
แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
ชื่อโครงการ:  โครงการบริการวิชาการศูนย์วิทยบริการ  

กิจกรรม: การบริการวิชาการแก่สังคม “จัดอบรมแนะน าการจัดการห้องสมุด“ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ มีนโยบำยและพันธกิจ

ที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ในกำรเป็นมหำวิทยำลัยเพ่ือให้บริกำรวิชำกำร 
และพันธกิจในกำรบริกำรวิชำกำรท้องถิ่นและภูมิภำค และกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม เพ่ือส่งเสริมควำม
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภำยนอก โดยกำรจัดบริกำรวิชำกำรแก่สังคมด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ และ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือกำรเป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ในกำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยี
สำรสนเทศท่ีทันสมัย โดยด ำเนินกำรจัดหำ จัดเก็บ รวบรวม บ ำรุงรักษำและให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศทุก
รูปแบบน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นระบบ มีกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนงำนบริกำร
ทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่นักศึกษำ อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ บุคลำกรในมหำวิทยำลัย และ
ประชำชนในท้องถิ่น ทั้งในระดับสถำบันและระดับบุคคลในหลำยลักษณะ เช่น กำรให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ กำร
ฝึกอบรมเพ่ือถ่ำยทอดควำมรู้ และทักษะกำรใช้เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ อันก่อให้เกิดควำมมั่นคงเข้มแข็งทำง
วิชำกำร และกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของชุมชน 

ตำมที่ ศูนย์วิทยบริกำร ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ด ำเนินโครงกำรจัดบริกำร
วิชำกำรแก่ชุมชนในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ โดยกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดกำรห้องสมุด ให้แก่ครู 
อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ บุคลำกร นักเรียนผู้รับผิดชอบงำนห้องสมุดของโรงเรียนและหน่วยงำนรำชกำรที่เข้ำร่วม
โครงกำรและสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำรห้องสมุดกับชุมชนที่เกี่ยวข้อง โดยส่งเสริมกำรจัดบริกำรห้องสมุด
ในฐำนะแหล่งควำมรู้เพ่ือสนับสนุนกำรเรียนรู้ และสร้ำงเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนให้แก่สังคมชุมชน
อย่ำงกว้ำงขวำง ดังนั้น ในปีงบประมำณ ๒๕๕๙ จึงได้จัดท ำโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม เพ่ือจัดกิจกรรม
อบรมแนะน ำกำรจัดกำรห้องสมุดแก่สังคมชุมชนเชิงรุก โดยแนะน ำเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกร 
ห้องสมุด กำรใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำรห้องสมุดด้วยโอเพ่นซอร์ส โปรแกรม OpenBiblio ตำมควำมร่วมมือ
ทำงวิชำกำรกับส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) และจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน
ให้แก่ครู นักเรียน และบุคลำกรที่สนใจเข้ำร่วมกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังนิสัยรักกำรอ่ำน ส่งเสริมกำรเรียนรู้ที่เกิด
จำกกำรอ่ำน ส่งเสริมกำรจัดกำรห้องสมุดมีชีวิตและสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ผ่ำนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือ
ส่งเสริมกำรใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ตำมแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑   และเพ่ือ
ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนบริกำรวิชำกำรในปีที่ผ่ำนมำ เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำร
ห้องสมุดกับสังคมชุมชนในท้องถิ่นอย่ำงต่อเนื่องให้กว้ำงขวำงมำกยิ่งขึ้น  

๒.  วัตถุประสงค์ 
  ๑) เพ่ือให้ควำมรู้ ข้อแนะน ำแก่ครู อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ บุคลำกร และนักเรียน เกี่ยวกับกำรจัดกำร
ห้องสมุด กำรจัดหมวดหมู่ทรัพยำกรสำรสนเทศ และกำรจัดกำรห้องสมุดด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

    /๒) เพ่ือสร้ำง... 

 



๒ 
 

  ๒) เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรจัดบริกำรวิชำกำรห้องสมุดแก่ชุมชนให้สอดคล้องตำม
พันธกิจของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์และประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินกิจกรรมให้เป็นที่รู้จักในวงกว้ำง 
 ๓) เพ่ือส่งเสริม ปลูกฝังนิสัยกำรรักกำรอ่ำนและเพ่ือส่งเสริมกำรจัดกำรห้องสมุดมีชีวิตกำรศึกษำ
ตลอดชีวิตให้แก่บุคคลในสังคมชุมชน 
 ๔) สำมำรถสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศตำมแนวทำงกำรส่งเสริมทักษะกำร
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑   
 
๓. ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
  เชิงปริมาณ 
 จ ำนวนครู อำจำรย์ นักเรียน บรรณำรักษ์ เจ้ำหน้ำที่ ผู้ที่เก่ียวข้องกับงำนห้องสมุด และผู้สนใจทั่วไป 
ที่เข้ำร่วมโครงกำรไม่น้อยกว่ำ ๘๐ คน   
  เชิงคุณภาพ 
 ๑) ครู อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับงำนห้องสมุด ที่เข้ำร่วมโครงกำรไม่น้อยกว่ำ 
๘๐% สำมำรถน ำทักษะควำมรู้ที่ได้รับไปบริหำรจัดกำรห้องสมุดและเผยแพร่ต่อสังคมชุมชนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  

๒) สำมำรถสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนห้องสมุดให้เป็นแหล่งศึกษำค้นคว้ำในสังคมและสร้ำง
สังคมแห่งกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑   
         ๓) สำมำรถปลูกฝังนิสัยรักกำรอ่ำน กำรศึกษำค้นคว้ำ ให้กับครู นักเรียน และสังคมชุมชน  
 ๔) ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ สำมำรถจัดบริกำรวิชำกำรให้แก่สังคมชุมชน ได้ตรง
ตำมวัตถุประสงค์ และสอดคล้องตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
 
๔. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ  

๑. ห้องสมุดโรงเรียน หรือห้องสมุดของหน่วยงำนที่เข้ำร่วมโครงกำรไมน่้อยกว่ำ ๕ แห่ง ได้รับ 
กำรปรับปรุงทำงกำยภำพด้ำนกำรจัดกำรหอ้งสมุดและทรัพยำกรสำรสนเทศ 

๒. ครู อำจำรย์ นักเรียน บรรณำรักษ์ เจ้ำหน้ำที่ บุคลำกร และผู้สนใจทั่วไป ที่เข้ำร่วมโครงกำร    
ไม่น้อยกว่ำ ๘๐% มีทักษะควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรห้องสมุดและสำมำรถเผยแพร่ต่อได้ 
 
๕. วิธีการและแผนการด าเนินการ 
 

 รูปแบบและแผนกำรด ำเนินงำน โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม ด ำเนินกำรดังนี้ 

กิจกรรม 
พ.ศ.๒๕๕๘ พ.ศ.๒๕๕๙ 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

๑. ส ำรวจข้อมูลพื้นฐำน และประเมินควำมต้องกำร 
    ของสังคม ชุมชน  

       

๒. วำงแผนเตรียมกำร และขออนุมัติโครงกำร        
๓. ประชุมวำงแผน ประสำนกำรจัดกิจกรรม        
๔. จัดเตรียมควำมพร้อมด้ำนวัสดุอุปกรณ์-บุคลำกร        



๓ 
 

กิจกรรม 
พ.ศ.๒๕๕๘ พ.ศ.๒๕๕๙ 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

๕. ด ำเนินกิจกรรมบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในรูปแบบ 
    ต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย 

        

๖. สรุป ประเมินผลกำรด ำเนินกิจกรรม และ 
    ติดตำมผลกำรด ำเนินโครงกำร 

       

๗. กำรส ำรวจควำมต้องกำรในกำรรับบริกำรวิชำกำร 
    ในปีต่อไป 

       

 
๖. กิจกรรมและและสถานที่ด าเนินการ  

กำรด ำเนินกิจกรรม แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มที่ ๑ อบรม แนะน าการจัดการห้องสมุด และการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 
๑. อบรม/แนะน ำเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดกำรห้องสมุด และกำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ  
๒. ติดต้ังโอเพ่นซอร์ส โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และแนะน ำกำรใช้โปรแกรมให้แก่คร ู

นักเรียน บุคลำกรที่เกี่ยวข้อง  
๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนให้แก่ครู นักเรียน และผู้ที่สนใจเข้ำร่วมกิจกรรม เพ่ือปลูกฝังนิสัยรัก

กำรอ่ำน กำรศึกษำค้นคว้ำเพื่อกำรเรียนรู้ที่ยั่งยืนในสังคม  
๔. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำรห้องสมุดกับสังคม ชุมชน  
๕. สรุป ประเมินผล และติดตำมผลกำรด ำเนินโครงกำร และส ำรวจควำมต้องกำรในกำรรับบริกำร

วิชำกำรในปีต่อไป 
สถำนที่ด ำเนินกำร 
๑. ห้องสมุดสวนธำรทิพย์  อ ำเภอตะพำนหิน จังหวัดพิจิตร  
๒. ห้องสมุดโรงเรียนวิชำวดี อ ำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 
๓. ห้องสมุดโรงเรียนวัดคลองสองหน่อ อ ำเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์ 
๔. ห้องสมุดโรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ อ ำเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์ 
๕. ห้องสมุดโรงเรียนอีมำดอีทรำย อ ำเภอบ้ำนไร่  จังหวัดอุทัยธำนี 

กลุ่มที่ ๒ อบรม แนะน าการใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และติดตาม ประเมินผล  
๑. ออกติดตำม สัมภำษณ์ และประเมินผลกำรด ำเนินงำนบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในปีที่ผ่ำนมำ  
๒. แนะน ำกำรใช้โอเพ่นซอร์ส โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติและให้ทักษะควำมรู้เพ่ิมเติม 
๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนให้แก่ครู นักเรียน และผู้ที่สนใจเข้ำร่วมกิจกรรม เพ่ือปลูกฝังนิสัยรัก

กำรอ่ำน กำรศึกษำค้นคว้ำเพ่ือกำรเรียนรู้ที่ยั่งยืนในสังคม  
๔. แนะน ำกำรใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
๕. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำรห้องสมุดกับสังคมชุมชน ให้กว้ำงขวำงมำกยิ่งขึ้น 
๖. สรุป ประเมินผล และติดตำมผลกำรด ำเนินโครงกำร และส ำรวจควำมต้องกำรในกำรรับบริกำร 

วิชำกำรในปีต่อไป 

    /สถานที่... 



๔ 
 

 
สถานที่ด าเนินการ 
๑. ห้องสมุดโรงเรียนบ้ำนเขำแม่กระทู้  อ ำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 
๒. ห้องสมุดโรงเรียนบ้ำนคลองน้ ำโจน อ ำเภอแม่วงก ์ จังหวัดนครสวรรค์ 
๓. ห้องสมุดโรงเรียนตลุกข่อยน้ ำ อ ำเภอแม่วงก ์ จังหวัดนครสวรรค์ 
๔. ห้องสมุดโรงเรียนบ้ำนวังน้ ำขำว อ ำเภอแม่วงก์  จังหวัดนครสวรรค์ 
 
กลุ่มที่ ๓ การติดตาม ประเมินผลการให้บริการในปีท่ีผ่านมา และการส ารวจความต้องการใน

การรับบริการวิชาการในปีงบประมาณต่อไป 
 ๑. กำรติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในปีที่ผ่ำนมำ และกำรส ำรวจ

ควำมต้องกำรในกำรรับบริกำรวิชำกำรในปีต่อไป โดยใช้แบบสอบถำม หรือแบบสัมภำษณ์ ตำมควำมเหมำะสม 
๒. แนะน ำ และให้ทักษะควำมรู้เพ่ิมเติม เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำรห้องสมุดกับ

สังคมชุมชน ให้กว้ำงขวำงมำกยิ่งขึ้น  
๓. สรุป ประเมินผล และติดตำมผลกำรด ำเนินโครงกำร และส ำรวจควำมต้องกำรในกำรรับบริกำร

วิชำกำรในปีต่อไป 
สถานที่ด าเนินการ 

๑. ห้องสมุดของศูนย์กำรศึกษำ มหำวิทยำลัยจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  หน่วยวิทยบริกำรพิจิตร 
วัดพฤกษะวันโชติกำรำม  อ ำเภอตะพำนหิน จังหวัดพิจิตร 

๒. ห้องสมุดโรงเรียนบรรพตพิสัยวิทยำคม  อ ำเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์ 
๓. ห้องสมุดโรงเรียนชุมชนบ้ำนคลองเคียน อ ำเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์ 
๔. ห้องสมุดโรงเรียนบ้ำนนำกลำง อ ำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 
๕. ห้องสมุดโรงเรียนบ้ำนหนองชุมเห็ด อ ำเภอสว่ำงอำรมณ์ จังหวัดอุทัยธำนี  
๖. ห้องสมุดโรงเรียนบ้ำนใหม่คลองอังวะ โรงเรียนห้วยขำแข้งวิทยำคม และโรงเรียนบ้ำนสมอทอง  
    อ ำเภอบ้ำนไร่ จังหวัดอุทัยธำนี 
๗. ห้องสมุดศูนย์กำรเรียนรู้ชุมชน กองพันทหำรปืนใหญ่ ที่ ๔ ค่ำยจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์  
๘. ห้องสมุดศูนย์อำเซียนศึกษำ ศูนย์ภำษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 

 
๗.  คณะท างาน/วิทยากร 
   ๑)  นำงสำวจริยำ  ทิพย์หทัย    ๒)  นำงกำญจนำ  สดับธรรม  
   ๓)  นำยสุภรัตน์  กรุดฉ่ ำ    ๔)  นำงสำวนิตยำ  ทวีศักดิ์วนำไพร  
   ๕)  นำงสำวกัญญำ  สิงหบุตร     ๖) นำงสำวปรำงทิพย์  พึงไชย 
  ๗)  นำงสำวภัทรำพร  วงษ์น้อย   ๘) นำงสำวปรียพัศ  พัฒนะสุธำดล 
  ๙)  นำงสำววรรณี  คณฑำ ๑๐) นำงสำวณัฐฐิดำ  มำกหมู่ 
  ๑๑) นำยวุฒิชัย  ทองชื่น ๑๒)  นำยวีระศักดิ์  ศรีผง 
 

    /๘. งบประมาณ 

 



๕ 
 

๘.  งบประมาณ 

 ใช้เงินงบประมำณ โครงกำรบริกำรวิชำกำรศูนย์วิทยบริกำร กิจกรรมกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม: 
จัดอบรมแนะน ำกำรจัดกำรห้องสมุด รหัสโครงกำร ๕๙AC๒๐๒๑๐๐๔  รวมทั้งหมดเป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บำท 
(สำมหมื่นบำทถ้วน) รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย ดังนี้  

หมวดรายจ่าย รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
ค่ำใช้สอย ค่ำใช้สอยในกำรเดินทำงไปบริกำรวิชำกำรด้ำนห้องสมุดในเขต

พ้ืนทีจ่งัหวัดนครสวรรค์ จ ำนวน ๓ แห่ง ๓ วัน ดังนี ้
- ค่ำเบี้ยเลี้ยง (๑๒๐ x ๖ คน x ๓ วัน)    
- ค่ำพำหนะเดินทำง (น้ ำมันเชื้อเพลิง) จ ำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้ 
  ๑)  โรงเรียนวัดคลองสองหน่อ อ ำเภอบรรพตพิสัย   
จังหวัดนครสวรรค์ 
  ๒) โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ อ ำเภอบรรพตพิสัย จังหวัด
นครสวรรค์ 
  ๓) โรงเรียนวิชำวดี อ ำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 

 
 

๒,๑๖๐ 
๓,๐๐๐ 

 

 

ค่ำใช้สอย ๑. ค่ำใช้สอยในกำรเดินทำงไปบริกำรวิชำกำรด้ำนห้องสมุด: 
ห้องสมุดสวนธำรทิพย์  อ ำเภอตะพำนหิน จังหวัดพิจิตร  
จ ำนวน ๑ แห่ง ๒ วัน ดังนี ้
- ค่ำเบี้ยเลี้ยง (๒๔๐ x ๖ คน x ๒ วัน) 
- ค่ำพำหนะเดินทำง (น้ ำมันเชื้อเพลิง) 
- ค่ำท่ีพัก (๕๐๐ x ๓ ห้อง x ๑ คืน) 

 
 
 

๒,๘๘๐ 
๒,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 

 ๒. ค่ำใช้สอยในกำรเดินทำงไปบริกำรวิชำกำรด้ำนห้องสมุด 
โรงเรียนบ้ำนคลองน้ ำโจน, โรงเรียนบ้ำนวังน้ ำขำว, โรงเรียนบ้ำน
เขำแม่กระทู้ และโรงเรียนตลุกข่อยน้ ำ อ ำเภอแม่วงก์ จังหวัด
นครสวรรค์ จ ำนวน ๔ แห่ง ๒ วัน ดังนี้ 
- ค่ำเบี้ยเลี้ยง (๒๔๐ x ๖ คน x ๒ วัน) 
- ค่ำพำหนะเดินทำง (น้ ำมันเชื้อเพลิง) 
- ค่ำท่ีพัก (๘๐๐ x ๓ ห้อง x ๑ คืน) 

 
 
 
 

๒,๘๘๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๔๐๐ 

 

 ๓. ค่ำใช้สอยในกำรเดินทำงไปบริกำรวิชำกำรด้ำนห้องสมุด 
โรงเรียนอีมำดอีทรำย และโรงเรียนบ้ำนใหม่คลองอังวะ อ ำเภอ
บ้ำนไร ่จังหวัดอุทัยธำนี จ ำนวน ๒ แห่ง ๒ วัน ดังนี้ 
- ค่ำเบี้ยเลี้ยง (๒๔๐ x ๖ คน x ๒ วัน) 
- ค่ำพำหนะเดินทำง (น้ ำมันเชื้อเพลิง) 
- ค่ำท่ีพัก (๑,๐๐๐ x ๓ ห้อง x ๑ คืน) 

 
 
 

๒,๘๘๐ 
๒,๕๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 

ค่ำวัสดุ - ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ และค่ำเอกสำรประกอบกำรอบรม  ๒,๘๐๐  

 รวมเป็นเงิน ๓๐,๐๐๐  

หมำยเหตุ :  ค่ำใช้จ่ำยขอถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร 
 

    /๙. การติดตาม... 



๖ 
 

๙.  การติดตามประเมินผลโครงการ 
 จัดให้มีกำรประเมินผลระหว่ำงกำรด ำเนินกิจกรรมและภำยหลังกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรเสร็จสิ้น 
โดยกำรรวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล โดยวิธีกำรสังเกต กำรตอบแบบสอบถำม และกำรสัมภำษณ์  
 

๑๐.  ลักษณะของโครงการสอดคล้องกับตัวชี้วัด /ตัวบ่งช้ี 
       ตวับ่งชี้กำรประกันคุณภำพภำยในระดับสถำบัน (เกณฑ์ สกอ. พ.ศ. ๒๕๕๗) 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๒  กระบวนกำรบริกำรทำงวิชำกำรให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
 

๑๑.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑) ผู้เข้ำร่วมโครงกำรไม่น้อยกว่ำ ๘๐% ได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินงำนและกำรจัดกำร
ห้องสมุด และสำมำรถน ำทักษะควำมรู้ที่ได้รับไปจัดกำรห้องสมุดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
  ๒) โรงเรียนหรือหน่วยงำนที่เข้ำร่วมโครงกำรอย่ำงน้อยจ ำนวน ๕ แห่ง มีกำรจัดกำรห้องสมุด และมี
กำรด ำเนินงำนด้ำนเทคนิค หรือมีกำรน ำโปรแกรมระบบห้องสมุดไปใช้ในกำรด ำเนินงำนห้องสมุด  
 ๓) สำมำรถปลูกฝังนิสัยรักกำรอ่ำน กำรศึกษำค้นคว้ำให้กับครู นักเรียน ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมในสังคม
ชุมชน และยังได้ประชำสัมพันธ์ชื่อเสียงของมหำวิทยำลัยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้ำง 
 ๔) สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนห้องสมุดให้เป็นแหล่งศึกษำค้นคว้ำในสังคมและสร้ำงสังคมแห่ง
กำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑   

 
๑๒.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ศูนย์วิทยบริกำร ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
 

 
     
                       ลงชื่อ.....................................................ผู้จัดท ำโครงกำร 
                        (นำงสำวจริยำ  ทิพย์หทัย) 
                                                 หวัหน้ำกลุ่มงำนบริกำรและกิจกรรม  
 
 
 
ความเห็นของรองผู้อ านวยการส านักฯ 
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................ ................................................................................................ ...... 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ...................................................................................... ...... 

 
                                 ลงชื่อ......................................................ผู้เห็นชอบโครงกำร 
                                    (นำยวรวิทย์  พัฒนำอิทธิกุล) 
                                   รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 



๗ 
 

ความเห็นของผู้อ านวยการส านักฯ 
 
( )  อนุมัติ 
(    )  ไม่อนุมัติ  
............................................................................................................................. ............................................... 
................................................................................... .........................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................... 

 
                                   ลงชื่อ.................................................................ผู้อนุมัติโครงกำร 
                               (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จรรยำ  เหลียวตระกูล) 
                              ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 


