
 

รายงานผลการดําเนินงาน 
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม (พัฒนาห้องสมุด) 

 
ก. ข้อมูลท่ัวไปของโครงการ 
  1. ชื่อโครงการ  โครงการบริการวิชาการแก่สั งคม  ( พัฒนา

ห้องสมุด) 
  2. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ

ศาสตร์ 
  3. ผู้รับผิดชอบโครงการ  อาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชา 
     บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์
  4. ระยะเวลาในการจัดโครงการ  วันที่ 25-26 สิงหาคม 2555 
  5. สถานที่จัดโครงการ  โรงเรียนต้ังพิรุฬห์ธรรม  สํานักงานเขตทวีวัฒนา  

กรุงเทพมหานคร 
 
ข. ทรัพยากรท่ีใช้ในโครงการ 
  6. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
   6.1 โรงเรียนต้ังพิรุฬห์ธรรม  สํานักงานเขตทวีวัฒนา  กรุงเทพมหานคร 
   6.2 ผู้ดําเนินการโครงการ : อาจารย์ 
    6.2.1 อาจารย์นุชรี  บุญศรีงาม   
    6.2.2 อาจารย์นิพา  ผลสงเคราะห์  
   6.3 ผู้ดําเนินการโครงการ: นักศึกษาช้ันปีที่ 3 (53/84) จํานวน 12 คน  
   6.4การมีส่วนร่วมของหน่วยราชการและเอกชนในท้องถิ่น 
    โครงการน้ีเป็นความร่วมมือระหว่างโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และโรงเรียนต้ังพิรุฬห์ธรรม  สํานักงานเขตทวีวัฒนา  
กรุงเทพมหานคร 
  7. ทรัพยากรอ่ืนที่ได้รับบริจาค 
   ไม่มี 
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ค. รายงานผลการใช้เงิน 
  8. แหล่งเงินอุดหนุน 

 งบประมาณที่
ได้รับ 

จ่ายจริง 

8.1เงินงบประมาณ รหัส 218005010221 6,160 6,160 
8.2 อ่ืน ๆ - - 

รวมรายได ้ 6,160 6,160 
 
  9. รายจ่ายในการดําเนินโครงการ 

หมวด
รายจ่าย 

ชื่อกิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ค่าวัสดุ 1. ค่ารูปถ่าย 

2. ค่าจัดทํารูปเล่มรายงานผลการดําเนินงาน  
100 บาท
100 บาท

ค่าใช้สอย 3. ค่าเช่ารถตู้1 คัน 2 วัน 
4. ค่าเบ้ียเลี้ยงอาจารย์ 2 คน ๆละ 240 บาท จํานวน 2 
วัน 

5,000 บาท
960 บาท

รวม  6,160บาท
 
 10. ความร่วมมือของหน่วยงานราชการและเอกชนท่ีร้องขอร่วมโครงการ 
 โครงการน้ีเป็นความร่วมมือระหว่างโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และโรงเรียนต้ังพิรุฬห์ธรรม สํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
 
ง. ประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ 
  11. ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ 
ดังน้ี 
   สอดคล้องกับจุดเน้นในการทํางบประมาณปีงบประมาณ 2555 ของมหาวิทยาลัย 
  พันธกิจที่ 6 พัฒนาศักยภาพของชุมชน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพ่ิมขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพของชุมชน 
  กลยุทธ์ที่ 1 สร้างเครือข่ายกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชน ศิษย์เก่า และหน่วยงาน
ภายนอก ในการให้บริการวิชาการกับชุมชนทอ้งถิ่น 
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  ตัวช้ีวัดที่6.1 ระดับความสําเร็จของแผนการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชนประเทศชาติ  
   ตัวช้ีวัดที่6.2 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่สังคม
ตามเป้าหมายของสถาบัน 
   ตัวช้ีวัดที่63 ระดับความสําเร็จในการบริการวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของสถาบัน 
   ตัวช้ีวัดที่6.7 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมชุมชนประเทศชาติและนานาชาติต่อ
อาจารย์ประจํา 
   ตัวช้ีวัดที่ 6.7 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการทางวิชาการ  
  12. การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ 
   การจัดโครงการในคร้ังน้ีบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ คือ 
   1. การบูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน นักศึกษาให้ได้รับ
ความรู้ใหม่ ๆ ในวิชาชีพ และได้รับประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริงจากแหล่งสารสนเทศ
ท้องถิ่น 
   2. ส่งเสริมความรู้ในวิชาชีพ และงานบริการ   
   3. นักศึกษาได้มีส่วนบริการให้ความรู้ และช่วยเหลือชุมชนและสังคม 
  13. การบรรลุเป้าหมายของโครงการ 
   นักเรียนโรงเรียนต้ังพิรุฬห์ธรรมได้รับความรู้เก่ียวกับห้องสมุดและมีนิสัยรักการอ่าน และ
ทําให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง สามารถนําไปประกอบอาชีพได้อย่างมี
คุณภาพ 
  14. ประโยชน์ที่ได้รับ 
  นักเรียนโรงเรียนต้ังพิรุฬห์ธรรม ได้รับความรู้เก่ียวกับห้องสมุดและมีนิสัยรักการอ่าน 
และทําให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง สามารถนําไปประกอบอาชีพได้อย่างมี
คุณภาพ 
  15. ความคิดเห็นโดยส่วนรวมของผู้เข้าร่วมโครงการในคร้ังนี้ 
   - การแปลข้อมูลได้แก่  
    ระดับ4.51-5.00 หมายถึง มากที่สุด  
    ระดับ 3.51-4.50 หมายถึง มาก 
    ระดับ 2.51-3.50 หมายถึง ปานกลาง  
    ระดับ 1.51-2.50 หมายถึง น้อย 
    ระดับ 1.00-1.50 หมายถึง น้อยที่สุด 
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ตารางที่ 1ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการในคร้ังน้ี 

ความคิดเหน็ 
ความพึงพอใจต่อโครงการ 

 S.D. ร้อยละ แปล 
ด้านวิทยากร(อาจารย์/นักศึกษา) 5.00 0.00 100 มากที่สุด 
1. การถ่ายทอดหรือแนะนําข้อมูล 5.00 0.00 100 มากที่สุด 
2. ความรอบรู้ในเนื้อหา/วิชาชีพ 5.00 0.00 100 มากที่สุด 
3. การใช้ภาษาที่เหมาะสมและเข้าใจง่าย 5.00 0.00 100 มากที่สุด 
ด้านระยะเวลา/สถานท่ี 5.00 0.00 100 มากที่สุด 
1. ระยะเวลาการให้บริการ(ช่วงวันและเวลา) 5.00 0.00 100 มากที่สุด 
2. ช่วงเวลาการให้บริการ (ช่วงเดือน) 5.00 0.00 100 มากที่สุด 
3. การจัดสถานที ่(ห้องสมุด) 5.00 0.00 100 มากที่สุด 
ด้านการให้บรกิาร  4.00 0.00 80.00 มาก 
1. การให้บริการ 4.00 0.00 80.00 มาก 
2. การประสานงาน 4.00 0.00 80.00 มาก 
3. การให้คําแนะนําหรือตอบข้อซักถาม 4.00 0.00 80.00 มาก 
ด้านความรู้ความเข้าใจ 4.67 0.00 93.40 มากที่สุด 
1. ความรู้ความเข้าใจก่อนเข้าร่วมโครงการ 4.00 0.00 100 มากที่สุด 
2. ความรู้ความเข้าใจหลังเข้าร่วมโครงการ 5.00 0.00 100 มากที่สุด 
3. สามารถบอกประโยชน์/ข้อดีได้ 5.00 0.00 100 มากที่สุด 
ด้านการนําความรู้ไปใช ้ 5.00 0.00 100 มากที่สุด 
1. สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานได้ 5.00 0.00 100 มากที่สุด 
2. สามารถเผยแพร่/ถ่ายทอดความรู้ได้ 5.00 0.00 100 มากที่สุด 
3. มีความมั่นใจในการนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ 5.00 0.00 100 มากที่สุด 

รวม 4.73 0.00 94.60 มากที่สุด 
 
  ตารางท่ี 1 ความพึงพอใจในการเข้าร่วม “โครงการบริการวิชาการแก่สังคม (พัฒนา
ห้องสมุด)” พบว่า 
 1. ด้านวิทยากร (อาจารย์/นักศึกษา)พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการใน
ระดับมากที่สุด (  = 5.00 คิดเป็นร้อยละ 100) 
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 2. ด้านระยะเวลา/สถานที่ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับ
มากที่สุด (  = 5.00 คิดเป็นร้อยละ 100)  
 3. ด้านการให้บริการพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมาก (  
= 4.00 คิดเป็นร้อยละ 80.00) 
 4. ด้านความรู้ความเข้าใจพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมาก
ที่สุด (  = 4.67 คิดเป็นร้อยละ 93.40) 

5. ด้านการนําความรู้ไปใช้พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมาก
ที่สุด (  = 5.00 คิดเป็นร้อยละ 100) 

6. ภาพรวมพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมากที่สุด(  = 
4.73 คิดเป็นร้อยละ 94.60) 
  ข้อเสนอแนะ 

1.  ข้อเสนอแนะ 
  ด้านวิทยากร(อาจารย์/บรรณารักษ์/นักศกึษา) คืออาจารย์และนักศึกษา น่ารักมาก เป็น
กันเองกันดี 

2.  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ อยากให้อาจารย์และนักศึกษา ช่วยมาดูงาน/พัฒนาห้องสมุดบ่อย ๆ 
   
  16. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดโครงการ 
 ไม่มี 
  17. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ที่รับผิดชอบโครงการ 
  โครงการน้ีทําให้อาจารย์และนักศึกษาได้ออกบริการวิชาการแก่สังคม เป็นการฝึกเรียนรู้
จากประสบการณ์จริงหลังจากที่เรียนภาคทฤษฎีมาแล้วเป็นการบูรณาการความรู้จากการเรียน                  
การสอนในรายวิชาต่าง ๆ อาทิ การวิเคราะห์สารสนเทศ 1การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นต้น 
เป็นการสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน 
ซึ่งโครงการน้ีควรจัดอย่างต่อเน่ือง และควรทําความร่วมมือกับเครือข่ายอ่ืน ๆ มากขึ้น 
 
         
         อาจารย์นิพา  ผลสงเคราะห์ 
         ผู้ทํารายงานผลการดําเนินงาน 
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ภาคผนวก 
 ก. ภาพการจัดกิจกรรม 
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