
 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน  
ครอบครัวสัมพันธ์ สานฝันนิสัย หัวใจรักการอ่าน 

 
ก. ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
 1. ชื่อโครงการ  
  โครงการสง่เสริมการอ่านโดยครอบครัว เพ่ือเตรียมตัวสู่อาเซียน 
  2. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   
   โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
  3. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
   อาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
  4. ระยะเวลาในการจัดโครงการ   
   4.1 อบรมสัมมนาเรื่องเทคนิคการส่งเสริมการอ่านโดยครอบครัว และเด็กและเยาวชน:           
สู่การเป็นพลเรือนอาเซียน วันท่ี 11 กรกฎาคม 2556 
   4.2 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน วันท่ี 12 กรกฎาคม 2556 
  5. สถานท่ีจัดโครงการ    
   โรงเรียนวัดกงลาด จ.นครปฐม 
 
ข. ทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ 
  6. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
   6.1 เด็ก/เยาวชนและผู้ปกครองในชุมชนตําบลห้วยด้วน จํานวน 20 ครอบครัว ๆ ละ 2 
คน รวม 40 คน 
   6.2 วิทยากรและผู้ดําเนินการโครงการ : อาจารย์ 
    1. อาจารย์นารีรัตน์  เทียมเมือง 
    2. อาจารย์ไพโรจน์  แก้วเขียว 
    3. อาจารย์นุชรี  บุญศรีงาม 
    4. อาจารย์นิพา  ผลสงเคราะห์ 
    5. อาจารย์ธารา  จันทร์อนุ 
    6. อาจารย์ ดร.ธดา  สิทธ์ิธาดา 
   6.3 ผู้ดําเนินการโครงการ : นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 (54/64) จํานวน 20 คน ช้ันปีที่ 4 (53/84) จํานวน 
13 คน  
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   6.4 การมีส่วนร่วมของหน่วยราชการและเอกชนในท้องถิ่น 
    โครงการน้ีเป็นความร่วมมือระหว่างโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ กลุ่มวิชาอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โรงเรียนวัดกงลาด องค์การบริหารส่วน
ตําบลห้วยด้วน กศน.ตําบลห้วยด้วน 
 
  7. ทรัพยากรอื่นท่ีได้รับบริจาค 
   ไม่มี  
ค. รายงานผลการใช้เงิน 
  8. แหล่งเงินอุดหนุน 

 งบประมาณที่
ได้รับ 

จ่ายจริง 

8.1 เงินงบประมาณ รหัส บวภ.05 50,000 49,760 
8.2 อ่ืน ๆ - - 

รวมรายได ้ 50,000 49,760 
 
  9. รายจ่ายในการดําเนินโครงการ 

กิจกรรม ช่ือกิจกรรม/รายการ 
หมวด
รายจ่าย 

งบประมาณ 
(บาท) 

กิจกรรมท่ี 1 การ
อบรมสัมมนา 
 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ ละ 3 ชม. ๆ ละ 600 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 75 บาท x 40 ชุด 
3. ค่าวัสดุ 
4. ค่าเบี้ยเล้ียงอาจารย์ จํานวน 3 คน ๆ ละ 240 บาท 

ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

ค่าตอบแทน 

3,600 
3,000 

940 
720

กิจกรรมท่ี 2 
กิจกรรมประกวด
ครอบครัวยอด 
นักอ่าน 

1. ค่าวัสดุประกอบกิจกรรมประกวดการอ่าน 
2. ค่ารางวัลสําหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
3. ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการประกวด 3 คน ๆ ละ 
500 บาท 

ค่าวัสดุ 
ค่าวัสดุ 

ค่าตอบแทน 

20,000 
3,000 

 
1,500

กิจกรรมท่ี 3 
กิจกรรมส่งเสริม
การอ่านและพัฒนา
ห้องสมุด 

1. ค่าวัสดุจัดกิจกรรม 
2. ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 75 บาท x 40 ชุด 
3. ค่าตอบแทนวิทยากร 4 คน ๆ ละ 5 ชม. ๆ ละ 600 บาท 
4. ค่านํ้ามัน 
5. ค่าเบี้ยเล้ียงอาจารย์ จํานวน 2 คน ๆ ละ 240 บาท 

ค่าวัสดุ 
ค่าใช้สอย 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 

ค่าตอบแทน 

1,000 
3,000 

12,000 
1,000 

480
 รวม   49,760 บาท
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 10. ความร่วมมือของหน่วยงานราชการและเอกชนท่ีร้องขอร่วมโครงการ 
 โครงการน้ีเป็นความร่วมมือระหว่างโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
กลุ่มวิชาอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โรงเรียนวัดกงลาด องค์การบริหารส่วนตําบล
ห้วยด้วน กศน.ตําบลห้วยด้วน 
 
ง. ประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ 
  11. ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ 
ดังน้ี 
   ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริการวิชาการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพของ
ชุมชน 
   กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีรายวิชาที่มีการบูรณาการกับการ
บริการวิชาการกับชุมชนท้องถิ่น 
   ตัวช้ีวัดท่ี 4 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการท่ีตอบสนองความต้องการ พัฒนา และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมต่ออาจารย์ประจํา 
   ตัวช้ีวัดที่ 6.1.3 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม 
   ตัวช้ีวัดที่ 6.1.4 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  
  12. การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ 
  การจัดโครงการในคร้ังน้ีบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ คือ  
  1. อบรมให้ความรู้ เทคนิคการอ่าน และจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดย
ครอบครัวให้กับเยาวชน นักเรียน ผู้ปกครอง ในชุมชนตําบลห้วยด้วน 
  2. ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน นักเรียน ผู้ปกครอง ในชุมชนตําบลห้วยด้วน มีนิสัยรักการ
อ่าน รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี สามารถเอาตัวรอดและ
ปรับตัวให้อยู่ในสังคมหรือเป็นพลเมืองอาเซียนได้อย่างมีความสุข 
  3. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รวมใจเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ในการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 
  13. การบรรลุเป้าหมายของโครงการ 
   เด็ก/เยาวชนและผู้ปกครองในชุมชนตําบลห้วยด้วน จํานวน 20 ครอบครัว ๆ ละ 2 คน 
รวม 40 คน ได้รับการอบรม มีความพึงพอใจและมีพฤติกรรมสนใจรักการอ่านไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
คน 
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  14. ประโยชน์ท่ีได้รับ 
  เด็ก เยาวชน นักเรียน ผู้ปกครอง ในชุมชนตําบลห้วยด้วน มีนิสัยรักการอ่าน รู้เท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี สามารถเอาตัวรอดและปรับตัวให้อยู่ในสังคม
หรือเป็นพลเมืองอาเซียนได้อย่างมีความสุข 
  15. ความคิดเห็นโดยส่วนรวมของผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ 
   15.1 อบรมสัมมนาเรื่องเทคนิคการส่งเสริมการอ่านโดยครอบครัว และเด็กและเยาวชน: 
สู่การเป็นพลเรือนอาเซียน วันท่ี 11 กรกฎาคม 2556 
    - ผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 11 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 น้อยที่สดุ 
 
ตารางท่ี 1 ความคิดเห็นโดยส่วนรวมของผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ (อบรมสัมมนา) 

ความคิดเห็น 
ความพึงพอใจต่อโครงการ 

 S.D. ร้อยละ แปล 
ด้านวิทยากร  4.91 0.15 98.20 มากที่สุด 
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 5.00 0.00 100.00 มากท่ีสุด 
2. การตอบคําถามของวิทยากร 4.94 0.25 98.80 มากท่ีสุด 
3. การใช้ภาษาที่เหมาะสมและเข้าใจง่าย 4.75 0.45 95.00 มากท่ีสุด 
4. เอกสารประกอบการบรรยาย 4.94 0.25 98.80 มากท่ีสุด 
ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร 4.86 0.22 97.20 มากที่สุด 
1. สถานท่ีจัดโครงการ 4.94 0.25 98.80 มากท่ีสุด 
2. อุปกรณ์และโสตทัศนูปกรณ์ 4.94 0.25 98.80 มากท่ีสุด 
3. ระยะเวลาในการดําเนินการ 4.63 0.62 92.60 มากท่ีสุด 
4. อาหารกลางวันและอาหารว่าง 4.94 0.25 98.80 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 1 ความคิดเห็นโดยส่วนรวมของผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ (อบรมสัมมนา) (ต่อ) 

ความคิดเห็น 
ความพึงพอใจต่อโครงการ 

 S.D. ร้อยละ แปล 
ด้านการให้บริการของผู้จัดโครงการ 4.81 0.35 96.20 มากที่สุด 
1. การให้บริการ 4.94 0.25 98.80 มากท่ีสุด 
2. การประสานงาน/การประชาสัมพันธ์ 4.69 0.60 93.80 มากท่ีสุด 
3. การอํานวยความสะดวก 4.88 0.34 97.60 มากท่ีสุด 
4. การให้คําแนะนําหรือตอบข้อซักถาม 4.75 0.45 95.00 มากท่ีสุด 
ด้านความรู้ความเข้าใจ 4.75 0.46 95.00 มากที่สุด 
1. ความรู้ความเข้าใจก่อนเข้าร่วมโครงการ 4.69 0.60 93.80 มากท่ีสุด 
2. ความรู้ความเข้าใจหลงัเข้าร่วมโครงการ 4.81 0.40 96.20 มากท่ีสุด 
3. สามารถบอกประโยชน์/ข้อดีได้ 4.69 0.79 93.80 มากท่ีสุด 
4. สามารถอธิบายรายละเอียดได้ 4.81 0.54 96.20 มากท่ีสุด 
ด้านการนําความรู้ไปใช้ 4.75 0.46 95.00 มากที่สุด 
1. สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 4.69 0.60 93.80 มากท่ีสุด 
2. สามารถเผยแพร่/ถ่ายทอดความรู้ได้ 4.81 0.40 96.20 มากท่ีสุด 
3. สามารถให้คําแนะนําแก่ผู้อ่ืนได้ 4.69 0.79 93.80 มากท่ีสุด 
4. มีความม่ันใจในการนําความรู้ท่ีได้รับไปใช้ได้ 4.81 0.54 96.20 มากท่ีสุด 

รวม 4.83 0.21 96.60 มากที่สุด 
 
 ตารางท่ี 1 ความพึงพอใจในการเข้าร่วม “โครงการส่งเสริมการอ่านโดยครอบครัว เพ่ือเตรียม
ตัวสู่อาเซียน” อบรมสัมมนาเร่ืองเทคนิคการส่งเสริมการอ่านโดยครอบครัว และเด็กและเยาวชน:                   
สู่การเป็นพลเรือนอาเซียน วันท่ี 11 กรกฎาคม 2556 พบว่า 
 1. ด้านวิทยากร พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมากท่ีสุด                    
(  = 4.91 คิดเป็นร้อยละ 98.20) 
 2. ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการใน
ระดับมากท่ีสุด (  = 4.86 คิดเป็นร้อยละ 97.20)  
 3. ด้านการให้บริการของผู้ จัดโครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อ
โครงการในระดับมากท่ีสุด (  = 4.81 คิดเป็นร้อยละ 96.20) 
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 4. ด้านความรู้ความเข้าใจ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับ
มากที่สุด (  = 4.75 คิดเป็นร้อยละ 95.00) 

5. ด้านการนําความรู้ไปใช้ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับ
มากที่สุด (  = 4.75 คิดเป็นร้อยละ 95.00) 

6. ภาพรวม พบว่า ผู้ เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมากท่ีสุด                     
(  = 4.83 คิดเป็นร้อยละ 96.60) 

ข้อเสนอแนะ 
- ดีใจที่โรงเรียนมีโครงการดี ๆ แบบนี้ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง 
- ขอบขอบคุณท่ีมาให้ความรู้ 

 
   15.2 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน วันท่ี 12 กรกฎาคม 2556 
    - ผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 41 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 
 
ตารางท่ี 2 ความคิดเห็นโดยส่วนรวมของผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ (กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน) 

ความคิดเห็น 
ความพึงพอใจต่อโครงการ 

 S.D. ร้อยละ แปล 
ด้านวิทยากร (นักศึกษาและอาจารย์)  4.81 0.39 96.20 มากที่สุด 
1. มีความรู้และความสามารถในการจัดกิจกรรม 4.83 0.44 96.60 มากท่ีสุด 
2. สามารถอธิบายหรือให้ความรู้ได้ดี 4.80 0.51 96.00 มากท่ีสุด 
3. ใช้ภาษาท่ีเหมาะสมและเข้าใจง่าย 4.88 0.33 97.60 มากท่ีสุด 
4. สื่อประกอบการจัดกิจกรรมเหมาะสม 4.73 0.67 94.60 มากท่ีสุด 
ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร 4.79 0.39 95.80 มากที่สุด 
1. สถานท่ีจัดกิจกรรมเหมาะสม 4.78 0.57 95.60 มากท่ีสุด 
2. อุปกรณ์และโสตทัศนูปกรณ์เหมาะสม 4.83 0.50 96.60 มากท่ีสุด 
3. ระยะเวลาในการดําเนินการเหมาะสม 4.76 0.62 95.20 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 2 ความคิดเห็นโดยส่วนรวมของผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ (กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน) (ต่อ) 

ความคิดเห็น 
ความพึงพอใจต่อโครงการ 

 S.D. ร้อยละ แปล 
ด้านการให้บริการของผู้จัดโครงการ 4.80 0.35 96.00 มากที่สุด 
1. มีการดูแลและอํานวยความสะดวก 4.76 0.54 95.20 มากท่ีสุด 
2. มีการประสานงาน/การประชาสัมพันธ์ดี 4.88 0.40 97.60 มากท่ีสุด 
3. มีการให้คําแนะนําหรือตอบข้อซักถามได้ดี 4.76 0.49 95.20 มากท่ีสุด 
ด้านความรู้ความเข้าใจ 4.75 0.40 95.00 มากที่สุด 
1. ความรู้ความเข้าใจก่อนเข้าร่วมโครงการ 4.66 0.79 93.20 มากท่ีสุด 
2. ความรู้ความเข้าใจหลงัเข้าร่วมโครงการ 4.78 0.42 95.60 มากท่ีสุด 
3. สามารถบอกประโยชน์/ข้อดีได้ 4.80 0.46 96.00 มากท่ีสุด 
ด้านการนําความรู้ไปใช้ 4.84 0.37 96.80 มากที่สุด 
1. สามารถนําความรู้ไปใช้ในชีวิตได้ 4.83 0.54 96.60 มากท่ีสุด 
2. สามารถเผยแพร่/ถ่ายทอดความรู้ได้ 4.85 0.42 97.00 มากท่ีสุด 
3. สามารถให้คําแนะนําแก่ผู้อ่ืนได้ 4.85 0.42 97.00 มากท่ีสุด 
4. มีความม่ันใจในการนําความรู้ท่ีได้รับไปใช้ได้ 4.83 0.50 96.60 มากท่ีสุด 

รวม 4.84 0.36 96.80 มากที่สุด 
 
  ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจในการเข้าร่วม ความพึงพอใจในการเข้าร่วม “โครงการส่งเสริมการ
อ่านโดยครอบครัว เพ่ือเตรียมตัวสู่อาเซียน” กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน วันท่ี 12 กรกฎาคม 2556 
พบว่า 
 1. ด้านวิทยากร (นักศึกษาและอาจารย์) พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อ
โครงการในระดับมากท่ีสุด (  = 4.81 คิดเป็นร้อยละ 96.20) 
 2. ด้านสถานท่ี/ระยะเวลา/อาหาร พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการใน
ระดับมากท่ีสุด (  = 4.79 คิดเป็นร้อยละ 95.80)  
 3. ด้านการให้บริการของผู้ จัดโครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อ
โครงการในระดับมากท่ีสุด (  = 4.80 คิดเป็นร้อยละ 96.00) 
 4. ด้านความรู้ความเข้าใจ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับ
มากที่สุด (  = 4.75 คิดเป็นร้อยละ 95.00) 
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5. ด้านการนําความรู้ไปใช้ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับ
มากที่สุด (  = 4.84 คิดเป็นร้อยละ 96.80) 
 6. ภาพรวม พบว่า ผู้ เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมากที่สุด                     
(  = 4.84 คิดเป็นร้อยละ 96.80)   

ข้อเสนอแนะ 
- อยากให้พ่ีมาครั้งต่อไปอีก 
- หนูดีใจมาก ท่ีพ่ี ๆ มาให้ความรู้ 
- หนูได้ของรางวัลน้อย 

   
  16. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดโครงการ 
 ผู้ปกครองมีภารกิจบางคร้ังไม่สะดวกมาร่วมกิจกรรม 
  17. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ท่ีรับผิดชอบโครงการ 
  โครงการน้ีทําให้อาจารย์และนักศึกษาได้ออกบริการวิชาการแก่สังคม เป็นการฝึกเรียนรู้
จากประสบการณ์จริงหลังจากท่ีเรียนภาคทฤษฎีมาแล้ว เป็นการบูรณาการความรู้จากการเรียน                  
การสอนในรายวิชาต่าง ๆ อาทิ การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ เทคนิคการอ่าน การจัดการ
สถาบันบริการสารสนเทศ เป็นต้น เป็นการสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและ
ระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน ซ่ึงโครงการน้ีควรจัดอย่างต่อเน่ือง โดยมีการปรับปรุงในเรื่อง
การเลือกหรือจัดรูปแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับช่วงวัย และระดับการเรียนรู้ของนักเรียนหรือ
ผู้เข้าร่วมโครงการ และควรทําความร่วมมือกับเครือข่ายอ่ืน ๆ มากข้ึน  
 
         
         อาจารย์นิพา  ผลสงเคราะห์ 
         ผู้ทํารายงานผลการดําเนินงาน 
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ภาคผนวก 
  ก. ภาพการจัดกิจกรรม 
   อบรมสัมมนาเรื่องเทคนิคการส่งเสริมการอ่านโดยครอบครัว และเด็กและเยาวชน: สู่การ
เป็นพลเรือนอาเซียน วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 
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   กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 
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