แผนการใช้ประโยชน์ จากการบริ การวิ ชาการ ประจําปี การศึกษา 2558
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิ ทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย

แผนงาน/โครงการ/กิ จกรรม
1. โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
1.1. โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ -ทรัพยากรสารสนเทศสอดคล้องกับความต้องการ
ชุมชนตําบลผ่านศึก อําเภออรัญ
ผูใ้ ช้รอ้ ยละ 85
ประเทศ (งบประมาณแผ่นดิน)
-ผูเ้ ข้าร่วมโครงการสามารถใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรได้รอ้ ยละ 85
1.2. โครงการแบ่งปนั
ทรัพยากรห้องสมุดมหาวิทยาลัยสู่
ห้องสมุดโรงเรียนนครนายก
(งบประมาณแผ่นดิน)

-มีการจัดกิจกรรมห้องสมุดมนุ ษย์ (Human Library)
อย่างน้อย 1 ครัง้
-ความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 95
-ผูร้ บั บริการนํ าความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 85

2. โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน -ความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 85
และสังคม
2.1. โครงการบริการวิชาการ :
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โรงเรียน
มงคลวิทยา (วัดมงคลสามัคคีธมั
โมทัย) จังหวัดระยอง

4 กิจกรรม/4
ครัง้

การใช้ประโยชน์

- เป็ นแหล่งแหล่งเรียนรูเ้ พื่อใช้ประโยชน์ของชุมชน
โดยประชาชนในชุมชนสามารถนํ าความรูจ้ ากแหล่งเรียนรูไ้ ปใช้
ประโยชน์ในชีวติ ประจําวัน
- ประชาชนได้นําความรูท้ ไ่ี ด้จากการเข้าร่วมกิจกรรมนํ าไปปฏิบตั ิ
จริงและต่อยอดในการประกอบอาชีพ
โรงเรียนละ 1 -ครู นักเรียน ได้รบั ความรูจ้ ากการอ่านหนังสือทีห่ ลากหลาย
ครัง้
สาขาวิชาทัง้ ในรูปแบบหนังสือและความรูจ้ ากหนังสือมนุ ษย์
โรงเรียนละ 1 -ครู นักเรียน ได้รบั ความรูจ้ ากตัวบุคคลและนําไปใช้ในการดําเนิน
ครัง้
ชีวติ ประจําวันได้
1,447 คน
-นักเรียน ได้รบั ความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ และแรงบันดาลใจ
เพื่อการตัดสินใจในการศึกษาต่อ
3 กิจกรรม/1 -บุคลากรและสามเณร ห้องสมุดโรงเรียนมงคลวิทยาฯ มีความรู้
ครัง้
ความเข้าใจทีส่ ามารถนําไปจัดการ/ปรับปรุงการให้บริการแก่
ชุมชนโดยรอบได้อย่างต่อเนื่อง
-สามเณรได้รบั การส่งเสริมด้านการอ่านและการเรียนรู้

แผนงาน/โครงการ/กิ จกรรม
ตัวชี้วดั
2.2 กิจกรรมงาน BOOKFAIR
2.2.1 การจัดงาน
1.คณาจารย์ นิสติ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมไม่
BOOK@CENTRAL LIBRARY’ 59 น้อยกว่า 150 คน

2.2.2 กิจกรรมการพัฒนา
-ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมแต่ละครัง้ ไม่น้อยกว่า 100 คน
ส่งเสริมการอ่าน
-ความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 85
BOOK@CENTRAL LIBRARY’ 59
: กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน : พบ
นักเขียนในดวงใจ : นิ้วกลม
ซ่อนกลิน่ และใบพัด
2.3 โครงการ The 9th
-มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูข้ องบรรณารักษ์ไทยและ
Philippines-Thailand Libraries
ฟิลปิ ปินส์อย่างน้อย 1 ครัง้ ต่อปี
Friendship Project (PTLFP) ใน
ประเทศไทยและประเทศฟิลปิ ปินส์

เป้ าหมาย
3 กิจกรรม/1
ครัง้

3 วัน/3ครัง้

1ปี/1ครัง้

การใช้ประโยชน์
-การคัดเลือกหนังสือของคณาจารย์ สอดคล้องกับหลักสูตรการ
เรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และนําใช้ในการเรียนการสอน
-คณาจารย์ นิสติ บุคลากร นักเรียน บุคคลทัวไป
่ และชุมชน
โดยรอบ สามารถศึกษาค้นคว้า และได้องค์ความรูจ้ ากหนังสือที่
ตนเองได้คดั เลือก/สนใจจากสํานักพิมพ์ทม่ี าจําหน่ ายในงาน
-นิสติ เกิดแรงบันดาลใจ/และมีความสนใจในการอ่านหนังสือ
-นิสติ ได้เปิดโลกทัศน์/ความรูใ้ หม่ๆ จากการเข้าร่วมกิจกรรม

-บรรณารักษ์ฟิลปิ ปินส์สามารถสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ใน
การสื่อสารการดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
-บรรณารักษ์ฟิลปิ ปินส์ สามารถนํ าความรูแ้ ละประสบการณ์ไป
ปรับใช้กบั ห้องสมุดของตนเอง ในการพัฒนาห้องสมุดและจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านได้
-บรรณารักษ์ฟิลปิ ปินส์สามารถนําความรู้ แนวความคิดของการ
เป็ นห้องสมุดต้นแบบนําไปปรับใช้กบั ห้องสมุดของตนเอง

แผนงาน/โครงการ/กิ จกรรม
2.4. โครงการส่งเสริมบรรยากาศ
การเรียนรู้
2.4.1 กิจกรรม : DIY เสริมปก
หนังสือง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง
2.4.2 กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
-การถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
-การบริจาคโลหิตถวายเป็ น
พระราชกุศล
2.4.3 กิจกรรมสัปดาห์
ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ

ตัวชี้วดั

ความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 85

ความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 85

ความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 85

3. โครงการบริการวิชาการส่งเสริม
คุณภาพชีวติ ในวัยเกษียณอายุ
3.1 กิจกรรม “จิตสดใสในวัยอาวุโส” ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อย 80
ความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 85
3.2 กิจกรรม “สูงวัยใจสุข”
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อย 80
ความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 85

เป้ าหมาย

การใช้ประโยชน์

กิจกรรม
2 ชัวโมง
่ /2
ครัง้
ปีละ 1 ครัง้ /
3 วัน

-ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมสามารถนําความรูท้ ไ่ี ด้รบั ไปประยุกต์ใช้ในการ
ดูแลรักษาหนังสือของตนเองได้
-เป็ นกิจกรรมทีม่ ผี สู้ นใจเข้าร่วมและสามารถจัดได้ทุกปี
-ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพร สามารถแสดงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์
-เป็ นการสร้างสํานึกจิตอาสาในการสละโลหิตให้แก่ผอู้ ่นื ของคนใน
ประชาคม

ปีละ 1 ครัง้ /
3 วัน

-นําข้อมูลทีไ่ ด้จากการประเมินผลการจัดกิจกรรม มาปรับการจัด
กิจกรรมในครัง้ ต่อไป โดยเน้นเรือ่ งการมีจติ อาสาของนิสติ และ
บุคลากร โดยเฉพาะการรับบริจาคโลหิต
-ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม/ผูส้ งู อายุ ได้รบั ความรูแ้ ละสามารถนํ าไปใช้ใน
ชีวติ ประจําวัน
-ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม/ผูส้ งู อายุ มีความสัมพันธ์อนั ดีต่อมหาวิทยาลัย

2 ครัง้ /2
ชัวโมง
่
2 ครัง้ /2
ชัวโมง
่

-ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม/ผูส้ งู อายุ ได้รบั ความรูแ้ ละสามารถนํ าไปใช้ใน
ชีวติ ประจําวัน
-ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม/ผูส้ งู อายุมคี วามสัมพันธ์อนั ดีต่อมหาวิทยาลัย

แผนงาน/โครงการ/กิ จกรรม
4. โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม
กิจกรรมทําสบู่และนํ้ายาสระผม

ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
-ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 28 คน และสามารถทํา 1 ครัง้ /1 วัน
แชมพูและสบู่ได้ไม่น้อยกว่า 28 ชุด
-ความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90

การใช้ประโยชน์
-บุคลากรหอสมุด มศว องครักษ์ มีจติ อาสาร่วมกันทํากิจกรรมเพื่อ
ประโยชน์ต่อสังคม
-บุคลากรหอสมุด มศว องครักษ์ สามารถนําความรูท้ ไ่ี ด้รบั ไป
ดําเนินกิจกรรมต่อไปได้
-สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี และสถานสงเคราะห์เด็ก
อ่อนรังสิต สามารถนํ าแชมพูและสบู่ไปใช้ประโยชน์ได้จริง

