
แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ ประจาํปีการศึกษา 2558 

สาํนักหอสมดุกลาง มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตวัช้ีวดั เป้าหมาย การใช้ประโยชน์ 

1. โครงการบรกิารวชิาการแก่ชุมชน  

    1.1. โครงการพฒันาศูนยเ์รยีนรู้

ชุมชนตําบลผ่านศกึ อําเภออรญั

ประเทศ (งบประมาณแผ่นดนิ) 

 

-ทรพัยากรสารสนเทศสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ผูใ้ชร้อ้ยละ 85 

-ผูเ้ขา้รว่มโครงการสามารถใชป้ระโยชน์จาก

ทรพัยากรไดร้อ้ยละ 85 

 

 

4 กจิกรรม/4 

ครัง้ 

 

- เป็นแหล่งแหล่งเรยีนรูเ้พื่อใชป้ระโยชน์ของชุมชน  

 โดยประชาชนในชุมชนสามารถนําความรูจ้ากแหล่งเรยีนรูไ้ปใช้

ประโยชน์ในชวีติประจาํวนั 

- ประชาชนไดนํ้าความรูท้ีไ่ดจ้ากการเขา้รว่มกจิกรรมนําไปปฏบิตัิ

จรงิและต่อยอดในการประกอบอาชพี 

   1.2. โครงการแบ่งปนั

ทรพัยากรหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัสู่

หอ้งสมดุโรงเรยีนนครนายก  

(งบประมาณแผ่นดนิ) 

-มกีารจดักจิกรรมหอ้งสมดุมนุษย ์(Human Library) 

อยา่งน้อย 1 ครัง้ 

-ความพงึพอใจของผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมรอ้ยละ 95 

-ผูร้บับรกิารนําความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ รอ้ยละ 85  

โรงเรยีนละ 1 

ครัง้  

โรงเรยีนละ 1 

ครัง้  

1,447 คน  

-คร ูนกัเรยีน ไดร้บัความรูจ้ากการอ่านหนงัสอืทีห่ลากหลาย

สาขาวชิาทัง้ในรปูแบบหนงัสอืและความรูจ้ากหนงัสอืมนุษย ์

-คร ูนกัเรยีน ไดร้บัความรูจ้ากตวับุคคลและนําไปใชใ้นการดําเนิน

ชวีติประจาํวนัได ้

-นกัเรยีน ไดร้บัความรู ้แนวคดิ ประสบการณ์ และแรงบนัดาลใจ

เพื่อการตดัสนิใจในการศกึษาต่อ 

2. โครงการบรกิารวชิาการแก่ชุมชน

และสงัคม  

    2.1. โครงการบรกิารวชิาการ :  

กจิกรรมส่งเสรมิการอ่าน โรงเรยีน

มงคลวทิยา (วดัมงคลสามคัคธีมั

โมทยั) จงัหวดัระยอง 

-ความพงึพอใจของผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมรอ้ยละ 85 3 กจิกรรม/1 

ครัง้ 

 

-บุคลากรและสามเณร หอ้งสมดุโรงเรยีนมงคลวทิยาฯ มคีวามรู ้

ความเขา้ใจทีส่ามารถนําไปจดัการ/ปรบัปรงุการใหบ้รกิารแก่

ชุมชนโดยรอบไดอ้ย่างต่อเน่ือง 

-สามเณรไดร้บัการส่งเสรมิดา้นการอ่านและการเรยีนรู ้
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   2.2  กจิกรรมงาน BOOKFAIR  

        2.2.1  การจดังาน 

BOOK@CENTRAL LIBRARY’ 59  

 

1.คณาจารย ์นิสติ และบุคลากร เขา้รว่มกจิกรรมไม่

น้อยกว่า 150 คน  

 

3 กจิกรรม/1 

ครัง้ 

 

-การคดัเลอืกหนงัสอืของคณาจารย ์สอดคลอ้งกบัหลกัสตูรการ

เรยีนการสอนของมหาวทิยาลยั และนําใชใ้นการเรยีนการสอน 

-คณาจารย ์นิสติ บุคลากร นกัเรยีน บุคคลทัว่ไป และชุมชน

โดยรอบ สามารถศกึษาคน้ควา้ และไดอ้งคค์วามรูจ้ากหนงัสอืที่

ตนเองไดค้ดัเลอืก/สนใจจากสาํนกัพมิพท์ีม่าจาํหน่ายในงาน 

       2.2.2  กจิกรรมการพฒันา

ส่งเสรมิการอ่าน 

BOOK@CENTRAL LIBRARY’ 59 

: กจิกรรมส่งเสรมิการอ่าน : พบ

นกัเขยีนในดวงใจ : น้ิวกลม 

ซ่อนกลิน่ และใบพดั 

-ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมแต่ละครัง้ไมน้่อยกว่า 100 คน 

-ความพงึพอใจของผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมรอ้ยละ 85 

3 วนั/3ครัง้ -นิสติเกดิแรงบนัดาลใจ/และมคีวามสนใจในการอ่านหนงัสอื 

-นิสติไดเ้ปิดโลกทศัน์/ความรูใ้หม่ๆ  จากการเขา้รว่มกจิกรรม 

  2.3 โครงการ  The 9th 

Philippines-Thailand Libraries 

Friendship Project (PTLFP) ใน 

ประเทศไทยและประเทศฟิลปิปินส ์

 

 -มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูข้องบรรณารกัษ์ไทยและ

ฟิลปิปินสอ์ย่างน้อย 1 ครัง้ต่อปี 

 

 

1ปี/1ครัง้ -บรรณารกัษ์ฟิลปิปินสส์ามารถสรา้งเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ใน

การสื่อสารการดาํเนินงานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

-บรรณารกัษ์ฟิลปิปินส ์สามารถนําความรูแ้ละประสบการณ์ไป

ปรบัใชก้บัหอ้งสมดุของตนเอง ในการพฒันาหอ้งสมดุและจดั

กจิกรรมส่งเสรมิการอ่านได ้

-บรรณารกัษ์ฟิลปิปินสส์ามารถนําความรู ้แนวความคดิของการ

เป็นหอ้งสมดุต้นแบบนําไปปรบัใชก้บัหอ้งสมดุของตนเอง 

 

    

http://library.swu.ac.th/th/images/Training_Reports/conferences/2559/Philippines_2015.pdf
http://library.swu.ac.th/th/images/Training_Reports/conferences/2559/Philippines_2015.pdf
http://library.swu.ac.th/th/images/Training_Reports/conferences/2559/Philippines_2015.pdf
http://library.swu.ac.th/th/images/Training_Reports/conferences/2559/Philippines_2015.pdf
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 2.4. โครงการส่งเสรมิบรรยากาศ

การเรยีนรู ้

    2.4.1  กจิกรรม : DIY เสรมิปก

หนงัสอืงา่ยๆ ดว้ยตวัคุณเอง 

 

 

 

ความพงึพอใจของผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมรอ้ยละ 85 

 

 

  กจิกรรม 

 2 ชัว่โมง /2 

ครัง้ 

 

 

-ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมสามารถนําความรูท้ีไ่ดร้บัไปประยกุตใ์ชใ้นการ

ดแูลรกัษาหนงัสอืของตนเองได ้

-เป็นกจิกรรมทีม่ผีูส้นใจเขา้รว่มและสามารถจดัไดทุ้กปี 

    2.4.2  กจิกรรมเน่ืองในวนัเฉลมิ

พระชนมพรรษา 

        -การถวายพระพร

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั     

        -การบรจิาคโลหติถวายเป็น

พระราชกุศล 

ความพงึพอใจของผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมรอ้ยละ 85 ปีละ 1 ครัง้/ 

3 วนั 

 

-ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมถวายพระพร สามารถแสดงความจงรกัภกัดต่ีอ

สถาบนัพระมหากษตัรยิ ์

-เป็นการสรา้งสาํนึกจติอาสาในการสละโลหติใหแ้ก่ผูอ้ื่นของคนใน

ประชาคม 

   2.4.3  กจิกรรมสปัดาห์

ศาสตราจารย ์ดร.สุดใจ 

ความพงึพอใจของผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมรอ้ยละ 85 

 

ปีละ 1 ครัง้/ 

3 วนั 

 

-นําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการประเมนิผลการจดักจิกรรม มาปรบัการจดั

กจิกรรมในครัง้ต่อไป โดยเน้นเรือ่งการมจีติอาสาของนิสติและ

บุคลากร โดยเฉพาะการรบับรจิาคโลหติ 

3. โครงการบรกิารวชิาการส่งเสรมิ 

คุณภาพชวีติในวยัเกษยีณอายุ 

   3.1 กจิกรรม “จติสดใสในวยัอาวุโส” 

 

 

 

ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมไม่น้อยกว่ารอ้ย 80 

ความพงึพอใจของผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมรอ้ยละ 85 

 

2 ครัง้/2 

ชัว่โมง 

-ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม/ผูส้งูอายุ ไดร้บัความรูแ้ละสามารถนําไปใชใ้น

ชวีติประจาํวนั 

-ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม/ผูส้งูอายุ มคีวามสมัพนัธอ์นัดต่ีอมหาวทิยาลยั 

  3.2 กจิกรรม “สงูวยัใจสุข” 

 

ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมไม่น้อยกว่ารอ้ย 80 

ความพงึพอใจของผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมรอ้ยละ 85 

 

2 ครัง้/2 

ชัว่โมง 

-ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม/ผูส้งูอายุ ไดร้บัความรูแ้ละสามารถนําไปใชใ้น

ชวีติประจาํวนั 

-ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม/ผูส้งูอายมุคีวามสมัพนัธอ์นัดต่ีอมหาวทิยาลยั 
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4. โครงการจติอาสาพฒันาสงัคม 

กจิกรรมทาํสบู่และน้ํายาสระผม 

 

-ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมไม่น้อยกว่า 28 คน และสามารถทาํ

แชมพแูละสบู่ไดไ้ม่น้อยกว่า 28 ชุด 

-ความพงึพอใจของผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมไม่น้อยกว่ารอ้ย

ละ 90 

1 ครัง้/1 วนั -บุคลากรหอสมดุ มศว องครกัษ์ มจีติอาสารว่มกนัทํากจิกรรมเพื่อ

ประโยชน์ต่อสงัคม 

 -บุคลากรหอสมดุ มศว องครกัษ์ สามารถนําความรูท้ีไ่ดร้บัไป

ดาํเนินกจิกรรมต่อไปได ้

-สถานสงเคราะหเ์ดก็หญงิบา้นราชวถิ ีและสถานสงเคราะหเ์ดก็

อ่อนรงัสติ สามารถนําแชมพแูละสบู่ไปใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิ 

 

 

  


