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แนวปฏิบัติทดี่ ีของการเรียนการสอนโดยการบริการสั งคม
ในรายวิชา บ. 377 การบริการและการเผยแพร่ สารสนเทศสาหรับผู้ใช้ กลุ่มพิเศษ สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปราณี อัศวภูษิตกุล1
บทคัดย่อ
การเรี ย นการสอนโดยการบริ ก ารสั ง คมในรายวิ ช า บ. 377 การบริ ก ารและการเผยแพร่
สารสนเทศส าหรั บ ผู ้ใ ช้ก ลุ่ ม พิ เ ศษ สาขาวิช าบรรณารั ก ษศาสตร์ คณะศิ ล ปศาสตร์ มหาวิท ยาลัย
ธรรมศาสตร์ เป็ นรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่นกั ศึกษา ผูส้ อน บุคคลในชุมชน ตลอดจนผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ยกับการทากิ จกรรมโครงงานบริ การสังคม ร่ วมกันสร้ างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่ชุมชนและสังคม ช่ วยให้
นักศึกษาเกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีเป้ าหมาย ได้พฒั นาทักษะการรู ้สารสนเทศจากการค้นคว้าสารสนเทศก่อน
การจัดโครงงาน ระหว่างดาเนินโครงงาน จวบจนโครงงานสาเร็ จ ได้เรี ยนรู ้ทกั ษะด้านการบริ หารจัดการ
ความเป็ นผูน้ า ผูต้ าม ตลอดจนความมีน้ าใจเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ ไม่ละเลยต่อปั ญหาของชุ มชน การสอดแทรก
คุ ณธรรม จริ ย ธรรม ผ่า นกระบวนการเรี ย นรู ้ ตลอดการดาเนิ นโครงงาน โดยมี ผูส้ อนท าหน้า ที่ เป็ น
ผูส้ นับสนุนกระบวนการเรี ยนรู ้
คาสาคัญ: การเรี ยนการสอนโดยการบริ การสังคม การบริ การสารสนเทศ การบริ การสังคม
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Best Practices for Service Learning
in LS 377 Information Services and Dissemination for Special Groups,
Division of Library Science, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University
Pranee Asvapoositkul1
Abstract
Service Learning in LS 377 Information Services and Dissemination for Special Groups,
Division of Library Science, Faculty of Arts, Thammasat University, is an instruction model, in which
students, lecturers, people in the community and stakeholders who related to social responsibility are
incorporated for making contributions to the community. This will help students adopt goal-oriented
learning, develop skills related to information services before undertaking a project, during the project
and after the project is done. Furthermore, the students will learn management skills, leadership skills,
followship skills, thoughtfulness and not ignoring the problems in the community, ethical interpolation
through the learning process with the support from the lecturer.
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บทนา
แนวปฏิบตั ิที่ดี (Best Practice) เป็ นการกระทาสิ่ งใดก็ตามให้สาเร็ จ โดยผูบ้ ริ หาร เพื่อนร่ วมงาน
และผู ม้ ี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ร่ ว มกัน มี ก ารน าความรู ้ ไ ปใช้ใ นกระบวนการบริ ห ารจัด การ การท างาน
ตลอดจนเทคนิ ค วิธีการที่ ทาให้งานบรรลุ เป้ าหมายระดับสู งสุ ด แล้วสรุ ปออกมาเป็ นแนวปฏิ บ ัติที่ ดี
(ProTon Europe Innovation from Public Research, 2017) ในการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูส้ อนมีการนา
เทคนิ คการเรี ยนการสอนแบบต่าง ๆ มาใช้อย่างหลากหลาย การเรี ยนการสอนโดยการบริ การสังคม
(Service Learning) ได้ถูกนามาใช้ต้ งั แต่ช่วงทศวรรษที่ 1960 ในประเทศสหรัฐอเมริ กา และแพร่ หลาย
ไปในนานาประเทศจวบจนปั จจุบนั การเรี ยนการสอนแบบนี้ เน้นการปฏิบตั ิ มีการผสมผสานกรอบการ
เรี ยนรู ้ 3 ด้าน คือ 1) การศึกษาด้านวิชาการ 2) การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ และ 3) การเป็ นพลเมืองที่มี
ส่ วนร่ วมกับสังคม โดยใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็ นฐานในการเรี ยนรู ้ (Problem Based Learning) มีผเู ้ รี ยนเป็ น
ศูนย์กลาง (Student Centered) ผูส้ อนเป็ นผูจ้ ดั กระบวนการเรี ยนรู ้ และให้คาปรึ กษาแนะนา (กองกิจการ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2561) นักศึกษา ผูส้ อน บุคคลในชุมชน/สังคม ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
มี บ ทบาทร่ วมกันในการวางแผนออกแบบการเรี ย นการสอนจัดท าเป็ นโครงงานภาคปฏิ บตั ิ ใ นช่ วง
ระยะเวลาหนึ่งและมีผลการประเมินที่ดี ต่อจากนั้นผูส้ อนก็นาประสบการณ์ความรู ้ดงั กล่าวถ่ายทอดเป็ น
แนวปฏิ บตั ิที่ดีของการเรี ยนการสอนโดยการบริ การสังคมในรายวิชานั้น ๆ เพื่อเผยแพร่ ประสบการณ์
ความรู ้ ให้เป็ นประโยชน์แก่ ผูส้ อนที่ จะมารั บช่ วงการสอนในรายวิชานั้นต่อไป ตลอดจนผูส้ อนอื่ นที่
สนใจนาการเรี ยนการสอนแบบนี้ไปประยุกต์ใช้กบั รายวิชาต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
บริบทของรายวิชา บ. 377 การบริการและการเผยแพร่ สารสนเทศสาหรับผู้ใช้ กลุ่มพิเศษ (LS 377
Information Services and Dissemination for Special Groups)
หลักสู ตรศิลปศาสตร์บณั ฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีรายวิชาเลือก บ. 377 การบริ การและการเผยแพร่ สารสนเทศสาหรับ
ผูใ้ ช้กลุ่มพิเศษ (LS 377 Information Services and Dissemination for Special Groups) จานวน 3 หน่วย
กิต จัดการเรี ยนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2 ของทุกปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 จวบจนปั จจุบนั นักศึกษา
ส่ วนใหญ่เป็ นนักศึกษาบรรณารักษศาสตร์ ช้ นั ปี ที่ 3 ต้องสอบได้วชิ า บ.371 การบริ การและการเผยแพร่
สารสนเทศ (LS371 Information Services and Dissemination) ก่อน ทั้งนี้ เพื่อนักศึกษาจะได้มีพ้นื ความรู ้
เกี่ยวกับการบริ การและเผยแพร่ สารสนเทศในภาพกว้างก่อนที่จะมาศึกษาในเชิงลึกด้านการบริ การและ
การเผยแพร่ สารสนเทศสาหรับผูใ้ ช้กลุ่มพิเศษ ซึ่ งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องในรายวิชา บ.371 ดังนี้
1. คาอธิบายรายวิชา (Course Description)
ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับผูใ้ ช้กลุ่มพิเศษ การจัดการสารสนเทศและบริ การสาหรับผูใ้ ช้กลุ่ม
พิเศษ
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จริ ยธรรม การบริ การ และการประเมินคุณภาพการบริ การ
2. จุดมุ่งหมายของรายวิชา (Course Objectives)
เพื่อให้นักศึ กษามีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับผูใ้ ช้กลุ่ มพิเศษ การจัดการสารสนเทศและ
บริ ก ารส าหรั บ ผูใ้ ช้ก ลุ่ ม พิ เ ศษ จริ ย ธรรมในการให้บ ริ ก ารผูใ้ ช้ก ลุ่ ม พิ เ ศษ การประเมิ น
คุ ณ ภ า พ ก า ร บ ริ ก า ร ( ส า ข า วิ ช า บ ร ร ณ า รั ก ษ ศ า ส ต ร์ ค ณ ะ ศิ ล ป ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2561)
3. การพัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา (Expected Learning Outcomes)
3.1 การพัฒนาด้านคุ ณธรรม จริ ยธรรม (Morals and Ethics) มีพฒั นาการความรับผิดชอบ
ทางคุณธรรม จริ ยธรรม ที่ดีข้ ึนในด้านจิตอาสา ความมีน้ าใจ ความเอื้ออาทรต่อปั ญหา
ของบุคคลในชุมชน/สังคม
3.2 การพัฒนาด้านความรู ้ (Knowledge) สามารถนาความรู ้เกี่ยวกับผูใ้ ช้กลุ่มพิเศษ หลักการ
และทฤษฎีที่สาคัญในรายวิชานี้ ไปบูรณาการกับโครงงานการเรี ยนการสอนโดยการ
บริ การสังคม สามารถศึกษาค้นคว้าติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ รวมถึงประยุกต์
ความรู ้ ไปสู่ การปฏิ บตั ิ ได้ ตลอดจนมี ความเข้าใจและรู ้ เท่ าทันในการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เพื่อสร้างประโยชน์ต่อวิชาชีพ ชุมชน/สังคม
4. ทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills)
4.1 สามารถวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ สรุ ป ประเด็ น ปั ญ หาของชุ ม ชน/สั ง คมจากการท า
โครงงานการเรี ยนการสอนโดยการบริ การสังคม และหาแนวทางแก้ไขปั ญหาได้อย่าง
เหมาะสม
4.2 สามารถสื บค้นและประเมินคุณค่าของสารสนเทศที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในการจัดทา
โครงงานการเรี ยนการสอนโดยการบริ การสังคม
5. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and
Responsibilities)
5.1 มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนและของกลุ่ม เพื่อให้โครงงานประสบความสาเร็ จ
5.2 มีมนุษยสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น ทั้งกับผูส้ อน เพื่อนร่ วมชั้นเรี ยนที่ทาโครงงานร่ วมกัน ตลอดจน
บุคคลในชุมชน/สังคม ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยกับโครงงาน เข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม
6. ทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical
Analysis, Communication and Information Technology Skills)
6.1 มีทกั ษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลขที่จาเป็ นในการทาโครงงาน เช่ น การจัดทางบประมาณ
โครงงาน การวิเคราะห์และประเมินผลโครงงาน เป็ นต้น
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6.2 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ ยวข้องในการศึกษาภาคทฤษฎี และการจัดทา
โครงงาน
6.3 สามารถสื่ อสารกับบุคคลกลุ่มต่าง ๆได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งกับผูส้ อน เพื่อนร่ วม
ชั้นเรี ยนที่ทาโครงงานร่ วมกัน ตลอดบุคคลในชุ มชน/สังคม ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยกับ
โครงงาน
การเรียนการสอนโดยการบริการสั งคมกับรายวิชา บ. 377 การบริการและการเผยแพร่ สารสนเทศสาหรับ
ผู้ใช้ กลุ่มพิเศษ
รายวิชา บ. 377 การบริ การและการเผยแพร่ สารสนเทศสาหรับผูใ้ ช้กลุ่มพิเศษ จัดการเรี ยนการ
สอนเป็ นครั้ งแรกเมื่ อปี พ.ศ. 2555 ในสองปี แรกผูส้ อนใช้วิธีการบรรยายในชั้นเรี ยนเป็ นส่ วนใหญ่ มี
เนื้ อหาเกี่ ยวกับผูใ้ ช้ห้องสมุ ดและสถาบันบริ การสารสนเทศที่ เป็ นบุคคลกลุ่ มพิเศษ ได้แก่ ผูบ้ กพร่ อง
ทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่ อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญาและการเรี ยนรู ้
หรื อความบกพร่ องอื่ นใด และมี ค วามจาเป็ นเป็ นพิ เศษที่ จะต้องได้รับ ความช่ วยเหลื อในการเข้าถึ ง
สารสนเทศ และนาสารสนเทศมาใช้ได้อย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนาคุ ณภาพชี วิตให้สามารถดารงตนได้
อย่ า งอิ ส ระ มี ก ารน านั ก ศึ ก ษาไปศึ ก ษาดู ง านห้ อ งสมุ ด และศู น ย์ ส ารสนเทศเฉพาะด้ า นใน
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เช่น ห้องสมุดคอลฟิ ลด์เพื่อคนตาบอด ห้องสมุดโรงเรี ยนเศรษฐเสถียร
ในพระราชู ปถัมภ์ สาหรั บผูบ้ กพร่ องทางการได้ยิน ห้องสมุ ดวิทยาลัยราชสุ ดา ให้บริ การทรั พยากร
สารสนเทศด้านคนพิการทัว่ ไป เป็ นต้น การค้นคว้าสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริ การและการเผยแพร่
สารสนเทศสาหรับผูใ้ ช้กลุ่มพิเศษของห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉพาะด้านในต่างประเทศ การสอบ
ประเมินความรู ้กลางภาคและปลายภาค ตลอดจนการประเมินการสอนตนเองก็พบว่า การเรี ยนการสอน
เกี่ยวกับผูใ้ ช้ห้องสมุดและสถาบันบริ การสารสนเทศที่เป็ นบุคคลกลุ่มพิเศษหลายประเภทภายในกรอบ
ระยะเวลาที่จากัดเพียง 1 ภาคการศึกษา ทาให้นกั ศึกษามีความรู ้เกี่ยวกับผูใ้ ช้หลากหลายกลุ่มในมุมมอง
กว้างๆ
ความท้ าทายทีน่ าไปสู่ การเรียนการสอนโดยการบริการสั งคม
ผลการประเมินจากนักศึกษาเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนรายวิชานี้ ใน 2 ปี แรก (พ.ศ. 2555-2556)
พบว่า นักศึกษามีความรู ้เกี่ยวกับการบริ การและการเผยแพร่ สารสนเทศสาหรับผูใ้ ช้กลุ่มพิเศษในมุมมอง
กว้า ง แต่ ก็ ย งั ไม่ เ ป็ นที่ พึ ง พอใจของผู ส้ อนนัก ผู ส้ อนมี โ จทย์ที่ ต้อ งการเสริ ม ให้ ผู เ้ รี ย นมี คุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม มีความรับผิดชอบ ไม่เพิกเฉยต่อปั ญหาของชุ มชนและสังคม มีมนุ ษยสัมพันธ์ การทางานเป็ น
ทีม ในปี พ.ศ. 2557 ผูส้ อนได้ทดลองปรับเนื้ อหาการเรี ยนการสอน แต่ยงั คงให้อยูใ่ นกรอบระยะเวลา 1
ภาคการศึกษาเช่นเดิม กอปรกับในเวลานั้นกองกิ จการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็มีนโยบาย
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มุ่งปลูกจิตสานึ กในการรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่นกั ศึกษาทุกระดับชั้นปี ใช้การเรี ยนการสอนโดยการ
บริ การสังคม (Service Learning) นาปั ญหามาเป็ นฐานในการเรี ยนรู ้ จากการทาโครงงานจริ ง เพื่อให้
นักศึกษารับผิดชอบต่อสังคมและมีส่วนร่ วมในการพัฒนาสังคมอย่างยัง่ ยืน ที่ถือเป็ นหัวใจสาคัญของ
มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัย สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ได้
นาวิธี ก ารเรี ย นการสอนโดยการบริ ก ารสั ง คมมาใช้ใ นรายวิช า บ.377 การบริ ก ารและการเผยแพร่
สารสนเทศสาหรับผูใ้ ช้กลุ่มพิเศษ ในภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ตลอดมาจวบจนปั จจุบนั เป็ น
เวลา 6 ภาคการศึกษาแล้ว โดยมีพฒั นาการของกระบวนการเรี ยนการสอนที่ได้ปรับในแต่ละปี จนนามาสู่
การเขียนเป็ นแนวปฏิบตั ิที่ดีของการเรี ยนการสอนโดยการบริ การสังคมในรายวิชานี้ ดังภาพที่ 1
1. การบรรยายภาคทฤษฎีโดยผูส้ อนเกี่ยวกับผูใ้ ช้หอ้ งสมุดและสถาบันบริ การสารสนเทศที่
เป็ นบุคคลกลุ่มพิเศษทัว่ ไป ในหัวข้อดังนี้
1.1 ผูใ้ ช้หอ้ งสมุดและสถาบันบริ การสารสนเทศกลุ่มพิเศษ
1.2 การเรี ยนการสอนโดยการบริ การสังคม
2. การอภิปราย (Discussion) และการระดมสมอง (Brainstorming) โดยนักศึกษา ผูส้ อนเป็ นผู ้
สังเกตการณ์ กระตุน้ และแนะนาในประเด็นตามลาดับดังนี้
2.1 จะทาโครงงานเกี่ยวกับใคร ทาไม ชุมชนไหน ทาไมถึงเลือกชุมชนนี้ บุคคลในชุมชนมี
ความต้องการหรื อมีปัญหาอะไร บุคคลในชุมชนจะได้รับประโยชน์อะไร และจะนาความรู ้ในภาคทฤษฎี
มาประยุกต์ในการดาเนินโครงงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการศึกษาในรายวิชานี้ได้อย่างไร เป็ นต้น
2.2 เมื่อนักศึกษามีมติวา่ จะทาโครงงานผลิตหนังสื อเสี ยงเพื่อเพื่อนผูบ้ กพร่ องทางการเห็นใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพราะได้ศึกษาข้อมูลว่าในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนกั ศึกษาบกพร่ อง
ทางการเห็นเป็ นจานวนมาก นักศึกษากลุ่มนี้ดาเนินชีวิตร่ วมกันกับนักศึกษาปกติในประชาคม
ธรรมศาสตร์ และได้ต้ งั ชื่อโครงงานคือ “Audio Books เพื่อเพื่อนผูบ้ กพร่ องทางการเห็น ปี ที่ 6” อันเป็ น
โครงงานต่อเนื่ อง
2.3 นักศึกษาช่วยกันเขียนแบบฟอร์ มของบประมาณสาหรับวิชาที่เป็ นการเรี ยนการสอนโดย
การบริ การสังคม จากงานการเรี ยนรู ้และบริ การสังคม กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตามภาพที่ 2 (Student Affair Division, Thammasat University, 2018)
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ภาพที่ 1 แนวปฏิบตั ิที่ดีของการเรี ยนการสอนโดยการบริ การสังคมในรายวิชา บ.377 การบริ การและการ
เผยแพร่ สารสนเทศสาหรับผูใ้ ช้กลุ่มพิเศษ
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แบบฟอร์มของบประมาณสาหรับวิชาที่เป็นการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม
ภาค 2 ปีการศึกษา 2561
1. รหัสวิชา
บ.377
2. ชื่อวิชา
การบริการและการเผยแพร่สารสนเทศสาหรับผู้ใช้กลุ่มพิเศษ
3. คาอธิบายรายวิชา
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับผู้ใช้กลุ่มพิเศษ การจัดการสารสนเทศและบริการสาหรับ
ผู้ใช้กลุ่มพิเศษ จริยธรรม การบริการ และการประเมินคุณภาพการบริการ
4. คณะ
ศิลปศาสตร์
5. สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์
6. วิทยาเขตการศึกษา รังสิต
7. ชื่ออาจารย์ผู้สอน/ผู้รับผิดชอบ (โปรดระบุเบอร์โทรศัพท์และอีเมล์)
รศ. ปราณี อัศวภูษิตกุล 081-696-5059 pra@tu.ac.th
8. ชื่อโครงการ
Audio Books เพื่อเพื่อนผู้บกพร่องทางการเห็น ปีที่ 6
9. ที่มาและความสาคัญโครงการ
การเรียนการสอนหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ในหลักสูตรมีรายวิชา บ.377 การบริการและการเผยแพร่สารสนเทศสาหรับผู้ใช้กลุ่มพิเศษ มีนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนตลอดมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 ในปีการศึกษาแรก ผู้สอนใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย การศึกษา
ดูงาน การทารายงาน และการสอบเป็นหลัก ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2555 กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มี
นโยบายมุ่งปลูกจิตสานึกในการรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่นักศึกษาทุกระดับชั้นปี ใช้การเรียนการสอนโดยการบริการ
สังคม (Service Learning) เป็นเครื่องมือเพื่อบรรลุนโยบายดังกล่าว และเพื่อสนองนโยบายนี้ สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์ ได้นาวิธีการเรียนการสอนโดยการบริการสังคมมาใช้ในรายวิชา บ.377 ทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556
ตลอดมาจวบจนปัจจุบัน เป็นเวลา 6 ภาคการศึกษาแล้ว
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ทั้งนี้ในอดีตที่ผ่านมานักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้ได้ระดมความคิดเห็นและเห็นควรทาโครงงาน
Audio Books เพื่อเพื่อนผู้บกพร่องทางการเห็นทั้งในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และบุคคลภายนอกที่บกพร่องทางการ
เห็น อีกทั้งผลการวิจัยของผู้สอนก็พบว่า นักศึกษาผู้ บกพร่องทางการเห็นยังคงต้องการหนังสือเสียงอีกเป็นจานวนมาก
ดังนั้นการทาโครงงาน Audio Books เพื่อเพื่อนผู้บกพร่องทางการเห็นอย่างต่อเนื่อง จึงยังคงเป็นความจาเป็นในอันที่จะ
ช่วยเพิ่มจานวนหนังสือเสียงให้แก่นักศึกษาผู้บกพร่องทางการเห็นทั้งในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และบุคคลภายนอกที่
บกพร่องทางการเห็นด้วย
10. วัตถุประสงค์
10.1 เพื่อเชิญชวนประชาคมธรรมศาสตร์ให้มาร่วมมือกันทาหนังสือเสียงเดซีที่ผลิตด้วยโปรแกรม Obi และหนังสือ
เสียงที่ผลิตด้วยโปรแกรม Balaboka and Audacity
10.2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาผู้บกพร่องทางการเห็นและบุคคลภายนอกที่มีต่อหนังสือ
เสียงเดซีที่ผลิตด้วยโปรแกรม Obi และหนังสือเสียงที่ผลิตด้วยโปรแกรม Balaboka and Audacity
10.3 เพื่อปลูกจิตสานึกในการรับผิดชอบต่อสังคม จริยธรรมด้านจิตอาสา และส่งเสริมการทางานเป็นหมู่คณะให้แก่
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้ และนักศึกษาที่มีจิตอาสาเข้ามาร่วมกิจกรรมกับโครงงาน
11. ดัชนีชี้วัดความสาเร็จของโครงงาน (KPI) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้หนังสือเสียงเดซีที่ผลิตด้วยโปรแกรม Obi
และหนังสือเสียงที่ผลิตด้วยโปรแกรม Balaboka and Audacity
12. ขอบเขตการดาเนินงาน ทาหนังสือเสียงเดซีที่ผลิตด้วยโปรแกรม Obi และหนังสือเสียงที่ผลิตด้วยโปรแกรม
Balaboka and Audacity เน้นรายชื่อที่เป็นความต้องการของนักศึกษาผู้บกพร่องทางการเห็น
13. งบประมาณ (2 วัน) วันที่ 1
13.1 ค่าวิทยากรบรรยายการทาหนังสือเสียง (1 คนx 6 ชม x 600 บาท)
3,600 บาท
13.2 ค่าประชาสัมพันธ์
2,000 บาท
13.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์
1,500 บาท
13.4 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (อาจารย์ วิทยากร บุคลากรศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
1,470 บาท
นักศึกษา บ.377 บุคลากรหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (21 คน x 2 มื้อ x 35 บาท)
13.5 ค่าอาหารกลางวัน (อาจารย์ วิทยากร บุคลากรศูนย์บริการนักศึกษาพิการ นักศึกษา
1,050 บาท
บ.377 บุคลากรหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) (21 คน x 1 มื้อ x 50 บาท)
วันที่ 2 (ศึกษาดูงานการผลิตหนังสือเสียงและสัมภาษณ์ผู้บกพร่องทางการเห็น)
13.6 ค่าเช่ารถตู้ + น้ามันเชื้อเพลิง (เหมาจ่าย) ไป-กลับห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการ
2,800 บาท
ทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ
13.7 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (อาจารย์และนักศึกษา บ.377) (11 คน x 2 มื้อ x 35 บาท)
770 บาท
13.8 ค่าอาหารกลางวัน (อาจารย์และนักศึกษา บ.377) (11 คน x 1 มื้อ x 80 บาท)
880 บาท
รวมเป็นเงิน
14,070 บาท
14. ระดับโครงงาน (S/M/L) S
15. วิธีดาเนินการ
15.1 การศึกษาภาคทฤษฎีในชั้นเรียน การบรรยายและสาธิตการทาหนังสือเสียงด้วยโปรแกรม Obi และโปรแกรม
Balaboka and Audacity โดยวิทยากร
15.2 การทาหนังสือเสียงด้วยโปรแกรม Obi และโปรแกรม Balaboka and Audacity
15.3 การน าหนั ง สื อ เสี ย งไปเผยแพร่ โดยมอบให้ ศู น ย์ บ ริ ก ารนั ก ศึ ก ษาพิ ก าร ห้ อ งสมุ ด คณะนิ ติ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ และห้องสมุดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
15.4 การน าหนั ง สื อ เสี ย งที่ ท าขึ้ น ไปให้ นั ก ศึ ก ษาผู้ บ กพร่ อ งทางการเห็ น ของมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ แ ละ
บุคคลภายนอกที่บกพร่องทางการเห็น ณ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติประเมินความพึงพอใจ

ภาพที่ 2 แบบฟอร์มของบประมาณสาหรับวิชาที่เป็ นการเรี ยนการสอนโดยการบริ การสังคม
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เมื่อนักศึกษามีมติวา่ จะทาโครงงานชื่ อ “Audio Books เพื่อเพื่อนผูบ้ กพร่ องทางการเห็ น ปี ที่ 6”
แล้ว ผูส้ อนจะบรรยายในข้อ 3 ต่อ คือ
3. การบรรยายภาคทฤษฎีในหัวข้อ
3.1 สื่ อสารสนเทศสาหรับผูบ้ กพร่ องทางการเห็ น เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้ ในหัวข้อนี้ ลึกซึ้ ง
มากยิง่ ขึ้น
3.2 นักศึกษาค้นคว้าบทความวิชาการ หรื อบทความวิจยั ในต่างประเทศที่มีเนื้ อหาเกี่ยวข้องกับ
โครงงานที่จะดาเนินการคนละ 1 บทความ ทั้งนี้บทความต้องทันสมัย มีการเผยแพร่ ยอ้ นหลังไม่เกิน 5 ปี
3.3 เสนอให้ผสู ้ อนพิจารณา ว่าบทความนั้น ๆ เหมาะสมหรื อไม่
3.4 นักศึกษาอ่านและสรุ ปตามหลัก 5W 1H (Who, What, Why, Where, When, How)
3.5 นักศึกษาออกแบบสื่ อประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาคมธรรมศาสตร์ และบุคคลภายนอก
ให้ร่วมกันผลิตหนังสื อเสี ยง โดยผ่านสื่ อต่าง ๆ ได้แก่ โปสเตอร์ เฟสบุค๊ ไลน์ เป็ นต้น
4. การบรรยาย/อบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อการทาหนังสื อเสี ยง และประเด็นที่น่าสนใจแตกต่างกัน
ไปในแต่ละปี โดยวิทยากรจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น
4.1 นักวิชาการศึกษาศูนย์บริ การนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4.2 บรรณารักษ์หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4.3 อาจารย์คณะนิ ติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ เชี่ ยวชาญด้านกฎหมายเกี่ ยวกับผู ้
บกพร่ องทางการเห็น เป็ นต้น
5. การศึกษาดูงานศูนย์บริ การนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้องสมุดเฉพาะเพื่อผู ้
บกพร่ องทางการเห็นในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
6. การทาหนังสื อ เสี ยงโดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชา บ.377 การบริ การและการ
เผยแพร่ สารสนเทศสาหรับผูใ้ ช้กลุ่มพิเศษ และอาสาสมัคร
7. การให้บริ การหนังสื อเสี ยงที่ทาเสร็ จแล้ว โดยจะให้บริ การที่:
7.1 ศูนย์บริ การนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7.2 หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7.3 ห้องสมุดคนตาบอดและผูพ้ ิการทางสื่ อสิ่ งพิมพ์แห่ งชาติ มูลนิ ธิคนตาบอดไทย ถนนดิ น
แดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร
7.4 ห้องสมุดเฉพาะอื่น ๆ เพื่อผูบ้ กพร่ องทางการเห็น เป็ นต้น
ทั้งนี้ ผใู ้ ช้บริ การหนังสื อเสี ยงในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คือ นักศึกษาที่บกพร่ องทางการเห็น
ส่ วนผูใ้ ช้ที่หอ้ งสมุดคนตาบอดและผูพ้ ิการทางสื่ อสิ่ งพิมพ์แห่งชาติ ห้องสมุดเฉพาะอื่น ๆ จะเป็ นผูส้ นใจ
ทัว่ ไปที่บกพร่ องทางการเห็น
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8.นักศึกษาออกแบบข้อคาถามเพื่อการสื บค้นสารสนเทศและข้อสัมภาษณ์ความพึงพอใจในการ
ใช้หนังสื อเสี ยงของนักศึกษาที่ บกพร่ องทางการเห็ น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผูส้ นใจทัว่ ไปที่
บกพร่ องทางการเห็น ของห้องสมุดคนตาบอดและผูพ้ ิการทางสื่ อสิ่ งพิมพ์แห่ งชาติ ทั้งนี้ แบบข้อคาถาม
และข้อสัมภาษณ์ ตอ้ งผ่านการพิจารณาจากผูส้ อนก่ อนที่ นักศึ กษาจะนาไปใช้จริ ง โดยมี ข้ นั ตอนการ
ดาเนินการดังนี้
8.1 การเลื อกกลุ่มตัวอย่างนักศึ กษาที่บกพร่ องทางการเห็ น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
ผูส้ นใจทัว่ ไปที่บกพร่ องทางการเห็ นของห้องสมุดคนตาบอดและผูพ้ ิการทางสื่ อสิ่ งพิมพ์แห่ งชาติ ใน
จานวนเท่าๆ กัน ตามทฤษฎีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
8.2 ให้ผบู ้ กพร่ องทางการเห็ นทั้ง 2 กลุ่ม สื บค้นสารสนเทศเพื่อตอบข้อคาถามที่ได้ออกแบบ
ในข้อ 8 และให้สัมภาษณ์ความพึงพอใจในการใช้หนังสื อเสี ยงที่นกั ศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชา
บ.377 ทาขึ้น โดยเป็ นหนังสื อเสี ยงเดซี ที่ผลิตด้วยโปรแกรม Obi และหนังสื อเสี ยงที่ผลิตด้วยโปรแกรม
Balaboka and Audacity
8.3 นักศึกษาสัมภาษณ์ผบู ้ กพร่ องทางการเห็นด้วยตนเองแบบตัวต่อตัว โดยใช้แบบข้อคาถาม
และข้อสัมภาษณ์ที่ออกแบบในข้อ 8 (กรณี มีนกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนจานวนมาก สามารถให้นกั ศึกษา
ช่วยจดและสังเกตการณ์ดว้ ยได้)
8.4 นาคาตอบและผลการสัมภาษณ์ ท้ งั หมดมาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความพึงพอใจในการใช้
หนัง สื อเสี ย งของนัก ศึ ก ษาที่ บ กพร่ องทางการเห็ น มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ และผูส้ นใจทัว่ ไปที่
บกพร่ องทางการเห็ น ที่ มี ต่อหนัง สื อเสี ยงเดซี ที่ผ ลิ ตด้วยโปรแกรม Obi กับ หนัง สื อเสี ยงที่ ผ ลิ ตด้วย
โปรแกรม Balaboka and Audacity
9. ประเมิ นผลการท าโครงงาน โดยชุ ม ชนที่ มี ส่ วนร่ วม (7.1-7.4) ตามแบบประเมิ นการทา
โครงงานการเรี ย นการสอนโดยการบริ ก ารสังคม ในภาพที่ 3 (Student Affair Division, Thammasat
University, 2018)
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แบบประเมินการทาโครงงานการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม
ชื่อโครงงาน………………………………………………………………………………….............................
คณะ.......................................................................
(ให้ผู้ทาโครงงานกรอกข้อมูลส่วนนี้)
...............................................................................................................................................................................................
แบบสอบถามนี้ใช้ในการประเมินความพึงพอใจในการทาโครงงานโดยสอบถามจากประธานหรือผู้ประสานงานชุมชน
ข้อมูลส่วนตัว
เพศ
 ชาย
 หญิง
สถานภาพผู้ให้ข้อมูล
 ประธานชุมชน  ผู้ประสานงานชุมชน  ผู้เกี่ยวข้อง................................
กรุณากาเครื่องหมาย √ ในช่องที่ท่านคิดว่าเหมาะสมตามความพึงพอใจ
ข้อ

รายการประเมิน

มากที่สุด
5

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้อย
4
3
2

น้อยที่สุด
1

1 การติดต่อประสานงานโดยมหาวิทยาลัย
2 การประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่
3 การลงพื้นที่ชุมชนสารวจปัญหาของนักศึกษา
4 การทาโครงงานแก้ปัญหาชุมชน
5 ผลกระทบกับชุมชนและความยั่งยืน
6 ประโยชน์ที่ได้รับในการทาโครงงานแก้ปัญหาชุมชน
7 การประชาสัมพันธ์โครงงาน
8 ระยะเวลาในการทาโครงงาน
9 ภาพรวมของการทาโครงงานแก้ปัญหาชุมชน
ข้อเสนอแนะ..........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

ภาพที่ 3 แบบประเมินการทาโครงงานการเรี ยนการสอนโดยการบริ การสังคม
10. สรุ ป ผลการดาเนิ นโครงงาน โดยนัก ศึ ก ษาและผูส้ อนตามแบบสรุ ปผลการดาเนิ น งาน
โครงการบริ การสังคม Service Learning ในภาพที่ 4 (Student Affair Division, Thammasat University,
2018)
11. นักศึกษาช่วยกันประมวลความรู ้ท้ งั หมดที่ได้เรี ยนรู ้มาคือ ตั้งแต่ขอ้ 1-10 เขียนเป็ นบทความ
วิชาการ ทาวิดีโอ และ PowerPoint เพื่อนาเสนอโครงงานในการแข่งขันระดับมหาวิทยาลัย หรื อนาเสนอ
ในเวทีกิจกรรมความร่ วมมือของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ระหว่างมหาวิทยาลัยต่อไป
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แบบสรุปผลการดาเนินงานโครงการบริการสังคม Service Learning
ชื่อโครงงาน...............................................................................................................................................................
คณะ..........................................................................................................................................................................
ผู้รับผิดชอบ..............................................................................................................................................................
ผลการดาเนินการ.....................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรคในครั้งก่อน................................................................................................................................
แนวทางแก้ไขปัญหา................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรคในครั้งนี้.....................................................................................................................................
แนวทางแก้ไขปัญหา................................................................................................................................................
การประเมินผลโครงการ..........................................................................................................................................
ภาพกิจกรรม
ลงชื่อ................................................ผู้สอน
เบอร์ติดต่อ...............................อีเมล์...........................................

ภาพที่ 4 แบบสรุ ปผลการดาเนินงานโครงการบริ การสังคม Service Learning
12. การสอบทฤษฎีปลายภาค 20 เปอร์เซ็นต์ คะแนนส่ วนใหญ่ 80 เปอร์ เซ็นต์ พิจารณาจากความ
ร่ วมมือในการทาโครงงานการเรี ยนการสอนโดยการบริ การสังคม การสรุ ปบทความที่คน้ คว้า การเขียน
บทความวิชาการ การทาวิดีโอ PowerPoint และการนาเสนอโครงงาน
โครงงาน Audio Books เพื่อเพื่อนผูบ้ กพร่ องทางการเห็ น ปี ที่ 6 นี้ เป็ นเพียงแบบจาลองแนว
ปฏิบตั ิที่ดีสาหรับรายวิชา บ. 377 การบริ การและการเผยแพร่ สารสนเทศสาหรับผูใ้ ช้กลุ่มพิเศษ สาขาวิชา
บรรณารั ก ษศาสตร์ คณะศิ ล ปศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ผูส้ อนท่ า นอื่ นที่ ส นใจสามารถนา
แบบจาลองแนวปฏิบตั ิติที่ดีขา้ งต้นไปปรับใช้ได้ต้ งั แต่ขอ้ 1-12 ให้เหมาะสมกับบริ บทในรายวิชาที่สอน
โดยเริ่ ม ตั้ง แต่ ก ารปรั บ เนื้ อ หาการบรรยายภาคทฤษฎี การก าหนดโครงงาน งบประมาณ การอ่ า น
บทความวิชาการ/บทความวิจยั การบรรยาย/อบรมเชิงปฏิบตั ิการ การออกแบบข้อคาถาม/ข้อสัมภาษณ์
การประเมินผลและสรุ ปโครงงาน การประมวลความรู ้ ตลอดจนการสอบทฤษฎีปลายภาค ให้สอดคล้อง
สัมพันธ์กบั คาอธิ บายและจุดมุ่งหมายของรายวิชานั้น ๆ
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การค้ นพบแนวปฏิบัติทดี่ ีของการเรียนการสอนโดยการบริการสั งคมในรายวิชา บ. 377 การบริการและ
การเผยแพร่ สารสนเทศสาหรั บผู้ใช้ กลุ่มพิเศษ
ผูส้ อนได้คน้ พบแนวปฏิบตั ิที่ดีของการเรี ยนการสอนโดยการบริ การสังคมในรายวิชานี้
คือ
บุคคลทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนการสอนต่างได้เรี ยนรู ้และได้รับประโยชน์ดว้ ยกันทุกฝ่ าย คือ
1. นักศึกษา
1.1 ได้เรี ยนรู ้จากการลงมือปฏิบตั ิติจริ ง ตั้งแต่การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับชุ มชนที่
นักศึกษาเข้าไปมีส่วนร่ วมในการแก้ปัญหาหรื อพัฒนา การวางแผน การปฏิบตั ิ ตลอดจนการประเมินผล
เป็ นการพัฒนาทักษะทางวินยั และเพิ่มประสบการณ์ทางวิชาการนอกเหนื อจากการศึกษาในชั้นเรี ยน ซึ่ ง
ทักษะบางอย่างที่ผา่ นการปฏิบตั ิติดว้ ยตนเอง นักศึกษาจะจดจา สามารถวิเคราะห์ เรี ยนรู ้ และนาไปใช้ใน
ได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ใกล้เคียงกัน
1.2 ได้เพิ่มพูนทักษะการคิ ดที่ สาคัญโดยเฉพาะทักษะการสื่ อสาร ทั้งการสื่ อสารกับ
ผูส้ อน กับเพื่อนร่ วมโครงงาน และกับบุคคลในชุมชน ตลอดจนผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในโครงงาน
1.3 ได้เพิ่มทักษะในการเผชิ ญปั ญหา การลงมือปฏิบตั ิในสถานการณ์จริ งนักศึกษามัก
พบปั ญหาที่ไม่คาดคิดหลากหลาย ไม่วา่ จะเป็ นปั ญหาเกี่ยวกับคน วัสดุอุปกรณ์ การเดินทาง ฯลฯ ปั ญหา
ต่ า ง ๆ เมื่ อนัก ศึ ก ษาสามารถแก้ไ ขให้ส าเร็ จลุ ล่ วงไปได้ จะเป็ นการสร้ า งภู มิ ต้า นทานอย่า งดี ใ ห้ แ ก่
นักศึกษาพร้อมที่จะเผชิญปั ญหาต่อไปในอนาคต
1.4 ได้เปิ ดใจให้ความสาคัญกับประเด็นความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ นวิธีการทางาน
ประเพณี วฒั นธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละชุมชน/สังคม
1.5 ได้เรี ยนรู ้เรื่ องการมีส่วนร่ วม นักศึกษาได้เรี ยนรู ้การทางานร่ วมกันตลอดเวลา ตั้งแต่
ความร่ วมมือระหว่างนักศึกษากับผูส้ อน นักศึกษากับนักศึกษา นักศึกษากับชุมชน ตลอดจนนักศึกษากับ
ผูเ้ กี่ยวข้องอื่น ๆ ในชุมชน ตั้งแต่เริ่ มโครงงานจนถึงเมื่อโครงงานสาเร็ จ
1.6 ได้สารวจตนเองได้ดียิ่งขึ้นว่ามีความถนัดหรื อรักในการทางานลักษณะใด ในขณะ
ที่ลงพื้นที่ทาโครงงานการเรี ยนการสอนโดยการบริ การสังคม อันจะส่ งผลต่อการเลือกอาชี พการทางาน
ต่อไปในอนาคต
1.7 ได้ส่ ง เสริ ม การพัฒนาคุ ณธรรมจริ ย ธรรม ตระหนัก ในความเป็ นส่ วนหนึ่ ง ของ
ชุ มชน/สังคม ซึ่ งจะส่ งผลต่อความเป็ นพลเมื องที่ ดีของชุ มชน/สังคมประชาธิ ปไตยและประเทศชาติ
ต่อไป
2. ผู้สอน
2.1 ได้จดั การเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ (Learner-Centered) โดยโครงงานที่
จัดทาร่ วมกับชุมชน นักศึกษาจะเป็ นผูช้ ่วยกันระดมความคิดออกแบบทั้งโครงงาน
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2.2 ได้จดั การเรี ย นการสอนที่ เน้นพฤติก รรมการเรี ย นรู ้ (Behavior-Focus Learning)
โดยผูส้ อนเน้นให้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู ้จากการลงมือทาโครงงานในชุมชนและสถานการณ์จริ ง
2.3 ได้มีบทบาทเป็ นผูส้ นับสนุนกระบวนการเรี ยนรู ้ การซักถามนักศึกษาเกี่ยวกับความ
จาเป็ นที่ตอ้ งทาโครงงาน การสังเกตการณ์และดูแลบรรยากาศการเรี ยนรู ้ท้ งั ในชั้นเรี ยนและเมื่อลงสัมผัส
กับชุมชน ตลอดจนการประเมินผลทัว่ ทั้งโครงงาน
2.4 ได้พฒั นารู ปแบบการเรี ยนการสอนที่หลากหลายให้เข้ากับบริ บทของชุมชน/สังคม
ที่แตกต่างกันไป
2.5 ได้เปิ ดโลกทัศน์และมีความเข้าใจมากขึ้นในกระบวนการเรี ยนการสอนโดยการ
บริ การสังคม ผ่านการสะท้อนความคิดเห็นจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยกับโครงการ ซึ่ งมีประโยชน์ต่อการ
ปรับปรุ งการทาโครงงานในครั้งต่อไป
2.6 ได้เสริ มสร้ างความร่ วมมื อระหว่างสถาบันการศึ กษากับ ชุ มชนที่ ร่วมโครงงาน
ชุมชนสามารถเข้าถึงสถาบันการศึกษาได้ สถาบันการศึกษาไม่ใช่หอคอยงาช้างอีกต่อไป ทั้งสองสถาบัน
ต่างต้องเกื้อกูลซึ่ งกันและกัน
2.7 มีแรงบันดาลใจในการเรี ยนรู ้ ร่วมกันกับนักศึกษา ชุ มชน และหน่ วยงานองค์กรที่
เกี่ยวข้อง
2.8 ได้ประเด็นใหม่ๆ ในการทาวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับการเรี ยนการสอนโดยการบริ การ
สังคม
3. บุคคลในชุ มชน
3.1 ได้ตระหนักและเห็นประโยชน์ของโครงงานการเรี ยนการสอนโดยการบริ การสังคม
3.2 ได้สานสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั นักศึกษา สถาบันการศึกษา และหน่วยงานองค์กร
ที่เกี่ยวข้อง อันนามาซึ่ งประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่ าย
3.3 มีความเข้มแข็งมากขึ้นจากการลงมือปฏิบตั ิโครงงานร่ วมกันทุกฝ่ าย
4. สาขาวิชา ได้ทราบข้อมูลตอบกลับจากบุคคลในชุมชนเมื่อนักศึกษาได้ลงพื้นที่ทาโครงงานการ
เรี ยนการสอนโดยการบริ การสังคม ทาให้ทราบถึงคุณลักษณะของบัณฑิตที่ชุมชน/สังคมต้องการ ซึ่ ง
เป็ นข้อมูลที่ดียงิ่ เพื่อการพัฒนาหลักสู ตรและผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการในการจ้างงานต่อไป
สรุ ปคือจากการที่ผสู ้ อนได้ทดลองและพัฒนาใช้วิธีการเรี ยนการสอนโดยการบริ การสังคมใน
รายวิ ช า บ. 377 การบริ การและการเผยแพร่ สารสนเทศส าหรั บ ผู ้ ใ ช้ ก ลุ่ ม พิ เ ศษ สาขาวิ ช า
บรรณารักษศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผสมผสานร่ วมกันกับวิธีการสอนแบบ
ต่าง ๆ เป็ นเวลา 6 ภาคการศึกษา ทาให้ผสู ้ อนเห็นจุดเด่นของการเรี ยนการสอนแบบนี้ ที่บุคคลหลายฝ่ าย
มีส่วนร่ วมในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้แก่ชุมชนและสังคม นักศึกษาเกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีเป้ าหมาย ได้
พัฒนาทักษะการค้นคว้าสารสนเทศเพื่อนามาใช้ในการจัดทาโครงงาน ได้เรี ยนรู ้ ทกั ษะการบริ หารจัดการ
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ความเป็ นผูน้ า ผูต้ าม ตลอดจนความมีน้ าใจเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ ไม่ละเลยต่อปั ญหาของสังคม ผ่านการดูแลเอา
ใจใส่ ของผูส้ อนตลอดการดาเนิ นโครงงาน กระบวนการเรี ยนการสอนโดยการบริ การสังคมข้างต้น ซึ่ ง
กล่าวได้วา่ เป็ นแนวปฏิบตั ิที่ดีแนวทางหนึ่ งสาหรับผูส้ อนทัว่ ไปที่สนใจนาไปศึกษาและปรับใช้ให้เป็ น
ประโยชน์ในบริ บทของรายวิชาที่รับผิดชอบในการสอนต่อไป
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