
แบบเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณจากเงินอุดหนุน
รัฐบาล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
๑.  ชื่อโครงการ   ..สัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ ๑๔............................................................................... 
 
๒.  ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง  
 
๓.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ชื่อ – สกุล .......นางจริยา  ธรรมธัญ...........สว่นงาน..ห้องสมุด กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว.. 
 
๔.  หลักการและเหตุผล (ความต้องการของชุมชน หรือสังคม และความถนัด และความช านาญ
ของส่วนงาน) 
 โลกปัจจุบันเป็นยุคข่าวสาร  เทคโนโลยีสารสนเทศก าลังเป็นที่สนใจ  และห้องสมุดเป็น
สถาบันที่มีบทบาทในการเก็บและเผยแพร่สารนิเทศดังกล่าวอย่างมาก ห้องสมุดจึงมีบทบาทในการ
พัฒนา  ด้านต่างๆ เชน่  การศึกษา วัฒนธรรมเศรษฐกจิ  สิ่งแวดล้อม  สังคมการเมือง  และ
การปกครอง เป็นตน้ ดังนั้นห้องสมุดซึ่งมีหน้าที่ส าคัญในการส่งเสริมการอ่าน  จึงสมควรอย่างยิ่งที่
จะต้องจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเผยแพร่หนังสือและสื่อการอ่านอื่นๆ เป็นการดึงดูดความสนใจของ
ผู้อ่านให้มาอ่านหนังสือ และสื่อการอ่านต่าง ๆ ในห้องสมุด............................................................ 
 
๕.  วัตถุประสงค์ 
 ๑  เพ่ือดึงดูดความสนใจให้นักเรียนและนิสิตอยากอ่านหนังสือ 

๒  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะในการจัดกิจกรรม ส่งเสริม
การอ่านให้กับนักศึกษา 
 ๓   เพ่ือส่งเสริมการอ่านโดยให้นักเรียนและนิสิตที่มาชมนิทรรศการ และมาร่วมกิจกรรม
ต่างๆได้เกิดแนวคิดในการอ่านหนังสือ 
 
๖.  กลุ่มเป้าหมาย 
 ๖.๑  กลุ่มผู้รับบริการ 
  -  บุคคลทั่วไป    จ านวน...........................คน 
  -  นักเรียน/นิสิต/นักศึกษาจากภายนอก จ านวน..................๑๐๐.คน 
  -  ชุมชน/องค์กร    จ านวน...........................คน 
  -  อ่ืน ๆ (ระบุ) ครูผู้ควบคุมนักเรียน  จ านวน...................๒๐..คน 
 ๖.๒  พื้นที่/ชุมชนเป้าหมาย 
  ชุมชน......................................หมู่บ้าน...........................................ต าบล...................  
อ าเภอ.................................................จังหวัด..สระแก้ว,ปราจีนบุรี, ฉะเชิงเทรา, นครนายก……………… 



๗.  สถานที่ด าเนนิงาน(ระบุ)............มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
 
๘.  ก าหนดการจัดโครงการ วันที่..๒๔..เดือน..กรกฎาคม..พ.ศ. ๒๕๖๑...ถึง วันที่..๒๕..  
เดือน.....กรกฎาคม......พ.ศ....๒๕๖๑... 
 
๙.  กิจกรรม 
 
     วันที่ ๒๔  กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. 
 
 ๙.๑  การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปั้นฝัน...บรรณารักษ์น้อย รุ่น ๒” วิทยากรโดย  

 
วันที่ ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. 
 

 ๙.๒  การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ประเภททีม ๓ คน (ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓) 
 รางวัลที่ ๑   ๑,๕๐๐  บาท 
 รางวัลที่ ๒   ๑, ๐๐๐  บาท 
 รางวัลที่ ๓      ๕๐๐  บาท 
 
 ๙.๓  การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ประเภททีม ๓  คน  (ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖) 
 รางวัลที่ ๑   ๒,๐๐๐  บาท 
 รางวัลที่ ๒   ๑, ๕๐๐  บาท 
 รางวัลที่ ๓   ๑,๐๐๐  บาท 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก าหนดการ 
“โครงการสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ ๑๔” ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

วันที่ ๒๔ – ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 

 
วันพฤหัสบดีที่  ๒๔  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กิจกรรม 

๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น. รับลงทะเบียนการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปั้นฝัน...บรรณารักษ์น้อย   
รุ่น ๒” (หนังสือเล่มเล็ก) 

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. พิธีเปิดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ ๑๔ และ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  
ณ ห้องโถง อาคารศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  อุปถัมภ์ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปั้นฝัน...บรรณารักษ์น้อย รุ่น ๒” (หนังสือ
เล่มเล็ก) ณ ห้อง ๑๔๐๒ อาคารศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  อุปถัมภ์ 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ฝึกปฏิบัติการ “ปั้นฝัน...บรรณารักษ์น้อย รุ่น ๒” (หนังสือเล่มเล็ก) (ต่อ) 
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น.  การน าเสนอผลงาน  ตอบข้อซักถามพร้อมค าแนะน าจากท่านวิทยากร  

 
วันศุกร์ที่  ๒๕  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

กิจกรรม “การประกวดหนังสือเล่มเล็ก” 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.  รับลงทะเบียนการประกวดหนังสือเล่มเล็ก 

ประเภททีม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑  – ๓ และ  
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ณ ห้องสมุด ชั้น  ๒  
อาคารศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  อุปถัมภ์ 

๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.  การประกวดหนังสือเล่มเล็กประเภททีม ระดับมัธยมศึกษา 
ปีที่ ๑ – ๓ และระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ณ ห้องสมุด ชั้น  ๒ 
อาคารศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  อุปถัมภ์ 

 ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ประกาศผลการประกวดหนังสือเล่มเล็กประเภททีม  

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ และระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖  

หมายเหตุ ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม 


