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โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

หน่วยงาน สํานักหอสมุดกลาง 

ช่ือโครงการ  พัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชน 

พฤศจิกายน 2556 – มิถุนายน 2557 

ณ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจําปาทอง 

ณ ห้องสมุดโพธิวิชชาลยั  สระแก้ว 

อําเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 
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โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

หน่วยงาน สํานักหอสมุดกลาง 

ลักษณะโครงการ 

 โครงการใหม่ 

 โครงการต่อเน่ือง ปีที่ .......................................... (โปรดแนบผลการประเมินโครงการ และ
ข้อเสนอแนะทีจ่ะต้องปรับปรุงในปีที่ผ่านมา) 

ประเภทโครงการ   

 การประชุมเชิงวิชาการ 

 การฝึกการอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 การสัมมนา เสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ 

 การจัดนิทรรศการ 

 การวิเคราะห์ การทดสอบ การตรวจสอบ 

 การฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดความรู้ / ความเช่ียวชาญ / เทคโนโลยี 

 การให้บริการข้อมูล การเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ 

 อ่ืนๆ ............................................................................................ 
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โครงการสอดคล้องกับแผนงาน 

ใส่ตัวเลข 
เช่น 1 2 3  

แผนงาน 

1 
สนับสนุนเอกลกัษณ์ ด้านการพัฒนางานบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่าง
ย่ังยืน (1 จังหวัด 1 มหาวิทยาลัย) 

2 สนับสนุนมาตรการส่งเสริมประเด็นจิตสาธารณะของนิสิต 
3 สนับสนุนมาตรการส่งเสริมประเด็นเศรษฐกิจพอเพียง 
4 สนับสนุนมาตรการส่งเสริมประเด็นการลดความเหลื่อมล้าํทางสังคม 

หมายเหตุ  ใส่สัญลักษณ์ ตัวเลข 1, 2, 3, 4 ลงในช่องด้านหน้า ระบุโครงการท่ีสอดคล้องกับแผนงานกรณีที่มีความ
ครอบคลุมหลายแผนงานในโครงการ โดยเน้นความสําคัญของแผนงานที่ตรงประเด็นที่สุด เรียงลําดับ 1 2 3 4 

ความสอดคลอ้งกับตัวชี้วัดด้านการบริการวิชาการ 

 มีการบูรณาการการบริการวิชาการแก่ชุมชนกับพันธกิจอ่ืน คือ 

- การบูรณาการกับด้านอัตลักษณ์นิสิต เร่ือง “มีทักษะสื่อสาร” ฝึกประสบการณ์การถ่ายทอด
ความสามารถในการใช้ภาษา สื่อสารได้เข้าใจชัดเจน (Language) ความสามารถในการถ่ายทอด
ข้อมูล/ความรู้ (Teaching) ความสามารถใน การใช้ ICT (Information Communication 
Technology) เพ่ือการสื่อสารกับนิสิตวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย บูรณาการกับรายวิชา กบภ 345 
การสื่อสารสังคม 

- การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
1. หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน ได้แก่ สํานักคอมพิวเตอร์
2. หน่วยงานการเรียนการสอน ได้แก่ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา

- การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายนอกและประชาชนทั่วไป 
1. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2
2. โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
3. โรงเรียนประถมศึกษา อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
4. โรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

- การบูรณาการกับผลงานที่ผ่านกระบวนการวิจัย เร่ือง บริการวิชาการแก่ชุมชน การสร้างสรรค์เพ่ือ
ความย่ังยืน 

 มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก  

1. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2
2. โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
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3. โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจําปาทอง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

 มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน  

1. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย สระแก้ว มีหน้าที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ให้บริการภายในองค์กรและ
ชุมชนภายนอก

2. สํานักคอมพิวเตอร์ ให้บริการในด้านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และอินเทอร์เน็ตในระยะใกล้
และไกล

3. ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา ให้ความร่วมมือในด้านการให้ความรู้แก่ชุมชน ในการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศในศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

องค์ความรู้ที่คาดว่าจะได้รบัจากโครงการที่ให้บริการวิชาการ (องค์ความรู้ที่ผู้จัดโครงการได้รับ)  

1. ด้านสมรรถนะแนวทางการจัดศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพ่ือเป็นแหล่งสารสนเทศของชุมชน

2. ด้านสมรรถนะการเรียนรู้ผ่านระบบห้องสมุดเพ่ือการศึกษาค้นคว้าและวิจัย

3. ด้านสมรรถนะอัตลักษณ์นิสิต มศว “มีทักษะสื่อสาร” มากขึ้น

ที่ปรึกษาโครงการ 

 ผศ. นายแพทย์เฉลิมชัย บุณยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประธานโครงการ พัฒนาศูนย์เรียนรูชุ้มชน 

อาจารย์สาโรช  เมาลานนท ์    ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง              หัวหน้าโครงการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ (ระบบุุคคลหรือองค์กรที่มีส่วนรว่มภายนอก) 

1. นางพิมล  เมฆสวัสด์ิ ผู้บริหารโครงการ 
2. อาจารย์ธีระนันท์ วิสุทธิกุลชัย (โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา)      กรรมการ
3. อาจารย์นงค์รักษ์ ลีส ี (โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา)         กรรมการ 
4. อาจารย์นวลจันทร์  เตียวเจรญิ (โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจําปาทอง)   กรรมการ
5. อาจารย์ธนกร ขันทเขตต์ (วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย)         กรรมการ 
6. นายประกิจ ลลีาเช่ียวชาญกุล (สํานักคอมพิวเตอร์)         กรรมการ 
7. นางสาวสุประภา  ศรีทอง         กรรมการ 
8. นางสาวรัตนาพร สงวนประสาทพร กรรมการ 
9. นางมาลินี  ภูหมั่นเพียร กรรมการ 
10. นางจุฑาทิพย์  สุระประจิต กรรมการ   
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11. นางสาวสุพินยา  ศรีกุล         กรรมการ 
12. นางสาวศิวพร  ชาติประสพ            กรรมการ 
13. นางสาวพัชจรี  รุ่งเรือง            กรรมการ 
14. นายทรงยศ  ขนับุตรศรี            กรรมการ 
15. นายสุรศักด์ิ ธรรมธร            กรรมการ 
16. นายสนธิชัย  คาํมณีจันทร์            กรรมการ 
17. นายสุรพงษ์  พิมพ์โคตร                 กรรมการ 
18. นายยมนา ปริอาราม            กรรมการ 
19. นางจรัสโฉม  ศิริรัตน์            กรรมการและเลขานุการ 
20. นางสาวกัญญดา งึมกระโทก            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันความก้าวหน้าทางวิทยาการส่งผลให้สารสนเทศปรากฏอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ และสามารถ
เข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ห้องสมุดเป็นแหล่งรวมสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ที่สําคัญย่ิงต่อผู้ใฝ่หาความรู้
โดยเฉพาะนักเรียนและอาจารย์  สื่อต่าง ๆ ที่มีเน้ือหาสาระที่เป็นประโยชน์จึงผ่านการคัดสรรสําหรับการเข้าถึง
เพ่ือให้นักเรียน และอาจารย์นําไปใช้ประโยชน์สําหรับการพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 
รวมทั้งเป็นพ้ืนฐานในการส่งเสริม สนับสนุน และปลูกฝังให้เกิดนิสัยรักการอ่าน การศึกษาค้นคว้า การคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ ตลอดจนถึงการบูรณาการผ่านทางกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรม
พิเศษต่าง ๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
อย่างไรก็ตาม การดําเนินงานห้องสมุดประกอบด้วยปัจจัยหลักสําคัญ 3 ประการ คือ (1) หนังสือและกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ (2) บรรยากาศที่ดีภายในห้องสมุด และ (3) ระบบจัดการห้องสมุดและบรรณารักษ์ ด้วยเหตุ
น้ี โรงเรียนจึงจําเป็นต้องให้ความสําคัญเร่ืองการจัดการห้องสมุด และพัฒนานักเรียน และอาจารย์ให้มีนิสัยรัก
การเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้าผ่านทางการอ่าน เพ่ือให้เกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเน่ือง สอดคล้องกับแนว 
ความคิดในการพัฒนาตนเองให้พร้อมเพ่ือเข้าสู่ศตวรรษที่ 21  

อน่ึง ห้องสมุดชุมชนวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย สระแก้ว ได้จัดต้ังขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ 
ศึกษาค้นคว้าของนิสิตและอาจารย์ของวิทยาลัย รวมท้ังประชาชนในละแวกใกล้เคียง ดังที่ปรากฏหลักฐานว่ามี
อาจารย์ในโรงเรียนภายในอําเภอวัฒนานครได้เข้ามาใช้บริการของห้องสมุดจํานวนหน่ึง รวมทั้งข้อมูลที่ได้รับ
จากอาจารย์ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย สระแก้ว (สัมภาษณ์อาจารย์ธนกร ขันทเขตต์) เก่ียวกับความต้องการ
ทรัพยากรสารสนเทศของประชาชนในชุมชน  พบว่ายังต้องการทรัพยากรสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับการดํารง
ชีพด้านการเกษตรกรรมเป็นหลัก ด้วยเหตุน้ีสํานักหอสมุดกลางจึงพิจารณาว่าการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนใน
ห้องสมุดโพธิวิชชาลัย  สระแก้ว ให้เป็นแหล่งสารสนเทศที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ประชาชนใน
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ชุมชนอําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จึงเป็นเร่ืองที่จําเป็นและสําคัญ โดยภายในศูนย์เรียนรู้ชุมชนน้ีจะ
ประกอบด้วยทรัพยการสารสนเทศและแหล่งสืบค้นสารสนเทศที่สนองความต้องการของชุมชน รวมท้ังสิ่ง
อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อการเข้าถึงสารสนเทศ ได้แก่ อินเทอร์เน็ตชุมชน มุมความรู้โครงการ
พระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตของมหาวิทยาลัยมีประสบการณ์ใน
การให้บริการช่วยเหลือแก่ผู้ใช้ภายในชุมชนเพ่ือใช้ประโยชน์ศูนย์เรียนรู้แห่งน้ีจึงเท่ากับเป็นการส่งเสริมจิต
สาธารณะในอีกทางหนึ่งด้วย พร้อมกันน้ันยังเป็นการต่อยอดเครือข่ายชุมชนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนในห้องสมุดโพธิวิชชาลัย สระแก้ว ให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า

2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน และอาจารย์ มีความรู้ความสามารถในการสืบคน้สารสนเทศ

3. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาภาษาไทย อันเน่ืองมาจากการอ่าน และการศึกษาค้นคว้า
ของนักเรียน

ระยะเวลาดําเนินการ  

 พฤศจิกายน 2556 – มิถุนายน 2557  

สถานทีดํ่าเนนิการ 

ห้องสมุดโพธิวิชชาลัย สระแก้ว  อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

     โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจําปาทอง  อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

กลุ่มเป้าหมาย (ผู้เขา้ร่วมโครงการ) จํานวน  216  คน 

ผู้เข้าร่วมภายในหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 

1. บุคลากรสํานักหอสมุดกลาง              จํานวน     12    คน 
2. นิสิตวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย สระแก้ว จํานวน     25    คน 
3. อาจารย์วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย สระแก้ว จํานวน      5     คน 

                 รวม   จํานวน     42    คน 

ผู้เข้าร่วมภายนอกมหาวิทยาลัย (บุคคลท่ัวไป) 

1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน     50    คน 
2. นักเรียนระดับประถมศึกษา               จํานวน     74    คน 
3. อาจารย์โรงเรียนประถมศึกษา              จํานวน     40     คน 
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4. อาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษา               จํานวน     10     คน 
รวม   จํานวน    174    คน 

รวมทั้งหมด  จํานวน 216   คน 

ขั้นตอนการดําเนนิงาน   

1. ขั้นตอนการวางแผนเตรียมการ (Plan)
- ดําเนินการประชุมวางแผนเพ่ือดําเนินโครงการ     1 – 15 ตุลาคม 2556 
- เขียนโครงการ/กิจกรรมและแผนการดําเนินงานต่างๆ   15 –15 ตุลาคม 2556 
- เสนอขออนุมติัโครงการและงบประมาณต่อมหาวิทยาลัย  เดือนพฤศจิกายน  2556 

2. ขั้นดําเนินงาน (Do)
ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการที่เก่ียวข้องก่อนเริ่มดําเนินกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ  

 2.1  กิจกรรมพัฒนาแหล่งสารสนเทศ 
- จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ   เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2556  

  - จัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกในการเข้าถึงสารสนเทศ  1 – 30 ธันวาคม 2556   
  - จัดรวบรวมข้อมูลแหล่งสารสนเทศ        1 – 30 มกราคม 2557   
 2.2  กิจกรรมส่งเสริมการเรยีนรู้     
   - จัดกิจกรรมสง่เสริมการอ่าน 1 – 30 มกราคม 2557 

- อบรมการสืบค้นสารสนเทศ   1 – 30 มีนาคม 2557   
  - อบรมการใช้สื่อแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน              1 – 30 มีนาคม 2557  

3. ขั้นตรวจสอบประเมินผล (Check)
ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการและคณะทํางานเพ่ือระบบความคิดเห็นตรวจสอบความถูกต้องของการ

ดําเนินงาน   1 มีนาคม – 30 เมษายน 2557 
  - กํากับดูแลและติดตามการดําเนินงาน    1 – 15  มีนาคม 2557   
  - ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน   16 – 30 มีนาคม 2557   
  - จัดทํารูปเล่มรายงานผลการดําเนินงาน   15 -30  มิถุนายน 2557 

4. ขั้นปรับปรุง (Action)
  - ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือสรุปและวิเคราะห์ผลการดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาไป
พัฒนาโครงการ/กิจกรรมในปีต่อไป          15 -30  มิถุนายน 2557 
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แผนการปฏิบติังาน  

กิจกรรม ปี 2556 ปี 2557 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดทําร่างและรายละเอียดโครงการ
2. นําเสนอผู้บริหารเพ่ือขอความเห็นชอบใน

หลักการเบ้ืองต้น
3. ปรับรายละเอียดโครงการตามความ

เห็นชอบของผู้บริหาร
4. ขออนุมัติโครงการ
5. ประสานแผน วิทยากร และทรัพยากร

ดําเนินงาน
6. ดําเนินโครงการ

6.1 กิจกรรมพัฒนาแหล่งสารสนเทศ
-จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ
-จัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกในการ

เข้าถึงสารสนเทศ 
    -จัดเตรียมรวบรวมข้อมูลแหล่งสารสนเทศ 

6.2  กิจกรรมส่งเสริมการเรยีนรู้ 
   - จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน    
   - อบรมการสืบค้นสารสนเทศ 
  - อบรมการใช้สื่อแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน 

7. ติดตาม ประเมินผลโครงการ และรายงาน
ผลการดําเนินโครงการ

8. รายงานผลการติดตามการนําความรู้ไปใช้
ประโยชน์

ภายใน 30 วัน หลังจากดําเนินโครงการเสร็จ 

ตัวชี้วัด 

1. จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศทีส่อดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ได้ร้อยละ 85
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสืบค้นสารสนเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
3. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน เพ่ิมขึ้น
























