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ที่มาและนโยบายในการสนับสนุนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
หอสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 

 
 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เป็นโครงการที่จัดขึ้นอย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทุกปี 
เน่ืองจากหอสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เล็งเห็นถึงความสําคัญและถือเป็นภารกิจหลักอย่าง
หน่ึงในการบริการวิชาการแก่ชุมชน เพ่ือตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีพันธ
กิจต่อสังคมในการจัดการศึกษาและให้บริการทางโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เป็นโครงการที่
ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ส่งเสริมการวิจัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจน
สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชนโดยรอบ จากผลการดําเนินงานที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจมาก เน่ืองจากมี
บุคคลภายนอกให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมที่หอสมุด มศว องครักษ์จัดขึ้นเป็นอย่างดี เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และความร่วมมือซึ่งกันละกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
ต่อไปในอนาคต 
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โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่ดําเนินการปี พ.ศ. 2551 
 

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  : Information 
Sources for Social การใช้แหล่งสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า เข้าถึงทรัพย์สินทางปัญญา 

 

รูปแบบของกิจกรรม 
รูปแบบของกิจกรรมเป็นการถ่ายทอดความรู้โดยการอบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน

และกัน และมกีารฝึกปฏิบัติในหัวข้อ  
• ความต้องการบริการที่พึงประสงค์ของผู้รับบริการกับความสามารถในการบริการ 

(นําเสนอผลการสํารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ) 
• ความต้องการข้อมูลจากการปฐมนิเทศเมื่อแรกเข้าสําหรบัผู้รับบริการ ประเภทผู้ใช้

ภายนอก/Reference desk online 
• ถ่ายเอกสารอย่างไรไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิ/การคัดลอกเพ่ือเขียนผลงานอย่างไม่ละเมิด 
• กลยุทธ์การหาข้อมูลเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด (ใช้ Search engine 

อย่างไรให้ได้ผล) 
• การคัดเลือกและประเมินทรพัยากรสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต  

 
สรุปผลการดําเนนิงาน 
 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย บุคคลภายนอกและบุคลากรสังกัดหอสมุด มศว องครักษ์ 
จํานวน 50 คน  

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ รวมท้ังสิ้น 5,750 บาท 
ผลการประเมนิระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ในทุกหัวข้อ อยู่ในระดับ มาก 
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โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ปี พ.ศ. 2552 
 

ในปีงบประมาณ 2552 หอสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ได้จัดทําโครงการ
บริการวิชาการแก่ชุมชน 4 โครงการย่อย คือ 
1. โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน การเสวนาเร่ือง : หนังสือดีหรือคนอ่านดี 
รูปแบบของกิจกรรม 

รูปแบบของกิจกรรมเป็นการจัดเสวนาเผยแพร่ความรู้ และอภิปราย หนังสือดีหรือคนอ่านดี 
และหลักเกณฑ์ในการคัดเลอืกสารสนเทศที่มีคุณภาพ ในหัวข้อต่อไปน้ี  

 ประเภทของสารสนเทศ 
 รูปแบบของสารสนเทศ 
 เกณฑ์ทั่วไปในการคัดเลอืกสารสนเทศ 
 เกณฑ์ในการคัดเลือกสารสนเทศสําหรับห้องสมุดมหาวิทยาลัย 
 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกฐานข้อมูล 
 เครื่องมือที่ช่วยการคัดเลือกสารสนเทศ 
การคัดเลือกเพ่ือจําหน่ายออก 
 ความสําคัญของนโยบายในการพัฒนาทรัพยากร 
 นโยบายในการพัฒนาทรัพยากร 
 การส่งเสริมการอ่าน 

สรุปและประเมินผลการดําเนินโครงการ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย บุคคลภายนอกและบุคลากรสังกัดหอสมุด มศว องครักษ์ 

จํานวน 43 คน 
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ รวมท้ังสิ้น 2,875  บาท 
ผลการประเมนิระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ในทุกหัวข้อ อยู่ในระดับ มาก 

2. โครงการกิจกรรมส่งเสริมมุมคุณธรรม 
รูปแบบของกิจกรรม 

กิจกรรมท่ีจัดขึ้นเป็นกิจกรรมที่อยู่ในรูปแบบที่ง่ายต่อการเข้าถึงและมีเน้ือหาที่เข้าใจง่าย ไม่
ซับซ้อน ได้แก่  

1. กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นการจัดพ้ืนที่ของมุมคณุธรรมเพ่ือให้มีความดึงดูดใจให้
ผู้เข้าใช้บริการมีความสนใจมากข้ึน  

2. กิจกรรมสาระความรู้บนที่คัน่หนังสือซึ่งจะคัดเลือกสาระความรู้ที่น่าสนใจจากหนังสือ
และสื่อของมุมคุณธรรมที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

3. กิจกรรม Book Review แนะนําหนังสือที่น่าสนใจของมมุคุณธรรม เป็นกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมให้เกิดนิสัยรักการอ่าน เป็นการนําเสนอรูปแบบการจัดมุมความรู้ในบ้าน 

4. กิจกรรมการจดันิทรรศการ เพ่ือนําเสนอเน้ือหาที่เก่ียวกับหนังสือมุมคุณธรรม 
5. กิจกรรมเช่ือมโยงหนังสือให้อ่านในรูปฉบับเต็มเพ่ือเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงข้อมูล 
6. กิจกรรมส่งเสริมแหล่งสืบค้นที่เก่ียวข้อง Web link เพ่ือนําเสนอข้อมูล และเช่ือมโยงไป

ยังแหล่งข้อมูลในด้านการพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรม 
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7. กิจกรรมเสวนานักเขียน โดยการจัดอบรมเสวนา ในหัวข้อ “ส่งเสริมการอ่านเพ่ือสร้าง
เสริมคุณธรรม”  

สรุปและประเมินผลการดําเนินโครงการ 
ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมตรงกับวันทําการของราชการ ทําให้กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ

ให้เข้าร่วม ซึ่งเป็นอาจารย์จากพ้ืนที่โดยรอบ ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบถ้วนตามที่แจ้งไว้ 
เน่ืองจากติดราชการ แต่หากจะจัดในวันหยุด ก็จะไม่สามารถเชิญวิทยากรมาบรรยายได้ เน่ืองจากติด
ภารกิจส่วนตัว 
3.โครงการบรกิารวิชาการเพื่อชุมชน : วิทยุชุมชน 
รูปแบบของกิจกรรม 

1. ติดต่อสถานีวิทยุท้องถิ่นตําบลคลองใหญ่ F.M 94.25 MHz  
2. ติดต่อสถานีวิทยุ เพ่ือขอช่วงเวลาการออกอากาศ และได้ช่วงเวลาการออกอากาศ         

ทุกวันพฤหัสบดี  เวลา 19.30 น.  
3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิทยุชุมชน ให้นิสิต บุคลากร อาจารย์ และประชาชนโดยรอบ

มหาวิทยาลัยทราบ 
4. รวบรวมบทความเพ่ือเขียนบทวิทยุ จํานวน 39 ตอน  
5. บันทึกเสียงรายการวิทยุ 
6. บันทึกลงแผ่นซีดี นําส่งสถานีวิทยุเพ่ือออกอากาศ 

สรุปและประเมินผลการดําเนินโครงการ 
 มีการคัดสรรเน้ือหาบทความทางวิชาการที่ทันต่อเหตุการณ์และมีประโยชน์ต่อประชาชน
โดยรอบมหาวิทยาลัย รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการให้บริการ ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆที่
ของหอสมุด 
4. โครงการปรับปรุงส่วนบริการเพื่อชุมชนนักวิจัย 
รูปแบบของกิจกรรม 

1. กิจกรรมปรับปรุงพ้ืนที่ตกแต่งภายในของส่วนบริการชุมชนนักวิจัย ด้วยวัสดุธรรมชาติ 
และวัสดุเหลือใช้ 

2. กิจกรรมจัดทําเอกสารเผยแพร่แผ่นพับ จัดทาํเอกสารเพ่ือเผยแพร่สาระความรู้ที่น่าสนใจ 
เพ่ือให้เกิดความรู้ การค้นคว้า 

3. กิจกรรมจัดนิทรรศการสาระความรู้ โดยจัดนิทรรศการหมุนเวียน นําเสนอเน้ือหาที่เป็น
ประโยชน์ที่มีสาระสําคัญต่อ การปฏิบัติและวิถีชีวิตภายในท้องถิ่นชุมชน 

4. กิจกรรมคลินิกช่วยค้น (Searching clinic service) เพ่ือให้ความช่วยเหลือและให้
คําแนะนําในการสืบค้นสําหรบัผู้ใช้บริการแบบเผชิญหน้า (face to face) เฉพาะตัว 

5. กิจกรรมเช่ือมต่อการค้นคว้ากับอินเทอร์เน็ตฐานข้อมูล (Reference Database) และ
แหล่งข้อมูลอ่ืนๆบนโลกอินเทอร์เน็ต 

สรุปและประเมินผลการดําเนินโครงการ 
จากแบบสํารวจความคิดเห็นที่มีต่อการจัดพ้ืนที่ส่วนบริการเพ่ือชุมชนนักวิจัย (ช้ัน 1) จํานวน 

64 ฉบับ พบว่า ห้องสมุดมีบรรยากาศเชิญชวนให้เข้าใช้บริการ และห้องสมุดดูเป็นสถานที่ที่น่าสนใจ 
ควรแก่การเข้าใช้บริการ บริเวณทางเข้าของห้องสมุดพบว่า ดูน่าสนใจและสะอาดเรียบร้อยดี มีความ
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เป็นระเบียบเรียบร้อย มีการวางแผนการจัดการพ้ืนที่เป็นอย่างดี เพ่ือให้การจัดเรียงเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ 
ภายในห้องสมุดดูไม่รกรุงรัง มุมจัดนิทรรศการในบริเวณต่างๆ ดูเรียบร้อยและเป็นระเบียบ 

 
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ปี พ.ศ. 2553 

โครงการบรรยายทางวิชาการแก่ชุมชนเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้ เรื่อง จากนักเขียนสู่คณุครู
ผู้เป็นรากแก้วของการอ่าน (Train To The Trainer) ปี พ.ศ. 2553 
กิจกรรมที่ดําเนินการ 

1. จัดทํากิจกรรม “อ่านได้อ่านดี จากพ่ีสู่น้อง”  
2.  หนังสือดีมีคุณค่าจากนักเขียนสู่ผู้อ่าน 
3. กิจกรรม “Book Talk เรื่อง ลิขิตชีวิต”  

สรุปและประเมินผลการดําเนินโครงการ 
จากการวิเคราะห์แบบประเมินจะเห็นว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

(ระดับคะแนน 3.92) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในสภาพทั่วไป ซึ่ง
ประกอบด้วยสภาพและบรรยากาศโดยรวมของห้อง สื่อและอุปกรณ์ที่วิทยากรใช้ ตลอดจนอาหารว่าง อาหาร
กลางวันและเครื่องด่ืม อยู่ในระดับมาก (ระดับคะแนน 4.12) รองลงมาเป็นประโยชน์ที่ได้รับจากการบรรยายเรื่อง  
หนังสือดีมีคุณค่า จากนักเขียนสู่ผู้อ่าน โดย คุณเพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ บรรณาธิการ สํานักพิมพ์ ณ เพชร (ระดับ
คะแนน 3.93) กิจกรรม Book Talk เรื่อง “ลิขิตชีวิต” โดย นางสาวพรพิมล  แสนเสน่ห์ (ระดับคะแนน 3.81) และ
วีดิทัศน์ กิจกรรม “อ่านได้อ่านดีจากพ่ีสู่น้อง” (ระดับคะแนน 3.81) ตามลาํดับ 
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รายงานผลการดําเนินงานของโครงการส่งเสริมการอ่านแบบยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9

ที่มาและนโยบายในการสนับสนุนโครงการส่งเสริมการอ่านแบบยั่งยนื 
หอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 

 
เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า การอ่าน มีความสําคัญต่อการเรียนรู้ของมนุษย์ ทุกเพศทุกวัย 

เพราะถ้าอ่านได้ ก็จะสามารถเรียนรู้ทุกสิ่งทกุอย่างที่ต้องการได้  การอ่านหนังสือเพ่ือพัฒนาตนเอง 
และเพ่ือการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การอ่านเป็นสิ่งจําเป็นมากในการพัฒนาคนและพัฒนาสังคม 
ปัจจุบันน้ีการอ่านหนังสือของคนไทยเป็นกิจกรรมที่ไมแ่พร่หลายแม้ในหมู่ผู้รู้หนังสือแลว้ก็ตาม การ
อ่านที่ดีและมสีาระย่ิงน้อยลงไปทุกที สาเหตุมีหลายประการนับต้ังแต่การขาดแคลนหนังสือที่ดีและ
ตรงกับความสนใจของผู้อ่าน การขาดแคลนแหล่งหนังสือซึง่จะซื้อหรือยืมอ่านได้ไปจนถึงการดึงความ
สนใจและการแย่งเวลาของสื่ออ่ืน ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง อินเตอร์เน็ต ฯลฯ รวมทั้งขาด
การชักจูงและการกระตุ้นให้เห็นความสําคัญของการอ่าน  ตลอดจนมีนิสัยรักการอ่านทั้งในและนอก
สถานศึกษา รวมท้ังขาดการชักจูง การกระตุ้นให้เห็นความสําคัญของการอ่านตลอดจนมีนิสัยรักการ
อ่านทั้งในและนอกสถานศึกษา  ดังน้ันถ้าจะให้การอ่านหนังสือเกิดเป็นนิสัย  จําเป็นต้องมีการปลูกฝัง
และชักชวนให้เกิดความสนใจ   

หอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ตระหนักถึงสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น
เป็นอย่างดี จึงได้จัดโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง อันจะเป็นแนวทางในการ
ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและให้การอ่านนําไปสู่ความใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต เป็นการสร้างสรรค์สังคม
แห่งปัญญา 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนนิสยัรักการอ่านของนิสิต นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของ

มหาวิทยาลัย ครูและนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครนายก 
2.   เพ่ือการส่งเสริมการอ่านที่ย่ังยืน 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. นางสาวพรพิมล แสนเสน่ห ์
2. นางสาวนํ้าเงิน เฉลียวพจน์ 
3. นางสาวจันทิรา จีนะวงค์ 
4. นางหทัยรัตน์ ธีรกุล 
5. นางสาวธนภร พ่ึงพาพงศ์ 
6. นางสาวชนิดา  ประทุมศรีขจร 
7. นางสุจิตรา  รัตนสิน 
8. นางสาวศุภลักษณ์ ผลแก้ว 
9. นางสาวพรชนก ช่ืนประทุม   
10. นางสาวสุพักต์ ศิริบ่อแก 
11. นางสาวยุภาภรณ์  ไชยสงค์ 

 
 



 10

ระยะเวลาดําเนินการ 
อังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 555 เวลา  08.30 – 12.00 น. 

สถานทีดํ่าเนนิการ 
 ห้องโถง ช้ัน 1  อาคารหอสมดุ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ ์
วิทยากร 

1. คุณรงรอง หัสรังค์ 
2. คุณคมสัน นันทจิต 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ผู้เข้าร่วมโครงการจํานวน 100 คน ประกอบด้วย 

1. คณาจารย์ นิสิต และบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2. ครูและนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครนายก  
 

วิธีการดําเนนิงาน 
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ทราบถึงโครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างย่ังยืน 
1. ประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าเว็บไซต์ของหอสมุด http://oklib.swu.ac.th 
2. จัดทําป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ติดตามอาคารต่างๆ โดยรอบมหาวิทยาลัย 
3. สรุปผลการดําเนินการโครงการฯ 
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รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านแบบย่ังยืน  
เสวนาเร่ือง  โลกนักอ่านบ้านนักเขียน 
วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 

ผลการประเมินโครงการ 
ปริมาณผู้เข้ารว่มโครงการและตอบแบบสอบถาม จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ   102  คน 

แบบสอบถามได้รับคืนมา จํานวน   117   ฉบับ เน่ืองจากมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่ได้ลงทะเบียน 
เป็นจํานวน 15 คน  
 จากจํานวนแบบสอบถาม 117 ฉบับ วิเคราะห์แบบสอบถามได้ผลดังน้ี  
จากแบบสอบถามได้กําหนดให้ค่านํ้าหนักคะแนน ของข้อคําถามในแบบสอบถามดังน้ี 
  5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ มากทีส่ดุ 
  4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ มาก 
  3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง 
  2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ น้อย 
  1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สดุ 
เกณฑ์การแปลความหมายของค่าคะแนนเฉล่ีย 
 คะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 4.50-5.00   หมายถึง ระดับความพึงพอใจ มากทีส่ดุ  
 คะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 3.50-4.49   หมายถึง ระดับความพึงพอใจ มาก  
 คะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 2.50-3.49   หมายถึง ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 1.50-2.49   หมายถึง ระดับความพึงพอใจ น้อย 
 คะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 1.00-1.49   หมายถึง ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สดุ 

 
รายการประเมิน ระดับคะแนน

เฉลี่ย 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1.ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเสวนา เร่ือง โลกนักอ่านบ้านนักเขียน   4.26 มาก 
2. เนื้อหา จํานวนชั่วโมงในการบรรยายมีความเหมาะสม 3.95 มาก 
3. วิทยากรบรรยายได้อย่างชัดเจน 4.13 มาก 
4. สื่อและอุปกรณ์ท่ีวิทยากรใช้ได้อย่างเหมาะสม 3.72 มาก 
5. สภาพและบรรยากาศโดยรวมของห้องมีความเหมาะสม 3.88 มาก 
6. อาหารว่าง อาหารกลางวันและเครื่องด่ืม จัดได้เหมาะสม   4.16 มาก 
7. ประโยชน์ท่ีได้รับจาการฝึกอบรมคร้ังนี ้ 4.02 มาก 

รวม 4.01 มาก 
  
 จากการวิเคราะห์แบบประเมินจะเห็นว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมาก (ระดับคะแนน 4.01) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจประโยชน์ที่ได้รับจากการเสวนาเรื่อง โลกนักอ่านบ้านนักเขียนอยู่ในระดับมาก(ระดับคะแนน 
4.26) รองลงมาเป็น อาหารว่าง อาหารกลางวันและเครื่องด่ืม จัดได้เหมาะสม อยู่ในระดับมาก (ระดับ
คะแนน 4.16) วิทยากรบรรยายได้อย่างชัดเจน   อยู่ในระดับมาก (ระดับคะแนน 4.13) ตามลําดับ 
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 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจโดยรวมของทุกด้านอยู่ในระดับมาก (ระดับคะแนน 4.01) คิดเป็น
ร้อยละของความพึงพอใจ 80.2 
 

ปัญหาและขอ้เสนอแนะ 
 

1. ให้ได้ข้อคิดดีๆในชีวิต ทําให้มแีรงผลักดันในการบริหารเวลา 
2. อยากให้จัดกิจกรรมอีก เชิญนักเขียนช่ือดัง หรือนักเขียนที่เป็นเยาวชนมาพูด 
3. ควรมีสื่อประกอบคําบรรยายเพ่ือให้มองเห็นภาพได้ชัดเจน 
4. เวลาในการจัดกิจกรรมเช้าเกินไป ควรในช่วงบ่ายจะดีมาก 
5. พิธีกรพูดควรพูดให้น้อย และถามคําถามวิทยากรให้มาก และไม่ควรพูดเรื่องส่วนตัวมาก

จนเกินไป ควรเปิดโอกาสให้วิทยากรได้พูดมากกว่าน้ี 
6. เครื่องเสียงไม่ค่อยดี ไมค์มีเสยีงรบกวน เวลาคนข้างหน้าซักถามวิทยากร ไม่มีไมค์ให ้ทาํให้

เสียงเบาคนข้างหลังไม่ได้ยิน ทําให้ขาดความน่าสนใจ 
7. สภาพห้องของการเสวนา ยังไม่เหมาะสม น่าจะจัดที่น่ังให้มองเห็นเวทีอย่างทั่วถึงและชัดเจน 

เพ่ือดูสีหน้าท่าทางของผู้บรรยาย  
8. ควรมีอุปกรณ์ประกอบมากกว่าน้ี เช่น หนังสือ, หนัง  
9. ควรสอดแทรกเร่ืองทําให้ตลกขบขัน เพ่ือให้ดูน่าสนใจมากกว่าน้ี อย่าเน้นวิชาการมากไป ฟัง

แล้วเครียดไปด้วย และเน้ือหายังคลุมเครืออยู่มาก  
10. อากาศไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่ 
11. ขอขอบคุณคนทํางานทุกท่านที่หาโอกาสดีๆ ในการส่งเสริมการอ่านให้กับนิสิตและนักเรียน 

ขอเป็นกําลังใจให ้
12. ถ้ามีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเสวนาด้วย จะทําให้น่าสนใจมาขึ้น เช่น ม ีpower point 

ประกอบ 
13. แนะนําหนังสือให้หลากหลายประเภท ให้มากกว่าน้ี 
14. ควรมีกิจกรรมสนุกๆ ใหผู้้ฟัง ได้มีส่วนร่วม 

 
หัวข้อท่ีต้องการให้จัดในครั้งต่อไป 

1. จัดเก่ียวกับด้านศิลปะ, จินตนาการ 
2. หนังสือที่ได้รางวัลต่างๆ 
3. เก่ียวกับภาพยนตร์, การสร้าง, การแสดง, การเขียนบท 
4. เก่ียวกับหนังสือ, การอ่าน, บุคคลที่ประสบความสําเร็จ 
5. พบนักเขียนหรือกวีที่อยู่ในความทรงจํา 
6. น่าจะเป็นเก่ียวกับธรรมะ คติ คุณธรรม 
7. อยากให้ พ่ีน้ิวกลมมา 
8. แนะนําหนังสือที่ให้ข้อคิดชีวิต แรงบันดาลใจ ให้มากกว่าน้ี 
9. อยากได้การเสวนาเรื่องเก่ียวกับ ประสบการณ์หนังสือมาใช้ในชีวิตประจําวัน ประสบการณ์

แก้ปัญหาโดยหนังสือ 
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ภาคผนวก 
 

1. โครงการส่งเสริมการอ่านแบบย่ังยืน : โลกนักอ่านบ้านนักเขียน 
2. บันทึกข้อความ ขออนุมัติโครงการส่งเสริมการอ่านแบบย่ังยืน 
3. จดหมายขอเชิญมาเป็นวิทยากร 
4. จดหมายขออนุญาตให้ครู และนักเรียนเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมการอ่านแบบย่ังยืน 
5. บันทึกข้อความเบิกค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการอ่านแบบย่ังยืน  
6. รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอ่านแบบย่ังยืน เสวนาเรื่องโลกนักอ่านบ้านนักเขียน           
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โครงการส่งเสริมการอ่านแบบย่ังยืน : โลกนักอ่านบ้านนักเขียน 
--------------------------------- 

หลักการและเหตุผล 
เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า การอ่าน มีความสําคัญต่อการเรียนรู้ของมนุษย์ ทุกเพศทุกวัย 

เพราะถ้าอ่านได้ ก็จะสามารถเรียนรู้ทุกสิ่งทกุอย่างที่ต้องการได้  การอ่านหนังสือเพ่ือพัฒนาตนเอง 
และเพ่ือการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การอ่านเป็นสิ่งจําเป็นมากในการพัฒนาคนและพัฒนาสังคม 
ปัจจุบันน้ีการอ่านหนังสือของคนไทยเป็นกิจกรรมที่ไมแ่พร่หลายแม้ในหมู่ผู้รู้หนังสือแลว้ก็ตาม การ
อ่านที่ดีและมสีาระย่ิงน้อยลงไปทุกที สาเหตุมีหลายประการนับต้ังแต่การขาดแคลนหนังสือที่ดีและ
ตรงกับความสนใจของผู้อ่าน การขาดแคลนแหล่งหนังสือซึง่จะซื้อหรือยืมอ่านได้ไปจนถึงการดึงความ
สนใจและการแย่งเวลาของสื่ออ่ืน ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง อินเตอร์เน็ต ฯลฯ รวมทั้งขาด
การชักจูงและการกระตุ้นให้เห็นความสําคัญของการอ่าน  ตลอดจนมีนิสัยรักการอ่านทั้งในและนอก
สถานศึกษา รวมท้ังขาดการชักจูง การกระตุ้นให้เห็นความสําคัญของการอ่านตลอดจนมีนิสัยรักการ
อ่านทั้งในและนอกสถานศึกษา  ดังน้ันถ้าจะให้การอ่านหนังสือเกิดเป็นนิสัย  จําเป็นต้องมีการปลูกฝัง
และชักชวนให้เกิดความสนใจ   

หอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ตระหนักถึงสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น
เป็นอย่างดี จึงได้จัดโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง อันจะเป็นแนวทางในการ
ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและให้การอ่านนําไปสู่ความใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต เป็นการสร้างสรรค์สังคม
แห่งปัญญา 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนนิสยัรักการอ่านของนิสิต นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และ

บุคคลทั่วไป ทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
2. ได้แนวทางการดําเนินกิจกรรมเพ่ือการส่งเสริมการอ่านที่ย่ังยืน 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. นางสาวพรพิมล แสนเสน่ห ์
2. นางสาวนํ้าเงิน เฉลียวพจน์ 
3. นางสาวจันทิรา จีนะวงค์ 
4. นางหทัยรัตน์ ธีรกุล 
5. นางสาวธนภร พ่ึงพาพงศ์ 
6. นางสาวชนิดา  ประทุมศรีขจร 
7. นางสุจิตรา  รัตนสิน 
8. นางสาวศุภลักษณ์ ผลแก้ว 
9. นางสาวพรชนก ช่ืนประทุม   
10. นางสาวสุพักต์ ศิริบ่อแก 
11. นางสาวยุภาภรณ์  ไชยสงค์ 
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ระยะเวลาดําเนินการ 
อังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 555 เวลา  08.30 – 12.15 น. 

สถานทีดํ่าเนนิการ 
 ห้องโถง ช้ัน 1  อาคารหอสมดุ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ ์
ผู้เขา้ร่วมโครงการ 
ผู้เข้าร่วมโครงการจํานวน 100 คน ประกอบด้วย 

1. คณาจารย์ นิสิต และบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2. ครูและนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครนายก  

วิธกีารดําเนนิงาน 
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ทราบถึงโครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างย่ังยืน . 
1. ประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าเว็บไซต์ของหอสมุด http://oklib.swu.ac.th 
2. จัดทําป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ติดตามอาคารต่างๆ โดยรอบมหาวิทยาลัย 
3. สรุปผลการดําเนินการโครงการฯ 

งบประมาณ 
   ใช้งบประมาณเงินรายได้   ประจําปีงบประมาณ 2555  งบดําเนินงาน  ประเภทค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ  แผนงาน  :  ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  ผลผลติ :  ผู้สําเร็จการศึกษาด้าน
สังคมศาสตร์  มีรายละเอียดดังน้ี   

1. ค่าของชํารวยวิทยากร 2 คน ๆ ละ 500 บาท     1,000 บาท 
2. ค่าอาหารว่าง/เครื่องด่ืม  สําหรับวิทยากรและผู้เข้าอบรม จํานวน  74  คน 

มื้อละ  25  บาท 1 มื้อ      1,850 บาท 
3. ค่าอาหารกลางวัน  สําหรับวิทยากรและผู้เข้าอบรม จํานวน  74  คน 

มื้อละ  80  บาท  1 มื้อ      5,920 บาท 
 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  8,770 บาท 
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ดัชนีชี้วัด 
 กลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการทุกคนเกิดความรู้และพัฒนาทกัษะในการพัฒนา
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และได้รับประโยชน์การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 

ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
1. สามารถส่งเสริมและสนับสนุนนิสัยรักการอ่านของนิสิต นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และ

บุคคลทั่วไป  
2. เพ่ิมแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพ่ือการส่งเสริมการอ่านที่ย่ังยืน 
 

. -------------------------------------- 
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กําหนดการ 
โครงการส่งเสริมการอ่านแบบย่ังยืน : โลกนักอ่านบ้านนักเขียน 

วันอังคาร 14 กุมภาพันธ์  2555 
ณ อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ องครักษ์ 

************************** 
 
วันอังคารที่  14  กุมภาพันธ์  2555 
          เวลา   08.30 – 08.45 น. ลงทะเบียน 
  08.45 – 09.00 น. พิธีเปิด 
     โดย ผู้ช่วยผู้อํานวยหอสมุด มศว องครักษ์ 
  09.00 – 10.30 น. โลกนักอ่านบ้านนักเขียน  

โดยคุณคมสัน นันทจิตและคณุรงรอง หัสรังค์ 
  10.45 – 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง / เคร่ืองด่ืม    
  11.00 – 12.00 น. โลกนักอ่านบ้านนักเขียน     
     โดยคุณคมสัน นันทจิตและคณุรงรอง หัสรังค์ 
   

………………………………………… 
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ภาคผนวก  

ภาพถ่ายประกอบโครงการส่งเสริมการอ่านแบบยั่งยืน 
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