
 

 

แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 

๑. ชื่อโครงการ :  โครงการพัฒนาห้องสมุด 
๒. ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ    
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ : พระพรสวรรค์ ฐิติญาโณ,ดร. 
๔. ความสอดคล้องกับ 
 ๔.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ 
  เป้าประสงค์ที่ ๑.๔ ทรัพยากรการเรียนรู้ทางการศึกษาที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการเรียนรู้   
  กลยุทธ์ที่ ๑.๔.๑, ๑.๔.๒, ๑.๔.๔. 
 
๕. ผลผลิต :   ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
    ผลงานการให้บริการวิชาการ 
    ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
    ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๖. หลักการและเหตุผล / เหตุผลความจ าเป็น 
 เนื่องด้วยการเรียนการสอนตามแนวหลักสูตรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาส่งเสริมให้นิสิตได้
ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองส่งเสริมให้นิสิตมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห้องสมุดจึงมี
ความส าคัญและจ าเป็นอย่างมากในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้นิสิตเกิดความสนใจและมาใช้บริการของห้องสมุดอย่าง
ทั่วถึงทุกคน ซึ่งท าให้เกิดประโยชน์ทางปัญญาและทางการศึกษา  
 ดังนั้น วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ จึงพัฒนาห้องสมุดให้ได้มาตรฐานในการส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมด้านการ
เรียนการสอนให้มีคุณภาพสูงสุดเพ่ือให้ห้องสมุดมีการจัดระบบการเก็บหนังสือ และการยืมคืนหนังสือที่ทันสมัย เพ่ือ
จัดให้มีหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการและเหมาะสมกับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่
และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ และเพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อม และจัดบรรยากาศในห้องสมุดที่เอ้ือต่อการอ่านและ
การเรียนรู้ 
 
๗. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๗.๑ เพ่ือจัดให้มีหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการและเหมาะสมกับ
 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 

๗.๒เพ่ือพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษให้มีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ 
 ๗.๓ เพ่ือพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการศึกษาค้นคว้าในห้องสมุด 

๗.๔ เพ่ือยกระดับคุณภาพของบุคลากรและนิสิตให้ได้รับความรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอนสามารถ
 น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 



๒ 
 

 

 
๘. ลักษณะกิจกรรม 
 ๘.๑ บริการหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการและเหมาะสมกับคณาจารย์ 
 เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
 ๘.๒ จัดซื้อหนังสือเรียนตามรายวิชาที่มีแผนการสอนของอาจารย์ และนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการศึกษา
 ค้นคว้าในห้องสมุด 
 
๙. ผลการด าเนินการ 
          ๙.๑ เชิงปริมาณ   

• จ านวนเป้าหมายของโครงการที่ตั้งไว้ ดังนี้   
  - หนังสือในห้องสมุดวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษที่เพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๑๐  
  - คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตที่เข้ารับบริการ จ านวน ๓๐๐ รูป/คน 

• จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ทั้งหมด   ๓๐๔ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
แบ่งเป็น (แบ่งตามระบุไว้ในโครงการ) เช่น 
- คณาจารย์     ๒๐ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๗ 
- บุคลากร     ๙ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๐ 
- นิสิต     ๒๗๕ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๗ 
- หนังสือในห้องสมุดวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษที่เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ ๑๕  

           ๙.๒  เชิงคุณภาพ   
      - จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ๒๗๙ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๐๐ ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด  

- ผลการประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุด  
รายการ จ านวน x  S.D. แปลผล 

๑. สื่อ/ สิ่งพิมพ์/ หนังสือ/ มีความทันสมัย ๒๗๙ ๔.๑๕ ๐.๘๐ มาก 
๒. หนังสือมีจ านวนเพียงพอต่อความต้องการ ๒๗๙ ๔.๐๘ ๐.๙๒ มาก 
๓. หนังสือมีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาของท่าน ๒๗๙ ๔.๒๖ ๐.๘๔ มาก 
๔. สามารถค้นรายชื่อหนังสือได้อย่างรวดเร็ว ๒๗๙ ๔.๐๒ ๐.๙๓ มาก 
๕. สามารถค้นหาหนังสือบนชั้นได้ง่าย ๒๗๙ ๔.๐๑ ๐.๘๗ มาก 
๖. บริการยืม-คืนทรัพยากรห้องสมุดได้รับความสะดวกรวดเร็ว ๒๗๙ ๔.๑๐ ๐.๘๕ มาก 
๗. บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ ๒๗๙ ๔.๓๖ ๐.๙๑ มาก  
๘. เว็บไซต์ของห้องสมุดให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และใช้ง่าย ๒๗๙ ๔.๐๕ ๐.๙๒ มาก 
๙. มีบรรยากาศเหมาะแก่การศึกษาค้นคว้า ๒๗๙ ๔.๒๔ ๐.๘๑ มาก 
๑๐. มีที่นั่งอ่านเพียงพอ ๒๗๙ ๔.๑๘ ๐.๙๑ มาก 



๓ 
 

 

ภาพรวมโครงการ ๒๗๙ ๔.๕๑ ๐.๐๕ มาก 
 

- สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 
 - ควรขยายห้องสมุดให้ใหญ่กว่านี้ 
 - เพ่ิมหนังสือเรียนให้หลากหลาย 
 - หนังสือยังไม่เพียงพอ ต่อความต้องการ/รายวิชา 
- ต้องการให้มีการจัดโครงการแบบนี้อีก คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๙ ของผู้ท าแบบประเมินทั้งหมด 
- ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

  - ควรมีเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ดูแลโดยเฉพาะ 
  - ควรมีการส ารวจหนังสือก่อนเก่า/ใหม่ ก่อจัดซื้อ/ผลิตหนังสือ 

            ๙.๓ เชิงเวลา คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด    
 
๑๐. งบประมาณด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  งบประมาณแผ่นดิน      งบประมาณรายได้      งปม.อ่ืนๆ..................... 
 งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 
๑๑. กิจกรรมการด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาการด าเนินการ 
๑. วางแผนการด าเนินงานโครงการ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ 
๒. ขออนุมัติโครงการ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
๔. ติดต่อประสานงาน วันที่ ๒๖ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
๕. ด าเนินการตามแผนโครงการ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๖. ประเมินผลความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ วันที่ ๑ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

๗. สรุปผลการด าเนินโครงการ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ 
 
๑๒. ระยะเวลาด าเนินโครงการ ระหว่างวันที่ ๑ – ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๑๓. สถานที่ด าเนินการ  
 ณ ห้องสมุดวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ต าบลน้ าค า อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  
 
๑๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการพัฒนาห้องสมุด 
 ๑. ได้สื่อสิ่งเรียนที่มีคุณภาพและทันสมัย 



๔ 
 

 

 ๒. ได้พัฒนาห้องสมุดให้มีคุณภาพ มีหนังสือท่ีเพียงพอต่อคณาจารย์และนิสิต 
 ๓. ได้หนังสือเรียนและสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ิมมากขึ้น 
 ๔. ได้ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาให้มีคุณภาพ
 และทันสมัย 
 
๑๕. การปรับปรุงจากข้อเสนอแนะผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

ข้อเสนอแนะปีที่ผ่านมา       ผลปรับปรุงจากข้อเสนอแนะในปีท่ีผ่านมา 
๑.หนังสือส าหรับการสืบค้นยังมีน้อย -จัดซื้อหนังสือเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๕ 
๒.ควรมีระบบ ยืม-คืนหนังสือที่ทันสมัย -มีระบบยืมคืนหนังสือ 

 
๑๖. ปัญหาและอุปสรรค์ในการด าเนินโครงการ 
 ๑. สถานที่ห้องสมุดขนาดจ ากัด 

๒. การประสานงานเป็นได้อย่างล่าช้า 
๓. งบประมาณไม่เพียงพอ 
 

๑๗. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการได้จะน าผลการประเมินไปปรับปรุง และบูรณาการเข้ากับภารกิจอื่นๆ ของ
มหาวิทยาลัยอย่างไร 
 ๑. สามารถน าผลการประเมินโครงการไปปรับปรุงและพัฒนาโครงการให้ดีขึ้น ในปีต่อไป 
 ๒. บูรณาการเข้ากับพันธกิจมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ๙ ประการ คือ มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ใฝ่คิดเป็นผู้น าด้านจิตใจและปัญญา มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา รู้จักเสียสละเพ่ือส่วนรวม รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม มี
โลกทัศน์ กว้างไกล มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาตนเอง ให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม 
  

 
  (พระราชธรรมสารสุธี,ดร.) 
 (พระพรสวรรค์ ฐิติญาโณ,ดร.)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ 
 
 
 
 

 
 


