
 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศ 
 
ก. ข้อมูลท่ัวไปของโครงการ 
 1. ชื่อโครงการ โครงการปัจฉิมนิเทศ 
  2. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
  3. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ช้ันปีที่ 3 
     (53/84) และคณาจารย์โปรแกรมวิชา 
     บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์  
  4. ระยะเวลาในการจัดโครงการ  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 
  5. สถานที่จัดโครงการ   โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
      และห้องอบรม ช้ัน 5 สํานักวิทยบริการฯ 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
ข. ทรัพยากรท่ีใช้ในโครงการ 
  6. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
   6.1 ผู้เข้าร่วมโครงการ : นักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
ช้ันปีที่ 1 (55/76) จํานวน 52 คน และนักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ช้ันปีที่ 2 (54/64) 
จํานวน 20 คน, ช้ันปีที่ 3 (53/84) จํานวน 29 คน และช้ันปีที่ 4 จํานวน 24 คน 
   6.2 ผู้ดําเนินการโครงการ : นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ช้ันปีที่ 3 (53/84) 
และคณาจารย์โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์   
   6.3 การมีส่วนร่วมของหน่วยราชการและเอกชนในท้องถิ่น 
    ไม่มี 
  7. ทรัพยากรอ่ืนที่ได้รับบริจาค 
   ไม่มี  
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ค. รายงานผลการใช้เงิน 
  8. แหล่งเงินอุดหนุน 

 งบประมาณทีไ่ด้รับ จ่ายจริง 
8.1 เงินงบประมาณ  25,000 25,000 
8.2 อ่ืน ๆ  - - 

รวมรายได ้ 25,000 25,000 
  
  9. รายจ่ายในการดําเนินโครงการ 

หมวด
รายจ่าย 

ชื่อกิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ค่าวัสดุ - ค่าจ้างจัดสถานที่ และค่าโต๊ะจีน 25,000
  รวม 25,000 บาท

 
 10. ความร่วมมือของหน่วยงานราชการและเอกชนท่ีร้องขอร่วมโครงการ 
 ไม่มี 
 
ง. ประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ 
  11. ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ 
ดังน้ี 
   1. สอดคล้องกับจุดเน้นในการทํางบประมาณปีงบประมาณ 2555 ของมหาวิทยาลัย 
   พันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมและขยายโอกาสทางการศึกษา 
   กลยุทธ์ใหญ่ที่ 1 พัฒนาและปฏิรูปการเรียนรู้ 
   กลยุทธ์ย่อยที่ 1.4.3 บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม เข้ากับรายวิชา เพ่ือให้บัณฑิตเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ 
   กลยุทธ์ย่อยที่ 1.4.4 จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และใช้
กิจกรรมเป็นสื่อ 
   2. สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี 2555 ของมหาวิทยาลัยตัวช้ีวัดที่ 
   4.1 มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 
   4.3 มาตรฐานด้านการบริการทางวิชาการ 
   23. ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
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   3. สอดคล้องแผนพัฒนานักศึกษาต่อหลักสูตรของโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ 
   ข้อ 1.1 นักศึกษามีความรู้ความสามารถทางสารสนเทศศาสตร์ 
   ข้อ 1.2 นักศึกษามีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและประยุกต์ใช้งานได้ 
   ข้อ 1.3 นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรม 
  12. การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ 
  การจัดโครงการในคร้ังน้ีบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ คือ  
  1. นักศึกษาได้พบปะและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ ศิษย์เก่า และเพ่ือน
ร่วมสาขาวิชา 

 2. นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์จากศิษย์เก่า 
 13. การบรรลุเป้าหมายของโครงการ 
   นักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ช้ันปีที่ 1 (55/76) จํานวน 
52 คน และนักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ช้ันปีที่ 2 (54/64) จํานวน 20 คน, ช้ันปีที่ 3 
(53/84) จํานวน 29 คน และช้ันปีที่ 4 จํานวน 24 คน รวม 125 คน จากเป้าหมายที่ต้ังไว้ จํานวน 
100 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
  14. ประโยชน์ที่ได้รับ 
  1. นักศึกษาได้พบปะและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ ศิษย์เก่า และเพ่ือน
ร่วมสาขาวิชา 

 2. นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์จากศิษย์เก่า 
 15. ความคิดเห็นโดยส่วนรวมของผู้เข้าร่วมโครงการในคร้ังนี้ 
   - ผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 53 คน 
   - การแปลข้อมูล ได้แก่  
  ระดับ 4.51-5.00 หมายถึง มากท่ีสุด   
  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 1 ความคิดเห็นโดยส่วนรวมของผู้เข้าร่วมโครงการในคร้ังน้ี 
 

ความคิดเหน็ 
ความพึงพอใจต่อโครงการ 

 S.D. ร้อยละ แปล 
ด้านวิทยากร (ศิษย์เก่า)  3.88 0.58 77.60 มาก 
1. ความสามารถในการดําเนินการ 3.92 0.65 78.40 มาก 
2. การใช้ภาษาที่เหมาะสมและเข้าใจง่าย 3.87 0.71 77.40 มาก 
3. สื่อ/วัสดุ/อุปกรณ์ประกอบการจัดโครงการ 3.85 0.66 77.00 มาก 
ด้านสถานที/่ระยะเวลา/อาหาร 3.84 0.60 76.80 มาก 
1. สถานที่จัดโครงการ 3.89 0.72 77.80 มาก 
2. อุปกรณ์และโสตทัศนูปกรณ์ 3.83 0.75 76.60 มาก 
3. ระยะเวลาในการดําเนินการ 3.81 0.68 76.20 มาก 
ด้านการให้บรกิารของผู้จัดโครงการ 3.81 0.58 76.20 มาก 
1. การให้บริการ/ขั้นตอนการจัดโครงการ 3.92 0.65 78.40 มาก 
2. การประสานงาน/การประชาสัมพันธ์ 3.77 0.75 75.40 มาก 
3. การอํานวยความสะดวก 3.74 0.65 74.80 มาก 
ด้านความรู้ความเข้าใจ 3.58 0.54 71.60 มาก 
1. ความรู้ความเข้าใจก่อนเข้าร่วมโครงการ 2.38 0.77 47.60 น้อย 
2. ความรู้ความเข้าใจหลังเข้าร่วมโครงการ 4.00 0.59 80.00 มาก 
3. สามารถบอกประโยชน์/ข้อดีได้ 3.98 0.64 79.60 มาก 
4. สามารถอธิบายรายละเอียดได้ 3.98 0.75 79.60 มาก 
ด้านการนําความรู้ไปใช ้ 3.87 0.56 77.40 มาก 
1. สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 3.94 0.72 78.80 มาก 
2. สามารถเผยแพร่/ถ่ายทอดความรู้ได้ 3.87 0.59 77.40 มาก 
3. สามารถให้คําแนะนําแก่ผู้อ่ืนได้ 3.77 0.61 75.40 มาก 
4 มีความมั่นใจในการนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ 3.91 0.69 78.20 มาก 

รวม 3.80 0.47 76.00 มาก 
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 ตารางที่ 1 ความพึงพอใจในการเข้าร่วม “โครงการปัจฉิมนิเทศ” พบว่า 
 1. ด้านวิทยากร (ศิษย์เก่า) พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับ
มาก (  = 3.88 คิดเป็นร้อยละ 77.60) 
 2. ด้านสถานที่/ระยะเวลา พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับ
มาก (  = 3.84 คิดเป็นร้อยละ 76.80)  
 3. ด้านการให้บริการของผู้จัดโครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อ
โครงการในระดับมาก (  = 3.81 คิดเป็นร้อยละ 76.20) 
 4. ด้านความรู้ความเข้าใจ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับ
มาก (  = 3.58 คิดเป็นร้อยละ 71.60) 

5. ด้านการนําความรู้ไปใช้ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับ
มาก (  = 3.87 คิดเป็นร้อยละ 77.40) 

6. ภาพรวม พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมาก (  = 3.80 
คิดเป็นร้อยละ 76.00) 
  ข้อเสนอแนะ 

- 
 

  16. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดโครงการ 
  ไม่มี 
  17. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ที่รับผิดชอบโครงการ 
  โครงการน้ีทําให้อาจารย์และนักศึกษาเกิดความอบอุ่น สร้างสายสัมพันธ์อันดีร่วมกัน
ระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษาในหมู่เรียนเดียวกัน รวมทั้งเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์
จริง         
       
  

อาจารย์นิพา ผลสงเคราะห์ 
      ผู้รายงานผลการดําเนินงาน 
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ภาคผนวก 
 ก. ภาพการจัดกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 ศิษย์เก่ามาให้ความรู้และประสบการณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 อาจารย์และศิษย์เก่า 
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ภาพท่ี 3 แนะนําประสบการณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 มอบหนังสือที่ระลึก 
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ภาพท่ี 5 นักศึกษาช้ันปีที่ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6 นักศึกษาช้ันปีที่ 1-3 
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ภาพท่ี 7 นักศึกษาบอกเล่าประสบการณ์หลังการฝึกงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8 ทุกคนร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
 

 


