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รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

ประจ าปีงบประมาณ 2556 - 2558 

ชื่อกจิกรรม “แบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศหอ้งสมดุมหาวิทยาลัย 

สู่ห้องสมดุโรงเรียนจังหวัดนครนายก” 

ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศกึษาเขต 7 จงัหวัดนครนายก 
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ค าน า 

 

รายงานสรุปผลการด าเนนิโครงการบริการวิชาการ กิจกรรมแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
มหาวิทยาลัยสู่โรงเรียนในจังหวัดนครนายกฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อรายงานผลการด าเนินกิจกรรมท่ีจัดขึน้ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2556 จนถึงปัจจุบัน ซ่ึงมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจ านวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนองครักษ์ 
โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผล โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ โรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯ 
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย และโรงเรียนปากพลีพิทยาคาร  

ท้ังนี้ ไดจ้ัดท ารายงานผลตามปีงบประมาณท่ีด าเนินการพร้อมแนบรายการหลักฐานการประชุมความ
ร่วมมือของผู้อ านวยการโรงเรียน ครูบรรณารักษ์ หรือผู้แทนจากโรงเรียน เพื่อให้ทราบถึงการด าเนนิกิจกรรม
และความก้าวหน้าในกิจกรรม ซ่ึงจะเป็นข้อมูลส าหรับการจัดโครงการบริการวิชาการในรูปแบบนี้ได้ในอนาคต 

 

 

หอสมุด มศว องครักษ์ 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

ประจ าปีงบประมาณ 2556-2558 

ของหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ ์

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

ผลผลิต  : ผลงานการให้บริการวิชาการ 

ชื่อโครงการ บริการวิขาการแก่สังคม “กิจกรรมแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดมหาวิทยาลัย 

     สู่ห้องสมุดโรงเรียนจังหวัดนครนายก” 

หน่วยงาน : หอสมุด มศว องครักษ์ 

ที่ปรึกษาโครงการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ หอสมุด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ ์ 
ระยะเวลาการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ 2556 -2558 

สถานที่ด าเนินงาน โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 จังหวัดนครนายก 

งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได ้ 

  ประจ าปีงบประมาณ  2556  จ านวน  21,450 บาท 

  ประจ าปีงบประมาณ  2557  จ านวน  6,850  บาท 

ประจ าปีงบประมาณ  2558  จ านวน  36,445  บาท 

ผลการด าเนินงาน 

 ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ โดยมีผลด าเนินงานตา่งๆ ดังนี้ 

- ผลการด าเนินงานในภาพรวม ตามตัวช้ีวัดโครงการ 

ปีงบประมาณ  2556         
หอสมุด มศว องครักษ์ ได้เริ่มด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยใช้ช่ือ “กิจกรรมน าร่อง

แบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดมหาวิทยาลัยสู่ห้องสมุดโรงเรียนจังหวัดนครนายก” เพื่อส่งเสริมการอ่าน
ให้แก่ชุมชน โดยน าหนังสือท่ีมีอยู่ในห้องสมุดออกไปให้บริการแก่ ครู/บุคลการ และนักเรียนของโรงเรียนท่ีร่วม
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โครงการยืมอ่าน ในโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 จังหวัดนครนายก ท้ังหมด 9 
โรงเรียน ได้แก่  1. โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา  2. โรงเรียนนครนายกวิทยาคม  3. โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ 
4. โรงเรียนปิยชาติพัฒนา  5. โรงเรียนภัทรวิทยาจารย์  6. โรงเรียนองครักษ์  7. โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา
ราชวิทยาลัย  8. โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”  9.  โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 

การด าเนินกิจกรรม หอสมุด มศว องครักษ ์ได้มีการจัดประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากร
ของห้องสมุดมหาวิทยาลัย ร่วมกับ ผู้บริหารและผู้ประสานงานของห้องสมุดโรงเรียนท้ัง 9 แห่ง เพื่อหา
แนวทางและความพร้อมในการด าเนินกิจกรรม  ซ่ึงได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหารและผู้
ประสานงานของโรงเรียน ในการนี้ หอสมุดจึงเริ่มต้นการด าเนินโครงการด้วยการน าหนังสือจากหลากหลาย
วิชาไปให้บริการยังห้องสมุดโรงเรียน ตามข้อตกลง คือ โรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 500 เล่ม โรงเรียนขนาด
กลาง จ านวน 400 เล่ม และโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 300 เล่ม นอกจากนี้ ยังมีการแนะน าวิธีการสืบค้น
ทรัพยากรสารสนเทศแบบบูรณาการเพื่อให้นักเรียนและครู/บุคลากร สามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศได้
ตรงกับความต้องการ  

ตัวชี้วัดของกิจกรรม คือ ครูและนักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัด
นครนายก ท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  

สรุปผลตามตัวชี้วัด คือ หอสมุดได้น าทรัพยากรสารสนเทศไปให้บริการในโรงเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
จ านวน 9 โรงเรียน จ านวนท้ังส้ิน 1,636 เล่ม มีการใช้บริการเป็นจ านวน 820 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 50.12 ซ่ึงยัง
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในด้านของจ านวนการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ และการประเมินผลจากแบบสอบถาม   
ท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านท่ี 1 ภาพรวมของโครงการ ด้านท่ี 2 การด าเนินการ การประสานงาน และการอ านวย
ความสะดวก และด้านท่ี 3 ด้านทรัพยากรสารสนเทศท่ีให้บริการและประโยชน์ของโครงการ มีความพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และโรงเรียนท่ีมีความถ่ีในการใช้หนังสือมากท่ีสุด เรียงตามล าดับคือ โรงเรียนปิยชาติ
พัฒนา, โรงเรียนองครักษ์, โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” โรงเรียนท่ีมีความถ่ีในการใช้หนังสือน้อยท่ีสุด 
เรียงตามล าดับคือ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม, โรงเรียนนวมราชานุสรณ์, โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร  

ข้อเสนอแนะคือ การมีส่วนร่วมของนักเรียนในกิจกรรมต่างๆ เช่น การรณรงค์เรื่องการอ่านหนังสือ
ของนักเรียน โครงการอบรมยุวบรรณารักษ์ และการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ จะท า
ให้การด าเนินโครงการประสบผลส าเร็จมากขึ้น 
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 ตารางท่ี 1 ตารางแสดงผลการยืมทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดในปีงบประมาณ 2556 

ล าดับท่ี โรงเรียน 
จ านวน
หนังสือ 
(เล่ม) 

จ านวน
ความถี่ของ
การใช้ (คร้ัง) 

ร้อยละ
ของการ
ยืม (คร้ัง) 

ร้อยละ
ความถี่ของ
การใช้ (คร้ัง) 

1 โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา 193 17 8.81 2.07 

2 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 100 0 0.00 0.00 

3 โรงเรียนนวมราชานุสรณ ์ 344 11 3.20 1.34 

4 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา 295 265 89.83 32.32 

5 โรงเรียนภัทรวิทยาจารย ์ 140 64 45.71 7.80 

6 โรงเรียนองครักษ์ 262 201 76.72 24.51 

7 โรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญา 180 79 43.89 9.63 

8 โรงเรียนบ้านนานายกพิทยากร 93 154 165.59 18.78 

9 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 29 29 100.00 3.54 

รวม 1,636 820     

ระโยชน์จากการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ร้อยละ 50.12   

 
 
ปีงบประมาณ 2557  

หอสมุดได้ด าเนินกิจกรรมต่อเนื่องเป็นปีท่ี 2 ซ่ึงการด าเนินกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการประชุมร่วมกับ
ผู้บริหารและผู้ประสานงานโรงเรียน เพื่อรายงานผลการด าเนินกิจกรรมและวิเคราะห์ปัญหาจากการด าเนิน
กิจกรรมน าร่องในปีงบประมาณท่ีผ่านมา ซ่ึงสามารถสรุปปัญหาท่ีเกิดขึ้นจาการด าเนินกิจกรรมในปีแรกได้ ดังนี้  

1. นักเรียนยืมหนังสือไปแล้วคืนช้า, ไม่คืน, ตามตัวนักเรียนท่ียืมหนังสือไม่ได้  

ท่ีประชุมเสนอวิธีแก้ปัญหา โดยการท ารายช่ือนักเรียนท่ียืมหนังสือเก็บไว้ พร้อมเบอร์โทรศัพท์
นักเรียนและเบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครองเพื่อใช้ในการติดตามทวงหนังสือท่ียืมไปเกินก าหนด ให้นักเรียนลงลายมือ
ช่ือทุกครั้งท่ียืมหนังสือ มีการหมุนเวียนหนังสือให้นักเรียนยืมคนละ 7 วัน เพื่อไม่ให้หนังสืออยู่ในการ
ครอบครองของคนใดหนึ่งนานเกินไปและเพื่อประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าท่ีสุด  
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2. บางโรงเรียนมีนักเรียนจ านวนหนึง่ไม่สนใจยืมหนังสือ หรือมีการยืมหนังสือจ านวนน้อย  

ท่ีประชุมเสนอวิธีแก้ปัญหา โดยให้ครูผู้สอนกระตุ้นให้นักเรียนยืมหนังสือไปเพื่อท ากิจกรรม, ช้ินงาน, 
รายงาน, โครงงาน ส่งอาจารย ์ท าให้นักเรียนทุกคนต้องยืมหนังสือไปอ่านเพื่อให้ได้ผลงาน และควรมีการ
ส ารวจความต้องการของนักเรียนก่อนไปท ากิจกรรมในแต่ละครั้งว่าต้องการหนังสือประเภทใด รวมถึงทาง
โรงเรียนต้องให้ความร่วมมือพานักเรียนมาเข้าร่วมกิจกรรม 

3. มีปัญหาการลงสถิติการยืมหนังสือในแบบฟอร์ม เนื่องจากแบบฟอร์มไม่ชัดเจน  

หอสมุดรับทราบปัญหาและจะด าเนินการแก้ไขแบบฟอร์มให้ชัดเจนเพื่อให้ลงสถิติได้ง่ายข้ึน 

4. โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย ประสบปัญหาในเรื่องการส่งอีเมล์ขอยืม 

หนังสือ เนื่องจาก ปัญหาความไม่พร้อมทางด้านเทคโนโลยี และโรงเรียนประสบปัญหาไฟดับบ่อย จึงขอน า
นักเรียนมายืมด้วยตนเองเป็นครั้งคราว ท่ีประชุมเห็นชอบตามท่ีเสนอ 

 จากการประชุม พบว่า โรงเรียนท่ีขอเข้าร่วมโครงการต่อมีจ านวนลดลง เนื่องจากความพร้อมในการ
ด าเนินโครงการ คงเหลือจ านวน 7 โรงเรียน ได้แก่ 

1. โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา 
2. โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ 
3. โรงเรียนปิยชาติพัฒนา 
4. โรงเรียนองครักษ์ 
5. โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 
6. โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” 
7. โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 

รูปแบบการด าเนินกิจกรรมในปีนี้ จึงเปล่ียนแปลงตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนท่ีเสนอคือ 
1.  ส ารวจความต้องการการใช้ทรัพยากรสารสนเทศแต่ละประเภทของโรงเรียนท่ีเข้าร่วม โดย

ทางโรงเรียนสามารถส่งรายช่ือหนังสือท่ีต้องการมาให้หอสมุดผ่านทางอีเมล์  
2.  ก าหนดจ านวนหนังสือตามขนาดของโรงเรียน  

-  โรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 500 เล่ม  
-  โรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 400 เล่ม 
-  โรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 300 เล่ม 

3.  จัดงานแสดงหนังสือและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ผู้เข้าร่วมคือ นักเรียน ครู และบุคลากรใน
โรงเรียน  

ตัวชี้วัดของกิจกรรม คือ ครูและนักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัด
นครนายก ท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  

สรุปผลตามตัวชี้วัด คือ หอสมุดได้น าทรัพยากรสารสนเทศไปให้บริการในโรงเรียนท่ีเข้าร่วม 



9 
 

กิจกรรมจ านวน 7 โรงเรียน จ านวน  2,143 เล่ม มีการใช้บริการเป็นจ านวน 3,448 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 62.15 
ซ่ึงยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในด้านของจ านวนการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ แต่การด าเนินกิจกรรมในปีนี้พบว่า 
สามารถแก้ปัญหาในโครงการน าร่องได้คือ  

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละโรงเรียน สามารถเข้าถึงหนังสือท่ีน าไปจัดแสดงกิจกรรมส่งเสริมการ 
อ่าน โดยดูจากสถิติการยืมท่ีมีมากขึ้น 

2.  นักเรียนและครูมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านมากขึ้น  
 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการยืมทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดในปีงบประมาณ 2557 
 

ล าดับท่ี โรงเรียน 
จ านวนการยืม 

(เล่ม) 
จ านวนการ
ใช ้(คร้ัง) 

ร้อยละของ
การยืม 

ร้อยละความถี่
ของการใช้ 

1 โรงเรียนบ้านนานายกพิทยากร 1,045 2,021 48.76 193.40 

2 โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา 215 263 10.03 122.33 

3 โรงเรียนนวมราชานุสรณ ์ 160 350 7.47 218.75 

4 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา 321 371 14.98 115.58 

5 โรงเรียนองครักษ์ 214 255 9.99 119.16 

6 โรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญา 138 138 6.44 100.00 

7 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 50 50 2.33 100.00 

รวม 2,143 3,448 100.00 160.90 

ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ร้อยละ 62.15   

  
 จากตารางพบว่า โรงเรียนท่ีมีความถ่ีในการใช้หนังสือมากท่ีสุดเรียงตามล าดับคือ โรงเรียนบ้านนา 
นายกพิทยากร, โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา, โรงเรียนปิยชาติพัฒนา และโรงเรียนท่ีมีความถี่ในการใช้หนังสือ
น้อยท่ีสุด เรียงตามล าดับคือ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร, โรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญา, โรงเรียนนวมราชา
นุสรณ์ 
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ปีงบประมาณ 2558 
หอสมุด มศว องครักษ์ ได้จัดกิจกรรมร่วมกับส านักหอสมุดกลาง เพื่อเพิ่มกิจกรรมให้ตอบสนองความ

ต้องการของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น แต่มีบางโรงเรียนขาดความพร้อมในการจัดกิจกรรมร่วมกับหอสมุด จึงขอ
ยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ คือ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร  

กิจกรรมปีนี้ มีการปรับเปล่ียนรูปแบบเพื่อให้โรงเรียนได้รับประโยชน์สูงสุด โดยน าข้อเสนอแนะจาก
การประชุมครูบรรณารักษ์และผู้ประสานงานของโรงเรียน มาปรับปรุงเปล่ียนแปลงรูปแบบการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านซ่ึงมุ่งเน้นหัวข้อด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมไทย การอบรมเสริมปก/
ซ่อมหนังสือ เป็นต้น และเป็นการขยายโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศท่ีหลากหลายจึงเกิดกิจกรรม
รูปแบบใหม่คือ ห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) คือ สถานท่ีหรือห้องสมุดท่ีมีการจัดบริการหนังสือมีชีวิต 
Living books) ซ่ึงได้แก่บุคคลผู้มีความรอบรู้ในเรื่องต่างๆ  และประสงค์จะถ่ายทอดความรู้/แนวคิด/
ประสบการณ์แก่ผู้อ่ืน ไว้บริการผู้อ่านท่ีสนใจในวัน เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนดไว้ โดยมีกระบวนการในการ
ด าเนินงาน การพัฒนาหนังสือมีชีวิต และการให้บริการคล้ายห้องสมุดปกติท่ัวไป  ห้องสมุดมนุษย์แห่งแรก
เกิดขึ้นในปี ค .ศ . 2000 ในประเทศเดนมาร์ก Ronni Abergel (Abergel, 2010) กล่าวว่า  Mr.Leif Skov 
ผู้อ านวยการจัดงานเทศกาลรอสกิล (Roskilde Festival) ซ่ึงเป็นเทศกาลภาคฤดูร้อนท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรปเหนือ 
ณ กรุงโคเปนเฮเกน ในเทศกาลนี้มีการจัดห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) ขึ้น กิจกรรมส าคัญคือ จัดให้มี
การสนทนา (Dialogue) และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้มาเย่ียมชมงานกับหนังสือมีชีวิตจ านวน 75 ราย ซ่ึง
มาจากหลากหลายอาชีพ โดยมีจุดเน้นส าคัญคือการให้ผู้ท าหน้าท่ีเป็นหนังสือได้เล่าหรือถ่ายทอดส่ิงท่ีเป็นอคติ/
มายาคติ/ความล าเอียง (Prejudices) แก่ผู้สนใจท่ีจะรู้หรือจะท าความเข้าใจ จุดหมายและผลลัพธ์ของกิจกรรม
นี้คือการสร้างความเข้าใจท่ีดีระหว่างผู้เล่ากับผู้ฟัง 

การจัดตั้งเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand Human Library Network) มีข้ึนเมื่อ
วันท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2554 มีตัวแทนห้องสมุดสถาบันต่างๆ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ในปี พ.ศ. 2554–
2555 จ านวน 14 แห่ง ส านักงานช่ัวคราวของเครือข่ายฯ ตั้งอยู่ในแผนกงานห้องสมุด ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

ห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) ใช้องค์ประกอบหลัก คือ 
1.  มีผู้จัด (Organizer) หมายถึง บุคคลผู้ท าหน้าท่ีเขียนโครงการการจดัตั้งหรือ 

พัฒนาห้องสมุดมนุษย ์และด าเนินงานตามโครงการดังกล่าว ซ่ึงจะต้องมีการประสานงานกับผู้เก่ียวข้องในข้อ
ต่อๆ ไปอย่างต่อเนื่อง ผู้ท่ีท าหน้าท่ีนี้คือบรรณารักษ ์ซ่ึงจะต้องเตรียมแฟ้มรายการหนังสือมีชีวิต แฟ้ม
ลงทะเบียนหนังสือมีชีวิต แฟ้มเก็บข้อมูลการยืม-คืน และแฟ้มสรุปผลและปรับปรุง 

2. มีผู้ท าหน้าท่ีเป็นหนังสือมีชีวิต (Living books) หมายถึง บุคคลผู้ท าหน้าท่ีเป็นหนังสือมี 
ชีวิตเพื่อถ่ายทอดหรือเล่าเรื่องราวหรือความรู้ท่ีตนช านาญ/เช่ียวชาญโดยความสมัครใจและไม่หวังผลตอบแทน 
ซ่ึงควรมีหลากหลายสาขา  

3. มีผู้อ่าน (Readers) หมายถึง กลุ่มเป้าหมายหรือบุคคลผู้ท าหน้าท่ียืมหนังสือมีชีวิต 
มาอ่าน ด้วยความสนใจและตั้งใจจริง ซ่ึงควรมีการเชิญชวนหรือจัดตั้งไว้แล้วส่วนหนึ่งเพื่อให้การจัดห้องสมุด
มนุษย์แต่ละครั้งมีความเคล่ือนไหว มีสีสันและไม่ล้มเหลว เนื่องจากยังเป็นของใหม่ส าหรับประเทศไทย 
  4.  มีเวลาและสถานท่ีจัด (Location) หมายถึง มีบุคคลผู้ท าหน้าท่ีจัดหาสถานท่ี 
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ท่ีเหมาะสม อาจเป็นพื้นท่ีส่วนหนึ่งในห้องสมุด หรือในอาคารอ่ืนท่ีเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรม  
และช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการจัด ตามปกติจะนิยมจัดช่วงละ 2–4 ช่ัวโมง  

การริเริ่มด าเนินกิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ของหอสมุด มศว องครักษ์ กับโรงเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมจึง
เกิดขึ้น เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องสมุด ท่ีเน้นการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านการเรียนรู้จาก หนังสือมีชีวิต (Living Book) คือ บุคคลผู้ท าหน้าท่ีเป็นหนังสือมีชีวิตเพื่อ
ถ่ายทอดหรือเล่าเรื่องราวหรือความรู้ท่ีตนช านาญ/เช่ียวชาญ ซ่ึงเป็นการเผยแพร่ความรู้ผ่านตัวบุคคลไปสู่ผู้ท่ี
สนใจ โดยเริ่มจากหนังสือมีชีวิต จ าวนน 5 เรื่อง ดังนี้ 

1. เฮลตี้ 24 ช่ัวโมงกับนาฬิกาชีวิต 
2. เรื่องกล้วย กล้วย  แต่ไม่กล้วยอย่างท่ีคิด 
3. รอบรู้ รอบครัว รอบตัวสมุนไพร 
4. ขยะเป็นเงิน : ประดิษฐกรรมจากขยะ 
5. ริบบ้ินสวย กระดาษสี เป็นของขวัญสุดประทับใจ 

 
กิจกรรมท่ีด าเนินการภายใต้โครงการแบ่งปันฯ มีดังน้ี 
 กิจกรรมท่ี 1 : เล่าเร่ือง พระมหาชนก 

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 / 1 จ านวน 45 คน 

 วิทยากรโดย  1. นางมาลิน ี  ภูหมั่นเพียร 

     2. นางสาวสุประภา ศรีทอง 

     3. นางสาวศิวพร  ชาติประสพ 

     4. นางสาวอิสยาห์ พันศิริพัฒน ์

 สื่อประกอบ+อุปกรณ์    

- หนังสือนิทานเรื่องพระมหาชนก 
- E-book เรื่องพระมหาชนก (จัดท าขึ้นเพื่อประกอบการท ากิจกรรมบริการวิชาการฯ) 

 รายละเอียดของกิจกรรม 

1. วิทยากรเล่าเรื่องให้นักเรียนฟัง และ ดู E-book ประกอบไปด้วย 
2. นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมการเล่าเรื่องด้วย 
3. ให้นักเรียนได้สรุปใจความส าคัญ ส่ิงท่ีประทับใจ และประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วม

กิจกรรม 
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 กิจกรรมท่ี 2 : การแนะน าหนังสือท่ีควรอ่านเพ่ือเข้าร่วมค่ายการอ่าน 

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 จ านวน 45 คน 

 วิทยากรโดย  1. นางมาลิน ี  ภูหมั่นเพียร 

     2. นางสาวสุประภา   ศรีทอง 

     3. นางสาวศิวพร       ชาติประสพ 

     4. นางสาวอิสยาห์ พันศิริพัฒน ์

 สื่อประกอบ+อุปกรณ์ 

- หนังสือ 45 ช่ือเรื่อง 
- รายช่ือหนังสือ 
- รายช่ือนักเรียนช้ัน ม. 1/1 

 รายละเอียดของกิจกรรม 

1. วิทยากรได้แนะน าหนังสือ เล่ารายละเอียดของเนื้อหาของหนังสือว่ามีเนื้อหาเก่ียวกับอะไร 
พร้อมซักถามนักเรียน 

2. ให้นักเรียนได้ยืมหนังสือกลับไปอ่านท่ีบ้านและให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ สรุปใจความส าคัญ               
ของหนังสือเล่มท่ีตนได้รับกลับไปอ่านมา และน ามาส่งบรรณารักษ ์หรือ ครูภาษาไทย  

 

 กิจกรรมท่ี 3 : กิจกรรม DIY การเสริมปกหนังสืออย่างง่ายด้วยตัวเอง   

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 จ านวน 45 คน 

 วิทยากรโดย 1. นายพงษศ์ักดิ์    เอกนาม  

    2. นายสนธิชัย    ค ามณีจันทร ์

 สื่อประกอบ+อุปกรณ์ 

- หนังสือส าหรับให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 30 เล่ม 
- กระดาษแข็ง 
- กาว, กรรไกร, กระดาษกาว 

 รายละเอียดของกิจกรรม 

1. วิทยากรได้แนะน า ให้ความรู ้ทักษะ เทคนิคขั้นตอนในการเสริมปก พร้อมสาธิตการเสริม
ปกหนังสือให้นักเรียน พร้อมกับให้นักเรียนซักถามได้ 

2. ให้นักเรียนได้ปฏิบัติจรงิ โดยมอบหมายให้เสริมปกหนังสือคนละ 1 เล่ม  
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 กิจกรรมท่ี 4  มอบหนังสือให้กับผู้บริหารโรงเรียน เพ่ือน าไปให้บริการในห้องสมุด และส่งเสริม
การเรียนการสอนของครูและนักเรียน 

กิจกรรมท่ี 5  ปันการอ่าน  
 รายละเอียดของกิจกรรม 
  น าหนังสือของหอสมุด มศว องครักษ์ ไปให้บริการส่งเสริมการอ่านตามความ
ต้องการของครูและนักเรียน และให้บริการหนังสือตามขนาดของโรงเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม เช่น 
โรงเรียนขนาดใหญ่ น าหนังสือของหอสมุดออกไปให้บริการยืม จ านวน 500 เล่ม และส่งคืนหนังสือ
ให้หอสมุด มศว องครักษ์ ตามวันท่ีก าหนดคือ โรงเรียนยืมหนังสือได้ 30 วัน โดยมีผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมคือ ผู้อ านวยการโรงเรียนและครูบรรณารักษ์หรือผู้ประสานงานของโรงเรียน 
   
กิจกรรมท่ี 6  ห้องสมุดมนุษย์  
 รายละเอียดของกิจกรรม 
  สาธิตหนังสือมีชีวิตจ านวน 5 เล่ม ได้แก่ เฮลตี้ 24 ช่ัวโมงกับนาฬิกาชีวิต, เรื่องกล้วย 
กล้วย แต่ไม่กล้วยอย่างท่ีคิด, รอบรู้ รอบครัว รอบตัวสมุนไพร, ขยะเป็นเงิน : ประดิษฐกรรมจาก
ขยะ และริบบ้ินสวย กระดาษสี เป็นของขวัญสุดประทับใจ โดยรูปแบบกิจกรรม คือ 
  1. ผู้ท าหน้าท่ีเป็นหนังสือมีชีวิต นั่งประจ าฐานของตัวเอง 
  2. นักเรียนและครู เลือกยืมหนังสือมีชีวิตแต่ละเล่มท่ีต้องการอ่าน แล้วเข้าประจ า
ฐานท่ีตนเองเลือกอ่านหนังสือเล่มนั้น 
  3. หนังสือมีชีวิตแต่ละเล่ม รับสมัครผู้ยืมจ านวนจ ากัด 
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สรุปผลการด าเนินการปีงบประมาณ 2558 

 ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งปันทรัพยากรห้องสมุดมหาวิทยาลัย 

สู่ห้องสมุดโรงเรียนจังหวัดนครนายก  : ค่ายนักอ่าน 

โรงเรียนบ้านนา  "นายกพิทยากร"  อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 

วันท่ี  12 ธันวาคม 2557 

ข้อมูลเก่ียวกับผู้เข้าโครงการฯ 

             นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนช้ัน ม.1/1 ท้ังหมด 45 คน โดยได้แจกแบบประเมินไปท้ังหมด  

45 ชุด ได้รับแบบประเมินคืน 45 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 

สรุปความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมโครงการฯ  

 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x=4.60) คิดเป็นร้อยละ 91.96  

เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด (x=4.72) คิดเป็นร้อยละ 94.35  

เท่ากันจ านวน 3 ข้อ คือ วิทยากรสามารถถ่ายทอดเนื้อหา  ความเหมาะสมของเนื้อหาของหนังสือท่ีใช้ประกอบ  

กิจกรรม ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม ดังแสดงในตาราง 1 

ตาราง 1  ความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมกิจกรรมแบ่งปันทรัพยากรห้องสมุดมหาวิทยาลัยสู่ห้องสมุดโรงเรียน 

 จังหวัดนครนายก  : ค่ายนักอ่าน 

รายการ x S.D. ร้อยละ แปลผล 

   1. วิทยากรสามารถถ่ายทอดเนื้อหา 4.72 0.72 94.35 มากท่ีสุด 

   2. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 4.24 0.71 84.78 มาก 

   3. ความเหมาะสมของเนื้อหาของหนังสือท่ีใช้ 

      ประกอบกิจกรรม 

4.72 0.62 94.35 มากท่ีสุด 

   4. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 4.72 0.50 94.35 มากท่ีสุด 

รวม 4.60 0.21 91.96 มากท่ีสุด 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

1. น่าจะให้นักเรียนไดร้่วมกิจกรรมมากกว่านี้ จ านวน 3 คน 
2. อยากให้จัดนาน (เวลา) กว่านี้ จ านวน 2 คน 
3. อยากให้จัดกิจกรรมทุกปีและมีกิจกรรมมากขึ้น  จ านวน 2 คน 

 

ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งปันทรัพยากรห้องสมุดมหาวิทยาลัย 

สู่ห้องสมุดโรงเรียนจังหวัดนครนายก  : DIYการเสริมปกหนังสืออย่างง่ายด้วยตัวเอง 

โรงเรียนบ้านนา  "นายกพิทยากร"  อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 

วันท่ี  12 ธันวาคม 2557 

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

ข้อมูลเก่ียวกับผู้เข้าโครงการฯ 

 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนช้ัน ม.6 ท้ังหมด 30 คน โดยได้แจกแบบประเมินไปท้ังหมด 30 
ชุด ได้รับแบบประเมินคืน 30 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 

สรุปความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมโครงการฯ  

 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x=4.48) คิดเป็นร้อยละ 89.67  

เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุดคือข้อวัสดุ ส่ือประกอบกิจกรรม (
x=4.70)  รองลงมาคือ ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ระดับมากท่ีสุด ( x=4.60)  และ 

อยู่ในระดับมาก คือ วิทยากรสามารถถ่ายทอดเนื้อหา  (x=4.47)  ตามล าดับ ดังแสดงในตาราง 2 
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ตาราง 2  ความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมกิจกรรมแบ่งปันทรัพยากรห้องสมุดมหาวิทยาลัยสู่ห้องสมุดโรงเรียน 

 จังหวัดนครนายก  : DIYการเสริมปกหนังสืออย่างง่ายด้วยตัวเอง 

 

รายการ x S.D. ร้อยละ แปลผล 

   1. วิทยากรสามารถถ่ายทอดเนื้อหา 4.47 0.51 89.33 มาก 

   2. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 4.23 0.57 84.67 มาก 

   3. วัสดุ ส่ือประกอบกิจกรรม 4.70 0.47 94.00 มากท่ีสุด 

   4. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 4.60 0.50 92.00 มากท่ีสุด 

รวม 4.48 0.05 89.67 มาก 

 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

1. นักเรียนควรได้ร่วมกิจกรรมมากกว่านี้ จ านวน 5 คน 
2. ชอบมาก เป็นกิจกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได ้จ านวน 3 คน 
3. อยากให้จัดกิจกรรมทุก ๆ ปีและมีกิจกรรมมากขึ้น  จ านวน 3  คน 

 

ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม   กิจกรรมแบ่งปันทรัพยากรห้องสมุดมหาวิทยาลัย 

สู่ห้องสมุดโรงเรียนจังหวัดนครนายก  : ค่ายนักอ่าน 

ณ โรงเรียนเขาเพ่ิมนารีผลวิทยา อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 

วันท่ี  26 ธันวาคม 2557 

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

ข้อมูลเก่ียวกับผู้เข้าโครงการฯ 

             นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนช้ัน ม.1 ท้ังหมด 22 คน โดยได้แจกแบบประเมินไปท้ังหมด 22 
ชุด ได้รับแบบประเมินคืน 22 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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สรุปความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมโครงการฯ  

 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x=4.52) คิดเป็นร้อยละ 90.43  

เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุดท้ัง 3 ข้อ คือ ประโยชน์ท่ีได้รับ
จากการเข้าร่วมกิจกรรม  (x=4.70)  คิดเป็นร้อยละ 93.91 รองลงมา ความเหมาะสมของเนื้อหาของหนังสือท่ี

ใช้ประกอบกิจกรรม  (x=4.61)  คิดเป็นร้อยละ 92.17  และ วิทยากรสามารถถ่ายทอดเนื้อหา (x=4.57)   

คิดเป็นร้อยละ 91.30  ตามล าดับ  ดังแสดงในตาราง 3 

 

ตาราง 3  ความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมกิจกรรมแบ่งปันทรัพยากรห้องสมุดมหาวิทยาลัยสู่ห้องสมุดโรงเรียน 

 จังหวัดนครนายก  : ค่ายนักอ่าน 

 

รายการ x S.D. ร้อยละ แปลผล 

   1.  วิทยากรสามารถถ่ายทอดเนื้อหา 4.57 0.90 91.30 มากท่ีสุด 

   2.  ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 4.22 0.67 84.35 มาก 

   3.  ความเหมาะสมของเนื้อหาของหนังสือท่ีใช้ 

       ประกอบกิจกรรม 

4.61 0.58 92.17 มากท่ีสุด 

   4.  ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 4.70 0.47 93.91 มากท่ีสุด 

รวม 4.52 0.18 90.43 มากท่ีสุด 

 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

1. น่าจะให้นักเรียนไดร้่วมกิจกรรมมากกว่านี้ จ านวน 3 คน 
2. อยากให้จัดนาน (เวลา) กว่านี้ จ านวน 2 คน 
3. อยากให้จัดกิจกรรมทุกปีและมีกิจกรรมมากขึ้น  จ านวน 2 คน 
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ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งปันทรัพยากรห้องสมุดมหาวิทยาลัย 

สู่ห้องสมุดโรงเรียนจังหวัดนครนายก  : DIYการเสริมปกหนังสืออย่างง่ายด้วยตัวเอง 

ณ โรงเรียนเขาเพ่ิมนารีผลวิทยา อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 

วันท่ี  26 ธันวาคม 2557 

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

ข้อมูลเก่ียวกับผู้เข้าโครงการฯ 

  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนช้ัน ม.6 ท้ังหมด 25 คน โดยได้แจกแบบประเมินไป
ท้ังหมด 25 ชุด ได้รับแบบประเมินคืน 21 ชุด คิดเป็นร้อยละ 84.00 

สรุปความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมโครงการฯ  

 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x=4.50) คิดเป็นร้อยละ 90.00  

เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นในข้อประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

อยู่ระดับมากท่ีสุด (x=4.68)  คิดเป็นร้อยละ 93.64 รองลงมาคือ วัสดุ ส่ือประกอบกิจกรรม (x=4.59)  

คิดเป็นร้อยละ 91.82  และ วิทยากรสามารถถ่ายทอดเนื้อหา (x=4.55) คิดเป็นร้อยละ 90.91 ตามล าดับ  

ดังแสดงในตาราง 4 

ตาราง 4  ความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมกิจกรรมแบ่งปันทรัพยากรห้องสมุดมหาวิทยาลัยสู่ห้องสมุดโรงเรียน 

            จังหวัดนครนายก  : DIYการเสริมปกหนังสืออย่างง่ายด้วยตัวเอง 

รายการ x S.D. ร้อยละ แปลผล 

   1. วิทยากรสามารถถ่ายทอดเนื้อหา 4.55 0.91 90.91 มากท่ีสุด 

   2. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 4.18 0.66 83.64 มาก 

   3. วัสดุ ส่ือประกอบกิจกรรม 4.59 0.59 91.82 มากท่ีสุด 

   4. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 4.68 0.48 93.64 มากท่ีสุด 

รวม 4.50 0.19 90.00 มาก 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

1. นักเรียนควรได้ร่วมกิจกรรมมากกว่านี้ จ านวน 4 คน 
2. ชอบมาก เป็นกิจกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได ้จ านวน 3 คน 
3. อยากให้จัดกิจกรรมทุก ๆ ปีและมีกิจกรรมมากขึ้น  จ านวน 3  คน 

 

ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งปันทรัพยากรห้องสมุดมหาวิทยาลัย 

สู่ห้องสมุดโรงเรียนจังหวัดนครนายก  : “ปันกันอ่าน” 

 

ประโยชน์ท่ีได้รับและความพึงพอใจ 

  โรงเรียน
องครักษ์  

โรงเรียน
บ้านนา 
“นายก

พิทยากร”  

โรงเรียนเขา
เพ่ิมนารีผล  

โรงเรียนปิย
ชาติพัฒนา  

โรงเรียน
นวมราชา

นุสรณ์  

โรงเรียนอุบล
รัตนราช

กัญญาราช
วิทยาลัย 

รวม 

ค่าเฉล่ียประโยชน์
ท่ีได้รับ 

4.04 4.10 4.25 4.20 4.26 - 4.17 

ร้อยละ 80.80 82.00 85.00 84.00 85.20   83.40 

ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจ 

4.07 4.16 4.33 4.28 4.37 - 4.24 

ร้อยละ 81.40 83.20 86.60 85.60 87.40   84.84 
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ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งปันทรัพยากรห้องสมุดมหาวิทยาลัย 

สู่ห้องสมุดโรงเรียนจังหวัดนครนายก  : “ห้องสมุดมนุษย์” 

 

ประโยชน์ท่ีได้รับกิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) 

  โรงเรียน
องครักษ์  

โรงเรียนบ้าน
นา “นายก
พิทยากร”  

โรงเรียน
เขาเพ่ิม
นารีผล  

โรงเรียนปิย
ชาติพัฒนา  

โรงเรียนนวม
ราชานุสรณ์  

โรงเรียน
อุบลรัต
นราช

กัญญาราช
วิทยาลัย 

รวม 

เฮลตี้ 24 ช่ัวโมง
กับนาฬิกาชีวิต 4.50 4.38 4.64 4.60 4.54  - 4.53 

เรื่องกล้วย 
กล้วย  แต่ไม่
กล้วยอย่างท่ีคิด 

4.78 4.27 4.67 4.49 4.45  - 4.53 

รอบรู้ รอบครัว 
รอบตัวสมุนไพร 4.47 4.33 4.82 4.25 4.72  - 4.52 

ขยะเป็นเงิน : 
ประดิษฐกรรม
จากขยะ 

4.25 4.05 4.37 4.22 4.35  - 4.25 

ริบบ้ินสวย 
กระดาษสี เป็น
ของขวัญสุด
ประทับใจ 

4.50 4.27 4.69 4.17 4.46  - 4.42 
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ความพึงพอใจกิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) 

รายชื่อหนังสือ  
มีชีวิต 

โรงเรียน
องครักษ์ 

โรงเรียน
บ้านนา 
“นายก

พิทยากร” 

โรงเรียนเขา
เพ่ิมนารีผล 

โรงเรียนปิย
ชาติพัฒนา 

โรงเรียน
นวมราชา

นุสรณ์ 

โรงเรียน
อุบลรัต
นราช

กัญญาราช
วิทยาลัย 

รวม 

เฮลตี้ 24 ช่ัวโมง
กับนาฬิกาชีวิต 5.00 4.44 4.64 4.60 4.49  - 4.63 

เรื่องกล้วย กล้วย  
แต่ไม่กล้วยอย่าง
ท่ีคิด 

4.56 4.22 4.67 4.27 4.42  - 4.43 

รอบรู้ รอบครัว 
รอบตัวสมุนไพร 4.53 4.34 4.91 4.21 4.68  - 4.53 

ขยะเป็นเงิน : 
ประดิษฐกรรม
จากขยะ 

4.31 4.15 4.47 4.35 4.30  - 4.32 

ริบบ้ินสวย 
กระดาษสี เป็น
ของขวัญสุด
ประทับใจ 

4.45 4.30 4.69 4.13 4.59  - 4.43 

 

 จากรายงานการประชุมร่วมกันของบุคลากรหอสมุด มศว องครักษ์ บรรณารักษ์/ผู้ประสานงานจาก
โรงเรียนท่ีร่วมกิจกรรม ประจ าปี 2558 เพื่อรายงานผลและปรึกษารูปแบบกิจกรรมท่ีจะด าเนินการในปีถัดไป 
สรุปผลได้ดังนี้  

1. กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ (Human book) มีการปรับรูปแบบใหม่ ได้แก่ 
1.1 หนังสือมนุษย์ท่ีบอกเล่าประสบการณ์ของตัวเองท่ีเกิดขึ้นจริง โดยมุ่งเน้นเนื้อหา 

เก่ียวกับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยให้นิสิตจากคณะต่างๆ บอกเล่าประสบการณ์ให้นักเรียนฟัง เพื่อ
เป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ  

1.2 หนังสือมนุษย์ : ปราชญ์ชาวบ้าน โดยให้บรรณารักษ์หรือผู้ประสานงานของโรงเรียน   
เป็นผู้คัดเลือก และเสนอช่ือให้กับหอสมุด มศว องครักษ์ โรงเรียนละ 1 คน 

1.3 หนังสือมนุษย์ทางด้านงานประดิษฐ ์โรงเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมขอให้ด าเนินการ 
ต่อเนื่อง เพราะเป็นกิจกรรมท่ีนักเรียนสนใจ และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได ้จึงคงจดักิจกรรมต่อเนื่อง 
2 เรื่อง คือ การประดิษฐ์ของใช้จากกระดาษเหลือใช้ และการพับริบบิ้น 
 รูปแบบการจัดกิจกรรม คือ หอสมุด มศว องครักษ์แจ้งรายช่ือหนังสือมนุษย์ส าหรับแต่ละโรงเรียน 
และให้นักเรียนท่ีสนใจลงช่ือเข้าฟัง โดยจ ากัดจ านวนคนเข้าฟังไม่ให้มากจนเกินไป อยู่ท่ี 10-15 คน ต่อหนังสือ
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มนุษย์ 1 เล่ม เพื่อจะได้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างหนังสือและผู้อ่านอย่างท่ัวถึง และขอความร่วมมือจากโรงเรียน 
ให้จัดมุมหรือห้องท่ีเป็นสัดส่วนเฉพาะส าหรับหนังสือแต่ละเล่ม 

2. แนะน าการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบใหม่ (SWU discovery) เนื่องจากหอสมุด มศว  
องครักษ์ ได้เปล่ียนระบบการสืบค้นแบบใหม่ ซ่ึงมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีวิธีการใช้งานสะดวกขึ้น พร้อมท้ัง
สอนวิธีการเพิ่มรายการหนังสือท่ีต้องการลงใน e-Shelf ของระบบ เพื่อส่งรายการหนังสือท่ีต้องการยืมมาทาง
อีเมล์ หอสมุดจะจัดหนังสือตามท่ีโรงเรียนส่งค าขอไปให้ เพื่อให้ครูและนักเรียนมีสิทธิเลือกหนังสือท่ีตรงกับ
ความต้องการ 

3. สถิติการยืมหนังสือของปี 2558 จากการน าหนังสือไปจัดกิจกรรมแบ่งปันฯ บางโรงเรียนมีสถิติการ 
ยืมค่อนข้างน้อย ในท่ีประชุมเสนอวิธีแก้ปัญหาโดย ให้อาจารย์เสนอหัวเรื่อง หรือรายช่ือหนังสือท่ีนักเรียน / ครู 
มีความต้องการแล้วส่งอีเมลล์มาให้ห้องสมุดจัดเตรียมตัวเล่ม เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้มากท่ีสุด  

4. ในปี 2558 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย ประสบเหตุการณ์วาตภัย ท าให้โรงเรียน 
ได้รับความเสียหายจึงไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได ้
 6. โรงเรียนมีปัญหาการยืมหนังสือของนักเรียน เช่น ส่งคืนล่าช้า ไม่คนืหนังสือ ในท่ีประชุมเสนอวิธี
แก้ปัญหาโดย อาจารย์บรรณารักษ์ ต้องมีความรัดกุมในเรื่องการให้บริการยืมหนังสือมากขึ้น เช่น ใหน้ักเรียน
เขียนเบอร์โทรศัพท์ของนักเรียนและผู้ปกครองก่อนยืมหนังสือ จะได้ติดตามได้ 

 7. การส่งเสริมการอ่าน หลายโรงเรียนพบว่ามีนักเรียนส่วนหนึ่งไม่สนใจอ่านหนังสือ มีการยืมหนังสือ
จ านวนน้อย ในท่ีประชุมเสนอวิธีแก้ปัญหาโดย ครูควรสร้างแรงจูงใจให้เด็กรักการอ่านด้วยการให้คะแนนเพิ่ม 
หรือใบประกาศนียบัตร หรือ รางวัล แก่เด็กนักเรียนท่ียืมหนังสือไปอ่านและเขียนเล่าเรื่องท่ีอ่าน จัดกิจกรรม
ประกวดการเล่าเรื่องจากหนังสือ เป็นต้น 

 8. ครูและผู้บริหารโรงเรียนบางท่านไม่เห็นความส าคัญของกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ในท่ีประชุมจึง
เสนอวิธีแก้ปัญหาโดย ให้บรรณารักษ์หรือผู้ประสานงานเข้าไปพดูคุยกับครูท่ีปรึกษาหรือครูแนะแนว ขอความ
ร่วมมือให้เด็กนักเรียนร่วมท ากิจกรรมรักการอ่าน  

 

ตัวชี้วัดของกิจกรรม 

ผลผลิตเชิงคุณภาพ 

สรุปผลความพึงพอใจครูและนักเรียนในโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการในระดับมาก คดิเป็นร้อยละ 84.84  

 ผลผลิต 

      ผลผลิตเชิงปริมาณ 

            มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 6  โรงเรียน 

            มีการด าเนินโครงการไม่น้อยกว่า 7 ครั้ง/ป ี          
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ผลผลิตเชิงคุณภาพ 

          ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในระดับมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

สรุปผลตามตัวชี้วัด 

         มีผู้เข้าร่วมโครงการ 5  โรงเรียน และขอยกเลิกการจัดกิจกรรม 1 โรงเรียน เนื่องจากทางโรงเรียน
ประสบเหตุการณ์วาตภัย ท าให้ขาดความพร้อมทางดา้นการจดักิจกรรม 

         มีการด าเนินโครงการ 6 ครั้ง/ปี โดยด าเนนิกิจกรรมโรงเรียนละ 1 ครั้ง  

     ผลผลิตเชิงคุณภาพ 

สรุปผลความพึงพอใจครูและนักเรียนในโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการในระดับมาก คดิเป็นร้อยละ 84.84  

 

วิธีการด าเนินโครงการ 

 การด าเนินโครงการจะมีการปรับเปล่ียนทุกปี เพื่อให้สนองตอบต่อความต้องการของผู้ใช้บริการแต่ละ
โรงเรียนให้มากท่ีสุด โดยน าผลการประชุมปรึกษาหารือกับโรงเรียนมาปรับปรุงกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

ปีงบประมาณ 2556 

1. ประชุมหารือผู้บริหาร / ครูบรรณารักษ์ตัวแทนของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเขตพื้นท่ีการศึกษา 
จังหวัดนครนายก จ านวน 9 โรงเรียน เพื่อสอบถามความต้องการและรูปแบบการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสม 

2. โรงเรียนคัดเลือกรายการทรัพยากรสารสนเทศตามความต้องการ 
3. หอสมุด มศว องครักษ์  จัดส่งหนังสือให้แต่ละโรงเรียนตามรายการและจ านวนตามสิทธ์ิ  
4. หอสมุดจัดส่งทรัพยากรรอบใหม่พร้อมรับคืนทรัพยากรท่ียืมไปรอบท่ีแล้วกลับคืน 

  5.   สรุปผลการด าเนินโครงการ โดยเชิญผู้บริหาร / ครูบรรณารักษ์ตัวแทนของโรงเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการท้ัง 7 โรงเรียนและหอสมุด มศว องครักษ์ ประชุมร่วมกันเพื่อรายงานผลและวิเคราะห์รูปแบบการจัด
กิจกรรมท่ีเหมาะสมในปีถัดไป 
  

ปีงบประมาณ 2557 

  1.  วางแผนการจัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียน โดยจัดกิจกรรมโรงเรียนละ 1 ครั้ง 
  2.  โรงเรียนคัดเลือกหนังสือท่ีสนใจและตรงกับต้องการของครูและนักเรียน  
  3.  หอสมุด มศว องครักษ์  น าหนังสือไปให้บริการยืมท่ีโรงเรียนตามความประสงค์และจ านวนตาม
สิทธ์ิท่ีได้รับแต่ละโรงเรียน 
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  4.  โรงเรียนน าหนังสือท่ียืมไปมาส่งให้หอสมุด มศว องครักษ ์เมื่อครบระยะเวลาก าหนดส่ง           
ซ่ึงหอสมุดจะก าหนดให้แต่ละโรงเรียนสามารถยืมหนังสือได้ 1 เดือน 
  5.  กรณีมีหนังสือช ารุดหรือสูญหาย โรงเรียนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกิดขึ้น 

 6.  สรุปผลการด าเนินโครงการโดยเชิญผู้บริหาร / ครูบรรณารักษ ์ตัวแทนของโรงเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการท้ัง 7 โรงเรียนและหอสมุด มศว องครักษ์ ประชุมร่วมกันเพื่อรายงานผลและวิเคราะห์รูปแบบการจัด
กิจกรรมท่ีเหมาะสมในปีถัดไป  

 

ปีงบประมาณ 2558  

1.  ส านักหอสมุดกลางและหอสมุด มศว องครักษ์ วางแผนการจัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียน โดยจัด 
กิจกรรมห้องสมุดโรงเรียนๆ ละ 1 ครั้ง  

 2. โรงเรียนคัดเลือกหนังสือท่ีสนใจและตรงกับต้องการของครูและนักเรียน 

 3. หอสมุด มศว องครักษ์  น าหนังสือไปให้บริการยืมท่ีโรงเรียนตามความประสงค์และจ านวนตาม
สิทธ์ิท่ีได้รับแต่ละโรงเรียน 

 4. บูรณาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกับยุทธศาสตร์ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยจัดหา
หนังสือท่ีมุ่งเน้นเนื้อหาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีไทยท่ีส าคัญให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนบ้านนา นายกพิทยาคาร อ่านและสรุปความส่งอาจารย์ประจ าช้ัน 

 5. จัดกิจกรรมการสาธิตห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ผ่านตัว
บุคลากรหอสมุด (Living Book) 

 6.  โรงเรียนน าหนังสือท่ียืมไปมาส่งให้หอสมุด มศว องครักษ์ เมื่อครบระยะเวลาก าหนดส่ง ซ่ึงหอสมุด
จะก าหนดให้แต่ละโรงเรียนสามารถยืมหนังสือได ้1 เดือน 
  7.  กรณีมีหนังสือช ารุดหรือสูญหาย โรงเรียนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกิดขึ้น 

 8.  สรุปผลการด าเนินโครงการโดยเชิญผู้บริหาร / ครูบรรณารักษ ์ตัวแทนของโรงเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการท้ัง 7 โรงเรียนและหอสมุด มศว องครักษ์ ประชุมร่วมกันเพื่อรายงานผลและวิเคราะห์รูปแบบการจัด
กิจกรรมท่ีเหมาะสมในปีถัดไป  

รายละเอียดข้อมูล 

- ข้อมูลผู้เข้ารับการอบรม / เข้าร่วมโครงการ 

บุคลากรส านักหอสมุดกลางและหอสมุด มศว องครักษ์ ครู บุคลากรและนักเรียนของ 

โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
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- การอบรม 

1.  ฝึกอบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่านทางอินเทอร์เน็ต  

2.  ฝึกอบรมการซ่อมหนังสือ 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยาคาร” และ 

โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผล 

 

ปัญหาและอุปสรรคจากการด าเนินงาน 

ล าดับ ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง 

1. ในปีแรกสถิติการยืมหนังสือมีจ านวนน้อย 
เนื่องจากครูบรรณารักษ์เป็นผู้คดัเลือกหนังสือ  
ท าให้ไม่ตรงกับความต้องการของนักเรียนและครู 

น าปัญหาท่ีพบมาแก้ไขในปีท่ี 2 โดยมีการประชุม
ปรึกษาหารือแนวทางการการคัดเลือกหนังสือ ให้
นักเรียนและครูส่งค าขอหนังสือท่ีต้องการมาทาง 
e-mail 

2. มีปัญหาการลงสถิติการยืมหนังสือในแบบฟอร์ม 
เนื่องจากแบบฟอร์มไม่ชัดเจน 

หอสมุดด าเนินการแก้ไขแบบฟอร์มให้ชัดเจน
เพื่อให้ลงสถิติได้ง่ายข้ึน 
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รายงานการประชุม 

โครงการน าร่องแบ่งปันทรัพยากรห้องสมุดมหาวิทยาลัย 

สู่ห้องสมุดโรงเรียนจังหวัดนครนายก 

วันพฤหัสบดี ท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2555  

ณ ห้องประชุมชั้น 1 หอสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวพรพิมล แสนเสน่ห์ หอสมุด มศว องครักษ์ 
2. นางหทัยรัตน ์ธีรกุล หอสมุด มศว องครักษ์ 
3. นางสาวน้ าเงิน เฉลียวพจน์ หอสมุด มศว องครักษ์ 
4. นางสุจิตรา รตันสิน หอสมุด มศว องครักษ์ 
5. นางสาวจันทิรา จีนะวงค์ หอสมุด มศว องครักษ์ 
6. นางสาวพรชนก ช่ืนประทุม หอสมุด มศว องครักษ์ 
7. นางสาวยุภาภรณ ์ ไชยสงค์ หอสมุด มศว องครักษ์ 
8. นางสาวกุลวดี กิตติธเนศวร โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา 
9. นางสาวธิดารัตน์ อินทร์ทอง โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา 
10. นางจีรภัทร เลิศวิมลลักษณ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 
11. นายบุญทัน มั่งคั่ง โรงเรียนภัทรพิทยาจารย ์
12. นายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล โรงเรียนองครักษ์ 
13. นางสาวอ าภา แก้วภราดัย โรงเรียนองครักษ์ 
14. ว่าท่ี ร.ท.สมชาย ดีช่ืน โรงเรียนนวมราชานุสรณ ์
15. นางปาณิพร เชิดชู โรงเรียนปิยชาติพัฒนา 

เร่ิมประชุมเวลา 09.30 น. 

ประธานกล่าวเปิดการประชุมและขอให้ท่ีประชุมร่วมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระการประชุม ดังนี้ 

เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

วาระท่ี 1 โครงการน าร่องแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดมหาวิทยาลัย 

สู่ห้องสมุดโรงเรียนจังหวัดนครนายก ประจ าปีงบประมาณ  2556 
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ประธานแจ้งเรื่อง  การด าเนินโครงการน าร่องแบ่งปันทรัพยากรห้องสมุดมหาวิทยาลัยสู่ห้องสมุด
โรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ  2556 ว่า หอสมุด มศว องครักษ์ มีความตั้งใจท่ีจะแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศ
ท่ีหอสมุดมีอยู่เผยแพร่สู่สังคม เพื่อการกระจายทรัพยากรให้เกิดการใช้งานท่ีคุ้มค่าท่ีสุด เป็นการส่งเสริมการ
อ่านท่ียั่งยืนให้กับเยาวชนของชาติ และเป็นประโยชน์ในด้านการเรียนการสอนของครูและนักเรียน โดยริเริ่ม
โครงการนี้เฉพาะในเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัดนครนายก วิธีการด าเนินงานมี 2 รูปแบบ ดังนี้ 

รูปแบบท่ี  1  โรงเรียนมอบหมายให้อาจารย์  สมาชิกในโรงเรียนได้เข้ามายืม/คัดเลือกทรัพยากร
สารสนเทศเองตามต้องการ  และมีจ านวนทรัพยากรสารสนเทศในครอบครองเป็น  หนังสือ  10  รายการ 
ซีดีรอม  5  รายการ  ระยะเวลาการยืมนาน   

จ านวนทรัพยากรสารสนเทศ หนังสือ 10 รายการ ซีดีรอม 5 รายการ 

ระยะเวลา 30  วัน 

ทรัพยากรสารสนเทศ คัดเลือกด้วยตนเองตามต้องการ 

การจัดส่ง ผู้ใช้ท่ีเป็นสมาชิกของโครงการแสดงบัตรท่ีเคาน์เตอร์ 

บริการของหอสมุด มศว องครักษ์ และยืมทรัพยากรได้ 

ทันที ส่วนการส่งคืนให้ส่งคืนด้วยตนเองเมื่อครบตาม 

ก าหนดระยะเวลาการยืม 

รูปแบบท่ี 2  กลุ่มท่ีเข้าร่วมโครงการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน ด้วยการหมุนเวียนทรัพยากรจาก
โรงเรียนหนึ่งไปสู่อีกโรงเรียนหนึ่ง โดยมีความรับผิดชอบต่อทรัพยากรท่ียืมไปจากหอสมุด มศว องครักษ์ 
ร่วมกัน 

จ านวนทรัพยากรสารสนเทศ หนังสือ 40 รายการ ซีดีรอม 10 รายการ 

ระยะเวลา หมุนเวียนโรงเรียน ละ 15 วัน 

ทรัพยากรสารสนเทศ  คัดเลือกด้วยตนเอง หรือหอสมุดจัดให้ตามต้องการ 

การจัดส่ง ตัวแทนห้องสมุดโรงเรียน รับ-ส่ง 

มติท่ีประชุม  ผู้เข้าร่วมได้เสนอทางเลือกรูปแบบท่ี 3 ดังนี ้

รูปแบบท่ี 3  การยืมทรัพยากรสารสนเทศควรให้ยืมตามขนาดของโรงเรียน  ดังนี้ 

1. โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ยืมทรพัยากรได ้100 เล่ม ระยะเวลา 30 วัน
2. โรงเรียนขนาดใหญ ่ยืมทรัพยากรได ้80 เล่ม ระยะเวลา 30 วัน
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3. โรงเรียนขนาดกลาง ยืมทรัพยากรได้ 60 เล่ม ระยะเวลา 30 วัน
4. โรงเรียนขนาดเล็ก ยืมทรัพยากรได้ 40 เล่ม ระยะเวลา 30 วัน

จากรูปแบบท่ีเสนอมา ปรากฎว่าผู้แทนจากโรงเรียนต่างๆ เลือกรูปแบบท่ี 3 และมีข้อเสนอ 

เพิ่มเติมดังนี้ 

1. การยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ให้ยืมและคืนกับหอสมุดโดยตรง โดยใช้รถของมหาวิทยาลัยรับ-
ส่งทรัพยากรสารสนเทศให้โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 

2. หอสมุด มศว องครักษ์ ส่งรายช่ือทรัพยากรสารสนเทศท่ีเข้าร่วมโครงการ ให้โรงเรียนคัดเลือกและ
ส่งรายช่ือทรัพยากรท่ีต้องการกลับมาทาง E-mail ส่วนการจัดส่งและการรับคืน หอสมุด มศว องครักษ์ จะเป็น
ผู้ด าเนินการจัดส่งพร้อมรับคืนทุกเดือน 

3. ปริมาณทรัพยากรสารสนเทศท่ีแต่ละโรงเรียนสามารถยืมได้เป็นไปตามขนาดของโรงเรียนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

- โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ให้ยืมได ้100 เล่ม ประกอบด้วย 
1. โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

- โรงเรียนขนาดใหญ ่ให้ยืมได้ 80 เล่ม ประกอบด้วย 
1. โรงเรียนองครักษ์

- โรงเรียนขนาดกลาง ให้ยืมได้ 60 เล่ม ประกอบด้วย 
1. โรงเรียนปิยชาติพัฒนา
2. โรงเรียนนวมราชานุสรณ์

- โรงเรียนเล็ก ให้ยืมได้ 40 เล่ม ประกอบด้วย 
1. โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา
2. โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา
3. โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์

4. ระยะเวลาในการยืมทรัพยากรสารสนเทศ

โรงเรียนละ 30 วัน 

5. การช ารุดเสียหายจากการยืมทรัพยากรสารสนเทศ

ขอให้โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศระมัดระวังให้มากท่ีสุด กรณีเกิดความ
เสียหายจากการใช้งาน หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัย จะพิจารณาเป็นรายครั้งไปในการซ่อมแซมหรือด าเนินการอ่ืน 
ๆ ตามความเหมาะสม 

6. การประเมินผล
จัดท าเป็น 2 ช่วง คือ เดือนมีนาคม และสิงหาคม พ.ศ. 2556
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รายงานการประชุม 

โครงการน าร่องแบ่งปันทรัพยากรห้องสมุดมหาวิทยาลัย 

สู่ห้องสมุดโรงเรียนจังหวัดนครนายก(รอบสอง) 

วันจันทร์ ท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2556  

ณ ห้องประชุมชั้น 1 หอสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

16. นางสาวพรพิมล แสนเสน่ห์ หอสมุด มศว องครักษ์ 
17. นางหทัยรัตน ์ธีรกุล หอสมุด มศว องครักษ์ 
18. นางสาวน้ าเงิน เฉลียวพจน์ หอสมุด มศว องครักษ์ 
19. นางสุจิตรา รตันสิน หอสมุด มศว องครักษ์ 
20. นางสาวจันทิรา จีนะวงค์ หอสมุด มศว องครักษ์ 
21. นางสาวพรชนก ช่ืนประทุม หอสมุด มศว องครักษ์ 
22. นางสาวยุภาภรณ ์ ไชยสงค์ หอสมุด มศว องครักษ์ 
23. ศุภลักษณ์  ผลแก้ว หอสมุด มศว องครักษ์ 
24. นางสาวกุลวดี กิตติธเนศวร โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา 
25. นางสาวธิดารัตน์ อินทร์ทอง โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา 
26. นางจีรภัทร เลิศวิมลลักษณ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 
27. นายทวีวัชร  เกตุปราชต์ โรงเรียนภัทรพิทยาจารย ์
28. นาวสาวแอม  จันทร์สม โรงเรียนภัทรพิทยาจารย ์
29. นางสาวอ าภา แก้วภราดัย โรงเรียนองครักษ์ 
30. นาสาวอุราภรณ์  เพ็ชรกลม โรงเรียนนวมราชานุสรณ ์
31. นาสาวจุฑาทิพ  กุสลาศรัย โรงเรียนนวมราชานุสรณ ์
32. นางสาวพงนีย์  เครื่องสาย โรงเรียนปิยชาติพัฒนา 
33. นางเสาวณีย์  อ่ิมจติต์ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 
34. นางสาวสุมาลี ทุมมา โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา 
35. นางวรรณา  จคูง โรงเรียนบ้านนา นายกพิทยากร 
36. นางกฤษณา วังทะพันธ์ โรงเรียนเมืองนครนายก 

เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 

ประธานกล่าวเปิดการประชุมและขอให้ท่ีประชุมร่วมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระการประชุม ดังนี้ 

เร่ืองแจงเพ่ือทราบ 
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ผลการด าเนินโครงการน าร่องแบ่งปันทรัพยากรห้องสมุดมหาวิทยาลัยสู่ห้องสมุดโรงเรียนจังหวัด
นครนายก 

ประธานแจ้งเรื่อง  ผลการด าเนินโครงการน าร่องแบ่งปันทรัพยากรห้องสมุดมหาวิทยาลัยสู่ห้องสมุด
โรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ  2556 ว่า หอสมุด มศว องครักษ์ มีความตั้งใจท่ีจะแบ่งปันทรัพยากร
สารสนเทศท่ีหอสมุดมีอยู่เผยแพร่สู่สังคม เพื่อการกระจายทรัพยากรให้เกิดการใช้งานท่ีคุ้มคา่ท่ีสุด เป็นการ
ส่งเสริมการอ่านท่ียั่งยืนให้กับเยาวชนของชาติ และเป็นประโยชน์ในด้านการเรียนการสอนของครูและนักเรียน 

จากท่ีได้ด าเนนิกิจกรรมไปแล้ว 4 ครั้ง ปัญหาท่ีพบ คือ หนังสือท่ีส่งไปไม่ได้ใช้จริง คาดว่าเกิดจากท่ี
ผู้ใช้ไม่ได้เลือกหนังสือด้วยตนเอง แต่เป็นตัวแทนของโรงเรียนเป็นผู้เลือก ซ่ึงอาจไม่ตรงตามความต้องการใช้
จริง จงึแก้ปัญหาโดยมีการด าเนินการสอนการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ให้แก่ครูในโรงเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการโดยทดลองน าร่องไปสามโรงเรียน คือ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา โรงเรียนองครักษ์ และโรงเรียน
ปิยชาติพัฒนา ซ่ึงคาดหวังว่า จะใหค้รูผู้สอนไปสอนนักเรียนต่อ เพื่อนักเรียนจะได้ขอยืมหนังสือท่ีตรงกับความ
ต้องการใช้จริง แต่ก็ยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร สถิติการใช้หนังสือก็ยังน้อยอยู่ ซ่ึงการด าเนินกิจกรรมใน
แต่ละรอบจะต้องใช้ท้ังทุนทรัพย์และก าลังคนในการด าเนินกิจกรรม ซ่ึงจะคุ้มค่ากับการลงทุนไปหรือไม่ 

มติท่ีประชุม  ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ 

เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

ทบทวนความเหมาะสมของโครงการน าร่องแบ่งปันทรัพยากรห้องสมุดมหาวิทยาลัยสู่ห้องสมุด
โรงเรียนจังหวัดนครนายก 

ประธานขอให้ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณา  ทบทวนความเหมาะสมของโครงการน าร่องแบ่งปัน
ทรัพยากรห้องสมุดมหาวิทยาลัยสู่ห้องสมุดโรงเรียนจังหวัดนครนายก ว่าจะด าเนินต่อไปหรือไม่ และหาก
ด าเนินต่อไปควรจะเปล่ียนแปลงการด าเนินงานอย่างไรให้ประสบความส าเร็จ 

มติท่ีประชุม  ได้ผลสรุปดังนี้ คือ ทุกโรงเรียนขอเข้าร่วมโครงการต่อไป ซ่ึงแต่ละโรงเรียนเสนอปัญหา 
ท่ีพบ คือ 

1. ไม่กล้าท่ีจะน าหนังสือออกมาให้นักเรียนใช้ เพราะกลัวหนังสือหาย

2. ภาระงานเดิมของครูมากอยู่แล้วจึงไม่มีเวลาประชาสัมพันธ์โครงการ ท าให้โครงการไม่เป็นท่ีรูจ้ัก
สถิติการใช้จึงน้อย ไม่ประสบผลส าเร็จ 

3. ระยะเวลาท่ีให้ยืม 1 เดือน น้อยเกินไปไม่สามารถท ากิจกรรมส่งเสริมการใช้ได้

จากการลงมติร่วมกันในท่ีประชุมได้ข้อตกลงในการด าเนินกิจกรรมรอบสอง ดังนี้ 

1. การยืมหนังสือ จะใช้วิธีการให้ผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นครู หรือนักเรียนส่งช่ือหนังสือท่ีต้องการให้กับ

ผู้รับผิดชอบของแต่ละโรงเรียน แล้วให้แต่ละโรงเรียนรวบรวมและส่งต่อให้กับทางหอสมุด มศว องครักษ์ 
ทางอีเมลล์ oklib@swu.ac.th ภายในสามสัปดาห์ของเดือนเพื่อให้ทางหอสมุดได้เตรียมการจัดส่งให้ 

2. การจัดส่งหนังสือตกลงกันไว้ท่ี 40 เล่มขึ้นไปทางหอสมุด มศว องครักษ์ จึงจะจัดส่งให้

mailto:oklib@swu.ac.th
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-  กรณียกเว้น คือ โรงเรียนภัทรพิทยาจารย ์ให้ไม่ต่ ากว่า 22 เล่ม โดยให้ครู 22 คนเลือกมา  

และโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยาไม่ต่ ากว่า ให้ 34 เล่ม โดยให้ครู 14 คนเลือกและทางหอสมุดจะจัดส่งให้ 

-  กรณีโรงเรียนองครักษจ์ะมารับหนังสือด้วยตนเอง และโรงเรียนนครนายกวิทยาคมบรรณารักษ ์

จะมาเลือกหนังสือและมารับเอง แต่หนังสือท่ียืมไปต้องมีสถิติการใช้มากกว่าร้อยละ 60 

3. ระยะเวลาในการยืมคือ 1 เดือน สามารถ renew ได ้1 ครั้ง รวมเป็น 2 เดือน ซ่ึงหากต้องการยืม

ต่อต้องแจ้งให้ทางหอสมุดทราบ 

4. แต่ละโรงเรียนสามารถพาครู และนักเรียนมาเลือกหนังสือและเย่ียมชมหอสมุดได้เป็นครั้งคราว

โดยต้องมีการแจ้งให้ทางหอสมุดทราบล่วงหน้า 

5. กรณีหนังสือหายให้โรงเรียนแจ้งกับทางหอสมุด โดยจะต้องซ้ือหนังสือมาชดใช้หรือจ่ายค่าหนังสือ

เท่ากับราคาท่ีขายตามท้องตลาดหากหนังสือยังมีการตีพิมพ์ หากหนังสือไม่มีการตีพิมพ์จะพิจารณาแล้วแต่
กรณี 

โรงเรียนท่ีสนใจให้ทางหอสมุด มศว องครักษ ์สอนการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศให้กับครูผู้สอน
สามารถติดต่อนัดวันเวลามาได้ และหากโครงการในรอบนี้ประสบความส าเร็จด้วยด ีจะมีโครงการปี 2 คือครู 
และนักเรียนในโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถมายืมหนังสือได้ด้วยตนเอง โดยจะมีแบบฟอร์มการยืม โดย
จะต้องมีลายมือช่ือของผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้รับผิดชอบ ลงช่ือรับรองมา ซ่ึงรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบ
ภายหลัง 
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รายงานการประชุม 

โครงการน าร่องแบ่งปันทรัพยากรห้องสมุดมหาวิทยาลัย 

สู่ห้องสมุดโรงเรียนจังหวัดนครนายก(รอบสาม) 

วันพฤหัสบดีท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 2556 

ณ ห้องประชุมชั้น 1 หอสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

37. นางสาวพรพิมล แสนเสน่ห์ หอสมุด มศว องครักษ์ 
38. นางหทัยรัตน ์ธีรกุล หอสมุด มศว องครักษ์ 
39. นางสาวน้ าเงิน เฉลียวพจน์ หอสมุด มศว องครักษ์ 
40. นางสุจิตรา รตันสิน หอสมุด มศว องครักษ์ 
41. นางสาวจันทิรา จีนะวงค์ หอสมุด มศว องครักษ์ 
42. นางสาวพรชนก ช่ืนประทุม หอสมุด มศว องครักษ์ 
43. นางสาวยุภาภรณ ์ ไชยสงค์ หอสมุด มศว องครักษ์ 
44. นางสาวศุภลักษณ์  ผลแก้ว หอสมุด มศว องครักษ์ 
45. นางสาวกุลวดี กิตติธเนศวร โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา 
46. นางสาวธิดารัตน์ อินทร์ทอง โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา 
47. นางสาวอ าภา แก้วภราดัย โรงเรียนองครักษ์ 
48. นางสาวพจนีย ์ เครื่องสาย โรงเรียนปิยชาติพัฒนา 
49. นางเสาวณีย์  อ่ิมจติต์ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 
50. นางสาวสุมาลี ทุมมา โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา 
51. นางวรรณา  จคูง โรงเรียนบ้านนา นายกพิทยากร 
52. นางสาวธนิฏฐา  สาลี โรงเรียนบ้านนา นายกพิทยากร 
53. ว่าท่ี ร.ท.สมชาย  ดีช่ืน ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ 

เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 

ประธานกล่าวเปิดการประชุมและขอให้ท่ีประชุมร่วมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระการประชุม ดังนี้ 

เรื่องแจงเพื่อทราบ 

ผลการด าเนินโครงการน าร่องแบ่งปันทรัพยากรห้องสมุดมหาวิทยาลัยสู่ห้องสมุดโรงเรียน 
จังหวัดนครนายก ในปี 2556 ผลการยืมทรัพยากรสารสนเทศ และงบประมาณ 
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 ประธานแจ้งเรื่อง รายละเอียดการยืมทรัพยากรสารสนเทศ และสรุปค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ
แก่ชุมชน กิจกรรมน าร่องแบ่งปันทรัพยากรทรัพยากรห้องสมุดมหาวิทยาลัยสู่ห้องสมุดโรงเรียนจังหวัด
นครนายก ประจ าปีงบประมาณ  2556 รายละเอียด ดังนี ้
 
ตารางแสดงค่าเฉล่ียของการใช้ทรัพยากรสารสนเทศแต่ละโรงเรียน 
 

ล าดับท่ี โรงเรียน 
จ านวน
หนังสือ 
(เล่ม) 

จ านวน
ความถี่ของ
การใช้ (คร้ัง) 

ร้อยละของ
การยืม 
(คร้ัง) 

ร้อยละความถี่
ของการใช้ 

(คร้ัง) 

1 โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา 193 17 11.80 2.07 

2 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 100 0 6.11 0.00 

3 โรงเรียนนวมราชานุสรณ ์ 344 11 21.03 1.34 

4 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา 295 265 18.03 32.32 

5 โรงเรียนภัทรวิทยาจารย ์ 140 64 8.56 7.80 

6 โรงเรียนองครักษ์ 262 201 16.01 24.51 

7 โรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญา 180 79 11.00 9.63 

8 โรงเรียนบ้านนานายกพิทยากร 93 154 5.68 18.78 

9 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 29 29 1.77 3.54 

รวม 1,636 820 100.00 100.00 

 
 จากตารางพบว่า โรงเรียนท่ีมีความถ่ีในการใช้หนังสือมากท่ีสุด เรียงตามล าดับคือ โรงเรียนปิยชาติ
พัฒนา, โรงเรียนองครักษ์, โรงเรียนบ้านนานายกพิทยากร และโรงเรียนท่ีมีความถ่ีในการใช้หนังสือนอ้ยท่ีสุด 
เรียงตามล าดับคือ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม, โรงเรียนนวมราชานุสรณ์, โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร  
 
 มติท่ีประชุม  ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ 
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เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

 เกณฑ์ในการคัดเลือกโรงเรียนท่ีจะเข้าร่วมโครงการในปี 2557 และรูปแบบการด าเนินกิจกรรมใน
ปี 2557  

 ประธานช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบถึงผลการยืมทรัพยากรสารสนเทศในกิจกรรมรอบท่ีผ่านมา ซ่ึงมีหลาย
โรงเรียนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดีมีความถ่ีในการใช้หนังสือท่ียืมไปเป็นที่น่าพึงพอใจ และมี
โรงเรียนบ้างส่วนท่ีมีความถ่ีในการใช้หนังสือน้อยมาก ท้ังนี้อาจมีหลายปัจจัยเฉพาะของแต่ละโรงเรียนท่ีท าให้
ความถ่ีในการใช้หนังสือน้อย ในการนี้หอสมุด มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโฒ องครักษ์ จึงขอพิจารณาคัดเลือก
โรงเรียนท่ีผ่านเกณฑ์เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศฯ ประจ าปีงบประมาณ 2557 จ านวน 7 
โรงเรียน และโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ขอถอนตัวเนื่องจากครูทวีวัชร ผู้ดูแลห้องสมุดและติดต่อประสานงาน ได้
ย้ายไปประจ าจังหวัดอ่างทอง จึงไม่มีผู้ด าเนินกิจกรรมดังกล่าว ประธานจึงได้ให้ท่ีประชุมเลือกรูปแบบกิจกรรม
ท่ีเหมาะสมในปี 2557 

 มติท่ีประชุม  ได้ผลสรุปดังนี้ คือ โรงเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมแบ่งปันทรัพยากรทรัพยากรห้องสมุด
มหาวิทยาลัยสู่ห้องสมุดโรงเรียนจังหวัดนครนายก ประจ าปีงบประมาณ  2557 มีจ านวน 7 โรงเรียน ดังนี ้

1. โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา 

2. โรงเรียนปิยชาติพัฒนา 

3. โรงเรียนองครักษ์ 

4. โรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญา 

5. โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร" 

6. โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 

7. โรงเรียนนวมราชานุสรณ ์ 

ท่ีประชุมมีมติเลือกรูปแบบกิจกรรมในปี 2557 ดังนี้  

 หอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ และห้องสมุดโรงเรียน ร่วมมือด าเนินการจัด
กิจกรรมกับทางโรงเรียน ๆ ละ 1 ครั้ง โดยหอสมุดจะน าหนังสือไปจดักิจกรรมท่ีโรงเรียน ซ่ึงโรงเรียนจะเป็นผู้
คัดเลือกหนังสือท่ีสนใจท่ีตรงกับต้องการของครูและนักเรียน ซ่ึงในการจัดกิจกรรมจะใช้เวลาครั้งละ 3 ชม.   
จ านวนของหนังสือท่ีน าไปจัดกิจกรรมแต่ละครั้งจะขึ้นอยู่กับขนาดของโรงเรียน ดังนี้ 

 1. โรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 500 เล่ม  

 2. โรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 400 เล่ม 

 3. โรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 300 เล่ม  

 ** หนังสือท่ีน าไปจัดกิจกรรมจะถูกยืมในช่ือของโรงเรียนท่ีไปจัดกิจกรรม** 
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 ลักษณะของกิจกรรมท่ีจัด คือ จัดงานแสดงหนังสือ โดยจะให้นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนมา
เลือกยืมหนังสือตามความสนใจของตนเอง พร้อมกับเขียนช่ือ-นามสกุล ของผู้ยืมในสลิป และเสียบสลิปไว้กับ
ตัวเล่มท่ีตนเองต้องการยืม แล้วให้ครูบรรณารักษ์ของโรงเรียนเป็นผู้ด าเนินการยืมหนังสือ และคืนหนังสือ 
ส าหรับหนังสือท่ีช ารุดหรือสูญหาย โรงเรียนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกิดขึ้น  

 

เจ้าหน้าท่ีตดิต่อประสานงานการจัดกิจกรรมโรงเรียน  

โรงเรียน เดือน 
ผู้ประสานงานจัด

กิจกรรม 

โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา สัปดาห์ท่ี 1 เดือน กรกฎาคม 2557 จันทิรา 

โรงเรียนปิยชาติพัฒนา สัปดาห์ท่ี 2 เดือน กรกฎาคม 2557 น้ าเงิน 

โรงเรียนองครักษ์ สัปดาห์ท่ี 3 เดือน กรกฎาคม 2557 ยุภาภรณ ์

โรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญา สัปดาห์ท่ี 3 เดือน มกราคม 2557 ศุภลักษณ์ 

โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร" ธันวาคม 2556 สุจิตรา 

โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร สิงหาคม 2557 หทัยรัตน์ 

โรงเรียนนวมราชานุสรณ ์ สัปดาห์ท่ี 2 ของเดือน มกราคม 2557 พรพิมล 

 รูปแบบการยืมหนังสือประจ าเดือนมี 2 รูปแบบ คือ 

 รูปแบบท่ี 1 ครูและนักเรียน มาขอยืมด้วยตนเอง  

    -  การยืมเป็นรายบุคคล (ครู นักเรียน) ซ่ึงหอสมุด จะสร้างฐานสมาชิกให้กับผู้มาใช้บริการขอยืม
ทรัพยากรสารสนเทศ และหอสมุดจะเป็นผู้รับผิดชอบในการทวงถามหนังสือค้างส่งเป็นรายบุคคลไป  

 รูปแบบท่ี 2 โรงเรียนเป็นผู้มารับหนังสือเองในแต่ละเดือน ซ่ึงทางโรงเรียนต้องจะตกลงกันว่าแต่ละ
รอบเดือนโรงเรียนใดจะมารับหนังสือ เป็นการร่วมมือของโรงเรียนท่ีอยู่ใกล้กัน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 3 
โรงเรียน คือ  

 กลุ่มที่ 1 โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา โรงเรียนปิยชาติพัฒนา และโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"   

 กลุ่มท่ี 2 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร โรงเรียนนวมราชานุสรณ์และโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญา   

 ** ส าหรับโรงเรียนองครักษ์อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยจะขอมารับหนังสือเอง 
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รายงานการประชุม 

โครงการแบ่งปันทรัพยากรห้องสมุดมหาวิทยาลัย 

สู่ห้องสมุดโรงเรียนจังหวัดนครนายก (คร้ังท่ี 1/2557) 

วันจันทร์ท่ี 22 กันยายน พ.ศ. 2557 

ณ ห้องประชุมชั้น 1 หอสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

54. นางสาวน้ าเงิน เฉลียวพจน ์   หอสมุด มศว องครักษ์ 
55. นางหทัยรัตน ์ธีรกุล    หอสมุด มศว องครักษ์ 
56. นางสุจิตรา รตันสิน    หอสมุด มศว องครักษ์ 
57. นางสาวจันทิรา จีนะวงค ์    หอสมุด มศว องครักษ์ 
58. นางสาวชัชชภา ประทุมศรีขจร   หอสมุด มศว องครักษ์ 
59. นางสาวพรชนก ช่ืนประทุม                       หอสมุด มศว องครักษ์ 
60. นางสาวยุภาภรณ ์ ไชยสงค ์   หอสมุด มศว องครักษ์ 
61. นางสาวศุภลักษณ์  ผลแก้ว   หอสมุด มศว องครักษ์ 
62. นางสาวศุทธินี  คงสมจิตร    โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา 
63. นางสาวอ าภา แก้วภราดัย    โรงเรียนองครักษ์ 
64. นางสาวพจนีย ์ เครื่องสาย   โรงเรียนปิยชาติพัฒนา 
65. นางเสาวณีย์  อ่ิมจติต ์    โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 
66. นางสาวสายฝน  ศิริมนตร ี   โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา 
67. นางวรรณา  จคูง     โรงเรียนบ้านนา นายกพิทยากร 
68. นางสาวธนิฏฐา  สาลี    โรงเรียนบ้านนา นายกพิทยากร 
69. นางสาวอุราภรณ์  เพ็ชรกลม   โรงเรียนนวมราชานุสรณ ์

 

เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 

 ประธานกล่าวเปิดการประชุมและขอให้ท่ีประชุมร่วมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระการประชุม ดังนี้ 

วาระท่ี 1 เร่ืองแจงเพ่ือทราบ 

1.1 ผลการด าเนินโครงการน าร่องแบ่งปันทรัพยากรห้องสมุดมหาวิทยาลัยสู่ห้องสมุด 

โรงเรียน จังหวัดนครนายก ในป ี2557 ผลการยืมทรัพยากรสารสนเทศ และงบประมาณ 
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 ประธานแจ้งเรื่อง รายละเอียดการยืมทรัพยากรสารสนเทศ และสรุปค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ
แก่ชุมชน กิจกรรมแบ่งปันทรัพยากรทรัพยากรห้องสมุดมหาวิทยาลัยสู่ห้องสมุดโรงเรียนจังหวัดนครนายก 
ประจ าปีงบประมาณ  2557 รายละเอียด ดังนี ้
 
ตารางแสดงผลการยืมทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด  

ล าดับท่ี โรงเรียน 
จ านวนการยืม 

(เล่ม) 
จ านวนการ
ใช ้(คร้ัง) 

ร้อยละของ
การยืม 

ร้อยละความถี่
ของการใช้ 

1 โรงเรียนบ้านนานายกพิทยากร 1,045 2,021 48.76 193.40 

2 โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา 215 263 10.03 122.33 

3 โรงเรียนนวมราชานุสรณ ์ 160 350 7.47 218.75 

4 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา 321 371 14.98 115.58 

5 โรงเรียนองครักษ์ 214 255 9.99 119.16 

6 โรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญา 138 138 6.44 100.00 

7 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 50 50 2.33 100.00 

รวม 2,143 3,448 100.00 160.90 

ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ร้อยละ 62.15   

   

 จากตารางพบว่า โรงเรียนท่ีมีความถ่ีในการใช้หนังสือมากท่ีสุดเรียงตามล าดับคือ โรงเรียนบ้าน”นา
นายกพิทยากร”, โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา, โรงเรียนปิยชาติพัฒนา และโรงเรียนท่ีมีความถ่ีในการใช้
หนังสือน้อยท่ีสุด เรียงตามล าดับคือ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร, โรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญา, โรงเรียนนวม
ราชานุสรณ ์

วาระท่ี 2 เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

  2.1 ปัญหาในการจัดกิจกรรมในปี 2557 และรูปแบบการด าเนินกิจกรรมในปี 2558 

 ประธานช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบถึงผลการยืมทรัพยากรสารสนเทศในกิจกรรมรอบท่ีผ่านมา ซ่ึงมีหลาย
โรงเรียนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดีมีความถ่ีในการใช้หนังสือท่ียืมไปเป็นที่น่าพึงพอใจ และมี
โรงเรียนบ้างส่วนท่ีมีความถ่ีในการใช้หนังสือน้อย ท้ังนี้อาจมีหลายปัจจัยเฉพาะของแต่ละโรงเรียนท่ีท าให้
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ความถ่ีในการใช้หนังสือน้อย หอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จึงขอให้แต่ละโรงเรียนเสนอ
ปัญหาท่ีพบและวิธีแก้ปัญหา ซ่ึงมีดังนี ้

1. นักเรียนยืมหนังสือไปแล้วคืนช้า, ไม่คืน, ตามตัวนักเรียนท่ียืมหนังสือไม่ได้  

ท่ีประชุมเสนอวิธีแก้ปัญหา โดยการท ารายช่ือนักเรียนท่ียืมหนังสือเก็บไว้ พร้อมเบอร์โทรศัพท์นักเรียนและ
เบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครองเพื่อใช้ในการติดตามทวงหนังสือท่ียืมไปเกินก าหนด ให้นักเรียนลงลายมือช่ือทุกครั้งท่ี
ยืมหนังสือ มีการหมุนเวียนหนังสือให้นักเรียนยืมคนละ 7 วัน เพื่อไม่ให้หนังสืออยู่ในการครอบครองของคนใด
หนึ่งนานเกินไปและเพื่อประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าท่ีสุด  

2. นักเรียนไม่สนใจยืมหนังสือ หรือมีการยืมหนังสือจ านวนน้อย  

ท่ีประชุมเสนอวิธีแก้ปัญหา โดยให้นักเรียนยืมหนังสือไปเพื่อท ากิจกรรม, ช้ินงาน, รายงาน, โครงงานส่ง
อาจารย์ ท าให้นักเรียนทุกคนต้องอ่านเพื่อให้ได้ผลงานจากการอ่าน และควรมีการส ารวจความต้องการของ
นักเรียนก่อนไปท ากิจกรรมในแต่ละรอบว่าต้องการหนังสือประเภทใด และทางโรงเรียนต้องให้ความร่วมมือพา
นักเรียนมาเข้าร่วมกิจกรรม 

3. มีปัญหาการลงสถิติการยืมหนังสือในแบบฟอร์ม เนื่องจากแบบฟอร์มไม่ชัดเจน ซ่ึงหอสมุด 

จะด าเนินการแก้ไขแบบฟอร์มให้ชัดเจนเพื่อให้ลงสถิติไดง้่ายข้ึน 

4. โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย ประสบปัญหาในเรื่องการส่งอีเมล์ขอยืม 

หนังสือ เนื่องจาก ปัญหาความไม่พร้อมทางด้านเทคโนโลยีอีกท้ังไฟดับบ่อย จึงขอพานักเรียนมายืมดว้ยตนเอง
เป็นครั้งคราว ท่ีประชุมเห็นชอบตามท่ีเสนอ 

 มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมเห็นชอบในหลักการ และให้ด าเนินการตามท่ีเสนอ 

2.2 รูปแบบในการจัดกิจกรรมห้องสมุดมนุษย ์(Human library) 

 ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบเก่ียวกับกิจกรรมท่ีจะจัดเพิ่มในปี 2558 จะมีการจัดกิจกรรมห้องสมุด
มนุษย์ (Human Library) เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ผ่านตัวบุคคล โดยคณาจารย์ และบุคลากรหอสมุด เป็น
เนื้อหาทางด้านสุขภาพรา่งกาย เพื่อการพัฒนาสมอง การส่งเสริมการท าผลิตภัณฑ์จาก ขยะ ของเหลือใช้ เพื่อ
ส่งเสริมอาชีพ และลดปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน โดยทางห้องสมุดได้ก าหนดวันเวลาและหัวข้อใน
การจัดกิจกรรม ดังนี ้
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รายงานการประชุม 

โครงการแบ่งปันทรัพยากรห้องสมุดมหาวิทยาลัย 

สู่ห้องสมุดโรงเรียนจังหวัดนครนายก (คร้ังท่ี 1/2558) 

วันจันทร์ท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558 

ณ ห้องประชุมชั้น 1 หอสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวพรพิมล แสนเสน่ห ์   หอสมุด มศว องครักษ์ 
2. นางสาวน้ าเงิน เฉลียวพจน ์   หอสมุด มศว องครักษ์ 
3. นางหทัยรัตน ์ธีรกุล    หอสมุด มศว องครักษ์ 
4. นางสุจิตรา รตันสิน    หอสมุด มศว องครักษ์ 
5. นางสาวจันทิรา จีนะวงค ์   หอสมุด มศว องครักษ์ 
6. นางสาวชัชชภา ประทุมศรีขจร  หอสมุด มศว องครักษ์ 
7. นางสาวธนภร พึ่งพาพงศ ์                      หอสมุด มศว องครักษ์ 
8. นางสาวยุภาภรณ ์ ไชยสงค ์   หอสมุด มศว องครักษ์ 
9. นางสาวศุภลักษณ์  ผลแก้ว   หอสมุด มศว องครักษ์ 
10. นางสาวศุทธินี  คงสมจิตร   โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา 
11. นายณัฐพล  ล้ิมกุล    โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา 
12. นางสาวอ าภา แก้วภราดัย   โรงเรียนองครักษ์ 
13. นางสาวพจนีย ์ เครื่องสาย   โรงเรียนปิยชาติพัฒนา 
14. นางสาวสายฝน  ศิริมนตร ี   โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา 
15. นางวรรณา  จคูง    โรงเรียนบ้านนา นายกพิทยากร 
16. นางสาวธนิฏฐา  สาลี    โรงเรียนบ้านนา นายกพิทยากร 
17. นางสาวอุราภรณ์  เพ็ชรกลม   โรงเรียนนวมราชานุสรณ ์
18. นางสุพิญดา มังสา    โรงเรียนนวมราชานุสรณ ์

 

เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 

 ประธานกล่าวเปิดการประชุมและขอให้ท่ีประชุมร่วมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระการประชุม ดังนี้ 

วาระท่ี 1 เร่ืองแจงเพ่ือทราบ 
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 1.1 หอสมุดมีการเปล่ียนระบบห้องสมุดอัตโนมัติใหม่ท าให้รูปแบบการสืบค้นมีการเปล่ียนแปลง 
หอสมุดจึงแนะน าการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศในระบบ SWU Discory พร้อมสอนวิธีการเพิ่มรายการท่ี
ต้องการโดยวิธีการ add to e-Shelf และการส่งอีเมลขอยืมหนังสือให้กับอาจารย์ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.2 ผลการยืมหนังสือของปี 2558 บางโรงเรียนนักเรียนยืมค่อนข้างน้อย จึงเสนอให้ครูเสนอหัวเรื่อง 
หรือรายช่ือหนังสือท่ีต้องการแล้วส่งอีเมลล์มาให้หอสมุดจัดเตรียมตัวเล่ม เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้
มากท่ีสุด  
 1.3 ในปี 2558 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาเกิดปัญหาวาตภัย ท าให้โรงเรียนได้รับความเสียหานจงึไม่
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได ้
 

 มติท่ีประชุม  ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ 

  

วาระท่ี 2 เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

 2.1 กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต (Human Library) ประธานเสนอให้มีการปรับรูปแบบ โดย ให้ Human 
living เล่าประสบการณ์ของตัวเองท่ีเกิดขึ้นจริง เน้นไปในเรื่องการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โดยใหน้ิสิตจาก
คณะต่างๆ มาเล่าประสบการณ์ให้นักเรียนฟังเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ และให้นักเรียนท่ีสนใจลง
ช่ือเข้าฟัง จ ากัดคนเข้าฟงัไม่ให้มากจนเกินไป Human living จะไดดู้แลผู้ฟังได้ท่ัวถึง และจัดห้องแยกให้เข้าฟัง
แบ่งเป็นกลุ่ม 

มติท่ีประชุม  ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นชอบ และขอให้คงไว้ซ่ึงกิจกรรมหนังสือมีชีวิต (Human living) 
ทางด้านงานประดษิฐ์ เช่น การประดิษฐ์ของใช้จากกระดาษเหลือใช้ การพับริบปริ้น เป็นต้น เพราะนกัเรียนมี
ความสนใจมาก ท้ังยังสามารถน าไปใช้ไดใ้นชีวิตประจ าวันไดด้้วย  

2.2 การขยายเครือข่ายความร่วมมือไปยังโรงเรียนขยายโอกาส ขอให้โรงเรียนในเครือข่ายหารายช่ือ 
และเบอร์ติอต่อของโรงเรียนขยายโอกาสท่ีอยู่ใกล้เคียง เพื่อหอสมุดจะได้ประสานงานให้โรงเรียนดังกล่าวเข้า
ร่วมกิจกรรมในปี 2560 

มติท่ีประชุม  ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นชอบด้วย 

2.3 โรงเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ก าหนดวันจัดกิจกรรมในปีงบประมาณใหม ่และขอความร่วมมือให้
บรรณารักษ์หรือผู้ประสานของโรงเรียนเครือข่ายหาหนังสือมีชีวิต มา 1 เล่ม อาจจะเป็นปราชญ์ชาวบ้าน หรือ 
ครูในโรงเรียนก็ได ้พร้อมแจ้งรายช่ือให้หอสมุด มศว องครักษ ์ได้รับทราบ ส่วนหอสมุดก็จัดหนังสือมีชีวิตไป
ให้บริการตามโรงเรียนๆ ละ 5 เล่ม ในการให้บริการยืมหนังสือมีชีวิต ต้องก าหนดผู้ยืมโดยรับจ านวนจ ากัด 

มติท่ีประชุม  ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นชอบด้วย 

 2.4 ปัญหาในการจัดกิจกรรมในปี 2558  

 โรงเรียนเสนอปัญหาท่ีพบและวิธีแก้ปัญหา ซ่ึงมีดังนี้ 
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1. นักเรียนยืมหนังสือไปแล้วคืนช้า, ไม่คืนหนังสือ  

2. นักเรียนไม่สนใจอ่านหนังสือ มีการยืมหนังสือจ านวนน้อย เสนอวิธีแก้ปัญหา โดยให้
คะแนน/ใบประกาศนียบัตร/รางวัล เป็นแรงจงูใจเด็กให้สนใจอ่านหนังสือมากขึ้น 

3. ครู/ผู้บริหารโรงเรียนไม่เห็นความส าคัญ ไม่ให้ความร่วมมือ เสนอวิธีแก้ปัญหา โดยให้เข้า
ไปพูดคุยกับอาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารย์แนะแนว ขอความร่วมมือให้เด็กท ากิจกรรมรัก
การอ่าน ให้เขียนบรรณานิทัศน์แล้วให้คะแนนพิเศษแก่เด็กนักเรียน 

 มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมเห็นชอบในหลักการ และให้ด าเนินการตามท่ีเสนอ 

 

เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 
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รูปถ่ายกจิกรรม 

โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” 
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โรงเรียนองครักษ์ 
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โรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯ 
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โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผล 
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โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ 
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โรงเรียนอบุลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 
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รายชื่อหนังสือมีชีวติ ประจ าปี 2558 
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