
แผนบริการวิชาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิสัยทัศน์
สํานักหอสมุดกลาง เป็นแหล่งการเรียนรู้ชั�นนํา เพื�อสนับสนุนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ตอบสนองต่อสังคม และมุ่งสู่องค์กรคุณภาพ

เป้าประสงค์ ตัวชี�วัด เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบหลัก แก้ไขจุดอ่อน/เสริมจุดแข็ง
1 มีระบบการบริหารจัดการ 1. มีการบูรณาการงานบริการ อย่างน้อย 1.ติดตามและประเมินผล โครงการบริการวิชาการแก่ผู้ใช้ / ชุมชน
โครงการบริการวิชาการที� ทางวิชาการแก่สังคมกับงานวิจัย 1 เริ�อง โครงการบริการวิชาการ   -โครงการพัฒนาห้องสมุดและทรัพยากร รองผู้อํานวยการ
มีประสิทธิภาพ แก่ชุมชน สารสนเทศ จังหวัดนครนายก และ ฝ่ายส่งเสริมฯ

จังหวัดสระแก้ว
2 สร้างงานบริการวิชาการ 2. มีการนําความรู้และ อย่างน้อย 2.รวบรวมองค์ความรู้โดย
ที�สอดคล้องกับความต้อง ประสบการณ์จากการให้บริการ 1 บทความ ศึกษาและแลกเปลี�ยน   -โครงการส่งเสริมการอ่านแบบยั�งยืน : หอสมุด มศว องครักษ์
การของชุมชนและสังคม ทางวิชาการมาต่อยอดสู่บทความ เรียนรู้กับชุมชน โลกนักอ่านบ้านนักเขียน
อย่างยั�งยืน วิชาการ

3. สร้างและพัฒนา   - โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม : หอสมุด มศว องครักษ์
3. มีการเผยแพร่ความรู้ที�ได้ อย่างน้อย โครงการฝึกอบรมเพื�อ กลายพันธ์กระดาษเพื�อรักษาชีวิตต้นไม้
จากการให้บริการทางวิชาการ 3 ช่องทาง ส่งเสริมการนําความรู้สู่

การปฏิบัติ   - โครงการพัฒนาหลังการเรียนรู้ : ห้อง
4. จํานวนโครงการ/กิจกรรม อย่างน้อย สมุดชุมชนศูนย์ครูและศิษย์เก่า อ.ภูเพียง
บริการทางวิชาการแก่สังคม 3 โครงการ/ จ.น่าน

กิจกรรม
  - โครงการหนังสือเสียงสําหรับผู้พิการ หัวหน้างานบริการ
ทางสายตา

  - โครงการบริการวิชาการ : ติดตามผล
การดําเนินงานปรับปรุงห้องสมุดและจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนมงคลวิทยา
(วัดมงคลวิทยา ธัมโมทัย) อ.เมือง
จ.ระยอง



รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริการวิชาการตามตัวช้ีวัด 
 

สํานักหอสมุดกลางมีการกําหนดวิสัยทัศน เพ่ือกําหนดทิศทางการบริหารงาน คือ สํานักหอสมดุกลาง เปนแหลงการ
เรียนรูช้ันนํา เพ่ือสนับสนุนมหาวิทยาลัยสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย ตอบสนองตอสังคม และมุงสูองคกรคุณภาพ 

จึงมีการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร  4  ประเด็นยุทธศาสตร ดังน้ี 
  1. เปนแหลงทรัพยากรท่ีทันสมัย สอดคลองตอการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และเปนแหลงการเรียนรูตลอด
ชีวิต 
 2. สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย 
 3. สนับสนุนการพัฒนาการบรกิารวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน 
 4. การพัฒนาสูองคกรคณุภาพ 
 

ผลการดําเนินงานในประเด็นยุทธศาสตร ท่ี3 . สนับสนุนการพัฒนาการบรกิารวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม
อยางยั่งยืน ประกอบดวย 4 ตัวช้ีวัด 6 โครงการกิจกรรม  

ผลการดําเนินงาน สามารถบรรลุตวัช้ีวัดได 4 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 100.00  ดังรายละเอียดโดยสรุป จําแนกตาม
ตัวช้ีวัดดังน้ี 
 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับงานวิจัย อยางนอย 1 เรือ่ง บรรล ุ

2. มีการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการทางวิชาการมาตอยอดสู
บทความวิชาการ 

อยางนอย 1 

บทความ 
บรรล ุ

3. มีการเผยแพรความรูท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการ อยางนอย 3 
ชองทาง 

บรรล ุ

4. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการแกสังคม อยางนอย 3 
โครงการ/กิจกรรม 

บรรล ุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  
 
 

ผลการดําเนินงาน 
สํานักหอสมุดกลางมีการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมสูงานวิจัยภายใตโครงการวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีเอ้ือตอ

การดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแกชุมชนท่ียั่งยืนของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 
 บรรลตุัวช้ีวัด ดําเนินการได 1 เรื่อง 
 
แนวทางแกไข/พัฒนา/ขอเสนอแนะ 
 เขียนรายงานการวิจัย เพ่ือนําผลจากการวิจัยเผยแพรและใชประโยชนตอไป 
 
 
  
 
 
 
 

 
  
 
 

ผลการดําเนินงาน 
หลังการบริการวิชาการแกสังคมสํานักหอสมดุกลางมีการมนํีาความรูและประสบการณจากการใหบริการทางวิชาการ

มาตอยอดสูบทความวิชาการ เรื่อง บริการวิชาการแกชุมชน : การสรางสรรคอยางยั่งยืนโดยจะลงในวารสารบรรณศาสตร มศว ปท่ี 6 
ฉบับท่ี 1 (ม.ค.-มิ.ย. 55) 

 
สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 
 บรรลตุัวช้ีวัด ดําเนินการได 1 บทความ 
 
แนวทางแกไข/พัฒนา/ขอเสนอแนะ 
 สนับสนุนใหบุคลากรเขียนบทความการบริการวิชาการ เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด   1  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับงานวิจัย 

เปาหมาย   อยางนอย 1 เร่ือง 

ตัวชี้วัด   2  มีการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการทางวิชาการมาตอยอดสูบทความวิชาการ 
เปาหมาย   อยางนอย 1 บทความ 



 
 
  
 
 

ผลการดําเนินงาน 
สํานักหอสมุดกลางมีการเผยแพรความรูท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 3 ชองทาง ไดแก เว็บไซต

สํานักหอสมุดกลาง  บล็อก และ เฟสบุค 
 
 

สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 
 บรรลตุัวช้ีวัด ดําเนินการได 3 ชองทาง 
 
แนวทางแกไข/พัฒนา/ขอเสนอแนะ 
 รวบรวมการบริการวิชาการจัดพิมพเปนเอกสารเผยแพร 
 
 
 
 

 
  
 
 

ผลการดําเนินงาน 
สํานักหอสมุดกลางมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6 กิจกรรม ดังน้ี 

1. โครงการพัฒนาหองสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแกว 
2. โครงการสงเสริมการอานแบบยั่งยืน : โลกนักอานบานนักเขียน 
3. โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม : กลายพันธกระดาษเพ่ือรักษาชีวิตตนไม 
4. โครงการพัฒนาหลังการเรียนรู : หองสมุดชุมชนศูนยครูและศิษยเกา อ.ภูเพียง จ.นาน 
5. โครงการหนังสือเสียงสําหรับผูพิการทางสายตา 
6. โครงการบริการวิชาการ : ติดตามผลการดําเนินงานปรับปรุงหองสมุดและจัดกิจกรรมสงเสริม      

การอาน โรงเรียนมงคลวิทยา (วัดมงคลวิทยา ธัมโมทัย) อ.เมือง จ.ระยอง 
  
 

สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 
 บรรลตุัวช้ีวัด ดําเนินการได 6 โครงการ/กิจกรรม 
 
แนวทางแกไข/พัฒนา/ขอเสนอแนะ 
 ติดตามโครงการท่ีใหการอบรมครบูรรณารักษ เพ่ือศึกษาวา ผูรับการอบรมนําความรูท่ีไดรับไปใชประโยชนไดจริง 
 

ตัวชี้วัด   3  มีการเผยแพรความรูท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการ 

เปาหมาย   อยางนอย 3 ชองทาง 

ตัวชี้วัด   4  จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการแกสังคม 

เปาหมาย   อยางนอย 3 โครงการ/กิจกรรม 
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