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กําหนดการเดินทางไปจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาหองสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ 

จังหวัดนครนายก 

หองสมุดโรงเรียนบานเขาดิน (แสงสวางวิทยา) จังหวัดนครนายก 

วันที่  23 ธันวาคม 2554 

-------------------------- 

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2554 

เวลา  06.00 น.   ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

 09.30 น.–12.00 น  ถึงโรงเรียนบานเขาดิน (แสงสวางวิทยา) จังหวัดนครนายก 

คณะกรรมการฝายกายภาพหองสมุดและคณะกรรมการจดัทํา 

ฐานขอมูลดําเนนิงานคัดเลือกหนังสือและเดินทางไปคัดเลือก 

หนังสือพรอมดวยอาจารย นักเรยีน ที่ศูนยหนังสือ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (จปร.) 

 12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

 13.00 น. – 17.00 น. คณะกรรมการฝายกายภาพหองสมุดและคณะกรรมการจดัทํา 

ฐานขอมูลดําเนนิงานคัดเลือกหนังสือ(ตอ) 

 17.00 น. – 19.00 น. ออกเดินทางกลบัมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 



กําหนดการเดินทางไปจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาหองสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ 

จังหวัดนครนายก 

หองสมุดโรงเรียนบานเขาดิน (แสงสวางวิทยา) จังหวัดนครนายก 

วันที่  6 มกราคม 2554 

-------------------------- 

วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2554 

เวลา  07.00 น.   ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

 09.30 น.–11.00 น.  ถึงโรงเรียนบานเขาดิน (แสงสวางวิทยา) จังหวัดนครนายก 

คณะกรรมการฝายกายภาพหองสมุดและคณะกรรมการ  

จัดทําฐานขอมูลดําเนินงานคัดเลอืกหนงัสือและนําหนังสือข้ึนรถ 

เพื่อวิเคราะหหมวดหมูและสรางฐานขอมูลที่สาํนกัหอสมดุกลาง 

มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

 11.00 น.–12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

 12.00 น.–14.00 น.  ออกเดินทางกลบัมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 



กําหนดการเดินทางไปจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาหองสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ 

จังหวัดนครนายก 

หองสมุดโรงเรียนบานเขาดิน (แสงสวางวิทยา) จังหวัดนครนายก 

วันท่ี  2 - 4 มีนาคม 2554 

-------------------------- 

วันพุธที่ 2  มีนาคม 2554 

เวลา  06.00 น.   ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

 09.30 น.–11.00 น.  ถึงโรงเรียนบานเขาดิน (แสงสวางวิทยา) จังหวัดนครนายก 

คณะกรรมการฝายกายภาพหองสมุดและคณะกรรมการ  

จัดทําฐานขอมูลประกอบชั้นวางหนงัสือ  

 11.00 น.–12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

 12.00 น.–18.00 น.  คณะกรรมการฝายกายภาพหองสมุดและคณะกรรมการ  

จัดทําฐานขอมูล ประกอบชั้นวางหนังสือ (ตอ) 

 18.00 น.–19.00 น.  รับประทานอาหารเย็น 

 19.00 น.  กลับที่พัก 

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2554 

เวลา  07.00 น.–08.00 น  รับประทานอาหารเชา 

 08.00 น.–12.00 น  คณะกรรมการฝายกายภาพหองสมุดและคณะกรรมการจดัทํา 

ฐานขอมูล ตรวจสอบ ประทบัตรา หนังสือกอนขึ้นชั้น สอนการ 

วิเคราะหหมวดหมูหนังสือ และการลงรายการฐานขอมูลหองสมุด  

ใหกับอาจารยและนักเรียน 

 12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

 13.00 น. – 18.00 น. คณะกรรมการฝายกายภาพหองสมุดและคณะกรรมการจดัทํา 

ฐานขอมูล ตรวจสอบการจดัชั้นหนังสือ และตรวจสอบฐานขอมูล 

หองสมุด (ตอ) 

 18.00 น. – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น 

 19.00 น.  กลับที่พัก 



วันศุกรที่ 4 มีนาคม 2554 

เวลา  07.00 น.–08.00 น  รับประทานอาหารเชา 

 08.00 น.–12.00 น  คณะกรรมการฝายกายภาพหองสมุดและคณะกรรมการจดัทํา 

ฐานขอมูล ตรวจสอบการจดัชั้นหนังสือ (ตอ)  

 12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

 13.00 น. – 15.00 น. คณะกรรมการฝายกายภาพหองสมุดและคณะกรรมการจดัทํา 

ฐานขอมูล ตรวจสอบการจดัชั้นหนังสือ (ตอ) 

 15.00 น.  ออกเดินทางกลบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 19.00 น.  ถึงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

***************************** 



กําหนดการเดินทางไปจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาหองสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ 

จังหวัดนครนายก 

หองสมุดโรงเรียนบานเขาดิน (แสงสวางวิทยา) จังหวัดนครนายก 

วันท่ี  23 - 25 มนีาคม 2554 

-------------------------- 

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2554 

เวลา  06.00 น.   ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

 09.30 น.–11.00 น.  ถึงโรงเรียนบานเขาดิน (แสงสวางวิทยา) จังหวัดนครนายก 

คณะกรรมการฝายกายภาพหองสมุดและคณะกรรมการ  

จัดทําฐานขอมลูประกอบชั้นวางหนังสือ  

 11.00 น.–12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

 12.00 น.–18.00 น.  คณะกรรมการฝายกายภาพหองสมุดและคณะกรรมการ  

จัดทําฐานขอมูลประกอบชั้นวางหนังสือ (ตอ) 

 18.00 น.–19.00 น.  รับประทานอาหารเย็น 

 19.00 น.  กลับที่พัก 

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2554 

เวลา  07.00 น.–08.00 น  รับประทานอาหารเชา 

 08.00 น.–12.00 น  คณะกรรมการฝายกายภาพหองสมุดและคณะกรรมการจดัทํา 

ฐานขอมูลตรวจสอบ ประทบัตรา หนังสือกอนขึ้นชั้น สอนการ 

วิเคราะหหมวดหมูหนังสือ และการลงรายการฐานขอมูลหองสมุด  

ใหกับอาจารยและนักเรียน 

 12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

 13.00 น. – 18.00 น. คณะกรรมการฝายกายภาพหองสมุดและคณะกรรมการจดัทํา 

ฐานขอมูล ตรวจสอบการจดัชั้นหนังสือ และตรวจสอบฐานขอมูล 

หองสมุด  

 18.00 น. – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น 

 19.00 น.  กลับที่พัก 



วันศุกรที่ 25 มีนาคม 2554 

เวลา  07.00 น.–08.00 น  รับประทานอาหารเชา 

 08.00 น.–10.00 น  คณะกรรมการฝายกายภาพหองสมุด, คณะกรรมการจดัทาํฐานขอมูล 

           จัดกายภาพหองสมุดใหเรียบรอย, คณะกรรมการกจิกรรมการอาน   

รวมจัดกิจกรรม กับคุณครู นักเรียน และประชาชน 

 10.00 ประธานโครงการกลาวรายงานผลการดําเนินงาน  

 10.10 น.  ผูอํานวยการมอบโครงการฯ  

 12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

 13.00 น. – 15.00 น. คณะกรรมการฝายกายภาพหองสมุด 

และคณะกรรมการจดัทําฐานขอมูล ดูแลความเรยีบรอยของหองสมุด 

          โดยรวม 

 15.00 น.  ออกเดินทางกลบัมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 19.00 น.  ถึงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

***************************** 
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รูปแบบการดําเนินงาน  วัน  เวลา และสถานที่ดําเนินงาน 

โครงการพัฒนาหองสมุดฯ ดําเนินการดังน้ี คือ  

6 ตุลาคม 2553 คณะกรรมการฯ ไดเดินทางไปสํารวจโรงเรียนในจังหวัดนครนายก จํานวน 2 

โรงเรียนดวยกัน คือ โรงเรียนพรหมเพชร หมูที่ 1 บานพรหมเพชร ตําบลโคกกรวด อําเภอปากพลี จังหวัด

นครนายก และโรงเรียนบานเขาดิน (แสงสวางวิทยา) ตําบลบานเขาดิน (แสงสวางวิทยา) อําเภอบานนา 

จังหวัดนครนายก และเพ่ือสํารวจสภาพหองสมุดโรงเรียน ทรัพยากรสารสนเทศ และสภาพทางดานกายภาพ 

จากขอมูลที่ปรากฏ และการสัมภาษณความพรอมเพ่ือประกอบการตัดสินใจ ในการเลือกหองสมุดที่จะเขารวม

โครงการ   

15 ตุลาคม 2553 คณะกรรมการฯ ไดประชุม ปรึกษาหารือ และมีมติเลือกโรงเรียนเขารวมโครงการ 

คือ โรงเรียนบานเขาดิน (แสงสวางวิทยา) รวมทั้งการวางแผนในการดําเนินงานปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน

รวมกับผูบริหารโรงเรียน 

23 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการฯ เดินทางไปโรงเรียนบานเขาดิน (แสงสวางวิทยา) เพ่ือคัดเลอืก

ทรัพยากรสารสนเทศ วิเคราะหหมวดหมูหนังสือ สรางฐานขอมูล ปรับปรุงทางดานกายภาพของหองสมุด 

และนําหนังสือบางสวนมาดําเนินการที่สํานักหอสมุดกลาง  

6 มกราคม 2554 คณะกรรมการฯ เดินทางไปโรงเรียนบานเขาดิน (แสงสวางวิทยา) เพ่ือนําหนังสือ

ที่เหลือมาดําเนินการวิเคราะหหมวดหมูและสรางฐานขอมูลหนังสือที่สํานักหอสมุดกลาง  

2-4 มีนาคม 2554 คณะกรรมการฯ เดินทางไปโรงเรียนบานเขาดิน (แสงสวางวิทยา) เพ่ือ

ดําเนินการ ปรับปรุงกายภาพหองสมุด ตรวจสอบและแกไขฐานขอมูล และจัดหนังสือขึ้นชั้น 

23-25 มีนาคม 2554  คณะกรรมการฯ ปรับปรุงกายภาพหองสมุด (ตอ) ตรวจสอบและแกไขฐานขอมูล 
จัดหนังสือขึ้นชั้น จัดกิจกรรมสงเสริมการอานและสอนใหอาจารยและนักเรียนรูจักวธิีการคนหาหนังสือจาก
ฐานขอมูล และชั้นหนังสือ  และสงมอบหองสมุดใหแกโรงเรียน 

งบประมาณ 

งบประมาณทีว่างแผน 233,500.00  บาท 

รวมงบที่ใชจาย 231,410.30  บาท

งบประมาณเหลือ       2,089.70               บาท 

    แจงตามรายการไดดังน้ี 

- คาหนังสือ 138,347.30   บาท 

- คาใชจายในการเดินทางฯ   49,550.00  บาท 

- คาวัสดุตางๆ    43,513.00  บาท 
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ผลผลิตของโครงการ 

1. สามารถดําเนินการปรับปรุงหองสมุดโรงเรียนบานเขาดิน (แสงสวางวิทยา) ทันตามกําหนดเวลา

และในวงเงินที่กําหนด 

2. วิเคราะหหมวดหมูหนังสือและสรางฐานขอมูลได จํานวน 3,897 เลม

3. ใหการอบรมการวิเคราะหหมวดหมูหนังสือ สรางฐานขอมูล การเตรยีมตัวเลมกอนออกบริการ

และการซอมหนังสือใหแกอาจารยจํานวน 6 คน และนักเรียนจํานวน 16 คน และสามารถดําเนินการตอได

ดวยตนเอง 

4. คณะกรรมการฯ ของสํานักหอสมุดกลาง ไดรวมทํากิจกรรมที่สํานักหอสมุดกลาง และโรงเรียน

ดวยจิตอาสาโดยทุมเทการทํางานอยางเต็มที่ และทํางานอยางมืออาชีพ 

5. หองสมุดโรงเรียนบานเขาดนิ (แสงสวางวทิยา) เปนแหลงเรียนรูที่สามารถสนับสนนุการเรียน

การสอนใหแกอาจารย นักเรียน และเปนแหลงการเรียนรูใหกับชุมชน ไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีสภาพ

ทางกายภาพที่ดี

ปญหาและขอเสนอแนะ 

1. โครงการฯ มีปญหาในเรื่องเวลาในการวิเคราะหหมวดหมู และการจัดทําฐานขอมูลหนังสือ

คอนขางนอย ทั้งน้ีในการดําเนินงานตองแบงเวลาในการปฏิบัติงานจากภาระงานหลักของคณะกรรมการฯ 

เพ่ือวิเคราะหหมวดหมู และการจัดทําฐานขอมูลหนังสือจากที่นํามาจากโรงเรียน และหนังสือใหมที่ไดจัดซื้อ

เขามาซึ่งมีเปนจํานวนมาก  

2. ครูและนักเรียนโรงเรียนบานเขาดิน เขารวมกิจกรรมสงเสริมการใชหองสมุดคอนขางนอย

เน่ืองจากในชวงเวลานั้นเปนชวงที่นักเรยีนสอบและปดภาคเรียน   
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สรุปความคดิเห็นของผูเขารวมโครงการกิจกรรมสงเสริมการอานและการใชหองสมุด 
ณ โรงเรียนบานเขาดิน (แสงสวางวิทยา)  อ.บานนา จ.นครนายก 25 มีนาคม 2554 

ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกบัผูตอบแบบประเมิน 
            มีนักเรียนเขารวมกิจกรรมจํานวน 18 คน (รอยละ 82.35)  อาจารย 6 คน (รอยละ 17.65)   

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการกิจกรรมสงเสริมการอานและการใชหองสมุด 
            ผลการประเมินระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( x =4.53) เม่ือพิจารณารายดาน
โดยรวม มี 2 ดานที่อยูในระดับมากที่สุดคือ ดานกิจกรรมสงเสริมการอาน ( x =4.59) และ ลักษณะทาง
กายภาพของหองสมุด ( x =4.54) รองลงมาอยูในระดับมากคือ ในดานทรัพยากรหองสมุด ( x =4.46) 

ตาราง 1 ความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการกิจกรรมสงเสริมการอานและการใชหองสมุด 

ความคิดเห็น 
รายการประเมิน 

x S.D 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
กิจกรรมสงเสริมการอาน 

1.วิทยากร 4.79 0.41 มากที่สุด 
2.ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 4.18 0.83 มาก 
3.วัสดุ สื่อประกอบกิจกรรม 4.53 0.51 มากที่สุด 
4.ประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมกจิกรรม 4.85 0.44 มากที่สุด 

รวม 4.59 0.38 มากที่สุด 
ลักษณะทางกายภาพของหองสมุด   

1.จํานวนที่นั่งอานในหองสมุด 4.29 0.76 มาก 
2.ความเหมาะสมของแสงสวางในหองสมุด 4.62 0.60 มากที่สุด 
3.การถายเทของอากาศภายในหองสมุด 4.56 0.61 มากที่สุด 
4.บรรยากาศที่นั่งอานในหองสมุด 4.68 0.53 มากที่สุด 

รวม 4.54 0.47 มากที่สุด 

ทรัพยากรหองสมุด 
  1.ความพอเพียงของจํานวนหนังสือ  4.68 0.64 มากที่สุด 
  2.ความครอบคลุมของเน้ือหาหนังสือที่อาน 4.53 0.61 มากที่สุด 
  3.จํานวนสื่อในการเรียน เชน ซีดี-รอม 3.85 1.13 มาก 
  4.ความสะดวกในการหยบิตวัเลมหนังสือที่ชั้น 4.79 0.48 มากที่สุด 

รวม 4.46 0.36 มาก 

รวมทั้งหมด 4.53 0.29 มากที่สุด 
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ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่น ๆ 
- อยากใหหองสมุดมีกิจกรรมแบบนี้อีก 
- อยากใหหองสมุดมีโตะสําหรับน่ังอานหนังสือ 
- อยากใหโรงเรียน มีการรักษาสภาพของหองสมุดและ สภาพแวดลอมรอบหองสมุด และมีการ

ดําเนินการเพิ่มเติมอยางตอเน่ือง 
- อยากใหบุคลากรของสํานักหอสมุดกลางเขามาแนะนําและติดตามผลที่หองสมุดโรงเรียนอยาง

ตอเน่ือง 
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สํารวจสภาพหองสมุด 
    กอนปรับปรุง 

ประมวลภาพ 
การดําเนินงานโครงการพัฒนาหองสมุดและทรัพยากรสารสนเทศจงัหวัดนครนายก 

หองสมุดโรงเรียนบานเขาดิน 
ตุลาคม 2553 – มีนาคม 2554 
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       ปรึกษาหารือ 
เพ่ือวางแผนการทํางาน 



21 ดําเนินงานที่โรงเรียน 

เตรียมตวัเลมขึ้นชั้น 
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ติดตั้งชั้นหนังสือ 
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  มุมหนังสือเด็ก  

  มุมหนังสือทั่วไป 
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กิจกรรมสงเสริมการอาน  
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พิธีสงมอบหองสมุด 
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