
โครงการศึกษาดูงานสถาบันบริการสารนเทศและแหล่งเรียนรู้ 
และแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม (ภาคเหนือ) 

 
ก. ข้อมูลท่ัวไปของโครงการ 
 1. ชื่อโครงการ  
  โครงการศึกษาดูงานสถาบันบริการสารนเทศและแหล่งเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม (ภาคเหนือ) 
  2. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  
   โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
  3. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
   คณาจารย์โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
  4. ระยะเวลาในการจัดโครงการ  
   วันที่ 16-19 มีนาคม 2557 
  5. สถานท่ีจัดโครงการ  
   5.1 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
   5.2 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
   5.3 ศึกษาศิลปะและวัฒนธรรม ณ วัดร่องขุ่น 
 
ข. ทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ 
  6. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
   6.1 นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  ช้ัน ปี ท่ี  3  (54/64) จํ านวน  20 คน                      
ช้ันปีท่ี 4 (53/84) จํานวน 26 คน และอาจารย์ จํานวน 3 คน (อาจารย์ไพโรจน์  แก้วเขียว อาจารย์
นุชรี  บุญศรีงาม และอาจารย์นิพา  ผลสงเคราะห์) 
    6.2 การมีส่วนร่วมของหน่วยราชการและเอกชนในท้องถิ่น 
    - ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
    - สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
    - ศึกษาศิลปะและวัฒนธรรม ณ วัดร่องขุ่น 
  7. ทรัพยากรอื่นท่ีได้รับบริจาค 
   ไม่มี  
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ค. รายงานผลการใช้เงิน 
  8. แหล่งเงินอุดหนุน 

 งบประมาณทีไ่ด้รับ จ่ายจริง 
8.1 เงินงบประมาณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
รหัส 202302770221 

 
70,000 

 
69,980 

8.2 อ่ืน ๆ  - - 
รวมรายได้ 70,000 69,980 

  
  9. รายจ่ายในการดําเนินโครงการ 

กิจกรรม ชื่อกิจกรรม/รายการ 
หมวด
รายจ่าย 

งบประมาณ 
(บาท) 

กิจกรรมท่ี 1 ศึกษาดู
งานสถาบันบริการสารน
เทศและแหล่งเรียนรู้ ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม  

ค่าใช้สอย 
- ค่าเบี้ยเล้ียงอาจารย์ประจํา 3 คน ๆ 240 บาท 
จํานวน 4 วัน เป็นเงิน 2,880 บาท 
- ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ ไม่น้อยกว่า 45 ท่ีน่ัง 1 คัน 
4 วัน ๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท   
- ค่าท่ีพักของอาจารย์ 3 คืน ๆ ละ 1,000 บาท 
จํานวน 2 ห้อง เป็นเงิน 6,000 บาท 
ค่าวัสดุ 
- ของท่ีระลึก 2 ช้ิน ๆ ละ 550 บาท เป็นเงิน 1,100 บาท 

ค่าใช้สอย 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าวัสดุ 

68,880

1,000
  รวมทั้งส้ิน 69,980
 
 10. ความร่วมมือของหน่วยงานราชการและเอกชนท่ีร้องขอร่วมโครงการ 
   ไม่มี  
 
ง. ประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ 
  11. ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ 
ดังน้ี 
   ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มีศักยภาพพร้อมทํางานในประชาคมอาเซียน 
   กลยุทธ์ท่ี 9 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นสําหรับนักศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษาเลือกเรียนตาม
อัธยาศัย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์เพ่ิมทักษะด้านอ่ืน ๆ นอกเหนือจากสาขาวิชาเรียน 
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   กลยุทธ์ท่ี 15 สนับสนุนกิจกรรมนอกห้องเรียนตามความสนใจของนักศึกษาผ่านชุมชน/
ชมรมต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดทักษะในการคิดสร้างสรรค์ การตัดสินใจ ความรับผิดชอบ การทํางานร่วมกัน
และรู้คุณค่าของตนเอง 
   ตัวช้ีวัดท่ี 5 รางวัลในระดับชาติ/นานาชาติของนักศึกษาในด้านวิชาการ กีฬา คุณธรรม 
จริยธรรม และอ่ืน ๆ 
   โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
   แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   แผนงานรอง ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
   งาน/โครงการ การจัดการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 12. การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ 
  การจัดโครงการในคร้ังนี้บรรลุวัตถุประสงค์โครงการ คือ  
  อาจารย์และนักศึกษาได้ศึกษาดูงานสถาบันบริการสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ 
ภายนอกสถาบัน 
 13. การบรรลุเป้าหมายของโครงการ 
 นักศึกษา และอาจารย์โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ได้ศึกษา
แหล่งสารสนเทศจากสถาบันบริการสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น   
  14. ประโยชน์ท่ีได้รับ 
  นักศึกษา และอาจารย์โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สามารถ
นําความรู้ท่ีได้จากการศึกษาดูงานไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาต่าง ๆ     
 15. ความคิดเห็นโดยส่วนรวมของผู้เข้าร่วมโครงการในคร้ังนี้ 
   - ผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 46 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 (บรรณารักษ์/เจ้าหน้าท่ีห้องสมุด)   4.34 0.58 86.80 มาก 
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 4.35 0.71 87.00 มาก 
2. การตอบคําถามของวิทยากร 4.33 0.67 86.60 มาก 
3. การใช้ภาษาที่เหมาะสมและเข้าใจง่าย 4.28 0.69 85.60 มาก 
4. เอกสาร/สื่อประกอบการบรรยาย 4.41 0.65 88.20 มาก 
ด้านสถานที่/ระยะเวลา 4.47 0.50 89.40 มาก 
1. สถานท่ีศึกษาดูงาน 4.41 0.63 88.20 มาก 
 1.1 ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

4.30 0.63 86.00 มาก 

 1.2 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

4.52 0.62 90.40 มากท่ีสุด 

2. อุปกรณ์และโสตทัศนูปกรณ์ 4.43 0.62 88.60 มาก 
3. ระยะเวลาในการศึกษาดูงาน 4.61 0.54 92.20 มากท่ีสุด 
ด้านการให้บริการของผู้จัดโครงการ 4.56 0.48 91.20 มากที่สุด 
1. การให้บริการ 4.44 0.62 88.80 มาก 
2. การประสานงาน/การประชาสัมพันธ์ 4.61 0.58 92.20 มากท่ีสุด 
3. การอํานวยความสะดวก 4.54 0.69 90.80 มากท่ีสุด 
4. การให้คําแนะนําหรือตอบข้อซักถาม 4.65 0.48 93.00 มากท่ีสุด 
ด้านความรู้ความเข้าใจ 4.54 0.50 90.80 มากที่สุด 
1. ความรู้ความเข้าใจก่อนเข้าร่วมโครงการ 4.52 0.55 90.40 มากท่ีสุด 
2. ความรู้ความเข้าใจหลงัเข้าร่วมโครงการ 4.57 0.62 91.40 มากท่ีสุด 
3. สามารถบอกประโยชน์/ข้อดีได้ 4.57 0.65 91.40 มากท่ีสุด 
4. สามารถอธิบายรายละเอียดได้ 4.50 0.62 90.00 มาก 
ด้านการนําความรู้ไปใช้ 4.54 0.50 90.80 มากที่สุด 
1. สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 4.59 0.62 91.80 มากท่ีสุด 
2. สามารถเผยแพร่/ถ่ายทอดความรู้ได้ 4.48 0.62 89.60 มาก 
3. สามารถให้คําแนะนําแก่ผู้อ่ืนได้ 4.54 0.59 90.80 มากท่ีสุด 
4. มีความม่ันใจในการนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ 4.57 0.28 91.40 มากท่ีสุด 
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รวม 4.49 0.35 89.80 มาก 
   
  จากตารางที่ 1 ความพึงพอใจในการเข้าร่วม “โครงการศึกษาดูงานสถาบันบริการสารนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม” พบว่า 
 1. ด้านวิทยากร (บรรณารักษ์/เจ้าหน้าท่ีห้องสมุด) พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
ต่อโครงการในระดับมาก (  = 4.34 คิดเป็นร้อยละ 86.80) 
 2. ด้านสถานที่/ระยะเวลา พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับ
มาก (  = 4.47 คิดเป็นร้อยละ 89.40)  
 3. ด้านการให้บริการของผู้ จัดโครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อ
โครงการในระดับมากท่ีสุด (  = 4.56 คิดเป็นร้อยละ 91.20)  
 4. ด้านความรู้ความเข้าใจ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับ
มากที่สุด (  = 4.54 คิดเป็นร้อยละ 90.80) 

5. ด้านการนําความรู้ไปใช้ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับ
มากที่สุด (  = 4.54 คิดเป็นร้อยละ 90.80) 
 6. ภาพรวม พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมาก (  = 4.49 
คิดเป็นร้อยละ 89.80) 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. อากาศร้อนมาก 
 2. อยากให้จัดแบบนี้ทุก ๆ ปี อยากมาอีก 
 16. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดโครงการ 
  - 
  17. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ท่ีรับผิดชอบโครงการ 
  โครงการน้ีเป็นการอาจารย์และนักศึกษาได้ไปศึกษาดูงานสถาบันบริการสารสนเทศ     
ต่าง ๆ เพ่ือให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ นักศึกษาได้นํา
ข้อคิดไปประยุกต์ใช้ เป็นการเสริมความรู้ในวิชาชีพต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นน้ีจึงเป็นโครงการ
ท่ีควรจัดอย่างต่อเน่ืองเพ่ือเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์จริงแก่ให้แก่นักศึกษา  
 

    อาจารย์นิพา ผลสงเคราะห์ 
         ผู้รายงานผลการดําเนินงาน 
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ภาคผนวก 
 ก. ภาพการจัดกิจกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
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ภาพที่ 2 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
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ภาพที่ 3 แหล่งสารสนเทศทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม 


