรรลุตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ในด้านเชิง
ปริมาณและคุณภาพ 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
เป้าหมาย 

(ใส่หน่วยนับ) 
ผลการ

ด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 
1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

1.) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของจ านวนเป้าหมายท้ังหมด 

 
 

200 คน 

 
 

  243  คน 

 
บรรลุ 

2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
1.) ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย 

 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
 

ร้อยละ 85.75 
 

บรรลุ 
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ส่วนท่ี 4 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

4.1 สรุปผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินโครงการการพัฒนาห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร สามารถสรุปการด าเนินงานได้ ดังนี้ 

 1) ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด 
    สรุปการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ใช้งบประมาณท้ังส้ิน 44,200 บาท เนื่องจากทรัพยากรหนังสือคณะเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน
หนังสือซ้ า (copy) มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา ทางคณะเทคโนโลยีการเกษตรจึงได้น างบประมาณ
มาจัดซื้อหนังสือเพิ่มเติม 

2) สถิติการเข้าใช้ห้องสมุด 
               มีนักศึกษาและบุคลากรเข้าใช้บริการห้องสมุดท้ังส้ิน 243 คน  
 3) ด้านความพึงพอใจ 
      ด้านความพึงพอใจ ผู้รับบริการห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรโดยรวมอยู่ในเกณฑ์มาก โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ด้านคือ  ด้านทรัพยากรสารสนเทศและการบริการสารสนเทศ ร้อยละ 89.42  ด้านสถานท่ี และส่ิง
อ านวยความสะดอก ร้อยละ 88.92 และด้านบุคลากร ร้อยละ 88.69 ซึ่งในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี  
 
4.2 ปัญหาอุปสรรค 
 ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร และห้องคอมพิวเตอร์ เป็นสัดส่วนท่ีแยกออกจากกัน แต่เนื่องจาก
ทรัพยากรท่ีมีจ านวนจ ากัดท าให้มีพื้นท่ีให้บริการในการอ่านหนังสือน้อยไม่เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ  
 
4.3 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานโครงการคร้ังต่อไป 

จากการด าเนินโครงการในครั้งนี้ไม่พบปัญหาใดๆ ในการด าเนินการ ส่วนข้อเสนอแนะของคณะผู้จัดให้
ความเห็นว่า การพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ควรมีทางเลือกของการพัฒนาศักยภาพตัวเองโดยยึดความกรอบของ
ภาระงานของอาจารย์ ท้ังด้านการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ เพื่อจะมาผลิตบัณฑิตท่ีพึ่งประสงค์ต่อ
การรับใช้สังคมต่อไปและอยากให้มีแนวทางหรือช่องทางในการพัฒนาบุคลากรมากขั้น 
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ส่วนท่ี 5 
ภาพกิจกรรม/โครงการ 

 
ช้ันวางหนังสือท่ัวไป 

 
 

ช้ันวางปัญหาพิเศษและงานวิจัย 
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ห้องอ่านหนังสือส าหรับอาจารย์ 

 
 
ช้ันสื่อการเรียนรู้ท่ัวไป 
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ช้ันนิตยสาร หนังสือพิมพ์ และจดหมายข่าว 

 
 
มุมอ่านหนังสือ 
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มุมสืบค้นข้อมูล 
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ส่วนท่ี 6 
       ภาคผนวก 

 
1. แบบขอเสนอโครงการ 
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2. แบบสอบถามหรือแบบประเมินโครงการ 
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3. แบบเบิกจ่ายงบประมาณ 
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