
 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอบรมเสริมความรู้ในวิชาชีพ 
สารสนเทศศาสตร์ และวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  

เร่ือง การพัฒนาบุคลิกภาพและจิตสํานึกในงานบริการ 
 

ก. ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
 1. ชื่อโครงการ  
  โครงการอบรมเสริมความรู้ในวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ และวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพและจิตสํานึกในงานบริการ 
 2. หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ   
   โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
  3. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
   โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์
  4. ระยะเวลาในการจัดโครงการ   
   20, 27 สิงหาคม 2556  
  5. สถานท่ีจัดโครงการ    
   ห้องสัตตบงกช 
 
ข. ทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ 
  6. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
   6.1 นักศึกษาโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ช้ันปีท่ี 1-4 และ
นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืน ๆ อาจารย์ และบรรณารักษ์ จํานวน 150 คน 
   6.2 โครงการน้ีเป็นความร่วมมือจากวิทยากร ได้แก่ คุณทินวัฒน์  มฤคพิทักษ์ และคุณ
เมฆินทร์  ลิขิตบุญฤทธ์ิ 
  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 
204004400121 

 
20,970 

 
18,550 

8.2 อ่ืน ๆ - - 
รวมรายได ้ 20,970 18,550 

 
  9. รายจ่ายในการดําเนินโครงการ 

กิจกรรม ชื่อกิจกรรม/รายการ 
หมวด
รายจ่าย 

งบประมาณ 
(บาท) 

กิจกรรม
อบรม 

ค่าตอบแทน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน 7 ช่ัวโมง ๆ ละ 1,500 
บาท  

ค่าตอบแทน 
10,500

ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างสําหรับวิยากรและผู้
ดําเนินงาน จํานวน 19 คน 1 วัน เป็นเงิน 
- ค่าน้ํามันรถ 

ค่าใช้สอย 
2,470

1,000
ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุเอกสารประกอบการอบรม  

ค่าวัสดุ 
3,580

 รวม  18,550
 10. ความร่วมมือของหน่วยงานราชการและเอกชนท่ีร้องขอร่วมโครงการ 
 โครงการน้ีเป็นความร่วมมือจากวิทยากร ได้แก่ คุณทินวัฒน์  มฤคพิทักษ์ และคุณเมฆินทร์  
ลิขิตบุญฤทธ์ิ 
 
ง. ประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ 
  11. ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
   1. สอดคล้องกับจุดเน้นในการทํางบประมาณปีงบประมาณ 2556 ของมหาวิทยาลัย 
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   ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คู่คุณธรรม มีอัตลักษณ์ ขยายโอกาสทาง
การศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   กลยุทธ์ 1.4 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ปัจจัยสนับสนุน 
   ตัวชี้วัดท่ี 11 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
   ตัวชี้วัดท่ี 20 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต 
   2. สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี 2556 ของมหาวิทยาลัยตัวช้ีวัดที่  
    4.1 มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 
    4.3 มาตรฐานด้านบริการทางวิชาการ 
    23. ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
   3. สอดคล้องแผนพัฒนานักศกึษาต่อหลักสูตรของ โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ 
    ข้อ 1.1 นักศึกษามีความรู้ความสามารถทางสารสนเทศศาสตร์ 
    ข้อ 1.2 นักศึกษามีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและประยุกต์ใช้งานได้ 
    ข้อ 1.3 นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรม  
  12. การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ 
  การจัดโครงการในคร้ังน้ีบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ คือ  
  1. นักศึกษารู้เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพในงานบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. นักศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีจิตสํานึกในงานบริการ 
  3. นักศึกษาได้เรียนรู้และปรับบุคลิกภาพในการให้บริการ 
  13. การบรรลุเป้าหมายของโครงการ 
   นักศึกษาโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ช้ันปีท่ี 1-4 และ
นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืน ๆ อาจารย์ และบรรณารักษ์ ได้รับการอบรม และได้รับความรู้เก่ียวกับการ
พัฒนาบุคลิกภาพและจิตสํานึกในงานบริการ 
  14. ประโยชน์ท่ีได้รับ 
   นักศึกษาโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชา
อ่ืน ๆ อาจารย์ และบรรณารักษ์ ได้รับการอบรม ได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพและ
จิตสํานึกในงานบริการ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานในสถาบันบริการสารสนเทศ 
 
 
 
 



4 

  15. ความคิดเห็นโดยส่วนรวมของผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ 
   - ผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 193 คน 
    จําแนกตามเพศ 
    - ชาย จํานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 21.24 
    - หญิง จํานวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 78.76 
    จําแนกตามสถานภาพ 
    - อาจารย์ จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.59 
    - เจ้าหน้าท่ี จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.18 
    - นักศึกษา จํานวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 92.23 
   - 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 
ตารางท่ี 1 ความคิดเห็นโดยส่วนรวมของผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ 

ความคิดเห็น 
ความพึงพอใจต่อโครงการ 

 S.D. ร้อยละ แปล 
1. การประชาสัมพันธ์โครงการ 4.03 0.57 80.60 มาก 
2. ความเหมาะสมในเรื่องวันเวลาที่จัดโครงการ 3.97 0.80 79.40 มาก 
3. ความพร้อมและความเหมาะสมของสถานท่ี 4.15 0.67 83.00 มาก 
4. ความเหมาะสมของอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจดั
กิจกรรม 

4.25 0.61 85.00 มาก 

5. วิทยากรและหัวข้อในการบรรยาย 4.58 0.59 91.60 มากท่ีสุด 
 5.1 วิทยากรมีความรู้ความสามารถ 4.64 0.58 92.80 มากท่ีสุด 
 5.2 หัวข้อในการบรรยายมีความเหมาะสม 4.53 0.59 90.60 มากท่ีสุด 
6. ความรู้ท่ีได้รับนําไปใช้ได้จริง 4.51 0.58 90.20 มากท่ีสุด 
7. การอํานวยความสะดวกจากผู้จัดโครงการ 4.08 0.70 81.60 มาก 
8. ความประทับใจในภาพรวม 4.40 0.69 88.00 มาก 

รวม 4.29 0.43 85.80 มาก 
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 ตารางท่ี 1 ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการอบรมเสริมความรู้ในวิชาชีพสารสนเทศ
ศาสตร์ และวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพและ
จิตสํานึกในงานบริการ พบว่า ภาพรวม พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับ
มาก (  = 4.29 คิดเป็นร้อยละ 85.80) 

ข้อเสนอแนะ 
- เป็นโครงการดี ๆ ก่อนนักศึกษาจะจบการศึกษา 
- ขอบขอบคุณวิทยากรท่ีมาให้ความรู้ 

  16. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดโครงการ 
 ไม่มี 
  17. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ท่ีรับผิดชอบโครงการ 
  โครงการนี้เพ่ือให้นักศึกษา อาจารย์ และบรรณารักษ์ ได้รับความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการ
พัฒนาบุคลิกภาพและจิตสํานึกในงานบริการ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานในสถาบันบริการ
สารสนเทศ สามารถนําความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการเรียนสอนรายวิชาบริการห้องสมุดและศูนย์
สารสนเทศ บริการอ้างอิงและสารสนเทศ เป็นต้น  
         
         อาจารย์นิพา  ผลสงเคราะห์ 
         ผู้ทํารายงานผลการดําเนินงาน 
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ภาคผนวก 
  ก. ภาพการจัดกิจกรรม 
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


