
 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
: กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสําหรับสามเณร 

 
ก. ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
 1. ชื่อโครงการ  
  โครงการบริการวิชาการแก่สังคม : กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสําหรับสามเณร 
  2. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   
   โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ร่วมกับโปรแกรมวิชาศิลปกรรม 
และสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  3. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
   อาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ และ
โปรแกรมวิชาศิลปกรรม และบรรณารักษ์สาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  4. ระยะเวลาในการจัดโครงการ   
   10-11, 17-18 เมษายน 2557 
  5. สถานท่ีจัดโครงการ    
  1. สถานปฏิบัติธรรมวัดทองเนียม จ.นครปฐม (วันที่ 10 เม.ย. 57) 
  2. วัดหนองกระโดน อ.เมือง จ.นครปฐม (วันท่ี 11 เม.ย. 57) 
  3. สถานปฏิบัติธรรมวัดวิมุตยาราม อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี (วันที่ 17-18 เม.ย. 57) 
 
ข. ทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ 
  6. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
   6.1 สามเณร  รวม 220 รูป 
   6.2 วิทยากรและผู้ดําเนินการโครงการ : อาจารย์ 
    1. อาจารย์นุชรี  บุญศรีงาม 
    2. อาจารย์ไพโรจน์  แก้วเขียว 
    3. อาจารย์นิพา  ผลสงเคราะห์ 
    4. อาจารย์ธารา  จันทร์อนุ 
    5. อาจารย์เก่งกาจ  ต้นทองคํา 
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   6.3 ผู้ดําเนินการโครงการ : บรรณารักษ์ 
    1. นางสาวสุรีพันธ์  ผลเจริญ 
    2. นายสถาพร  บัวรัตน์ 
    3. นายสุภกิตติ   มุสิราช 
   6.3 ผู้ดําเนินการโครงการ : นักศึกษาโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ ช้ันปีท่ี 4 
(53/84) ช้ันปีท่ี 2 (55/76) และนักศึกษาโปรแกรมวิชาศิลปกรรม  
   6.4 การมีส่วนร่วมของหน่วยราชการและเอกชนในท้องถิ่น 
    โครงการน้ีเป็นความร่วมมือระหว่างโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ โปรแกรมวิชาศิลปกรรม และสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม และวัดทองเนียม วัดหนองกระโดน และวัดวิมุตยาราม  
  7. ทรัพยากรอื่นท่ีได้รับบริจาค 
   ไม่มี  
 
ค. รายงานผลการใช้เงิน 
  8. แหล่งเงินอุดหนุน 

 งบประมาณที่
ได้รับ 

จ่ายจริง 

8.1 เงินงบประมาณ รหัส 202501110121 และรหัส 
202501110221 

38,880 37,880 

8.2 อ่ืน ๆ - - 
รวมรายได ้ 38,880 37,880 
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  9. รายจ่ายในการดําเนินโครงการ 

กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะ
ครุภัณฑ์/รูปแบบรายการท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

กิจกรรมท่ี 1 จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน 

ค่าตอบแทน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน 3 คน  
คนละ 3 ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ 600 บาท 3 วัน 
เป็นเงิน 16,200 บาท 
ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุสําหรับทํากิจกรรม ได้แก่ กระดาษ 
ปากกา ดินสอ ตุ๊กตา กล่องใส่เอกสาร  
เป็นต้น  
เป็นเงิน 4,680บาท 
- ผ้าปานมัสลิน 120x100 หลา ๆ ละ  
100บาท เป็นเงิน10,000 บาท  
(รหัส 202501110221) 
ค่าใช้สอย 
- ค่านํ้ามันเช้ือเพลิงรถมหาวิทยาลัย 1 คัน 
2 วัน เป็นเงิน 5,000 บาท 
- ค่าเช่ารถสองแถว 1 คัน 1 วัน เป็นเงิน 
2,000 บาท (รหัส 202501110221)

ค่าตอบแทน 
 
 
ค่าวัสดุ 
 
 
 
 
ค่าใช้สอย 
 

16,200

 14,680

7,000

  รวมทั้งส้ิน 37,880

 
 10. ความร่วมมือของหน่วยงานราชการและเอกชนท่ีร้องขอร่วมโครงการ 
 โครงการน้ีเป็นความร่วมมือระหว่างโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
โปรแกรมวิชาศิลปกรรม และสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม และวัดทองเนียม วัดหนองกระโดน และวัดวิมุตยาราม 
 
ง. ประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ 
  11. ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ 
ดังน้ี 
   โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 วิจัยและบริการวิชาการเพ่ือมุ่งเป็นแหล่งความรู้ท่ีเป็นที่ยอมรับของ
ท้องถิ่น 
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  กลยุทธ์ 7 สนับสนุนโครงการบริการชุมชนท่ีส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
  กลยุทธ์ 8 ส่งเสริมให้อาจารย์สร้างองค์ความรู้ในท้องถิ่นและนําไปออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนในรายวิชาของตน 
   กลยุทธ์ 9 ผลักดันให้เกิดโครงการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนในแต่ละโปรแกรมวิชา เน้น
โครงงานนักศึกษาที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน 
   ตัวชี้วัดที่ 6 โครงการบริการวิชาการที่จัดขึ้นตามความต้องการของท้องถิ่นหน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชน 
  ตัวช้ีวัดท่ี 7 ความสําเร็จในการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
  โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
  แผนงานหลักขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  แผนงานรอง ผลงานการให้บริการวิชาการ 
   งาน/โครงการการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ  
  12. การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ 
  การจัดโครงการในคร้ังน้ีบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ คือ  
  1. ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับสามเณร 
  2. ได้บูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน และเพ่ือให้นักศึกษาได้
ฝึกปฏิบัติจริงก่อนออกไปประกอบอาชีพ   
 13. การบรรลุเป้าหมายของโครงการ 
  สามเณรวัดทองเนียม สามเณรวัดหนองกระโดน และสามเณรวัดวิมุตยาราม รวม 220 รูป 
  14. ประโยชน์ท่ีได้รับ 
  1. สามเณร ได้รับการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
  2. นักศึกษาโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ได้ฝึกปฏิบัติใน
สถานที่จริง 
  15. ความคิดเห็นโดยส่วนรวมของผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ 
   - ผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 153 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 



5 

ตารางท่ี 1 ความคิดเห็นโดยส่วนรวมของผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ 

ความคิดเห็น 
ความพึงพอใจต่อโครงการ 

 S.D. ร้อยละ แปล 
ด้านวิทยากร (นักศึกษาและอาจารย์)  4.33 0.67 86.60 มาก 
1. มีความรู้และความสามารถในการจัดกิจกรรม 4.27 0.81 85.40 มาก 
2. จัดกิจกรรมสนุกและมีสาระ 4.43 0.78 88.60 มาก 
3. ใช้ภาษาท่ีเหมาะสมและเข้าใจง่าย 4.30 0.85 86.00 มาก 
4. สื่อประกอบการจัดกิจกรรมเหมาะสม 4.30 1.69 86.00 มาก 
ด้านสถานที่/ระยะเวลา 3.98 0.77 79.60 มาก 
1. สถานท่ีจัดกิจกรรมเหมาะสม 4.08 1.00 81.60 มาก 
2. อุปกรณ์และโสตทัศนูปกรณ์เหมาะสม 4.11 0.93 82.20 มาก 
3. ระยะเวลาในการดําเนินการเหมาะสม 3.75 1.19 75.00 มาก 
ด้านการให้บริการของผู้จัดโครงการ 4.24 0.69 84.80 มาก 
1. มีการดูแลและอํานวยความสะดวกดี 4.21 0.95 84.20 มาก 
2. มีการประสานงาน/การประชาสัมพันธ์ดี 4.18 0.88 83.60 มาก 
3. มีการให้คําแนะนําหรือตอบข้อซักถามได้ดี 4.32 0.89 86.40 มาก 
ด้านความรู้ความเข้าใจ 4.24 0.66 84.80 มาก 
1. ความรู้ความเข้าใจก่อนเข้าร่วมโครงการ 4.16 0.95 83.20 มาก 
2. ความรู้ความเข้าใจหลงัเข้าร่วมโครงการ 4.24 0.83 84.80 มาก 
3. สามารถบอกประโยชน์/ข้อดีได้ 4.34 0.79 86.80 มาก 
ด้านการนําความรู้ไปใช้ 4.26 0.76 85.20 มาก 
1. สามารถนําความรู้ไปใช้ได้ 4.33 0.90 86.30 มาก 
2. สามารถเผยแพร่/ถ่ายทอดความรู้ได้ 4.21 0.95 84.20 มาก 
3. มีความม่ันใจในการนําความรู้ท่ีได้รับไปใช้ได้ 4.25 0.90 85.00 มาก 

รวม 4.21 0.52 84.20 มาก 
 
  ตารางท่ี 1 ความพึงพอใจในการเข้าร่วม “โครงการบริการวิชาการแก่สังคม กิจกรรมส่งเสริม
การอ่านให้กับสามเณร” พบว่า 
 1. ด้านวิทยากร (นักศึกษาและอาจารย์) พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อ
โครงการในระดับมาก (  = 4.33 คิดเป็นร้อยละ 86.60) 
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 2. ด้านสถานที่/ระยะเวลา พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับ
มาก (  = 3.98 คิดเป็นร้อยละ 79.60)  
 3. ด้านการให้บริการของผู้ จัดโครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อ
โครงการในระดับมาก (  = 4.24 คิดเป็นร้อยละ 84.80) 
 4. ด้านความรู้ความเข้าใจ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับ
มาก (  = 4.24 คิดเป็นร้อยละ 84.80) 

5. ด้านการนําความรู้ไปใช้ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับ
มาก (  = 4.26 คิดเป็นร้อยละ 85.20) 

6. ภาพรวม พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมาก (  = 4.21 
คิดเป็นร้อยละ 84.20) 
  ข้อเสนอแนะ 
 1. ส่ิงที่ประทับใจ 
  สนุกมาก 
 2. ส่ิงที่ควรปรบัปรุง/ข้อเสนอแนะ 
  เพ่ิมช่วงเวลา 
   
  16. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดโครงการ 
 เน่ืองสามเณรยังอายุน้อย จึงทําให้มีความวุ่นวายบ้าในการจัดกิจกรรม 
  17. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ท่ีรับผิดชอบโครงการ 
  โครงการน้ีทําให้อาจารย์ บรรณารักษ์ และนักศึกษาได้ออกบริการวิชาการแก่สังคม เป็น
การฝึกเรียนรู้จากประสบการณ์จริงหลังจากท่ีเรียนภาคทฤษฎีมาแล้ว เป็นการบูรณาการความรู้จาก
การเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ อาทิ การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ เทคนิคการอ่าน การ
จัดการสถาบันบริการสารสนเทศ เป็นต้น เป็นการสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบัน
และระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน ซ่ึงโครงการน้ีควรจัดอย่างต่อเนื่อง โดยมีการปรับปรุงใน
เรื่องการเลือกหรือจัดรูปแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับช่วงวัย และระดับการเรียนรู้ของนักเรียนหรือ
ผู้เข้าร่วมโครงการ และควรทําความร่วมมือกับเครือข่ายอ่ืน ๆ มากข้ึน  
 
         
         อาจารย์นิพา  ผลสงเคราะห์ 
         ผู้ทํารายงานผลการดําเนินงาน 
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ภาคผนวก 
  ก. ภาพการจัดกิจกรรม 
   กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสําหรับสามเณรวัดทองเนียม 
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   กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสําหรับสามเณรวัดหนองกระโดน 
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   กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสําหรับสามเณรวัดวิมุตยาราม 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


