
      

 
 

โครงการบริการวชิาการแกชุมชน 

หนวยงาน สํานักหอสมุดกลาง 

ช่ือโครงการ  พัฒนาศูนยเรียนรูชุมชน 

 

ตุลาคม 2556 – มิถุนายน 2557 

 

ณ โรงเรียนบานใหมศรีจําปาทอง 

ณ หองสมุดวิทยาลัยโพธิวชิชาลัย  สระแกว 

อําเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแกว 

                        

งานบริการวิชาการแกชุมชน 

 

  

สํานักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
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โครงการบริการวิชาการแกชมุชน 

หนวยงาน สํานักหอสมุดกลาง 

ชื่อโครงการ  พัฒนาศูนยเรียนรูชุมชน 

 

ตุลาคม 2556 – มิถุนายน 2557 

 

ณ โรงเรียนบานใหมศรีจําปาทอง 

ณ หองสมุดวทิยาลัยโพธิวิชชาลัย  สระแกว 

อําเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแกว 

                        

 

 

งานบริการวิชาการแกชุมชน 

 

  

 

 

 

สํานักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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คํานํา 

สํานักหอสมุดกลางไดใหความสําคัญของการใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม ซ่ึงสอดคลอง
กับพันธกิจหลักสําคัญของมหาวิทยาลัยในการเปน “มหาวิทยาลัยรับใชสังคม” โดยมวีัตถุประสงค เพื่อ
เพิ่มพูนความรู การกระจายโอกาสทางดานการศึกษา และเทคโนโลยีสูสังคม ประกอบกับบุคลากรสํานัก
หอสมุดกลางมีความสามารถ มีศักยภาพในการถายทอดความรู และมปีระสบการณดานการพัฒนาหองสมุด 
ตลอดจนมีการพัฒนาอยางตอเนื่องมาโดยตลอด จึงไดจดัทําโครงการศูนยเรียนรูชุมชนในครั้งนี ้ ทั้งนี้
นอกจากมกีารจัดหาทรัพยากรสารสนเทศกับศูนยเรียนรูชุมชน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย และโรงเรียนบานใหม
ศรีจําปาทองแลวนั้น ยงัมุงเนนการจดักิจกรรมสงเสริมการอานใหกับครู นักเรียน และนิสิต ไดนําประโยชน
จากการใชหนงัสือเพื่อจัดกิจกรรม อันเปนการสงเสริมนิสัยรักการอานและสงเสริมกจิกรรมการเรียนการ
สอนของโรงเรียน ที่จะสงผลใหนักเรียนมผีลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดขีึ้นตอไป 

(อาจารยสาโรช เมาลานนท) 
ประธานโครงการ 



สารบัญ 

หนา 

 คํานํา 

สารบัญ 

สวนที่ 1 โครงการที่ขออนุมัติ 4 
สวนที่ 2       รายงานผลการดําเนินงาน 22 
สวนที่ 3       ภาคผนวก 34 
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โครงการบริการวิชาการแกชุมชน 

หนวยงาน สํานักหอสมุดกลาง 

ช่ือโครงการ  พัฒนาศูนยเรียนรูชุมชน 

พฤศจิกายน 2556 – มิถุนายน 2557 

ณ โรงเรียนบานใหมศรีจําปาทอง 

ณ หองสมุดวิทยาลัยพธิวิชชาลัย  สระแกว 

อําเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแกว 
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โครงการบริการวิชาการแกชมุชน 

หนวยงาน สํานักหอสมุดกลาง 

ลักษณะโครงการ 

 โครงการใหม 

 โครงการตอเนื่อง ปที่ .......................................... (โปรดแนบผลการประเมินโครงการ และ

ขอเสนอแนะที่จะตองปรับปรุงในปที่ผานมา) 

ประเภทโครงการ   

 การประชมุเชิงวิชาการ 

 การฝกการอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 การสัมมนา เสวนา แลกเปลี่ยนความรู 

 การจัดนิทรรศการ 

 การวิเคราะห การทดสอบ การตรวจสอบ 

 การฝกอบรมเพื่อถายทอดความรู / ความเชี่ยวชาญ / เทคโนโลยี 

 การใหบริการขอมูล การเผยแพรความรูผานสื่อตางๆ 

 อ่ืนๆ ............................................................................................ 
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โครงการสอดคลองกับแผนงาน 

ใสตัวเลข 
เชน 1 2 3  

แผนงาน 

1 
สนับสนุนเอกลักษณ ดานการพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม
อยางยั่งยืน (1 จังหวดั 1 มหาวิทยาลัย) 

2 สนับสนุนมาตรการสงเสริมประเด็นจิตสาธารณะของนสิิต 

3 สนับสนุนมาตรการสงเสริมประเด็นเศรษฐกิจพอเพียง 

4 สนับสนุนมาตรการสงเสริมประเด็นการลดความเหลื่อมลํ้าทางสังคม 

หมายเหตุ  ใสสัญลักษณ ตัวเลข 1, 2, 3, 4 ลงในชองดานหนา ระบุโครงการที่สอดคลองกับแผนงานกรณีที่มีความ

ครอบคลุมหลายแผนงานในโครงการ โดยเนนความสําคัญของแผนงานที่ตรงประเด็นที่สุด เรียงลําดับ 1 2 3 4 

ความสอดคลองกับตัวชี้วัดดานการบริการวิชาการ 
 มีการบูรณาการการบริการวิชาการแกชุมชนกับพันธกจิอื่น คือ 

- การบูรณาการกับดานอัตลักษณนิสิต เร่ือง “มีทักษะสื่อสาร” ฝกประสบการณการถายทอด
ความสามารถในการใชภาษา ส่ือสารไดเขาใจชัดเจน (Language) ความสามารถในการถายทอด
ขอมูล/ความรู (Teaching) ความสามารถใน การใช ICT (Information Communication 
Technology) เพื่อการสื่อสารกับนิสิตวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย บูรณาการกบัรายวิชา กบภ 345 การ
ส่ือสารสังคม 

- การบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 
1. หนวยงานสนบัสนุนการเรียนการสอน ไดแก สํานักคอมพิวเตอร
2. หนวยงานการเรียนการสอน ไดแก วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ศูนยวิทยาศาสตรศึกษา

- การบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงานภายนอกและประชาชนทัว่ไป 
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2
2. โรงเรียนซับนกแกววทิยา อําเภอวัฒนานคร จังหวดัสระแกว
3. โรงเรียนประถมศึกษา อําเภอวัฒนานคร จงัหวัดสระแกว
4. โรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว

- การบูรณาการกับผลงานที่ผานกระบวนการวิจัย เร่ือง บริการวิชาการแกชุมชน การสรางสรรคเพื่อ
ความยั่งยืน 
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 มีการสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก  

1.  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 

2.  โรงเรียนซับนกแกววทิยา อําเภอวัฒนานคร จังหวดัสระแกว 

3.  โรงเรียนบานใหมศรีจําปาทอง อําเภอวัฒนานคร จังหวดัสระแกว 

 มีการสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายใน  
1.  วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย สระแกว มีหนาทีเ่ปนศูนยการเรยีนรูชุมชน ใหบริการภายในองคกรและ 

ชุมชนภายนอก 
2.  สํานักคอมพิวเตอร ใหบริการในดานเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ และอินเทอรเน็ตใน 

ระยะใกลและไกล 
3.  ศูนยวิทยาศาสตรศึกษา ใหความรวมมือในดานการใหความรูแกชุมชน ในการใชทรัพยากร 

สารสนเทศในศูนยการเรยีนรูชุมชน 
 

องคความรูท่ีคาดวาจะไดรับจากโครงการทีใ่หบริการวิชาการ (องคความรูท่ีผูจัดโครงการไดรับ)  
  1. ดานสมรรถนะแนวทางการจัดศูนยเรียนรูชุมชนเพื่อเปนแหลงสารสนเทศของชุมชน 
  2. ดานสมรรถนะการเรยีนรูผานระบบหองสมุดเพื่อการศึกษาคนควาและวิจยั 
  3. ดานสมรรถนะอัตลักษณนิสิต มศว “มีทักษะสื่อสาร” มากขึ้น 
 

ที่ปรึกษาโครงการ 
 ผศ. นายแพทยเฉลิมชัย บุณยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
 

ประธานโครงการ พัฒนาศนูยเรียนรูชุมชน 
 อาจารยสาโรช  เมาลานนท     ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง                                  หัวหนาโครงการ 
 

ผูรับผดิชอบโครงการ (ระบุบุคคลหรือองคกรท่ีมีสวนรวมภายนอก) 
1. นางพิมล  เมฆสวัสดิ์                                                              ผูบริหารโครงการ 
2.   อาจารยธีระนันท วิสุทธิกลุชัย (โรงเรียนซับนกแกววิทยา)        กรรมการ 
3.   อาจารยนงครักษ ลีสี  (โรงเรียนซับนกแกววิทยา)               กรรมการ 
4.   อาจารยนวลจันทร  เตียวเจริญ (โรงเรียนบานใหมศรีจาํปาทอง)       กรรมการ   
5.   อาจารยธนกร ขันทเขตต (วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย)                กรรมการ 
6.   นายประกิจ ลีลาเชี่ยวชาญกุล (สํานักคอมพวิเตอร)               กรรมการ 
7.   นางสาวสุประภา  ศรีทอง                                    กรรมการ 
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8.   นางสาวรัตนาพร สงวนประสาทพร                                          กรรมการ 

9.   นางมาลินี  ภหูมั่นเพยีร                                    กรรมการ 

10. นางจุฑาทิพย  สุระประจิต                                               กรรมการ   

11. นางสาวสุพินยา  ศรีกุล                                                    กรรมการ 

12. นางสาวศิวพร  ชาติประสพ                                                กรรมการ 

13. นางสาวพัชจรี  รุงเรือง                                                        กรรมการ 

14. นายทรงยศ  ขนับุตรศรี                                                       กรรมการ 

15. นายสรุศักดิ์ ธรรมธร                                                          กรรมการ 

16. นายสนธิชัย  คํามณจีันทร                                                    กรรมการ 

17. นายสุรพงษ  พิมพโคตร                                                       กรรมการ 

18. นายยมนา ปริอาราม                                                          กรรมการ 

19. นางจรัสโฉม  ศิริรัตน                         กรรมการและเลขานุการ 

20. นางสาวกัญญดา งึมกระโทก                                                 กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

หลักการและเหตุผล  
ปจจุบันความกาวหนาทางวิทยาการสงผลใหสารสนเทศปรากฏอยูในรูปแบบตาง ๆ และสามารถ

เขาถึงไดอยางสะดวกรวดเร็ว หองสมุดเปนแหลงรวมสารสนเทศเพื่อการเรียนรูที่สําคัญยิ่งตอผูใฝหาความรู
โดยเฉพาะนักเรียนและอาจารย  ส่ือตาง ๆ ที่มีเนื้อหาสาระที่เปนประโยชนจึงผานการคัดสรรสําหรับการ
เขาถึงเพื่อใหนักเรียน และอาจารยนําไปใชประโยชนสําหรับการพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคม และ
ประเทศชาติ รวมทั้งเปนพื้นฐานในการสงเสริม สนับสนุน และปลูกฝงใหเกิดนิสัยรักการอาน การศึกษา
คนควา การคิดวิเคราะห สังเคราะห สรางสรรค ตลอดจนถึงการบูรณาการผานทางกิจกรรมการเรียนการ
สอน และกิจกรรมพิเศษตาง ๆ ในกลุมสาระการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางในการพัฒนาไปสูสังคมแหง
การเรียนรูตลอดชีวิต อยางไรก็ตาม การดําเนินงานหองสมุดประกอบดวยปจจัยหลักสําคัญ 3 ประการ คือ (1) 
หนังสือและกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู (2) บรรยากาศที่ดีภายในหองสมุด และ (3) ระบบจัดการหองสมุด
และบรรณารักษ ดวยเหตุนี้ โรงเรียนจึงจําเปนตองใหความสําคัญเรื่องการจัดการหองสมุด และพัฒนา
นักเรียน และอาจารยใหมีนิสัยรักการเรียนรู การศึกษาคนควาผานทางการอาน เพื่อใหเกิดการใฝรูใฝเรียน
อยางตอเนื่อง สอดคลองกับแนว ความคิดในการพัฒนาตนเองใหพรอมเพื่อเขาสูศตวรรษที่ 21  

อนึ่ง หองสมุดชุมชนวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย สระแกว ไดจัดตั้งขึ้นดวยวัตถุประสงคเพื่อเปนแหลง
เรียนรู ศึกษาคนควาของนิสิตและอาจารยของวิทยาลัย รวมท้ังประชาชนในละแวกใกลเคียง ดังที่ปรากฏ
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หลักฐานวามีอาจารยในโรงเรียนภายในอําเภอวัฒนานครไดเขามาใชบริการของหองสมุดจํานวนหนึ่ง 
รวมท้ังขอมูลที่ไดรับจากอาจารย วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย สระแกว (สัมภาษณอาจารยธนกร ขันทเขตต) 
เกี่ยวกับความตองการทรัพยากรสารสนเทศของประชาชนในชุมชน  พบวายังตองการทรัพยากรสารสนเทศ
ที่เกี่ยวของกับการดํารงชีพดานการเกษตรกรรมเปนหลัก ดวยเหตุนี้สํานักหอสมุดกลางจึงพิจารณาวาการ
พัฒนาศูนยเรียนรูชุมชนในหองสมุดโพธิวิชชาลัย  สระแกว ใหเปนแหลงสารสนเทศที่ชวยสงเสริมการ
เรียนรูตลอดชีวิตใหแกประชาชนในชุมชนอําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว จึงเปนเรื่องที่จําเปนและสําคัญ 
โดยภายในศูนยเรียนรูชุมชนนี้จะประกอบดวยทรัพยการสารสนเทศและแหลงสืบคนสารสนเทศที่สนอง
ความตองการของชุมชน รวมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ที่เอื้อตอการเขาถึงสารสนเทศ ไดแก 
อินเทอรเน็ตชุมชน มุมความรูโครงการพระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียง เปนตน ทั้งยังเปนการเปดโอกาสให
นิสิตของมหาวิทยาลัยมีประสบการณในการใหบริการชวยเหลือแกผูใชภายในชุมชนเพื่อใชประโยชนศูนย
เรียนรูแหงนี้จึงเทากับเปนการสงเสริมจิตสาธารณะในอีกทางหนึ่งดวย พรอมกันนั้นยังเปนการตอยอด
เครือขายชมุชนในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานแกนักเรียนระดับประถมศึกษา 

 

วัตถุประสงค 
1.   เพื่อพัฒนาศนูยเรียนรูชุมชนในหองสมุดโพธิวิชชาลัย สระแกว ใหเปนแหลงศึกษาคนควา 
2.   เพื่อสงเสริมใหนักเรยีน และอาจารย มีความรูความสามารถในการสืบคนสารสนเทศ 
3.   เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทย อันเนื่องมาจากการอาน และการศึกษาคนควา

ของนักเรียน 
 

ระยะเวลาดําเนินการ  
  พฤศจิกายน 2556 – มิถุนายน 2557  
 

สถานที่ดําเนินการ 
  หองสมุดโพธิวิชชาลัย สระแกว  อําเภอวฒันานคร จังหวัดสระแกว 
       โรงเรียนบานใหมศรีจําปาทอง  อําเภอวัฒนานคร จังหวดัสระแกว 
 

กลุมเปาหมาย (ผูเขารวมโครงการ) จํานวน  216  คน 
  ผูเขารวมภายในหนวยงาน/มหาวิทยาลัย 

1. บุคลากรสํานักหอสมุดกลาง                            จํานวน     12    คน 
2. นิสิตวิทยาลยัโพธิวิชชาลัย สระแกว                  จํานวน     25    คน 
3. อาจารยวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย สระแกว             จํานวน      5     คน 

                                  รวม    จํานวน     42    คน 



FM _บก 003 ศูนยบริการวิชาการแกชุมชนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ       

 
 

10

ผูเขารวมภายนอกมหาวิทยาลัย (บุคคลทั่วไป) 
1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                จํานวน     50    คน 
2. นักเรียนระดับประถมศึกษา                              จํานวน     74    คน 
3. อาจารยโรงเรียนประถมศึกษา                          จํานวน     40     คน 
4. อาจารยโรงเรียนมัธยมศกึษา                            จํานวน     10     คน 

                                     รวม    จํานวน    174    คน 
                             รวมท้ังหมด   จํานวน  216   คน 

ขั้นตอนการดาํเนินงาน   
1. ขั้นตอนการวางแผนเตรียมการ (Plan)         
   - ดําเนนิการประชุมวางแผนเพื่อดําเนนิโครงการ      1 – 15 ตุลาคม 2556 
   - เขียนโครงการ/กิจกรรมและแผนการดําเนินงานตางๆ    15 –15 ตุลาคม 2556 
  - เสนอขออนมุัติโครงการและงบประมาณตอมหาวิทยาลัย  เดือนพฤศจกิายน  2556 
2. ขั้นดําเนินงาน (Do)                 
 ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวของกอนเริ่มดาํเนินกจิกรรมตางๆ ในโครงการ  
 2.1  กิจกรรมพัฒนาแหลงสารสนเทศ 
    - จัดเตรยีมทรพัยากรสารสนเทศ         เดือนพฤศจกิายน – ธันวาคม 2556  
  - จัดเตรยีมสิ่งอํานวยความสะดวกในการเขาถึงสารสนเทศ  1 – 30 ธันวาคม 2556   
  - จัดรวบรวมขอมูลแหลงสารสนเทศ         1 – 30 มกราคม 2557   
 2.2  กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู     
       - จัดกจิกรรมสงเสริมการอาน                                 1 – 30 มกราคม 2557 
         - อบรมการสืบคนสารสนเทศ           1 – 30 มีนาคม 2557    
     - อบรมการใชส่ือแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน                 1 – 30 มีนาคม 2557  
3. ขั้นตรวจสอบประเมินผล (Check)           
 ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการและคณะทํางานเพื่อระบบความคดิเห็นตรวจสอบความถูกตองของ
การดําเนนิงาน                 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2557 
  - กํากบัดูแลและติดตามการดําเนินงาน        1 – 15 มีนาคม 2557   
  - ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน        16 – 30 มีนาคม 2557   
  - จัดทํารูปเลมรายงานผลการดําเนินงาน         15 – 30 มิถุนายน 2557   
4. ขั้นปรับปรุง (Action)              
  - ดําเนนิการจดัประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปและวิเคราะหผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมาไป
พัฒนาโครงการ/กิจกรรมในปตอไป           15 -30 มิถุนายน 2557 
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แผนการปฏิบตัิงาน  

ป 2556 ป 2557 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

กิจกรรม 

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. จัดทํารางและรายละเอียดโครงการ              
2. นําเสนอผูบริหารเพื่อขอความเห็นชอบใน

หลักการเบื้องตน 
            

3. ปรับรายละเอยีดโครงการตามความ
เห็นชอบของผูบริหาร 

             

4. ขออนุมัติโครงการ              
5. ประสานแผน วิทยากร และทรัพยากร

ดําเนินงาน 
              

6. ดําเนินโครงการ  
    6.1 กิจกรรมพัฒนาแหลงสารสนเทศ   
    -จัดเตรยีมทรัพยากรสารสนเทศ   
    -จัดเตรยีมสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
เขาถึงสารสนเทศ 
    -จัดเตรยีมรวบรวมขอมูลแหลงสารสนเทศ 

   
 
 
 
 
 
  

    
 
 

          

6.2  กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู 
   - จัดกจิกรรมสงเสริมการอาน    
   - อบรมการสืบคนสารสนเทศ 
  - อบรมการใชส่ือแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน   

      
 
 
 
 

      

7. ติดตาม ประเมนิผลโครงการ และรายงาน
ผลการดําเนินโครงการ 

              

8. รายงานผลการติดตามการนาํความรูไปใช
ประโยชน 

ภายใน 30 วนั หลังจากดําเนนิโครงการเสร็จ 
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ตัวชี้วัด  
       1.  จัดเตรยีมทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคลองกับความตองการของผูใชไดรอยละ 85 
       2.  ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเกีย่วกับสบืคนสารสนเทศ ไมนอยกวารอยละ 85 
       3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เพิ่มขึ้น 
 

1.1 ผลผลิต (Out put)  (ตัวชี้วัด+คาเปาหมาย) 

     ผลผลิตเชิงปริมาณ 
                 จัดศูนยการเรยีนรูชุมชนพรอมดวยการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูไมนอยกวา 3 กจิกรรม 

        

  ผลผลิตเชิงคุณภาพ 
1. ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเกีย่วกับการสืบคนสารสนเทศไมนอยกวารอยละ 85 
2. นักเรียนมีนิสัยรักการอาน (โรงเรียนบานใหมศรีจําปาทอง) 
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพิ่มขึน้ 

        ตัวชี้วัดโครงการ 
 

ตัวชี้วัด (สํานักงบประมาณ) 
งบประจําป 2557 

กิจกรรมรายป  
(ตอเนื่อง 3-5 ป)  

หนวย
นับ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ตัวชี้วัด 
ประจําป 

2558 
 

ตัวชี้วัด 
ประจําป 

2559 
 

หมายเหตุ 

จํานวนการจัดอบรมสัมมนา ครั้ง  2     ตอ 1 ปงบประมาณ 

หนวยงานกําหนด

เปาหมายเอง 

จํานวนผูเขารับบริการ คน   174     - เนนเฉพาะรับบริการ

ที่เปนบุคคลภายนอก  

- เปาหมายไมต่ํากวา

รอยละ 80 ของผูเขารับ

บริการที่โครงการกําหนด 

จํานวนงานเผยแพรความรูบริการ
วิชาการ (ถามี) 

ช้ิน    1     หนวยงานกําหนด

เปาหมายเอง 

ความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ  95     ความพึงพอใจเปาหมาย

ตองไมต่ํากวารอยละ 95 

ทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคลองกับ

ความตองการของผูใชไดรอยละ 85 

รอยละ  85     อื่นๆ .....(ตาม

วัตถุประสงคโครงการ) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

เพิ่มขึ้น 

  เพิ่มขึ้น     อื่นๆ .....(ตาม

วัตถุประสงคโครงการ) 
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1.2 ผลลัพธ  (Out come) (ตัวชี้วัด+คาเปาหมาย)  

ผลกระทบ (ใชระยะเวลาในการเก็บขอมูลหลักฐานในระยะยาว เชน เกิดผลกระทบตอพฤติกรรม, การ

ปรับเปล่ียนสิง่แวดลอม และวิถีชีวิต) 

1.   ผลกระทบตอชุมชน 

นิสิต นักเรียน อาจารย และประชาชนทั่วไป มีเครือขายการเรียนรูและสามารถเขาถึงทรัพยากร 

สารสนเทศที่จัดเตรียมไวบริการในศูนยเรียนรูชุมชน  

2.   ผลกระทบตอมหาวิทยาลัย 

หองสมุดโพธิวิชชาลัย สระแกว เปนแหลงศึกษาคนควาสารสนเทศแกประชาชนในละแวกใกลเคียง 

นิสิตวิทยาลยัโพธิวิชชาลัย สระแกว สามารถใหบริการหองสมุดชุมชนและการติดตอส่ือสารแกประชาชนใน

ละแวกใกลเคียง 

3.   ผลกระทบตอประเทศ 

ประชาชนในละแวกใกลเคียงไดรับความรู สามารถตอยอดไปสูการพฒันาตนเองผานทางการอาน 

และศึกษาคนควา  

การประเมินผลโครงการ 

- ทําแบบประเมนิหลังกิจกรรมอบรม 

- สังเกตการณการมีสวนรวม 

- ทําแบบประเมนิโครงการ เมื่อส้ินสุดโครงการ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

            นักเรียน อาจารย และประชาชนทัว่ไปสามารถใชศูนยเรียนรูชุมชนในหองสมุดโพธิวิชชาลัยเปน

แหลงสารสนเทศเพื่อการเรียนรู เพิ่มพูนนสัิยรักการอาน การศึกษาคนควา และสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต  

ตัวชี้วัด (สํานักงบประมาณ) 
งบประจําป 2557 

กิจกรรมรายป  
(ตอเนื่อง 3-5 ป)  

หนวย
นับ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ตัวชี้วัด 
ประจําป 

2558 
 

ตัวชี้วัด 
ประจําป 

2559 
 

หมายเหตุ 

ผูรับบริการนําความรูไปใช
ประโยชน 

รอยละ  85     ผูรับบริการนําความรูไป

ใชใหเกิดประโยชน

มากกวารอยละ 85 

สถิติการใชศูนยเรียนรูชุมชน ครั้ง  400      
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งบประมาณคาใชจาย 

 เงินงบประมาณแผน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557   แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา  ผลผลิตผลงานการใหบริการวิชาการ  งบเงินอดุหนนุทั่วไป  เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ

จํานวนเงิน 706,400 บาท (เจด็แสนหกพันสี่รอยบาทถวน)  

งบประมาณทีใ่ชในโครงการ ดังรายการตอไปนี ้

1. หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ   

  1. คาหนังสือ                      จํานวนเงนิ 380,000 บาท 

  2. คาวัสดุตางๆ               จํานวนเงิน  26,720 บาท 

  3. คาถายเอกสารอบรม             จํานวนเงิน    2,000 บาท 

  4. คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      จํานวนเงิน  12,800 บาท 
 

  กิจกรรมคร้ังท่ี 1 ณ โรงเรียนบานใหมศรีจําปาทอง   จํานวน 2 วัน 

  1. เชาเหมารถตู  (1 คัน x 2 วัน x 5,000 บาท)         จํานวนเงิน  10,000 บาท 

  2. คาอาหารผูเขาอบรม          

       2.1 คาอาหารวางและเครื่อง 

       (80 คน x 1 มื้อ x 35 บาท x 2 วัน)             จํานวนเงิน   5,600 บาท   

              3. คาตอบแทนวิทยากร (3 คน x 3 ชม. X 400 บาท x 2 วัน)    จํานวนเงิน   7,200 บาท 

  กิจกรรมคร้ังท่ี 2  ณ หองสมุดโพธิวิชชาลัย   จํานวน 3 วัน 

  1. เชาเหมารถตู  (1 คัน x 3 วัน x 5,000 บาท)         จํานวนเงิน  15,000 บาท 

  2. คาเบี้ยเล้ียงเดินทาง (7 คน x 1 วัน x 240 บาท)         จํานวนเงิน   1,680 บาท 

  3. คาอาหารผูเขาอบรม              

       3.1  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม   

       (60 คน x 2 มื้อ x 35 บาท x 2 วัน)              จํานวนเงิน   8,400 บาท        

3.2 คาอาหารกลางวัน  

 (60 คน x 1 มื้อ x 150 บาท x 2 วัน)            จํานวนเงิน 18,000  บาท 

              4. คาตอบแทนวิทยากร (4 คน x 4 ชม. X 400 บาท x 2 วัน)    จํานวนเงิน 12,800 บาท 
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  กิจกรรมคร้ังที่ 3 เดินทางเพื่อประเมินผล  จํานวน 1 วัน 

 ณ หองสมุดโพธิวิชชาลัย สระแกว และโรงเรียนบานใหมศรีจําปาทอง  จังหวดัสระแกว 

1. คาเชาเหมารถตู (1 คัน x 1 วัน x 5,000 บาท)    จํานวนเงิน   5,000 บาท 

2. คาเบี้ยเล้ียงเดินทาง (5 คน x 1 วัน x 240 บาท)  จํานวนเงิน   1,200 บาท 

2. หมวดครุภณัฑ

 2.1 คาเครื่องคอมพิวเตอร (8 เครื่อง x 25,000 บาท) จํานวนเงิน 200,000 บาท 

    รวมเปนเงินท้ังสิ้น    706,400.00 บาท  

 หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจายทกุรายการและจํานวนคน โดยจะเบิกจายตามหลักเกณฑและอัตราตามระเบียบ

ของทางราชการ ทั้งนี้ไมเกินวงเงินที่ไดรับอนุมัติ 

การรายงานผล 

 รายงานผลการดําเนินงานตามแบบรายงาน ที่ศูนยบริการวิชาการแกชุมชนกําหนด และสงรายงานฉบับ

สมบูรณเมื่อ ดาํเนินโครงการเสร็จเรียบรอย ภายใน 30 วนั พรอมหลักฐานที่เกีย่วของ เชน 1. โครงการที่

ไดรับการอนุมตัิ 2. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการดําเนนิงานบริการวิชาการ 3.  ใบลงนามผูเขารวมโครงการ 

แยกเปนบุคคลภายนอกและภายใน 4. ประมวลภาพกิจกรรม  5. การประเมินผล  6. สรุปผลโครงการ แนว

ทางการแกไขปรับปรุง  7. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

  ลงชื่อ ...........................................................ผูเสนอโครงการ 

  (อาจารยสาโรช  เมาลานนท) 

   วันที่ ................................................... 

 ลงชื่อ ...............................................................ประธานโครงการ 

(อาจารยสาโรช  เมาลานนท) 

   ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 

วันที่ ................................................... 
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กําหนดการโครงการพัฒนาศูนยเรียนรูชุมชน การอบรมเชิงปฏิบตัิการ  กิจกรรมคร้ังที่ 1 
วันท่ี 13 มกราคม พ.ศ. 2557 

ณ โรงเรียนบานใหมศรีจําปาทอง   อําเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแกว 
............................................................ 

เวลา 5.30 น.                เดินทางไปโรงเรียนบานใหมศรีจําปาทอง   จังหวดัสระแกว 
 9.30 น.                ลงทะเบียน 
 10.00 –12.00 น.  กลุมท่ี 1 บรรยายเรื่อง “การบูรณาการ การอานกับการเรียนการสอน” สําหรับครู                        

   วิทยากรโดย นางสาวสุประภา  ศรีทอง 

   กลุมท่ี 2 อภิปรายและฝกปฏบิัติ เร่ือง “กิจกรรมสงเสริมการอานตามกลุมสาระ 
   การเรียนรู”  สําหรับนักเรยีน วิทยากรโดยนางสาวรัตนาพร  สงวนประสาทพร และ 
   นางสาวศิวพร  ชาติประสพ 

12.00 –13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 –15.30 น. กลุมท่ี 1 บรรยายเรื่อง “การใชพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส”   

สําหรับครู  วิทยากรโดย นางสาวสุประภา  ศรีทอง 

   กลุมท่ี 2 อภิปรายและฝกปฏบิัติ เร่ือง “กิจกรรมสงเสริมการอานตามกลุมสาระการ 
   เรียนรู”สําหรบันักเรียน (ตอ) วิทยากรโดย นางสาวรัตนาพร  สงวนประสาทพร   
   และนางสาวศวิพร  ชาติประสพ  

15.30 - 15.45 น.  รับประทานอาหารวาง 
15.45 – 16.30 ซักถาม 

 16.30  น.            เดินทางกลบัที่พัก 
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กําหนดการโครงการพัฒนาศูนยเรียนรูชุมชน การอบรมเชิงปฏิบตัิการ  กิจกรรมคร้ังท่ี 1 
วันท่ี 14 มกราคม พ.ศ. 2557 

ณ โรงเรียนบานใหมศรีจําปาทอง   อําเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแกว 
............................................................ 

 
เวลา 8.00 - 8.30 น.       ลงทะเบียน 
 8.30 – 10.30 น.    กลุมท่ี 1 อภิปรายเรื่อง “การบูรณาการ การอานกับการเรยีนการสอน”  
                                      สําหรับนักเรียน วิทยากรโดย นางสาวสุประภา  ศรีทอง  
      และนางสาวศวิพร ชาติประสพ 
 

     กลุมท่ี 2  บรรยายเรื่อง “กจิกรรมสงเสริมการอานตามกลุมสาระ 
     การเรียนรู” สําหรับครู  วิทยากรโดย นางสาวรัตนาพร  สงวนประสาทพร 
10.30 – 10.45  น. รับประทานอาหารวาง 

 10.45 – 12.00  น. กลุมท่ี 1 อภิปราย เร่ือง “การบูรณาการ การอานกับการเรยีนการสอน”  
                                สําหรับนักเรียน (ตอ)  วิทยากรโดย นางสาวสุประภา  ศรีทอง  
      และนางสาวศวิพร  ชาติประสพ 

     กลุมท่ี 2 บรรยายเรื่อง “กิจกรรมสงเสริมการอานตามกลุมสาระการเรียนรู”  
สําหรับครู (ตอ)  วิทยากรโดย นางสาวรัตนาพร  สงวนประสาทพร 

12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 14.30 น.     กลุมท่ี 1 อภิปราย เร่ือง “การใชพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส” สําหรับนักเรียน                           
      วิทยากรโดย นางสาวสุประภา  ศรีทอง และนางสาวศวิพร  ชาติประสพ 
 

     กลุมท่ี 2 บรรยายเรื่อง “กิจกรรมสงเสริมการอานตามกลุมสาระ 
     การเรียนรู” สําหรับครู (ตอ) วิทยากรโดย นางสาวรัตนาพร สงวนประสาทพร 
14.30 - 15.00 น.      ซักถาม 

 15.00  น.                เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร 
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กําหนดการโครงการพัฒนาศูนยเรียนรูชุมชน  กิจกรรมครั้งท่ี 2 
วันท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2557 

ณ หองสมุดโพธิวิชชาลัย   อําเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแกว 

............................................................ 

เวลา 6.00 น.                  เดินทางไปหองสมุดโพธิวิชชาลัย   จังหวัดสระแกว 
9.30 - 12.00 น.        ประชุมวางแผนกอนการดําเนินโครงการ     

จัดเรียงหนังสือและนําหนังสือข้ึนชั้น 
12.00 - 13.00 น.      จัดเตรียมสถานที่สําหรับการอบรม 

 17.00 น.                เดินทางกลับทีพ่ัก 
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กําหนดการโครงการพัฒนาศูนยเรียนรูชุมชน กิจกรรมคร้ังที่ 2 
“อบรมเชิงปฏบิัติการ สําหรบัคร”ู 
วันท่ี 27  มีนาคม พ.ศ. 2557 

ณ หองสมุดโพธิวิชชาลัย   อําเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแกว 

............................................................ 

เวลา 7.30 น.                  เดินทางไปหองสมุดโพธิวิชชาลัย   จังหวัดสระแกว 
 9.00 น.                  ลงทะเบียน 

9.00 - 10.00 น.       กลุมที่ 1 บรรยายเรื่อง “การใชแท็บเล็ต”  วทิยากรโดย นายทรงยศ ขันบตุรศรี 
กลุมที่ 2 อภิปรายเร่ือง “การสืบคนสารสนเทศ”  วิทยากรโดย 
นางมาลินี  ภูหมั่นเพียร  นางสาวกัญญดา งมึกระโทก 
และนายสนธิชัย  คํามณีจนัทร 

10.00 – 10.15 น.  รับประทานอาหารวาง 
10.15 – 12.00 น.      กลุมที่ 1 บรรยายเรื่อง “การใชแท็บเล็ต”  (ตอ) 

วิทยากรโดย นายทรงยศ ขนับุตรศรี  
กลุมที่ 2 อภิปรายเร่ือง “การสืบคนสารสนเทศ” (ตอ)  
วิทยากรโดย นางมาลินี  ภูหมั่นเพียร  นางสาวกัญญดา งมึกระโทก 
และนายสนธิชัย  คํามณีจนัทร  

12.00 - 13.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 15.30 น.     กลุมที่ 1 บรรยายเรื่อง “การใชแท็บเล็ต”  (ตอ) 

วิทยากรโดย นายทรงยศ ขนับุตรศรี  
กลุมที่ 2 อภิปรายเร่ือง “การสืบคนสารสนเทศ” (ตอ)  
วิทยากรโดย นางมาลินี  ภูหมั่นเพียร  นางสาวกัญญดา งมึกระโทก 
และนายสนธิชัย  คํามณีจนัทร 

15.30 – 15.45 น.      รับประทานอาหารวาง 
15.45 – 16.30  ซักถาม 

 16.30  น.                เดินทางกลับทีพ่ัก 
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กําหนดการโครงการพัฒนาศูนยเรียนรูชุมชน  กิจกรรมครั้งท่ี 2 
“อบรมเชิงปฏบิัติการ สําหรบันักเรียน”  

วันท่ี 28  มีนาคม พ.ศ. 2557 
ณ หองสมุดโพธิวิชชาลัย   อําเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแกว 

............................................................ 

เวลา 7.30 น.                  เดินทางไปหองสมุดโพธิวิชชาลัย   จังหวัดสระแกว 
 9.00 น.                  ลงทะเบียน 

9.00 - 10.00 น.       กลุมที่ 1 บรรยายเรื่อง “การใชแท็บเล็ต” 
วิทยากรโดย นายทรงยศ ขนับุตรศรี  
กลุมที่ 2 อภิปรายเร่ือง “การสืบคนสารสนเทศ” 
วิทยากรโดย นางมาลินี  ภูหมั่นเพียร  นางสาวกัญญดา  งึมกระโทก 
และนายสนธิชัย  คํามณีจนัทร 

10.00 – 10.15 น.  รับประทานอาหารวาง 
10.15 – 12.00 น.      กลุมที่ 1 บรรยายเรื่อง “การใชแท็บเล็ต”  (ตอ) วิทยากรโดย 

นายทรงยศ ขนับุตรศรี  
กลุมที่ 2 อภิปรายเร่ือง “การสืบคนสารสนเทศ” (ตอ) วิทยากรโดย 
นางมาลินี  ภูหมั่นเพียร  นางสาวกัญญดา งมึกระโทก  
และนายสนธิชัย  คํามณีจนัทร 

12.00 - 13.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 15.30 น.     กลุมที่ 1 บรรยายเรื่อง  “การใชแท็บเล็ต”  (ตอ) วิทยากรโดย 

นายทรงยศ ขนับุตรศรี  
กลุมที่ 2 อภิปรายเร่ือง  “การสืบคนสารสนเทศ” (ตอ)  วิทยากรโดย 
นางมาลินี  ภูหมั่นเพียร  นางสาวกัญญดา งมึกระโทก  
และนายสนธิชัย  คํามณีจนัทร 

15.30 – 15.45 น.      รับประทานอาหารวาง 
15.45 – 16.15     ซักถาม 

 16.15  น.               เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร 
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                                กําหนดการโครงการพัฒนาศูนยเรียนรูชุมชน  “ติดตามประเมนิผล”  กิจกรรมคร้ังท่ี 3 
วันท่ี  12  มิถุนายน  พ.ศ. 2557 

ณ หองสมุดโพธิวิชชาลยั  สระแกว และโรงเรียนบานใหมศรีจําปาทอง    
อําเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแกว 

............................................................ 
 
เวลา0 06.00 น.                เดินทางไปหองสมุดโพธิวิชชาลัย   จังหวัดสระแกว 
 09.30 - 12.00 น.      ติดตามผลการดําเนินงานหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
      แกอาจารยและนักเรียน 
 12.00 - 13.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 - 16.00 น.      เดินทางไปโรงเรียนบานใหมศรีจําปาทอง   จังหวดัสระแกว 
      ติดตามผลการดําเนินงานหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
      แกอาจารยและนักเรียน   
 16.00 น.                เดินทางกลับกรุงเทพฯ 
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแกชมุชน 

ประจําปงบประมาณ 2557 

ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

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

ผลผลิต  : ผลงานการใหบริการวิชาการ 

ชื่อโครงการ พฒันาศูนยเรียนรูชุมชน 

หนวยงาน : ศูนยบริการวิชาการแกชุมชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ีปรึกษาโครงการ ผศ. นายแพทยเฉลิมชัย บุณยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประธานโครงการ     อาจารยสาโรช  เมาลานนท   ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง        หัวหนาโครงการ 

ผูรับผดิชอบโครงการ  นางพิมล  เมฆสวัสดิ์                                    ผูบริหารโครงการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน  ตุลาคม 2556 – มิถุนายน 2557  

สถานที่ดําเนินงาน  

  หองสมุดโพธิวิชชาลัย สระแกว  อําเภอวฒันานคร จังหวัดสระแกว 

       โรงเรียนบานใหมศรีจาํปาทอง  อําเภอวัฒนานคร จงัหวัดสระแกว 

งบประมาณ ไดรับจัดสรรงบประมาณเงนิแผนดิน จํานวน 706,400 บาท  

   ใชจายจริง   จํานวน 642,619.04 บาท 

ผลการดําเนินงาน 

  ยังไมเร่ิมดาํเนินการเนื่องจาก……………………………………………………………………. 

 อยูระหวางการดําเนนิงาน โดยไดดําเนนิงานตางๆแลวดังนี ้

ไดดําเนินกจิกรรม ณ โรงเรียนบานใหมศรีจําปาทอง  อําเภอวัฒนานคร จังหวดัสระแกว 
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 ดําเนนิโครงการแลวเสร็จ โดยมีผลดําเนินงานตางๆแลว ดังนี ้

ไดดําเนินกจิกรรม ณ โรงเรียนบานใหมศรีจําปาทอง  อําเภอวัฒนานคร จังหวดัสระแกว 

ไดดําเนินกจิกรรม ณ วิทยาลยัโพธิวิชชาลัย  อําเภอวัฒนานคร จังหวดัสระแกว 

ผลการดําเนินงานในภาพรวม ตามตัวช้ีวดัโครงการ (กรุณาแนบหลักฐานที่ใชในการประเมินใน 

ภาคผนวก) 

ผลท่ีไดรับจากการดําเนินงาน 

ลําดับ ปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 

1 การติดตอประสานงานตองใชโทรศัพทมือถือ

และ e-mail เนือ่งจากอยูหางไกล ทําใหตดิตอไม

สะดวกหากระบบการสื่อสารขัดของ 

นัดหมายเวลาเพื่อการติดตอ และเมื่อสง e-mail 

แลวใหโทรศัพทแจงเพื่อใหติดตามงาน 

แนวทางการพฒันาจากโครงการเดิม (กรณีมีโครงการที่เคยจัดแลว) ท่ีนํามาปรับปรุงในโครงการนี้ คือ  

เนนกจิกรรมสงเสริมการเรียนรูใหผูเขารวมโครงการฯ ไดแก  อาจารย นิสิต ครู และนักเรียน 

ในการทํากจิกรรมสงเสริมการอาน การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคโนโลยีเพื่อการสืบคน  เพี่อนําความรู 

และทักษะการสืบคนไปใชประโยชนในการเรียนการสอน การทําผลงานทางวิชาการและทํากจิกรรมให

ความรูกับชุมชนใกลเคียงได 

ขอเสนอแนะสําหรับประธานโครงการ / คณบด ี

ศูนยการเรยีนรูชุมชนโดยผานหองสมุดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย สระแกว จําเปนตองพัฒนาตอไปเพื่อ

เปนแหลงเรียนรูที่กินไดของชุมชน 

  .................................................... 

(อาจารยสาโรช เมาลานนท) 
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วิธีการดําเนินโครงการ 
1. ในการสํารวจพืน้ที่ ทางโครงการพัฒนาศูนยการเรยีนรูชุมชนไดใชขอมูลพื้นฐานความตองการ

ของชุมชนในพื้นที่เปาหมายป 2556 อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายกและอําเภอวัฒนานคร จังหวดัสระแกว 
กอนการดําเนนิโครงการ โดยคณะกรรมการโครงการฯ ไดพิจารณาพื้นที่จากโครงการที่เคยทํากิจกรรม
รวมกับสํานักคอมพิวเตอรในโครงการเครือขายเสริมสรางสมรรถนะการเรียนรูแกชุมชนสระแกว เมื่อปที่
ผานมา ประกอบกับศูนยบริการวิชาการแกชุมชนไดแนะนําใหโครงการพัฒนาศูนยการเรียนรูชุมชนใหทํา
กิจกรรมโครงการฯ ใหกับโรงเรียนบานใหมศรีจําปาทอง ที่เปรียบเสมอืนบานพี่เมืองนอง จึงไดพบปะ 
ประสานงาน เพื่อปรึกษาหารือกับอาจารยวิทยาลัยโพธิวชิชาลัย และครูโรงเรียนบานใหมศรีจําปาทอง 
เพื่อหาแนวทางการจัดใหบริการ และกําหนดวนัในการดําเนินงาน 

2. คณะกรรมการดําเนนิโครงการฯ ประชมุวางแผน กําหนดแนวทางในการดําเนินโครงการ โดย
ในที่ประชุมมมีติวาในการจดักิจกรรมใหกบัโรงเรียนบานใหมศรีจําปาทองนั้น จะเนนการพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศและการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน สวนศูนยเรียนรูชุมชน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย นัน้จะเนน
กิจกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบคน การจัดหาทรัพยากรสาสนเทศที่สอดคลองกับชุมชนใน
แงการเกษตรแนวใหม เศรษฐกิจพอเพยีง  โครงการแนวพระราชดําริของในหลวง เปนตน 

3. ประชุมคณะกรรมการดําเนินโครงการฯ เพื่อช้ีแจงแนวการปฏิบัติในการทํากิจกรรมกรรมในแต
ละกิจกรรม พรอมทั้งกําหนดขอบเขต และการทําส่ือ อุปกรณในการทํากิจกรรมในแตละครั้ง 

4. ดําเนินกิจกรรมตาม/วันเวลาที่กําหนด พรอมประเมินผลตามตัวบงชี้
5. รายละเอียดขอมูล
- ขอมูลผูเขารับการอบรม / เขารวมโครงการ แบงกิจกรรมออกเปน 3 กจิกรรม 

-กิจกรรมที่ 1 ผูเขารับการอบรม/เขารวมโครงการ ไดแก ครู นักเรียน โรงเรียนบานใหมศรี   
จําปาทอง 

-กิจกรรมที่ 2 ผูเขารับการอบรม/เขารวมโครงการ ไดแก ครู นักเรียน โรงเรียนตาง ๆใน
อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว   

--กิจกรรมที่ 3 การติดตามผลการดําเนนิโครงการ ไดแก ครู นักเรียน โรงเรียนบานใหม 
จําปาทอง และหองสมุดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย อําเภอวฒันานคร จังหวดัสระแกว   

- เนื้อหาการอบรม / สาระของการดําเนนิโครงการ 
-กิจกรรมสงเสริมการอานในโรงเรียนบานใหมศรีจําปาทอง ไดแก กิจกรรมพจนานกุรม 

อิเล็กทรอนิกส การพับกระดาษ เกม กิจกรรมความรูเกี่ยวกับอาเซียน การเลานิทาน และการแนะนําหนังสือ 
ใหม เปนตน 

-กิจกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบคนสารสนเทศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ  
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    เรื่องการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบคน โดยสอนการสืบคนทรัพยากร
สารสนเทศ ของ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ ดวยระบบการสืบคนดวย 
OPAC ประกอบดวย ทรัพยากรสารสนเทศ ที่เปนปริญญานิพนธ /สารนิพนธ หนังสือ บทความ
วารสาร รวมทั้งการใหบริการ ทรัพยากรสารสนเทศที่หองสมุดวิทยาลยัโพธิวิชชาลัย 

 ผลการดําเนินโครงการ 

1. สํานักหอสมุดกลางไดใชขอมูลพื้นฐานความตองการของชุมชนในพื้นที่เปาหมายป 2556 อําเภอ
องครักษ จังหวัดนครนายกและอําเภอวัฒนานคร จังหวดัสระแกว ที่จัดทําโดยศูนยบริการวิชาการแกชุมชน      
โดยพิจารณาพืน้ที่จากโครงการที่เคยทํากิจกรรมรวมกับสํานักคอมพิวเตอร 

ในปงบประมาณ 2556  “โครงการเครือขายเสริมสรางสมรรถนะการเรียนรูแกชุมชนสระแกว” 
ปงบประมาณ 2557 สํานักหอสมุดกลางไดเสนอ “โครงการพัฒนาศูนยเรียนรูชุมชน”  ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 
โดยเปนโครงการที่สืบเนื่องจากปงบประมาณที่ผานมา  และมีขอเสนอแนะของศูนยบริการวิชาการแกชุมชน
ใหเพิ่มการดําเนินงานในโครงการใหแกโรงเรียนบานใหมศรีจําปาทอง ซ่ึงเปนโรงเรียนที่อยูใกลเคยีงกับ
วิทยาลัยโพธิวชิชาลัยดวย   จงึมีการประสานงาน ปรึกษาหารือกับอาจารยของวิทยาลยัโพธิวิชชาลัย ผูบริหาร
และครูโรงเรียนบานใหมศรีจําปาทอง เพื่อเปนแนวทางการวางแผนงานและกําหนดกิจกรรมตามโครงการ 

2. คณะกรรมการดําเนนิโครงการฯ ประชมุวางแผน กําหนดการดําเนนิโครงการ โดยในที่ประชุมมี
มติวาในการจดักิจกรรมใหกบัโรงเรียนบานใหมศรีจําปาทองนั้น ใหเนนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
และการจดักิจกรรมสงเสริมการอาน สวนศูนยเรียนรูชุมชน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย นัน้จะเนนกิจกรรมการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบคน การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคลองกับชุมชนในแงการเกษตร
แนวใหม เศรษฐกิจพอเพยีง โครงการแนวพระราชดําริของในหลวง เร่ืองเกี่ยวกับอาเซียน เปนตน 

3. ประชุมคณะกรรมการดําเนินโครงการฯ เพื่อช้ีแจงแนวการปฏิบัติในการดําเนนิกิจกรรมในแตละ
กิจกรรม พรอมทั้งกําหนดขอบเขต และการทําส่ือ อุปกรณในการทํากิจกรรมในแตละคร้ัง 

4. ดําเนินกิจกรรมตาม/วันเวลาที่กําหนด พรอมประเมินผลตามตัวบงชี้
5. สรุปผลการดําเนินกิจกรรมที่ดําเนินการแลว ดังตอไปนี้

ตัวช้ีวดัที่ 1 จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคลองกับความตองการของผูใชไดรอยละ 85 
     -ผลการดําเนินกิจกรรมในการจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคลองกับความตองการของผู

ใชไดรอยละ 92.81 
ตัวช้ีวดัที่ 2 ผูเขารวมโครงการฯ มีความรูความเขาใจเกีย่วกับสืบคนสารสนเทศ ไมนอยกวารอยละ 85 

    -ผลการดําเนินกิจกรรมผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสืบคนสารสนเทศ ไดรอย
ละ 91.26 
ตัวช้ีวดัที ่3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เพิ่มขึ้น 
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 -ผลการดําเนินกิจกรรมมีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน เพิ่มขึ้น ดังนี ้
วิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1  คาเฉลี่ย 36.39   คิดเปนรอยละ 72.78   ภาคเรียนที่ 2 คาเฉลี่ย  

41.04 คิดเปนรอยละ 82.09 
ทุกกลุมสาระการเรียนรู (คะแนนเตม็ ภาคเรียนละ 400 ) ภาคเรียนที่ 1  คาเฉลี่ย 292.85 

คิดเปนรอยละ 83.91  ภาคเรียนที่ 2 คาเฉลีย่ 325.83  คิดเปนรอยละ 91.47 
ผลผลิตที่ 1  การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

1.1  จัดหาทรพัยากรสารสนเทศใหแกโรงเรียนบานใหมศรีจําปาทอง โดยจดัหาหนังสือและจัดทํา 
รายช่ือหนังสือสงเสริมการอานที่จัดหาใหตามที่โรงเรียนตองการ จาํนวน  565 รายการ สงมอบใหบริการที่
โรงเรียนบานใหมศรีจําปาทอง ตั้งแตวนัที่ 13  มกราคม 2557  

1.2  จัดหาทรพัยากรสารสนเทศพรอมทั้งสรางฐานขอมูลใหหองสมุดวทิยาลัยโพธิวิชชาลัย 
โดยใชฐานขอมูลของสํานักหอสมุดกลางในการดําเนินการ จัดหาหนังสือเขาหองสมุดโพธิวิชชาลัยได
ประมาณ  1,700 รายการ มทีั้งหนังสือภาษาไทย ภาษาตางประเทศ และโสตทัศนวสัดุ เนื้อหา 
เกี่ยวกับการเกษตรแนวใหม เศรษฐกิจพอเพียง โครงการแนวพระราชดาํริของในหลวง เร่ืองเกี่ยวกับอาเซียน 
เปนตน สงมอบใหบริการทีห่องสมุดโพธิวิชชาลัยเมื่อวนัที่ 27 มีนาคม 2557 

ผลผลิตที่ 2  กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู  
จัดกิจกรรม 2 คร้ัง และการจดัการอบรมจํานวน 3 กิจกรรม คือ  
คร้ังที่  1  จัดกจิกรรม 2 กิจกรรม คือ 1) การอบรมเชิงปฏิบัติการใหครู 2) นักเรยีน  

ณ โรงเรียนบานใหมศรีจําปาทอง ระหวางวนัที่ 13-14 มกราคม 2557  
คร้ังที่  2   จัดหองสมุดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยใหเปนสวนหนึ่งของศูนยเรียนชุมชน และจัดการอบรม

เชิงปฏิบัติการใหครู 49 จํานวน 26 โรงเรียน และนกัเรียน จํานวน 56 คน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสืบคน   โดยการสอนการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศโดยใชฐานขอมูลของสํานักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดวยการสืบคนจาก OPAC ประกอบดวยทรัพยากรที่เปนปริญญานิพนธ/สาร
นิพนธเล็กทรอนิกส หนังสือ บทความวารสาร และการใหบริการทรพัยากรสารสนเทศที่มีในหองสมุดของ
วิทยาลัยโพธิวชิชาลัย ระหวางวันที่ 26-28 มีนาคม 2557 
  2.1   การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมสงเสริมการเรยีนรูสําหรับครู ณ โรงเรียนบานใหมศรีจําปา
ทอง  ในวนัที่  13-14 มกราคม 2557 ครูผูเขาอบรมทั้งหมด 18 คน เปนครูและผูบริหารโรงเรียนบานใหมศรี
จําปาทองจํานวน 8 คน โรงเรียนบานใหมทหารบกพัฒนา 8 คน โรงเรียนบานเนนิสะอาด 2 คน 



FM _บก 003 ศูนยบริการวิชาการแกชุมชนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 27

ผลการดําเนินงานตามวตัถุประสงคและตัวชี้วัดของโครงการ (ตามที่เสนอไวในโครงการที่ไดรับอนุมัติ) 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เปาหมา

ย 
ผลดําเนินงาน 

เชิงปริมาณ : 
1.จัดศูนยเรียนรูชุมชนพรอมดวยการจัดกิจกรรมสงเสริม 
การเรียนรูไมนอยกวา  3 กจิกรรม 

รอยละ 90 92.81 

เชิงคุณภาพ : 
1. กลุมเปาหมายที่เขาอบรมในโครงการทีม่ีความพึงพอใจใน
ระดับมาก 

รอยละ 80 93.75 

2. ความรูความเขาใจเกี่ยวกบัสืบคนสารสนเทศ ไมนอยกวารอยละ 85 91.26 

82.09 
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น

-วิชาภาษาไทย
- ทุกกลุมสาระการเรียนรู

รอยละ 80 
91.47 

ผลการประเมินโครงการ / ประเมินผลความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 
ผลการดําเนินโครงการศูนยพัฒนาเรียนรูชุมชน พบวา การจัดศูนยเรียนรูชุมชนพรอมดวยการจัด

กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูไมนอยกวา  3 กิจกรรม ผลการดําเนินงานที่ไดอยูในระดบัมากที่สุด คิดเปนรอย
ละ 92.81  กลุมเปาหมายทีเ่ขาอบรมในโครงการที่มีความพึงพอใจอยูในระดับมากทีสุ่ด  คิดเปนรอยละ 
93.75 และในการดําเนนิกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคโนโลยีการสืบคน
สารสนเทศ ผูเขารวมโรงการฯ มีวามรูความเขาใจเกี่ยวกบัสืบคนสารสนเทศ อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 
91.26 และจากการจัดหาทรัพยาสารสนเทศ และกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู  การสงเสริมการอานทําให
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึน้ ในรายวิชาภาษาไทย อยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 82.09 
และทุกกลุมสาระการเรียนรู อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 91.47 

เกณฑการแปลความหมาย 
รอยละ  60.00 - 68.00   หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด 
รอยละ  68.01 - 76.00   หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย 
รอยละ  76.01 - 84.00   หมายถึง  มีความพงึพอใจอยูในระดับปานกลาง 
รอยละ  84.01 - 92.00   หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

รอยละ  92.01 - 100      หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 
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ผลกระทบหลังจากการดําเนนิการโครงการบริการวิชาการแกชุมชน 
ผลกระทบตอองคกรตนเอง 

1. บุคลากรสํานักหอสมุดกลางมีสวนรวมในการบริการวชิาการแกชุมชนและสังคม
2. บุคลากรไดนําแนวทางการใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม จากที่มีประสบการณมา

บูรณาการในการทํากิจกรรมและปรับใหเขากับบริบทของโรงเรียนและชุมชน 
ผลกระทบตอชุมชนที่ใหบริการ (ตามตัวบงชี้ที่กําหนดไวในโครงการ) 

1. ผลกระทบดานเศรษฐกจิ  ทําใหครู นักเรียนของโรงเรียนตาง  ๆ  และนิสิตโพธิวิชชาลัย ไดรับ
การสงเสริมในกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู ดวยการอาน การศึกษาคนควา การนําความรูไปใชประโยชน ใน
การประกอบอาชีพอิสระ เกษตรกรรมแนวใหม  การทองเที่ยวเชิงนิเวศ เศรษฐกิจพอเพียงของคนในชุมชน 

2. ผลกระทบดานสังคม  ครู นักเรียนทีเ่ขารวมกิจกรรมไดรับความรู มีทักษะในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสืบคนขอมูลทรัพยากรสารสนเทศของสํานักหอสมดุกลาง ศูนยเรียนรูชุมชน และ
โรงเรียน ไดทรัพยากรใหม  ๆ เขาหองสมุด โดยเฉพาะหนังสือ ครูมีความสามารถในการสืบคนทรัพยากร
สารสนเทศ โดยเฉพาะปริญญานิพนธฉบับเต็ม  เพื่อใชในการทําวจิัยในช้ันเรียนและผลงานทางวิชาการ และ
ใชประโยชนจากหนังสือใน ศูนยเรียนรูชุมชน และหองสมุดโรงเรียนในการทํากิจกรรมการเรียนการสอน
เพิ่มขึ้น  นักเรียนไดรับการแนะนําหนังสือที่นาสนใจ นาอาน สงผลใหนักเรียนมีการติดตามและมคีวาม
สนใจอยากศึกษา คนควา และสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง นอกจากนี้ ศนูยเรียนรูชุมชน และโรงเรียนใน
อําเภอวัฒนานคร สามารถสรางเครือขายความรวมมือดานการพัฒนาหองสมุดโรงเรียนไดเพิ่มขึน้อกีดวย 

3. ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม  ศูนยเรียนรูชุมชน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย และโรงเรียนมหีองสมุดที่
มีบรรยากาศตอการเรียนรู ใหบริการหนังสือที่หลากหลาย และที่สําคญัคือการมีสวนรวม ครู นักเรียน นิสิต 
ในการจดัหองสมุด การบริการ การชวยกันรักษาและใชหนังสืออยางถูกตอง รวมทั้งการรักษาความสะอาด 
พื้น โตะ เกาอ้ี บริเวณสําหรับอานหนังสือในหองสมุด ทําใหนกัเรียน นสิิตมีวินัยในตนเอง มีความคดิ
สรางสรรค ชวยใหหองสมุดมีบรรยากาศทีด่ี เหมาะแกการนั่งอานหนังสือ 

4. มีผูนําหรือบุคคลในชุมชนทีน่ําความรูไปดาํเนินการอยางตอเนื่องหรือไม (อธิบายวาคอืใคร
ทํากิจกรรมตอเนื่องอยางไร พรอมแนบหลกัฐานประกอบ) 

คณะครูโรงเรียนบานใหมศรีจําปาทอง ไดนําความรูและประโยชนจากการใชทรัพยากร 
สารสนเทศ จากการอบรมเชงิปฏิบัติการ กิจกรรมที่ไดจากการสงเสริมการอานไปใชในการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนใหกับโรงเรียนและชุมชน ผลที่ไดจากการจัดกิจกรรมของครูในดานสงเสริมการอานสงผลให
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น มนีสัิยรักการอาน มีความรูในการดํารงชีวิตมากขึ้น ไดแก  กจิกรรม
วันไหวครู  กจิกรรมวันสุนทรภู กิจกรรมรณรงคการปองกันไขเลือดออก กําจดัลูกน้ํายุงลาย และกิจกรรม
รณรงคตอตานยาเสพตดิ  เปนตน 
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ในสวนของหองสมุดวิทยาลยัโพธิวิชชาลัย  อาจารย บุคลากร ของมหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ  
และครู นักเรยีน โรงเรียนตาง ๆ ในชุมชนใกลเคียง ไดใชประโยชนจากทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดของ
วิทยาลัยโพธิวชิชาลัย และทรัพยากรสารสนเทศของสํานกัหอสมุดกลาง หอสมุด มศว องครักษ  และ
หองสมุดคณะแพทยศาสตร ในการเรยีนการสอน การทําวิจัยในชัน้เรียน รวมทั้งการทําผลงานทางวิชาการ      
ซ่ึงสามารถสืบคนขอมูลทรัพยากรสารสนเทศไดผานทางอินเทอรเน็ต จากฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ
ของสํานักหอสมุดกลาง ดวยการสืบคนโอแพกผานโฮมเพจของสํานกัหอสมุดกลางที่ http://lib.swu.ac.th ซ่ึง
สามารถสืบคนขอมูลไดจากที่บาน และดาวนโหลดไฟลเอกสารฉบับเต็มของปริญญานิพนธ รวมทั้งการ
เชื่อมตอนอกเครือขายไดที่วทิยาลัยโพธิวิชชาลัยในกรณทีี่ครู หรือชุมชนตองการขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ
ที่เปนฐานขอมูลออนไลน, eBook ที่ไมสามารถเชื่อมตอกับระบบเครือขายได หรือติดตอสอบถามกับ
บรรณารักษสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไดที่ –email: library@swu.ac.th   

5. ชุมชนมีการจัดโครงสรางองคกร (เชน จดัตั้งกลุม ชมรม ฯลฯ) หรือจดัสรรทรัพยากร (คน เงิน
วัสดุ สถานที่ อุปกรณ) เพื่อดําเนินการตอเนื่องหรือไม อยางไร (อธิบายและแนบหลักฐานประกอบ) 

โรงเรียนไดมกีารสนับสนุนใหครูและนักเรียนชวยงานหองสมุด และกาํหนดใหครูผูสอนมีกิจกรรม
ที่ตองนํานักเรยีนมาใชหองสมุด โดยเนนกจิกรรมการสงเสริมการอาน สนับสนุนใหครู หรือบรรณารักษจัด
กิจกรรมเลานทิาน หรือแนะนําหนังสือในหองสมุดสัปดาหละครั้ง รวมทั้งการหมุนเวียนหนังสือใหอานใน
หองเรียน ในดานการพัฒนาหองสมุดมีการพัฒนาสถานที่ในหองสมุดเปนระยะ ๆ ไดแกการทาสี ปรับขยาย
หองสมุด สนบัสนุนโปรแกรมระบบหองสมุดเพื่อใชในการคนหาหนงัสือ และสนับสนุนการจัดหาหนังสือ 
ส่ือ อ่ืน ๆ เขาหองสมุด  การสนับสนุนในดานงบประมาณ ไดรับการสนับสนุนจากรัฐและมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ  การรวมมือหรือสนับสนุนจากองคกรภายนอกชุมชนไดแก สํานักพมิพตาง ๆ 

ในสวนของหองสมุดวิทยาลยัโพธิวิชชาลัยซ่ึงไดกําหนดใหเปนพืน้ที่สําหรับดําเนนิโครงการพัฒนา
ศูนยเรียนรูชุมชน  อาจารย บคุลากร นิสิต มีสวนรวมในการดําเนนิการดําเนินงาน รับผิดชอบในการดูแล
หองสมุด การใหบริการกับชุมชนใกลเคียงซึ่งไดแก ครู นักเรียน ที่ตองการใชทรัพยากรสารสนเทศของ
หองสมุด  ไดใชทรัพยากรรวมกัน ในดานเทคโนโลยีที่ใชสําหรับการสืบคน วิทยาลยัโพธิวิชชาลัยมี
คอมพิวเตอรสําหรับการสืบคน มีจํานวน 3 หอง และมีระบบ  WIFI ของมหาวิทยาลัยโดยการ Login ดวยบัว
ศรี ID งบประมาณในการจัดหาหนังสือเขาหองสมุด ไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
โดยสํานักหอสมุดกลางไดดาํเนินโครงการบริการวิชาการแกชุมชน ซ่ึงในการของบประมาณของ
มหาวิทยาลัยนัน้ สํานักหอสมุดกลางจะตองของบประมาณใหสอดคลองกับพื้นที่เปาหมาย ที่เนน (Triple 
Bottom Line : TBL) ซ่ึงไดแก ดาน เศรษฐกิจ ดานสังคม และดานสิ่งแวดลอม และการรวมมือจากหนวยงาน
ภายนอกในการดําเนินการ และเครือขายความรวมมือ  เชน  สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 40 
โรงเรียนซับนกแกววทิยา โรงเรียนบานใหมศรีจําปาทอง และโรงเรียนตาง ๆ ที่ใกลเคียง 
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ผลประเมินการบูรณาการกับดาน     การเรียน    งานวิจัย   ศิลปวัฒนธรรม   อ่ืนๆ .......... 

ตามวัตถปุระสงคของการบรูณาการ 

พบวา   บรรลุ   ไมบรรลุ (เกิดการบูรณาการจริงถือวาบรรลุ มีหลักฐานอางอิง เชน การเรียน
การสอน ผูเรียนมีการสรุปการนําเอาความรูไปใชในการใหบริการวิชาการจริง หรือมีงานวิจยัที่เกดิขึน้ หรือ
เกดิรายวิชาใหม) 

 

- บูรณาการกับรายวิชา กบภ. 345 การสื่อสารสังคม 
- การเรียนการสอนของครูโรงเรียนบานใหมศรีจําปาทอง และโรงเรียนซับนกแกววิทยา 
ประเมินผลโดย  จากความพงึพอใจในการจัดหาทรัพยากรใหกับหองสมุด การเขารวมกิจกรรม

สงเสริมการเรียนรู  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบานใหมศรีจําปาทอง และการเขาใช
บริการหองสมุดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยของนิสิตรายวิชา กบภ. การสื่อสารสังคม และสถิติการเขาใชหองสมุด
วิทยาลัยโพธิวชิชาลัย 

 (บอกวิธีการบรูณาการ และการประมวลผลการบูรณาการทําอยางไร )  
 

1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหกับโรงเรียนและวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ใหสอดคลองกับการเรียน 
การสอน พื้นที่เปาหมายทีก่าํหนด 

2. กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู   การสงเสริมการการอาน  เทคโนโลยีการสืบคนสารสนเทศ 
ใหกับครูและนักเรียน 

3. กิจกรรมการประเมินผล และติดตามผล หลังจากการทํากจิกรรม และการติดตามผลโครงการ 
เสร็จสิ้นโครงการ 

ในการประมวลผลการบูรณาการ  ทางโครงการศูนยเรียนรูชุมชน ไดจัดกิจกรรมใหผูเขารวม 

โครงการฯ ไดแก อาจารย นสิิต  ครู และนักเรียน  ไดรับความรูจากกิจกรรมสงเสริมการอาน  การสอนทักษะ

การสืบคนสารสนเทศภายในหองสมุดของโรงเรียน และหองสมุดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย เองแลว ทาง

โครงการศูนยเรียนรูชุมชน ไดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคโนโลยีการสืบคนสารสนเทศ ใหกับครูและ

นักเรียน เพื่อใหครูและนกัเรยีนไดปฏิบัติจริงใหเกดิการเรียนรู ในการทํากิจกรรมสงเสริมการอาน  การ

สืบคนทรัพยากรสารสนเทศในฐานขอมูลบรรณานุกรมของสํานักหอสมุดกลาง  การดาวนโหลดเอกสาร

ฉบับเต็ม   ในสวนของนิสิตวิทยาลัยโพธิวชิชาลัยนั้น นิสิตไดใชหองสมุดเปนแหลงศึกษาคนควา หาขอมูล 

 



FM _บก 003 ศูนยบริการวิชาการแกชุมชนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ       

 
 

31

ความรู เพื่อนําไปใชในการสื่อสารกับคนในชุมชนในการการออกพื้นที่ในแตละครั้ง   ซ่ึงแตเดิมในการ

บริการวิชาการในแตคร้ังนัน้ ทางโครงการไดมี การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  การทําฐานขอมูลและ

รายการบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศ รวมทั้งการจัดทางกายภาพของหองสมุดโรงเรียนตาง ๆ 

ซ่ึงการนําความรูไปใชประโยชน รวมทั้งความยั่งยืนในชมุชนยังมีนอยมาก ดังนัน้ทางโครงการศูนยเรียนรู

ชุมชนจึงไดปรับปรุงแนวทางในการดําเนนิกิจกรรมดังที่กลาวมาแลวขางตน  เพื่อใหมีทักษะการเรียนรู 

ศึกษาคนควาไดดวยตนเอง และนําความรูไปใชประโยชนทางการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมใหกับ

นักเรียน และชุมชนใกลเคียง 

ปญหาที่พบในการบูรณาการ คือ 

-เวลาในการดาํเนินโครงการฯ คอนขางจํากัด 

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนาโครงการ จากผลการประเมินโครงการ 

-ควรมีการจดัทําคูมือการดําเนินโครงการบริการวิชาการ เพื่อใหผูเขารวมโครงการและ 

บุคลากรในหนวยงาน ไดรับรู มีความเขาใจในการจัดทาํโครงการที่ตรงกัน เพื่อลดปญหาและอุปสรรคจาก

การดําเนนิการของโครงการฯ 

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา “การบูรณาการ” 

ควรมีการบูรณาการเขากับรายวิชาหรือหนวยงานอื่น ๆ  เพื่อจะไดมีความหลากหลายของผล 
การบูรณาการมากขึ้น 

 

ภาคผนวก รายงานผลการดาํเนินงาน ประกอบดวย 
1. วิธีการดําเนนิงาน 
2. ตารางอบรม (ถามี) 
3. รายละเอียดขอมูล เชน ขอมูลผูเขารับการอบรม/เขารวมโครงการรายละเอียดเนื้อหาการอบรม 
4 .ผลการดําเนนิงานตามวตัถุประสงคและตวัช้ีวดัของโครงการ (แนบหลักฐานการแประเมินดวย) 
5. ผลการประเมินโครงการ/ประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ                                                       
(แนบหลักฐานการแประเมนิดวย) 
6. ปญหาอุปสรรค 





ภาคผนวก 
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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
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กําหนดการโครงการพัฒนาศูนยเรียนรูชุมชน  กิจกรรมครั้งท่ี 2 
วันท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2557 

ณ หองสมุดโพธิวิชชาลัย   อําเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแกว 

............................................................ 

เวลา 6.00 น.                  เดินทางไปหองสมุดโพธิวิชชาลัย   จังหวัดสระแกว 
9.30 - 12.00 น.        ประชุมวางแผนกอนการดําเนินโครงการ     

จัดเรียงหนังสือและนําหนังสือข้ึนชั้น 
12.00 - 13.00 น.      จัดเตรียมสถานที่สําหรับการอบรม 

 17.00 น.                เดินทางกลับทีพ่ัก 



FM _บก 003 ศูนยบริการวิชาการแกชุมชนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ       

 
 

19

กําหนดการโครงการพัฒนาศูนยเรียนรูชุมชน กิจกรรมคร้ังท่ี 2 
“อบรมเชิงปฏบิัติการ สําหรบัคร”ู 
วันท่ี 27  มีนาคม พ.ศ. 2557 

ณ หองสมุดโพธิวิชชาลยั   อําเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแกว 
 

............................................................ 
 
เวลา 7.30 น.                  เดินทางไปหองสมุดโพธิวิชชาลัย   จังหวัดสระแกว 
 9.00 น.                  ลงทะเบียน 
 9.00 - 10.00 น.       กลุมที่ 1 บรรยายเรื่อง “การใชแท็บเล็ต”  วทิยากรโดย นายทรงยศ ขันบตุรศรี  

     กลุมที่ 2 อภิปรายเร่ือง “การสืบคนสารสนเทศ”  วิทยากรโดย  
     นางมาลินี  ภูหมั่นเพียร  นางสาวกัญญดา งมึกระโทก 
     และนายสนธิชัย  คํามณีจนัทร 
10.00 – 10.15 น.  รับประทานอาหารวาง 

 10.15 – 12.00 น.      กลุมที่ 1 บรรยายเรื่อง “การใชแท็บเล็ต”  (ตอ) 
                                วิทยากรโดย นายทรงยศ ขนับุตรศรี  

     กลุมที่ 2 อภิปรายเร่ือง “การสืบคนสารสนเทศ” (ตอ)  
     วิทยากรโดย นางมาลินี  ภูหมั่นเพียร  นางสาวกญัญดา งมึกระโทก  
     และนายสนธิชัย  คํามณีจนัทร  

 12.00 - 13.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 - 15.30 น.     กลุมที่ 1 บรรยายเรื่อง “การใชแท็บเล็ต”  (ตอ) 
                                วิทยากรโดย นายทรงยศ ขนับุตรศรี  

     กลุมที่ 2 อภิปรายเร่ือง “การสืบคนสารสนเทศ” (ตอ)  
      วิทยากรโดย นางมาลินี  ภูหมั่นเพียร  นางสาวกัญญดา งมึกระโทก 
      และนายสนธิชัย  คํามณีจนัทร 
 15.30 – 15.45 น.      รับประทานอาหารวาง 
 15.45 – 16.30  ซักถาม 
 16.30  น.                เดินทางกลับทีพ่ัก 
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กําหนดการโครงการพัฒนาศูนยเรียนรูชุมชน  กิจกรรมครั้งท่ี 2 
“อบรมเชิงปฏบิัติการ สําหรบันักเรียน”  

วันท่ี 28  มีนาคม พ.ศ. 2557 
ณ หองสมุดโพธิวิชชาลัย   อําเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแกว 

............................................................ 

เวลา 7.30 น.                  เดินทางไปหองสมุดโพธิวิชชาลัย   จังหวัดสระแกว 
 9.00 น.                  ลงทะเบียน 

9.00 - 10.00 น.       กลุมที่ 1 บรรยายเรื่อง “การใชแท็บเล็ต” 
วิทยากรโดย นายทรงยศ ขนับุตรศรี  
กลุมที่ 2 อภิปรายเร่ือง “การสืบคนสารสนเทศ” 
วิทยากรโดย นางมาลินี  ภูหมั่นเพียร  นางสาวกัญญดา  งึมกระโทก 
และนายสนธิชัย  คํามณีจนัทร 

10.00 – 10.15 น.  รับประทานอาหารวาง 
10.15 – 12.00 น.      กลุมที่ 1 บรรยายเรื่อง “การใชแท็บเล็ต”  (ตอ) วิทยากรโดย 

นายทรงยศ ขนับุตรศรี  
กลุมที่ 2 อภิปรายเร่ือง “การสืบคนสารสนเทศ” (ตอ) วิทยากรโดย 
นางมาลินี  ภูหมั่นเพียร  นางสาวกัญญดา งมึกระโทก  
และนายสนธิชัย  คํามณีจนัทร 

12.00 - 13.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 15.30 น.     กลุมที่ 1 บรรยายเรื่อง  “การใชแท็บเล็ต”  (ตอ) วิทยากรโดย 

นายทรงยศ ขนับุตรศรี  
กลุมที่ 2 อภิปรายเร่ือง  “การสืบคนสารสนเทศ” (ตอ)  วิทยากรโดย 
นางมาลินี  ภูหมั่นเพียร  นางสาวกัญญดา งมึกระโทก  
และนายสนธิชัย  คํามณีจนัทร 

15.30 – 15.45 น.      รับประทานอาหารวาง 
15.45 – 16.15     ซักถาม 

 16.15  น.               เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร 
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กําหนดการโครงการพัฒนาศูนยเรียนรูชุมชน  “ติดตามประเมนิผล”  กิจกรรมคร้ังที่ 3 
วันท่ี  12  มิถุนายน  พ.ศ. 2557 

ณ หองสมุดโพธิวิชชาลัย  สระแกว และโรงเรียนบานใหมศรีจําปาทอง  
อําเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแกว 

............................................................ 

เวลา0 06.00 น.                เดินทางไปหองสมุดโพธิวิชชาลัย   จังหวัดสระแกว 
09.30 - 12.00 น.      ติดตามผลการดําเนินงานหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

แกอาจารยและนักเรียน 
12.00 - 13.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 16.00 น.      เดินทางไปโรงเรียนบานใหมศรีจําปาทอง   จังหวดัสระแกว 

ติดตามผลการดําเนินงานหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
แกอาจารยและนักเรียน  

 16.00 น.                เดินทางกลับกรุงเทพฯ 





















ผลการประเมนิการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
  ณ  โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจําปาทอง  ตําบลหนองหมากฝ้าย อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

วันที่   13-14  มกราคม  2557 

ตอนที่  1   ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าอบรม  
    ผู้เข้าอบรมทั้งหมด  18  คน  ได้รับแบบสอบถามคืน 16 คน  คิดเป็นร้อยละ  88.89 

ผู้ตอบแบบสอบถาม ครูโรงเรียนบ้านใหม่ศรจีําปาทอง  จํานวน 8 คน สถานะเป็นครูผู้สอน 8 คน (ร้อยละ 
44.44) ครูโรเรยีนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา จํานวน 8 คน สถานะเป็นผู้บริหาร 1 คน ครูผู้สอน 7 คน (ร้อยละ 
44.44) ครูโรงเรียนบ้านเนินสะอาด จํานวน 1 คน สถานะเป็นครูผู้สอน 1 คน 

ตอนที่  2   ความคิดเห็นต่อการอบรม  
ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการอบรมเชิงปฏิบัติการแบ่งเป็น 3 ด้านคือ ด้านปัจจัยนําเข้า (ข้อ1-4)  

ด้านกระบวนการ (ข้อ 5-7) และด้านผลผลติ (ข้อ 8-10)  ความคิดเห็นโดยรวมต่อโครงการ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด (4.64) คิดเป็นร้อยละ 92.81 พิจารณารายด้านพบว่า ค่าเฉลี่ยทุกด้านโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
เช่นกัน และค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านผลผลิตโดยรวม (4.69) คิดเป็นรอ้ยละ รองลงมาคือ ด้านปัจจัยนําเข้า 
(4.61) ด้านกระบวนการ (4.60) คิดเป็นร้อยละ 92.19 และ 92.08 ตามลําดับ  

พิจารณารายข้อพบว่า ด้านกระบวนการ  ข้อ 6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการที่สูงที่สดุ คือ 
วิทยากรถ่ายทอดความรู้ได้อย่างชัดเจนเข้าใจง่ายความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (4.81) คิดเป็นร้อยละ 
96.25 รองลงมา คือการฝึกภาคปฏิบัติช่วยให้เข้าใจเนือ้หาได้ชัดเจน  และด้านผลผลิตพบว่า เนื้อหาและ
กิจกรรม ในการฝึกอบรมเป็นประโยชน์ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้แก่นักเรียน ความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับ มากที่สดุ เช่นกัน ค่าเฉลี่ย 4.75 คิดเป็นร้อยละ 95.00  ข้อทีม่ีความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยทีสุ่ด  อยู่ใน
ระดับมาก คือ หัวข้อ ระยะเวลาในการอบรม ค่าเฉลี่ย 4.25 คิดเป็นร้อยละ 85.00 

ตาราง 1   ความคิดเห็นต่อของครูต่อการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ระดับความคิดเห็น 
รายการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล ร้อยละ 
ด้านปัจจัยนําเข้า 
1. การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหแ้ก่ห้องสมุดโรงเรียน 4.56 0.63 มากที่สุด 91.25 
2. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สําหรับครู 4.63 0.50 มากที่สุด 92.50
3. การใช้เทคโนโลยีสําหรับครู 4.69 0.48 มากที่สุด 93.75 
4. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้แก่นักเรียน 4.56 0.51 มากที่สุด 91.25 

รวมด้านปัจจยันําเข้า 4.61 0.53 มากที่สุด 92.19 
ด้านกระบวนการ 
5. ระยะเวลาในการจัดอบรม 4.25 0.86 มาก 85.00 
6  วิทยากรถ่ายทอดความรู้ได้อย่างชัดเจนเข้าใจง่าย 4.81 0.40 มากที่สุด 96.25 
7. การฝึกภาคปฏิบัติ ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ชัดเจน 4.75 0.58 มากที่สุด 95.00 

รวมด้านกระบวนการ 4.60 0.61 มากที่สุด 92.08 



รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 
ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล ร้อยละ 

ด้านผลผลิต 
8. เนื้อหาและกิจกรรมการฝกึอบรมเป็นประโยชน์ 4.75 0.45 มากที่สุด 95.00 
9. สามารถนําความรู้และเทคนิคไปปฏิบัติได้
9.1 กิจกรรมสง่เสริมการอ่านตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สําหรับครู 4.69 0.48 มากที่สุด 93.75 
9.2 การใช้พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์สําหรบัครูผู้สอน 4.56 0.63 มากที่สุด 91.25 
9.3 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้แก่นกัเรียน 4.75 0.45 มากที่สุด 95.00 
10. ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดโครงการโดยรวม 4.69 0.48 มากที่สุด 93.75 

รวมด้านผลผลิต 4.69 0.50 มากที่สุด 93.75 
รวมทุกด้าน 4.64 0.54 มากที่สุด 92.81 

ตอนที่ 3    สิ่งที่ครูเห็นว่าทางโครงการควรจัดทํา/ปรับปรุง 
ด้านเนื้อหา    เพิ่มกิจกรรมในฐานนักเรียนให้มากขึ้น   1  คน 

เนื้อหาครบถ้วนมีประโยชน์ต้อการจัดกิจกรรม 1 
 ดี สามารถนําไปปฏิบัติได้ 1 คน 

       เนื้อเหมาะสมกับวัยของนักเรียน 1 คน 
ด้านกิจกรรม   เพิ่มกิจกรรมผลิตสื่อสําหรับครู 1 คน 

เหมาะเข้าใจง่าย ปฏิบัติได้จริง   
 กิจกรรมเหมาะสม สนุกสนาน 
เป็นกิจกรรมทีม่ีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน  

        เป็นกิจกรรมทีม่ีประโยชน์ต่อนักเรียน ครูและโรงเรียน 
ข้อเสนอแนะอื่นๆ   

อยากให้จัดอีกตามโอกาส 
ในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป ขอความอนุเคราะห์เชิญที่โรงเรียนบ้านใหมท่หารบกพัฒนาด้วย 



การประเมินการอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรบันักเรยีน 
ตอนที่ 1  สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม      

นักเรียนที่ส่งแบบประเมินระดับช้ันประถมปีที่ 1-3  จํานวน  22  คน  เป็นชาย 9 คน หญิง 13 คน 
นักเรียนที่ส่งแบบประเมินระดับช้ันประถมปีที่  4- 6 จํานวน  22  คน  เป็นชาย 6 คน หญิง 16 คน 
รวมทั้งสิ้น  นักเรียนชาย  15 คน  นักเรียนหญิง  29  คน   รวม   44  คน 

ตอนที่ 2   ความรู้สึกต่อโครงการและกิจกรรม  
ผลการประเมนิโดยนักเรียนช้ันประถมปีที่ 1- 3 มคีวามรูส้ึกชอบ โครงการและกิจกรรม โดยรวมคิด 

เป็นร้อยละ 98.86  นักเรียนทุกคนชอบหนังสือที่ทางโครงการฯจัดหาให้ห้องสมุด กิจกรรมการอ่าน/เล่าเรื่อง
เพื่อสรุปความ กิจกรรมอาเซยีน คิดเป็นร้อยละ 100.00  กิจกรรมการอา่นสนุก ฟัง อ่าน พูดเขียน พับ ตัด ปะ 
คือ กิจกรรมทีน่ักเรียน ชอบรองลงมา คิดเป็นร้อยละ 95.45  รายละเอียดตามตาราง 2 

ตาราง  2   ความรู้สึกต่อโครงการและกิจกรรม นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1-3) 

จํานวน    ☺        ร้อยละ 
ความรูส้ึกต่อโครงการและกจิกรรม 

นักเรียน ชอบ เฉยๆ ไม่ชอบ ที่ชอบ 
1. หนังสือที่จัดหาให้ห้องสมุด 22 22 - - 100.00 
2. การอ่าน เล่าเรื่องเพื่อการสรุปความ 22 22 - - 100.00 
3. กิจกรรมการอ่านสนุก ฟัง อ่าน พูด เขียน พับ ตัด ปะ 22 21 1   95.45 
4. กิจกรรมอาเซียน 22 22 - - 100.00 

รวม/ร้อยละ/คา่เฉลี่ย 22 98.86 1.14 - 98.86

ผลการประเมนิโดยนักเรียนช้ันประถมปีที่ 1- 3 มคีวามรูส้ึกชอบ โครงการและกิจกรรม โดยรวมคิด 
เป็นร้อยละ 100.00 นักเรียนทุกคนชอบหนังสือที่โครงการจัดหาให้ห้องสมุด  การอ่านเล่าเรื่องเพื่อการสรุป
ความ   กิจกรรมการอา่นสนุก ฟัง อ่าน พูด เขียน พบั ตัด ปะ  กิจกรรมอาเซียน และกิจกรรมการใช้
พจนานุกรม/สารานุกรม อิเลก็ทรอนิกส์  คดิเป็นร้อย 100.00  รายละเอียดตามตาม 3 

ตาราง 3 ความรู้สึกต่อโครงการและกิจกรรม นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4-6) 

จํานวน ☺ ☺ ☺  ร้อยละ 
ความรูส้ึกต่อโครงการและกจิกรรม 

นักเรียน ชอบ เฉยๆ ไม่ชอบ ที่ชอบ 
1. หนังสือที่จัดหาให้ห้องสมุด 22 22 - - 100.00 
2. การอ่าน เล่าเรื่องเพื่อการสรุปความ 22 22 - - 100.00 
3. กิจกรรมการอ่านสนุก ฟัง อ่าน พูด เขียน พับ ตัด ปะ 22 22 -  100.00 
4. กิจกรรมอาเซียน 22 22 - - 100.00 
5. กิจกรรมการใช้พจนานุกรม/สารานุกรมอิเล็กทรอนิกส ์ 22 22 - - 100.00 

รวม/ร้อยละ/คา่เฉลี่ย 22   100.00  -  - 100.00 



ตอนที่  3   การบันทึกเรื่องที่หนังสือที่อ่าน เล่มที่ชอบที่สุด ส่วนใหญ่ที่นักเรียนเลือกเป็นหนังสือภาพ เนื้อหา
เกี่ยวกับสัตว์  นิทานอาเซียน  ซึ่งมักจะเป็นหนังสือเล่มที่ครูแนะนํา หรือนํามาทํากิจกรรมในครั้งนี การบันทึก
ของนักเรียนพบว่ามีปัญหาในเรื่องการสรุปความ และการเขียนบันทึก  แต่จะมีนักเรียนบางคนสามารถเขียน
สรุปได้ดีกว่าการพูด หรือการเล่าเรื่อง  ครคูวรจัดกิจกรรมการอ่านหนังสือให้ฟัง   โดยครูอาจอ่านให้ฟังก่อน 
หลังจากนั้นฝึกให้เด็กอ่านด้วยตนเอง โดยเฉพาะการอ่านออกเสียงสําหรับทุกช้ัน  และเพิ่มการอ่านในใจสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมปีที่ 4-6  นอกจากนี้ควรเพิ่มกิจกรรมการเขียนสรุปความ กิจกรรมการคัดลายมือ ทั้งนี้ทาง
โรงเรียนอาจอนุญาตให้นักเรยีนยืมหนังสือไปอ่านที่บ้านได้ด้วย และฝึกให้นักเรียนสรุปความในเรื่องที่ไม่ยาว
มาก  จะเป็นแรงจูงใจให้เกิดอ่านอย่างต่อเนื่อง  สิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ที่ต้องฝึกและทําอย่าง
สม่ําเสมอจึงจะเกิดทักษะ ในการฟัง พูด อ่าน เขียน และเกิดนิสัยรักการอ่านในที่สุด 

      การฟัง  ในครั้งมีการประเมินการฟังของนักเรียนด้วยพบว่านักเรียนยังไม่มีสมาธิในการฟัง เพราะ 
ในการทําแบบประเมินครั้งนี้มีรายการประเมินที่นักเรียนไม่ต้องทําทุกข้อ  ผูใ้ห้การอบรมได้อธิบายให้ฟังแล้ว 
แต่มีนักเรียนสว่นหนึ่งอาจไม่ได้สนใจฟัง เพราะกิกรรมในการอบรมครั้งนี้มีการเสริมแรงด้วย นักเรียนจึงอาจจด
จ่ออยู่กับการรับของรางวัลความสนใจในการฟังจึงน้อยลง   ประกอบกับพื้นที่ในการอบรมค่อนข้างจํากัดจึงทํา
ให้นักเรียนไมม่ีพื้นที่ในการทาํงาน อันทําให้เกิดสมาธิที่ดีได้ 

      รายละเอียดการประเมินบันทึกเรื่องที่ชอบของนักเรียน ปรากฏตามตาราง 4 



ตาราง   4    การบันทึกการอ่านของนักเรียน ชั้น ประถมปีที่ 1-6 
 

ชั้น
ประถม 

เลขที ่ ชื่อ 
การ
ฟัง 

เรื่อง การบันทึก ลายมือ 

1 1 ด.ช.ปภังกร  ถาวรสาล ี  ช้างตกมัน เขียนเฉพาะชือ่เรื่อง/สรปุไม่ได้ ลายมืออ่านได-้ฝึกเพิ่มจะสวยได้ 
1 2 ด.ช.ศุกร์ภัทร  นิพรรัมย ์  ไม่มีชื่อเรื่อง บอกตัวละคร แม่มด เด็ก/สรุปไม่ได้ ลายมืออ่านได-้ฝึกเพิ่มจะสวยได้ 
1 3 ด.ญ.กิตติมาภรณ ์ รถทอง  เสือกับจระเข ้ สรุปไม่ได้/การสะกดคาํไม่ถูก ลายมืออ่านได-้ฝึกเพิ่มจะสวยได้ 
2 4 ด.ช.วชิรา สมภักดี  พญานาคมากฤทธิ์ สรุปไม่ได้/เขียนเฉพาะชื่อเรือ่ง ลายมืออ่านได-้ฝึกเพิ่มจะสวยได้ 
2 5 ด.ช.อดิศร พฒุลา  แม่ไก่ไปเดินเลน่ สรุปเรื่องได้ดีสําหรบั ป.2/การสะกดคําม่ถูก ลายมืออ่านได-้ฝึกเพิ่มจะสวยได้ 
2 6 ด.ญ.ภัทราพร จุมพล - - - - 
2 7 ด.ญ.สชุาดา  เหลืองอ่อน  ไม่มีชื่อเรื่อง สรุปเรื่องได้ดีสําหรบั ป.2/การสะกดคําถูกต้อง ลายมืออ่านได-้ฝึกเพิ่มจะสวยได้ 
2 8 ด.ญ.เจนจิรา  พรมศร ี  ผักแสนด ี สรุปเรื่องได้ดีสําหรบั ป.2/การสะกดคําถูกต้อง ลายมืออ่านได-้ฝึกเพิ่มจะสวยได้ 
2 9 ด.ญ.แพรวา  พรมเวช  พญาลิงผู ้… เขียนเฉพาะชือ่เรื่อง (ไม่จบ)/สรปุไม่ได้ ลายมืออ่านได-้ฝึกเพิ่มจะสวยได้ 
2 10 ด.ญ.ละอองดาว นามเดช  ความรักของโอเวน สรุปเรื่องได้บา้งแต่เขียนยังไม่จบ ลายมืออ่านได-้ฝึกเพิ่มจะสวยได้ 
3 11 ด.ช.ชนนท ์ ถาวรสาล ี  ไม่มีชื่อเรื่อง เขียนเฉพาะชือ่ผู้แต่ง/สรุปไม่ได้ ลายมืออ่านได-้ฝึกเพิ่มจะสวยได้ 
3 12 ด.ช.อนุวัฒน ์ วรชร  โซ่ทองคํา สรุปเรื่องได้บา้ง/การสะกดคํายังไม่ถูกต้อง ลายมืออ่านได-้ฝึกเพิ่มจะสวยได้ 

3 13 ด.ช.เทพชัย  พลชัย 
 ใครขบัรถคนันี ้ บันทึกมายาวแต่อ่านยาก     ไม่มีช่องไฟ 

ลายมืออ่านยาก-ต้องฝึกเพิ่ม
มากๆ 

3 14 ด.ช.ปรชัญา  สุริหะ  เห็ดฟาง บันทึกสารบาญ/ยังไม่เขียนสรุป ลายมืออ่านได-้ฝึกเพิ่มจะสวยได้ 
3 15 ด.ช.สุกลวัฒน ์ กุมขุนทด  เงาประหลาด ยังสรุปไม่ได้/เขียนเฉพาะชื่อเรื่องและไม่ถูกต้อง ลายมืออ่านได-้ฝึกเพิ่มจะสวยได้ 

3 16 ด.ญ.ฐิตาภา  ทองชิต 
 

บ้านเรามเีงา
ประหลาด สรุปเรื่องได้บา้งแต่เขียนยังไม่จบ ลายมืออ่านได-้ฝึกเพิ่มจะสวยได้ 

3 17 ด.ญ.วารนิทร ์ ชมเทียม 
 ข้าวทองคํา 

สรุปเรื่องได้บา้งแต่เขียนยังไม่จบ/การสะกดคํายังไม่
ถูกต้อง ลายมืออ่านได-้ฝึกเพิ่มจะสวยได้ 



3 18 ด.ญ.วริศรา แสงสวา่ง  กําเนิดเมืองมะละกา สรุปเรื่องได้บา้งแต่เขียนยังไม่จบ ลายมืออ่านได-้ฝึกเพิ่มจะสวยได้ 

3 19 ด.ญ.สุภัสสรา  มีสา 
 ผลไม้นา่กิน 

เขียนลอกมาจากหนังสือแต่อ่านพอเขา้ใจ/เขียนตก/
การสะกดคําไม่ถูกต้อง ลายมืออ่านได-้ฝึกเพิ่มจะสวยได้ 

3 20 ด.ญ.เดือนเพญ็  อยู่ดี 
 หนูจะเปน็พี่แล้วนะ 

สรุปเรื่องได้ดีพอใชส้ําหรับ ป.3 ฝึกการใชค้ําเพิ่มจะ
ดีมาก ลายมืออ่านได-้ฝึกเพิ่มจะสวยได้ 

3 21 ด.ญ.กนกวรรณ  กุมถาวร 
 

นกน้อยแกะรอย
น้ําฝน 

สรุปเรื่องได้ดีพอใชส้ําหรับ ป.3 ฝึกการใชค้ําเพิ่มจะ
ดีมาก ลายมืออ่านได-้ฝึกเพิ่มจะสวยได้ 

3 22 
ด.ญ.อาภัสรา เหนือเกาะ
หวาย  กุ้งก้ามกราม 

สรุปเรื่องได้ดีสําหรบั ป.3 แต่ยังเขียนไม่จบ/ใส่
วรรณยุกต์ยังไม่ถูกต้อง/เขียนนามสกุลไมถู่กต้อง ลายมืออ่านได-้ฝึกเพิ่มจะสวยได้ 

3 23 ด.ญ.ทิพวรรณ ถาวรสาล ี
 กระต่ายขี้อาย 

เขียนลอกมาจากหนังสือแต่อ่านพอเขา้ใจ/เขียนตก/
การสะกดคําไม่ถูกต้อง ลายมืออ่านได-้ฝึกเพิ่มจะสวยได้ 

4 24 ด.ญ.รุ่งระว ี ทองย่น 
 กระจาบไม่สามัคค ี บันทึกมายาวแต่อ่านยากไม่มีช่องไฟ 

ลายมืออ่านยาก-ต้องฝึกเพิ่ม
มากๆ 

4 26 ด.ญ.มาลยั  ออย้อย 
- 

ทําไมไก่ต้องขัน 
สรุปเรื่องได้ดีสําหรบั ป.4 แต่ยังเขียนไม่จบ/ไม่มีการ
เว้นวรรค 

ลายมือค่อนขา้งด-ีฝึกเพิ่มจะสวย
ได้ 

4 27 ด.ญ.สุรรีัตน์ สาโรจน ์  ต้นไม้ที่รัก สรุปเรื่องได้บา้งแต่เขียนยังไม่จบ ลายมืออ่านได-้ฝึกเพิ่มจะสวยได้ 
4 28 ด.ญ.ยุพา สระรัมย์   มือไม่ได้มีไว้ตี สรุปเรื่องได้ดีสําหรบั ป.4  ลายมืออ่านได-้ฝึกเพิ่มจะสวยได้ 

4 29 ด.ช.รัชชานนท์ ศรีคณู  
 

สีเหลืองๆนัน่...ใช่ผี
เสือหรือเปล่านะ 

สรุปเรื่องได้บา้งแต่เขียนยังไม่จบ/การสะกดคํายังไม่
ถูกต้อง ลายมืออ่านได-้ฝึกเพิ่มจะสวยได้ 

4 30 ด.ช.ฉัตรชัย ภิญโญวงศ ์
 สวัสดีปใีหม ่

สรุปเรื่องได้บา้งแต่เขียนยังไม่จบ/การตัดคํายังไม่
ถูกต้อง/ไม่มีช่องไฟ ลายมืออ่านได-้ฝึกเพิ่มจะสวยได้ 

4 31 ด.ญ.อาริษา  ศรีคณู 
 

แม่ไก่แม่เป็ด เขียนลอกมาจากหนังสือแต่อ่านพอเขา้ใจ 
ลายมือค่อนขา้งด-ีฝึกเพิ่มจะสวย
ได้ 

4 32 ด.ญ. จิตราภรณ์  สิงห์ห่วง  
มะเหมียวกับเก้าอี้ตัว
เล็ก 

สรุปเรื่องได้บา้งแต่เขียนยังไม่จบ/ชื่อเรื่องเขียนไม่
ถูกต้อง/การเวน้วรรค 

ลายมืออ่านได-้ฝึกเพิ่มจะสวยได้ 



4 33 ด.ญ.ชุติมา  แดงสูงเนนิ  มือไม่ได้มีไว้ตี สรุปเรื่องได้บา้ง/การเว้นวรรค ลายมืออ่านได-้ฝึกเพิ่มจะสวยได้ 

4 34 ด.ญ.อรอุมา ถาวรสาล ี
 กว่าไข่จะเปน็ไก่กุ๊ก ๆ 

สรุปเรื่องได้บา้ง/ชื่อเรื่องเขยีนไม่ถูกต้อง เขียนเป็น 
กว่าจะเปน็ไขกุ่๊กๆ ลายมืออ่านได-้ฝึกเพิ่มจะสวยได้ 

4 35 ด.ญ.กัญญาณฐั  อู่อรุณ  คอร์ดูรอย สรุปเรื่องได้บา้งแต่เขียนยังไม่จบ/การเวน้วรรค ลายมืออ่านได-้ฝึกเพิ่มจะสวยได้ 
4 36 ด.ญ.กัญญาพชัร  อู่อรุณ  ปูม้ากล้าหาญ สรุปเรื่องได้บา้งแต่เขียนยังไม่จบ/การเวน้วรรค ลายมืออ่านได-้ฝึกเพิ่มจะสวยได้ 
4 37 ด.ช.กิตติพงศ ์ สุธารัตน ์  ถั่วเหลือง สรุปเรื่องได้บา้งแต่เขียนยังไม่จบ/การเวน้วรรค ลายมืออ่านได-้ฝึกเพิ่มจะสวยได้ 

4 38 ด.ญ.เปรมสนิ ี เวทไธสง 
 ข้าวโพด 

สรุปเรื่องได้บา้งแต่เขียนยังไม่จบ/การสะกดคํายังไม่
ถูกต้อง ลายมืออ่านได-้ฝึกเพิ่มจะสวยได้ 

5 39 ด.ช.เสกสรรค ์สิงห์เพชร 
 อานุภาพความคิด 

สรุปเรื่องได้บา้ง/ชื่อเรื่องเขยีนไม่ถูกต้อง เขียนเป็น 
อนุภาพความคิด ลายมืออ่านได-้ฝึกเพิ่มจะสวยได้ 

5 40 ด.ช.ชัยชนะ ภิญโญวงศ ์
 

หนอนน้อยจอม
เขมือบ (210) 

สรุปเรื่องได้ดีสําหรบั ป.5 / การใช้คาํอาจยังไม่
ถูกต้อง หนอน - คน/การเวน้วรรค ลายมืออ่านได-้ฝึกเพิ่มจะสวยได้ 

5 41 ด.ญ.นิราภร กุมขุนทด 
 แม่ไก่ไปเดินเลน่  

สรุปเรื่องได้แต่ขาดรายละเอียดสําหรับ ป. 5/
ตัวอักษรไม่ชัดเจน ตัว ด เขียนเหมือน ก ลายมืออ่านได-้ฝึกเพิ่มจะสวยได้ 

6 42 ด.ญ.กัลยาณี ถาวรสาล ี  เสือน้อยกตัญญู สรุปเรื่องได้บา้งแต่เขียนยังไม่จบ/การเวน้วรรค ลายมืออ่านได-้ฝึกเพิ่มจะสวยได้ 
6 43 ด.ญ.น้าํทิพย ์ ทองย่น  ราชสีห์กับหน ู(86) สรุปเรื่องได้บา้งแต่เขียนยังไม่จบ/การเวน้วรรค ลายมืออ่านได-้ฝึกเพิ่มจะสวยได้ 
6 44 ด.ญ.อันวา  สงัเทพ  เด็กชายแตงโม สรุปเรื่องได้ดีสําหรบั ป.6 ลายมืออ่านได-้ฝึกเพิ่มจะสวยได้ 

6 45 ด.ช.ทรงคุณ ถาวรสาล ี
 ปราบช้างตกมนั 

สรุปเรื่องได้ดีสําหรบั ป.6/การสะกดคํายงัไม่ถูกต้อง 
ช้าง เขียนเปน็ ช้าน, ชา ลายมืออ่านได-้ฝึกเพิ่มจะสวยได้ 

6 46 ด.ญ.ปรศินา  คําน้อย  ตัวเลขไทยไก่เขี่ย สรุปเรื่องได้บา้งแต่เขียนยังไม่จบ/การเวน้วรรค ลายมืออ่านได-้ฝึกเพิ่มจะสวยได้ 
6 47 ด.ญ.ภูษิตา  มาทาจนัทึก - - - - 

 



กิจกรรมคร้ังท่ี 2 
ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว 

วันท่ี 26-28 มีนาคม 2557 
 

โครงการพัฒนาศูนยเรียนรูชุมชน สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได
ดําเนินกิจกรรม  ดังนี ้

 
กิจกรรม 

  1. จัดกายภาพหองสมุด  จัดหนังสือขึ้นชั้น ประกอบดวยหนังสือทั่วไป หนังสืออางอิง 
มุมหนังสือเกีย่วกับประชาคมอาเซียน (ASEAN) และ มมุหนังสือของในหลวง 

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบคน โดย 
สอนการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ ของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดวย
ระบบการสืบคนดวย OPAC ประกอบดวยทรัพยากรสารสนเทศ ที่เปนปริญญานิพนธ/สารนิพนธ 
หนังสือ บทความวารสาร รวมทั้งการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศที่หองสมุดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 

3. กิจกรรมสงเสริมการอานในโรงเรียนบานใหมศรีจําปาทอง ไดแก กิจกรรม 
พจนานกุรมอิเล็กทรอนิกส การพับกระดาษ เกม กิจกรรมความรูเกี่ยวกบัอาเซียน การเลานิทาน และการ
แนะนําหนังสือ เปนตน 
 
  

ผูเขารวม 
1. ครู จํานวน 49 คน 
2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จาํนวน 56 คน 
 



ผลการประเมนิการอบรมเชงิปฏิบัติการ เรื่องการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้น 
ในโครงการพฒันาศูนยเ์รียนรู้ชุมชน ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 

อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
วันที่ 27-28 มีนาคม 2557 

 
โดยมีกิจกรรมดังนี ้

1. กิจกรรมการสบืค้นทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ หนังสือ ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ และ 
บทความวารสาร รวมทั้งการดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม ให้กับครแูละนักเรยีน 

2. กิจกรรมส่งเสรมิการอ่านให้กับครูและนักเรยีน โดยเน้นให้ครูและนักเรียน  
สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ และสามารถเข้าถึงตัวเล่มได้ โดยให้หาหนังสือที่ช้ันที่จัดเรียงไว้ตาม
หมวดหมู่ และนําหนังสือมา อ่านจับใจความ และแนะนําให้กับผู้เข้าร่วมอบรมด้วยกัน รวมทั้งการทํา
หนังสือเล่มเลก็ การพับกระดาษ และการใช้เชือกประกอบการเล่านิทาน 

 
ตอนที่  1   ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าอบรม  

ผู้เข้าอบรมทั้งหมด  120 คน ได้รับแบบสอบถามคืน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50 
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นครูในอําเภอวัฒนานคร จํานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67 และนักเรียน 
จํานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33 
 
ตอนที่  2   ความคิดเห็นต่อการอบรม  

ความคิดเห็นครูและนักเรียนที่มีต่อการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สืบค้น ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความคิดต่อการอบรมฯ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x =4.45) คดิเป็นร้อยละ 88.93 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า วิทยากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเนื้อหา ( x =4.59) คิดเป็นร้อยละ 91.81 
รองลงมา คือ ความรู้ที่ได้รับสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ ( x =4.58) คิดเป็นร้อยละ 91.62 และ ความพึง
พอใจที่มีต่อการจัดอบรมโดยรวม (x =4.57) คิดเป็นร้อยละ 91.43 ตามลาํดับ ดังแสดงในตาราง 

 

ระดับความคิดเห็น   รายการประเมิน 
x  S.D. ร้อยละ แปลผล 

1. หัวข้อการอบรมสอดคล้องกับความสนใจ 4.48 0.61 89.52 มาก 
2. ระยะเวลาการจัดอบรมมีความเหมาะสม 3.95 0.87 79.05 มาก 
3. วิทยากรถ่ายทอดความรู้ได้ชัดเจนเข้าใจง่าย 4.52 0.50 90.50 มากที่สุด 
4. วิทยากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเนื้อหา 4.59 0.53 91.81 มากที่สุด 
5. ความรู้ที่ได้รับสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 4.58 0.51 91.62 มากที่สุด 
6. ความพึงพอใจที่มีต่อการจดัอบรมโดยรวม 4.57 0.52 91.43 มากที่สุด 

รวม 4.45 0.14 88.93 มาก 
 
 



ข้อเสนอแนะ 
1. เป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อการศึกษามาก ๆ  สามารถนาํความรู้ที่ได้จากการเข้าอบรมไปใช้ในการ 

ค้นหาข้อมูลทีต้่องการ ไม่ต้องเดินทางไปค้นคว้าด้วยตนเอง และเป็นกิจกรรมที่ดีที่ได้รับความรู้มาก ๆ จํานวน 4 คน 
2. วิทยากรมีความรู้ความสามารถอธิบายได้เข้าใจ สนุกดี  วิทยากรน่ารัก จํานวน  3 คน 
3. เป็นกิจกรรมทีน่่าสนใจทําให้ได้พัฒนางานด้านต่าง ๆ ได้ทันต่อยุค IT ได้ดีมาก เสนอขอให้จัดกิจกรรม 

นี้ ต่อเนื่องไป  จํานวน  3 คน 
4. การจัดอบรมครั้งต่อไป ควรเซทเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ครบทุกเครื่องก่อนการอบรมด้วย เพื่อความ 

รวดเร็วในการอบรม จํานวน  3 คน 
5. ระยะเวลาในการอบรมการสืบค้นโดยใช้คอมพิวเตอร์สั้นเกินไป ควรจะปรับเวลาให้มากขึ้นกว่าเดิม 

 จํานวน  3 คน 
6. ควรให้ผู้เข้าอบรมพักรับประทานอาหารว่าง และรับประทานอาหารกลางวันให้ตรงเวลา จํานวน  2 คน 



กิจกรรมคร้ังท่ี 3 
การติดตามผล โครงการพฒันาศูนยเรียนรูชุมชน  

ณ โรงเรียนบานใหมศรีจําปาทอง และ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 
 อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว 

วันท่ี 12 มิถุนายน 2557 
 
โครงการพัฒนาศูนยเรียนรูชุมชน สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดดําเนิน

กิจกรรม ดังนี้ 
1. กิจกรรมการตดิตามผล โรงเรียนบานใหมศรีจําปาทอง  
2. กิจกรรมติดตามผล หองสมุดวิทยาลัยโพธิวชิชาลัย 

 
กิจกรรมการติดตามผล    โรงเรียนบานใหมศรีจําปาทอง  
การทํา focus group กลุมครู   ครู 2 คน  ผูบริหาร  1  คน 

โรงเรียนมีครู 7 คน รวมผูบริหาร มีช้ันเรียน 9 ช้ันเรียน (รวมนักเรยีนอนุบาล 2 ช้ันเรียน) นักเรยีน 
อนุบาล 28 คน นักเรียนชั้นประถมปที่ 1-6 จํานวน 46 คน รวม 74 คน เนื่องจากเปนโรงเรียนขนาดเล็ก ครูมี
นอยการทํากจิกรรมในหองสมุดไมเต็มที่  โดยเนนการเรยีนการสอนเปนหลัก ทําใหเกิดความไมตอเนื่องใน
การสงเสริมการอานใหเด็กๆ เนื่องจากมกีารประชุม, การประเมินของโรงเรียน โดยมีการวางแผนการจัด
กิจกรรมตางๆ ยืดหยุนตามความเหมาะสมอาจจะทําไดไมครบถวนตามที่วางแผนไว  และในชวงปการศึกษา 
2556 คณะทํางานจากมศว เขามาทํากิจกรรมในโรงเรียนมากขึ้น จึงทําใหกิจกรรมหองสมุดทําไดไมมากนัก   
สวนใหญนักเรียนจะเขามาอานหนังสือในหองสมุดเองในเวลาวาง 
กิจกรรมในหองสมุด 

- หองสมุดบานใหมศรีจําปาทองเปดใหบริการทุกวันตั้งแต 7.00-16.30 น.  เพื่อใหเด็กๆไดเขามาอาน 
หนังสือ นอกจากนีห้องสมุดยังเปนหองทาํกิจกรรมตางๆ เชน เลานิทาน, กิจกรรมรักการอานโดยเนนให
นักเรียนอานจบัใจความสําคญั, การแขงขันเปดพจนานุกรม, การทําการดอวยพร พับกระดาษ ทําสมุดเลมเล็ก  
พื้นที่หองสมุด 

- พื้นที่คอนขางคับแคบ ที่นั่งไมพอ แตทางโรงเรียนไดจัดทําหองสมุดเคลื่อนที่ โดยนําตะกราหนังสือ 
หมุนเวียนออกไปบริการ บริเวณทีน่ั่งใตตนไม เพื่อแกปญหา และในอนาคตอาจจะขยายพืน้ที่ออกไปบริเวณ
ดานหนาของหองสมุด  และแกปญหาแสงสวางในหองสมุดไมพอ   ในโอกาสอันใกลนี้ทาง 

- โรงเรียนจะปรบัพื้นที่โดยการรื้อปายนิทรรศการที่ติดผนังถาวร  เพื่อจะไดยายชัน้ที่อยูริมหนาตางไป 
- ไวชิดผนังแทน เพื่อใหแสงสวางจากหนาตางที่จะทําใหภายในหองสมุดสวางขึ้น  แตตองคอยทํา 

พรอมกับหองพยาบาล  เนื่องจากตองทาสพีรอมกันเพื่อประหยดังบประมาณ 
 



หนังสือในหองสมุด 
 การที่โครงการฯ จัดหาหนังสือมาใหโรงเรียนจํานวน 500 กวาเลม ทําใหนักเรยีนเกิดความสนใจใน
การอานมากขึน้ เนื่องจากทางโรงเรียนไมมงีบประมาณในการจัดซื้อหนังสือ เพราะตัง้แตปการศึกษา 2553 
ที่สํานักหอสมดุกลางมาจัดหองสมุดและจดัหาหนังสือมาให ทางโรงเรยีนมีหนังสือเพิ่มขึ้นบางแตไมมากนกั  
ทําใหไมมหีนงัสือใหมมาใหนักเรียนอาน  โดยเฉพาะหนงัสือสําหรับเด็ก เพราะมีราคาแพง 
เมื่อไดรับหนังสือสําหรับเด็กมานักเรียนจึงสนใจอานมาก  นักเรียนชอบนิทานอาเซียน  เกมทายปญหาจาก
บัตรภาพ  จิ๊กซอวอาเซียน ที่นักเรียนชอบมากเพราะเปนคํากลอน มีภาพประกอบ ไดอานคําทาย 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

- วิชาคณิตศาสตรคอนขางดีเพราะมีครูที่เชีย่วชาญดานการสอนคณิตศาสตรโดยตรง 
- ผลคะแนน O-NET คอนขางดี  สูงกวาเกณฑของสวนกลางเกือบทุกวิชา 
- นักเรียนสามารถอานออกเขียนไดเพราะไดรับการปูพื้นฐานมาดี ยกเวนนักเรยีนทีย่ายมาจากที่อ่ืน 

สวนใหญยังอานไมออก เขยีนหนังสือไมคลอง 
 

การติดตามและประเมินผล  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนกัเรียนโรงเรยีนบานใหมศรีจําปาทอง 

 การติดตามและประเมินตามตัวชี้วัดที ่3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เพิ่มข้ึน 
ทางโครงการไดติดตามผลจากทางโรงเรียนพบวาผลสัมฤทธิท์างการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ของนักเรียน

เพิ่มข้ึนจากภาคเรียนที ่1  
 

ตาราง 1 คาคะแนนเฉลีย่ของผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาภาษาไทยและการเปรียบเทยีบ 

 คะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที ่1 และภาคเรียนที ่2 ของนกัเรียน 
 

คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย 

N X  S.D ∑D
  

(∑D)2 ∑D2      t 

ภาคเรียนที่  1  46 36.39 3.77     
    -214 45796 1636 -8.36** 
ภาคเรียนที่  2 46 41.04 3.48     

 

** มีระดับนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0 .01    (df 45 = 2.704) 

จากตาราง 1   พบวาคะแนนเฉลี่ยของผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยภาคเรียนที ่2 ของนักเรียน

โรงเรียนบานใหมศรีจําปาทอง สูงขึน้จากภาคเรียนที ่1 เปนไปตามตัวชี้วัดที ่3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนเพิ่มข้ึน เมื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที ่1 และภาคเรียน

ที่ 2 ของนักเรยีนโรงเรียนบานใหมศรีจําปาทอง เพิ่มข้ึนจากภาคเรียนที ่1 อยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ 0.01 

หลังจากโครงการฯไดจัดกิจกรรมสงเสริมการอานและมอบหนงัสือใหหองสมุดโรงเรยีน 
 



ตาราง 2 คาคะแนนเฉลีย่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระ และการเปรียบเทยีบคะแนนผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรียนทุกกลุมสาระของนักเรียนโรงเรียนบานใหมศรีจําปาทองภาคเรียนที ่1 และภาคเรียนที่ 

2 ปการศึกษา 2556 
 

คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ทุกกลุมสาระ N X  S.D ∑D (∑D)2 ∑D2 t 

ภาคเรียนที่  1  46 292.85 23.50     
    -1517 2301289 67353 -11.40** 

ภาคเรียนที่  2 46 325.83 21.29     
 

** มีระดับนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 (df 45 = 2.704) 
จากตาราง 2 พบวาคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระของนักเรียนโรงเรียนบาน

ใหมศรีจําปาทองภาคเรียนที ่2 เพิ่มข้ึนจากภาคเรียนที ่1 เปนไปตามตัวชี้วัดที ่3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนเพิ่มข้ึน เมื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนทุกกลุมสาระ ภาคเรียนที ่1 และภาค

เรียนที ่2 ของนักเรียนโรงเรียนบานใหมศรีจําปาทอง เพิม่ข้ึนจากภาคเรียนที ่1  อยางมีนยัสําคัญทางสถิติ 
หลังจากโครงการฯไดจัดกิจกรรมสงเสริมการอานและมอบหนงัสือใหหองสมุดโรงเรยีน  

 

ส่ิงที่อยากไดเพิ่มเติม 
 อยากไดหนังสือสําหรับเด็กใหมๆ เพิ่มเติม และไดรับสม่าํเสมอ เพราะนักเรียนชอบอานหนังสือ 
 และนักเรียนมกีารยืมหนังสือกลับไปอานที่บานดวย 
การทํา focus group กลุมนักเรียน   นักเรียนชั้นประถมปที่  4-6  รวม  7 คน 
การใชหองสมดุ 
  หองสมุดเปดทุกวัน  แตสวนใหญจะไดมาอานหนังสือตอนพักกลางและตอนเลิกเรียนแลว 
เพราะตอนเชาตองทําความสะอาดหองเรยีน โรงเรียนและมีภารกจิตางๆ ที่ตองทํา หองสมุดเปดตลอดเวลา  
แมครูจะหองสมุดจะไมมเีวลามาดูแล นักเรียนก็สามารถเขามา อานหนงัสือในหองสมุดเองได  นอกจากใน
หองสมุดแลวมีตะกราหนังสือวางไวใหอาน บริเวณที่นัง่ใตตนไม นักเรียนจะยืมหนงัสือกลับบานได 
นักเรียนชายคนหนึ่งเลาวายมืหนังสือเกีย่วกับการเกษตร กลับไปใหแมอานที่บาน  ตอนแรกๆ ตองอานใหแม
ฟง แตตอนหลังแมพยายามอานเอง นักเรยีนสวนใหญจะอานหนังสือที่อานสนุก เชน นิทานอาเซยีน นิทาน
ภาพ ชอบอานเรื่องที่ สนุก ภาพสวยงาม  ถายืมหนังสือกลับบานสวนใหญจะนํากลับมาคืนภาย  1-2 วัน เพื่อ
จะ ไดอานเลมใหมตอไป 
หนังสือที่โครงการมอบให 
  นักเรียนชอบมากเพราะมีเร่ืองใหม ภาพสวย เร่ืองสนุก  ใหความรูใหมๆ  ทําใหอยากอาน 



หนังสือที่ชอบเชน  นิทานอาเซียน  เกมทายปญหาจากบัตรภาพ  จิ๊กซอวอาเซียน เปนตน 
เกี่ยวกับหองสมุด 
  นักเรียน ป.4-5 บอกวาคับแคบไป แตนกัเรยีน ป.6 บอกวาดีแลว ถาในหองไมพอนั่งออกไป
นั่งอานดานนอกไดเพราะครูไมหวงหนังสือ  
 

กิจกรรมหองสมุด 
  มีเลานิทาน  อานหนังสือ  ระบายสี  แลวแตครูจะแจงใหทราบวาใหทําอะไร 
ส่ิงที่นักเรียนอยากใหมีเพิ่มเตมิ  

- ชอบหนังสือนทิานภาพสวยๆ ใหม ๆ  หนงัสือประกอบการเลนเกมส  และพื้นทีห่องสมุดกวางกวานี้ 
ขอสังเกตของคณะทํางาน 

พบวาหนังสือที่ทางโครงการมอบใหโรงเรียนมีการใชคอนขางมาก แตการจัดเก็บยงัไมเปน 
ระบบ อาจเปนเพราะครูบรรณารักษตองสอนประจําชัน้ประถมปที่ 1 ซ่ึงตองเอาใจใสตอนักเรียน
คอนขางมาก และนักเรียนทีช่วยงานก็มีงานอื่นๆประจํา จากการทํา focus group กับกลุมครู  นักเรียน  พบวา  
นักเรียนมีอิสระในการอาน  การอนุญาตใหนักเรยีนยืมหนังสือกลับบานทําใหนักเรยีนสามารถใชเวลาวางใน
การอานไดมากขึ้น  นอกจากนั้นการที่นักเรียน ยืมหนังสอืไปใหคนในครอบครัวอาน เชน แม  มีการอานให
แมฟง  และแมพยายามอานหนังสือเอง เพื่อจะไดอานเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรอันเปนเรือ่งของอาชีพของคน
ในพื้นทีน่ับเปนเรื่องที่ดีมาก  เพราะเปนการทําใหคนในพื้นที่นําความรูจากการอานไปสรางคุณภาพชีวิตใหดี
ขึ้น   ตัวนกัเรียนมีนิสัยรักการอานเริ่มจากเรื่องที่อานสนุก นําไปสูการแสวงหาความรูอ่ืนๆ เพิ่มขึ้น จากการ
นําคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมาแสดงผลพบวาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียน 
ที่ 2 ของนักเรยีนเพิ่มขึน้จากภาคเรียนที่ 1 อยางมีนัยสําคญัทางสถิติ 
 

กิจกรรมติดตามผล หองสมุดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 
กิจกรรม 

- จัดกายภาพหองสมุด จัดหนงัสือขึ้นชั้น ประกอบดวยหนงัสือทั่วไป หนังสืออางอิง มุม 
หนังสือเกีย่วกบัประชาคมอาเซียน (ASEAN) และ มุมหนังสือของในหลวง เพิ่มเติม 

- ใหขอมูลเกีย่วกับการดําเนนิโครงการพัฒนาศูนยเรียนรูชุมชนใหกับผูดูแลรับผิดชอบหองสมุด 
รวมทั้งใหความรูเกี่ยวการจัดการ การนําหนังสือขึ้นชั้นโดยจดัเรียงตามหมวดหมูระบบรัฐสภาอเมริกัน 
รวมทั้งการดแูลเร่ืองการทําความสะอาดชัน้หนังสือ   

- นับสถิติการการยืมหนังสือ ในการยืมหนังสือในหองสมุดวิทยาโพธิวิชชาลัย ผูยมืตองกรอก
รายละเอียด ช่ือผูยืม ช่ือผูแตง หนังสือเร่ือง และหมายเลขบารโคดของหนังสือลงในสมุดบันทึกการยืม จาก
เปดใหบริการตั้งป มิถุนายน 2556-มิถุนายน 2557 มีจํานวนการยืม 430 เลม 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม    
  -ควรมีเจาหนาที่ดูแลหองสมุด และพรอมใหบริการอาจารย นิสิต ครู นักเรียน และชุมชนใกลเคียง 



ประมวลภาพกิจกรรมคร้ังท่ี 1 (การอบรมเชิงปฏิบตัิการครูสําหรับและนักเรียน) 
                                        กิจกรรมสงเสริมการอาน 

   โครงการพฒันาศูนยเรียนรูชุมชน 
ณ โรงเรียนบานใหมศรีจําปาทอง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว 

วันท่ี 13-14 มกราคม 2557 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

  

 

 

  

 

   



ประมวลภาพกิจกรรมคร้ังท่ี 2 (การอบรมเชิงปฏิบตัิการครูสําหรับและนักเรียน) 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบคน 

โครงการพฒันาศูนยเรียนรูชุมขน 
ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว 

วันท่ี 26-28 มีนาคม 2557 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประมวลภาพกิจกรรมคร้ังที่ 3 (การติดตามผล) 

โครงการพฒันาศูนยเรียนรูชุมชน  

ณ โรงเรียนบานใหมศรีจําปาทอง และ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 

 อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว 

วันท่ี 12 มิถุนายน 2557 
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