
 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการบายศรีสู่ขวัญนักศึกษา 
และกิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง-พ่ี 

โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 
ก. ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
 1. ชื่อโครงการ  
  โครงการบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาและกิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง-พ่ี โปรแกรมวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
  2. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   
   โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
  3. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
   อาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
  4. ระยะเวลาในการจัดโครงการ   
   19-20 กรกฎาคม 2556 
  5. สถานท่ีจัดโครงการ    
   โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
ข. ทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ 
  6. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
   6.1 นักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ช้ันปีท่ี 1 (56/59) 
จํานวน 44 คน 
   6.2 ผู้ดําเนินโครงการ : อาจารย์ จํานวน 8 คน และนักศึกษาช้ันปีที่ 2-3 
  7. ทรัพยากรอื่นท่ีได้รับบริจาค 
   ไม่มี  
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ค. รายงานผลการใช้เงิน 
  8. แหล่งเงินอุดหนุน 

 งบประมาณที่
ได้รับ 

จ่ายจริง 

8 .1  เงิน งบป ระมาณ  คณ ะม นุษ ยศาสตร์ฯ  รหั ส 
207001040121  

 
5,000 

 
4,999 

8.2 อ่ืน ๆ - - 
รวมรายได ้ 5,000 4,999 

 
  9. รายจ่ายในการดําเนินโครงการ 

กิจกรรม ชื่อกิจกรรม/รายการ 
หมวด
รายจ่าย 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. กิจกรรม
บายศรีสู่
ขวัญแก่
นักศึกษา
ใหม่ 
2. กิจกรรม
สานสัมพันธ์ 
น้อง-พ่ี 

- ค่าจ้างทําบายศรี ขนาดกลาง 
- ค่าดอกไม้และพวงมาลัย 
- วัสดุตกแต่งสถานท่ีและทํากจิกรรม 

ค่าวัสดุ 1,000
1,500
2,499

 รวม  4,999
 10. ความร่วมมือของหน่วยงานราชการและเอกชนท่ีร้องขอร่วมโครงการ 
 ไม่มี 
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ง. ประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ 
  11. ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ 
ดังน้ี 
  1. สอดคล้องกับจุดเน้นในการทํางบประมาณปีงบประมาณ 2556 ของมหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การอนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีจากท้องถิ่นสู่สากล 
  กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย 
  กลยุทธ์ 3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทยระหว่าง
หน่วยงานภายในและภายนอก 
  ตัวช้ีวัดท่ี 1 นักศึกษาที่เห็นความสําคัญของวัฒนธรรมและประเพณีไทย 
  ตัวช้ีวัดท่ี 2 กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทยร่วมกับชุมชน 
  ตัวช้ีวัดท่ี 3 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  ตัวช้ีวัดท่ี 4 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
  2. สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี 2556 ของมหาวิทยาลัยตัวช้ีวัดที่  
  แผนงานหลัก แผนงานอนุรักษ์ พัฒนา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย 
  โครงการ โครงการส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษารวมถึงองค์กรภายนอกได้รับความรู้
ความเข้าใจ และเห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย 
  โครงการ โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรภายในและภายนอกเพ่ือวาง
แผนการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม 
  3. สอดคล้องแผนพัฒนานักศึกษาต่อหลักสูตรของโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ 
  ข้อ 1.3 นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรม 
  12. การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ 
  การจัดโครงการในคร้ังน้ีบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ คือ  
  1. นักศึกษาได้พบปะและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ และเพ่ือนร่วม
สาขาวิชา 
  2. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถนําความรู้ด้านการเรียนสอนและการประกันคุณภาพ
การศึกษาไปปรับใช้ให้เข้ากับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
  3. เพ่ือทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรมขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 
  4. เพ่ือให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
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 13. การบรรลุเป้าหมายของโครงการ 
  เชิงคุณภาพ : นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จํานวน 44 คน จากเป้าหมาย 47 คน คิดเป็น
ร้อยละ 93.62 
  เชิงปริมาณ  : นักศึกษาได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ และเพ่ือนร่วม
สาขาวิชา ได้รับความรู้ด้านการเรียนสอนและการประกันคุณภาพการศึกษาไปปรับใช้ให้เข้ากับ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา ได้ร่วมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและ
ได้ร่วมกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
  14. ประโยชน์ท่ีได้รับ 
  1. นักศึกษาได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างระหว่างอาจารย์ และเพ่ือนร่วมสาขาวิชา 

 2. นักศึกษาได้นําความรู้ด้านการเรียนสอนและการประกันคุณภาพการศึกษาไปปรับใช้
ให้เข้ากับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
  3. นักศึกษาได้ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 
  4. นักศึกษามีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี 
  15. ความคิดเห็นโดยส่วนรวมของผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ 
   - ผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 38 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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ตารางท่ี 1 ความคิดเห็นโดยส่วนรวมของผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้  

ความคิดเห็น 
ความพึงพอใจต่อโครงการ 

 S.D. ร้อยละ แปล 
ด้านวิทยากร/ผู้จัดโครงการ  4.28 0.51 85.60 มาก 
1. ความสามารถในการดําเนินการ 4.18 0.51 83.60 มาก 
2. รูปแบบกิจกรรม 4.44 0.65 88.80 มาก 
 2.1 กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ 4.34 0.67 86.90 มาก 
 2.2 กิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง-พ่ี 4.53 0.60 90.60 มากท่ีสุด 
3. สื่อ/วัสดุ/อุปกรณ์ประกอบการจัดโครงการ 4.05 0.77 81.00 มาก 
ด้านสถานที่/ระยะเวลา 3.89 0.62 77.80 มาก 
1. สถานท่ีจัดโครงการ 4.08 0.67 81.60 มาก 
2. อุปกรณ์และโสตทัศนูปกรณ์ 3.84 0.68 76.80 มาก 
3. ระยะเวลาในการดําเนินการ 3.76 0.82 75.20 มาก 
ด้านการให้บริการของผู้จัดโครงการ 4.07 0.57 81.40 มาก 
1. การให้บริการ/ขั้นตอนการจัดโครงการ 4.08 0.59 81.60 มาก 
2. การประสานงาน/การประชาสัมพันธ์ 4.03 0.68 80.60 มาก 
3. การอํานวยความสะดวก 4.11 0.66 82.20 มาก 
ด้านความรู้ความเข้าใจ 4.15 0.61 83.00 มาก 
1. ความรู้ความเข้าใจก่อนเข้าร่วมโครงการ 4.05 0.77 81.00 มาก 
2. ความรู้ความเข้าใจหลงัเข้าร่วมโครงการ 4.32 0.62 86.40 มาก 
3. สามารถบอกประโยชน์/ข้อดีได้ 4.21 0.70 84.20 มาก 
4. สามารถอธิบายรายละเอียดได้ 4.03 0.82 80.60 มาก 
ด้านการนําความรู้ไปใช้ 4.07 0.65 81.40 มาก 
1. สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 4.18 0.73 83.60 มาก 
2. สามารถเผยแพร่/ถ่ายทอดความรู้ได้ 4.08 0.67 81.60 มาก 
3. สามารถให้คําแนะนําแก่ผู้อ่ืนได้ 3.97 0.68 79.40 มาก 
4. มีความม่ันใจในการนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ 4.05 0.80 81.00 มาก 

รวม 4.09 0.51 81.80 มาก 
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 ตารางที่ 1 ความพึงพอใจในการเข้าร่วม “โครงการบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาและกิจกรรมสาน
สัมพันธ์น้อง-พ่ี โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์” พบว่า 
 1. ด้านวิทยากร/ผู้จัดโครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการใน
ระดับมาก (  = 4.28 คิดเป็นร้อยละ 85.60) 
 2. ด้านสถานที่/ระยะเวลา พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับ
มาก (  = 3.89 คิดเป็นร้อยละ 77.80)  
 3. ด้านการให้บริการของผู้ จัดโครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อ
โครงการในระดับมาก (  = 4.07 คิดเป็นร้อยละ 81.40) 
 4. ด้านความรู้ความเข้าใจ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับ
มาก (  = 4.15 คิดเป็นร้อยละ 83.00) 

5. ด้านการนําความรู้ไปใช้ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับ
มาก (  = 4.07 คิดเป็นร้อยละ 81.40) 

6. ภาพรวม พบว่า ผู้ เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมากท่ีสุด                      
(  = 4.09 คิดเป็นร้อยละ 81.80) 

ข้อเสนอแนะ 
- สนุกโคตร ประทับใจ 
- อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้เพราะพ่ีน้องปี 1-4 จะได้รู้จักกันมากขึ้น 

   
  16. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดโครงการ 
 นักศึกษาไม่มาร่วมกิจกรรม 
  17. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ท่ีรับผิดชอบโครงการ 
  โครงการนี้ทําให้อาจารย์และนักศึกษาเกิดความอบอุ่น สร้างสายสัมพันธ์อันดีร่วมกัน
ระหว่างคณาจารย์ และนักศึกษาในหมู่เรียนเดียวกัน อันจะส่งผลให้นักศึกษามีความผูกพัน          
เป็นการสืบสานและเผยแพร่ขนมธรรมเนียมประเพณี และดํารงไว้ซ่ึงวัฒนธรรมอันดีงาม  
 
         
         อาจารย์นิพา  ผลสงเคราะห์ 
         ผู้ทํารายงานผลการดําเนินงาน 
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ภาคผนวก 
  ก. ภาพการจัดกิจกรรม 
   19 กรกฎาคม 2556 กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญแก่นักศึกษาใหม่ 
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20 กรกฎาคม 2556 กิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง-พ่ี 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


