
โครงการศึกษาดูงานสถาบันบริการสารนเทศและแหล่งเรียนรู้ 
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

 
ก. ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
 1. ชื่อโครงการ โครงการศึกษาดูงานสถาบันบริการสารนเทศ

และแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
  2. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
  3. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณาจารย์โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรแ์ละ
    สารสนเทศศาสตร์  
  4. ระยะเวลาในการจัดโครงการ วันที่ 17-20 มีนาคม 2556 
  5. สถานที่จัดโครงการ  
   5.1 สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
   5.2 ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี 
   5.3 ห้องสมุดการรถไฟฯ จ.หนองคาย 
 
ข. ทรัพยากรท่ีใช้ในโครงการ 
  6. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
   6.1 นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  ช้ันปีที่  2 (54/64) จํานวน  20 คน                     
ช้ันปีที่ 4 (52/45) จํานวน 24 คน และอาจารย์ จํานวน 3 คน (อาจารย์ไพโรจน์  แก้วเขียว อาจารย์
นุชรี  บุญศรีงาม และอาจารย์นิพา  ผลสงเคราะห์) 
    6.2 การมีส่วนร่วมของหน่วยราชการและเอกชนในท้องถิ่น 
    - สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
    - ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี 
    - ห้องสมุดการรถไฟฯ จ.หนองคาย 
  7. ทรัพยากรอ่ืนที่ได้รับบริจาค 
   ไม่มี  
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ค. รายงานผลการใช้เงิน 
  8. แหล่งเงินอุดหนุน 

 งบประมาณทีไ่ด้รับ จ่ายจริง 
8.1 เงินงบประมาณ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  รหัส 204004390221 

 
66,440 

 
66,440 

8.2 อ่ืน ๆ  - - 
รวมรายได ้ 66,440 66,440 

  
  9. รายจ่ายในการดําเนินโครงการ 

หมวด
รายจ่าย 

ชื่อกิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ค่าใช้สอย ค่าเช่ารถบัสไม่น้อยกว่า 45 ที่น่ัง 1 คัน 4 วัน 

ค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทางของอาจารย์ประจํา 4 คน 4 วัน  
ค่าที่พักอาจารย์ 3 คืน จํานวน 3 ห้อง ๆ ละ 1,000 บาท  

52,000
3,960
9,000

ค่าวัสดุ ค่าอัดขยายภาพกิจกรรม 
ค่าของที่ระลึก 
ค่าจัดทําเล่มรายงานผล จํานวน 3 เล่ม 

100
1,200

180
  รวม 66,440

 หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายสามารถัวเฉล่ียได้ 
 
 10. ความร่วมมือของหน่วยงานราชการและเอกชนท่ีร้องขอร่วมโครงการ 
   ไม่มี  
 
ง. ประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ 
  11. ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ 
ดังน้ี 
   1. สอดคล้องกับจุดเน้นในการทํางบประมาณปีงบประมาณ 2556 ของมหาวิทยาลัย
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คู่คุณธรรม มีอัตลักษณ์ ขยายโอกาส
ทางการศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    กลยุทธ ์1.4 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ปัจจัยสนับสนุน 
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    ตัวชี้วัดที่ 11 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
    ตัวชี้วัดที่ 20 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต 
   2. สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี 2556 ของมหาวิทยาลัยตัวช้ีวัดที่  
    แผนงานหลัก แผนงานพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและปัจจัยสนับสนุน 
    โครงการ โครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน 
   3. สอดคล้องแผนพัฒนานักศึกษาต่อหลักสูตรของโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ
    ข้อ 1.1 นักศึกษามีความรู้ความสามารถทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ 
    ข้อ 1.2 นักศึกษามีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและประยุกต์ใช้งานได้ 
 12. การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ 
  การจัดโครงการในคร้ังน้ีบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ คือ  
  1. อาจารย์และนักศึกษาได้เสริมความรู้และประสบการณ์ตรงเรื่องงานเทคนิค งาน
บริการ และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2. อาจารย์และนักศึกษาได้เสริมความรู้และประสบการณ์เรื่องการจัดการข้อมูล
ท้องถิ่นและการจัดนิทรรศการในแหล่งสารสนเทศ ๆ 
 13. การบรรลุเป้าหมายของโครงการ 
 นั กศึ กษาสาขาวิ ช าสารสน เทศศาสต ร์  ช้ั น ปีที่  2 ( 54/64)  จํ านวน  20 คน                     
ช้ันปีที่ 4 (52/45) จํานวน 24 คน และอาจารย์ จํานวน 3 คน ได้ศึกษาแหล่งสารสนเทศจากสถาบัน
บริการสารสนเทศ   
  14. ประโยชน์ที่ได้รับ 
  นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในงานเทคนิค งานบริการ และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ได้ดีย่ิงขึ้นและได้รู้จักแหล่งสารสนเทศเพ่ิมมากขึ้น 
 15. ความคิดเห็นโดยส่วนรวมของผู้เข้าร่วมโครงการในคร้ังนี้ 
   - ผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 38 คน  
   - การแปลข้อมูล ได้แก่  
    ระดับ 4.51-5.00 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 1 ความคิดเห็นโดยส่วนรวมของผู้เข้าร่วมโครงการในคร้ังน้ี 
 

ความคิดเหน็ 
ความพึงพอใจต่อโครงการ 

 S.D. ร้อยละ แปล 
ด้านวิทยากร (บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด)   4.02 0.39 80.40 มาก 
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 4.21 0.47 84.20 มาก 
2. การตอบคําถามของวิทยากร 4.00 0.62 80.00 มาก 
3. การใช้ภาษาที่เหมาะสมและเข้าใจง่าย 4.00 0.57 80.00 มาก 
4. เอกสาร/สื่อประกอบการบรรยาย 3.87 0.70 77.40 มาก 
ด้านสถานที/่ระยะเวลา/อาหาร 3.92 0.59 78.40 มาก 
1. สถานที่ศึกษาดูงาน 3.90 0.79 78.00 มาก 
 1.1 สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4.00 0.74 80.00 มาก 
 1.2 ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี 3.89 0.83 77.80 มาก 
 1.3 ห้องสมุดการรถไฟฯ จ.หนองคาย 3.82 0.80 76.40 มาก 
2. อุปกรณ์และโสตทัศนูปกรณ์ 4.03 0.64 80.60 มาก 
3. ระยะเวลาในการศึกษาดูงาน 3.87 0.74 77.40 มาก 
ด้านการให้บรกิารของผู้จัดโครงการ 4.13 0.49 82.60 มาก 
1. การให้บริการ 4.13 0.66 82.60 มาก 
2. การประสานงาน/การประชาสัมพันธ์ 4.03 0.59 80.60 มาก 
3. การอํานวยความสะดวก 4.21 0.66 84.20 มาก 
4. การให้คําแนะนําหรือตอบข้อซักถาม 4.13 0.62 82.60 มาก 
ด้านความรู้ความเข้าใจ 4.03 0.52 80.60 มาก 
1. ความรู้ความเข้าใจก่อนเข้าร่วมโครงการ 3.95 0.61 79.00 มาก 
2. ความรู้ความเข้าใจหลังเข้าร่วมโครงการ 4.05 0.61 81.00 มาก 
3. สามารถบอกประโยชน์/ข้อดีได้ 4.13 0.62 82.60 มาก 
4. สามารถอธิบายรายละเอียดได้ 4.00 0.70 80.00 มาก 
ด้านการนําความรู้ไปใช ้ 4.11 0.51 82.20 มาก 
1. สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนได้ 4.08 0.54 81.60 มาก 
2. สามารถเผยแพร่/ถ่ายทอดความรู้ได้ 4.03 0.68 80.60 มาก 
3. สามารถให้คําแนะนําแก่ผู้อ่ืนได้ 4.16 0.72 83.20 มาก 



5 

4. มีความมั่นใจในการนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ 4.18 0.61 83.60 มาก 
รวม 4.04 0.42 80.80 มาก 

   
  จากตารางที่ 1 ความพึงพอใจในการเข้าร่วม “โครงการศึกษาดูงานสถาบันบริการสารนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม” พบว่า 
 1. ด้านวิทยากร (บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด) พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
ต่อโครงการในระดับมาก (  = 4.02 คิดเป็นร้อยละ 80.40) 
 2. ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการใน
ระดับมาก (  = 3.92 คิดเป็นร้อยละ 78.40)  
 3. ด้านการให้บริการของผู้จัดโครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อ
โครงการในระดับมาก (  = 4.13 คิดเป็นร้อยละ 82.60)  
 4. ด้านความรู้ความเข้าใจ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับ
มาก (  = 4.03 คิดเป็นร้อยละ 80.60) 

5. ด้านการนําความรู้ไปใช้ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับ
มาก (  = 4.11 คิดเป็นร้อยละ 82.20) 
 6. ภาพรวม พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมาก (  = 4.04 
คิดเป็นร้อยละ 80.80) 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. อากาศร้อนมาก 
 2. อยากให้จัดแบบน้ีทุก ๆ ปี อยากมาอีก 
 3. โรงแรมทําความสะอาดดีมากชอบ 
 
 16. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดโครงการ 
  เน่ืองจากเดินทางไปศึกษาดูงานในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ ทําให้หน่วยงานไม่สะดวกต้อนรับ 
  17. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ที่รับผิดชอบโครงการ 
  โครงการนี้เป็นการอาจารย์และนักศึกษาได้ไปศึกษาดูงานสถาบันบริการสารสนเทศ     
ต่าง ๆ เพ่ือให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ นักศึกษาได้นํา
ข้อคิดไปประยุกต์ใช้ เป็นการเสริมความรู้ในวิชาชีพต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ันน้ีจึงเป็นโครงการ
ที่ควรจัดอย่างต่อเน่ืองเพ่ือเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์จริงแก่ให้แก่นักศึกษา  

    อาจารย์นิพา ผลสงเคราะห์ 
         ผู้รายงานผลการดําเนินงาน 
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ภาคผนวก 
 ก. ภาพการจัดกิจกรรม  
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