
 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์ พัฒนา และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 

 
ก. ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
 1. ชื่อโครงการ  
  โครงการอนุรักษ์ พัฒนา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 
  2. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   
   โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
  3. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
   โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนเิทศศาสตร์  
  4. ระยะเวลาในการจัดโครงการ   
   เมษายน 2557 
  5. สถานท่ีจัดโครงการ 
   1. วัดใหม่ปิ่นเกลียว จ.นครปฐม 
   2. วัดวิมุตยาราม จ.กรุงเทพฯ 
 
ข. ทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ 
  6. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
   6.1 ประชาชนในชุมชนวัดใหม่ป่ินเกลียว จ.นครปฐม และวัดวิมุตยาราม จ.กรุงเทพฯ 
   6.2 การมีส่วนร่วมของหน่วยราชการและเอกชนในท้องถิ่น 
    โครงการน้ีเป็นความร่วมมือระหว่างโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ และวัดใหม่ปิ่นเกลียว จ.นครปฐม และวัดวิมุตยาราม จ.กรุงเทพฯ  
  7. ทรัพยากรอื่นท่ีได้รับบริจาค 
   ไม่มี  
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ค. รายงานผลการใช้เงิน 
  8. แหล่งเงินอุดหนุน 

 งบประมาณที่
ได้รับ 

จ่ายจริง 

8.1 เงินงบประมาณ รหัส 205801280221 3,000 3,000 
8.2 อ่ืน ๆ - - 

รวมรายได ้ 3,000 3,000 
 
  9. รายจ่ายในการดําเนินโครงการ 

กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะ
ครุภัณฑ์/รูปแบบรายการท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

กิจกรรมท่ี 2 เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
สู่ชุมชน โดยการจัดบอร์ด
ส่งเสริมความรู้ด้านประเพณี
สงกรานต์ในวัดใหม่ปิ่นเกลียว 
และวัดวิมุตยาราม 
 

ค่าวัสดุ 
- ค่าจ้างทําป้ายไวนิลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีสงกรานต์ 
ขนาด 80 x 120 ซม. จํานวน 10 ผืน  
ผืนละ 300 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท 

- ค่าวัสดุ 3,000

  รวมท้ังส้ิน 3,000
 
 10. ความร่วมมือของหน่วยงานราชการและเอกชนท่ีร้องขอร่วมโครงการ 
 โครงการน้ีเป็นความร่วมมือระหว่างโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างโปรแกรมวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และวัดใหม่ป่ินเกลียว จ.นครปฐม และวัดวิมุตยาราม จ.กรุงเทพฯ 
 
ง. ประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ 
  11. ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ 
ดังน้ี 
   โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สืบสานศิลปวัฒนธรรมทวารวดีและเกื้อกูลสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ 3.5 ส่งเสริมให้ท้องถิ่นเห็นคุณค่า อนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรม เพ่ือนํามา
สร้างรายได้ให้ชุมชน 
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   กลยุทธ์ 3.6 ให้ความรู้และสร้างจิตสํานึกความรับผิดชอบด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม 
และการประหยัดพลังงานให้กับนักศึกษา เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น 
   ตัวชี้ วัดท่ี 3 ความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและ
ส่ิงแวดล้อมของนักศึกษาและประชาชนในท้องถิ่น 
   โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
   แผนงานหลักอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
   แผนงานรอง ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
   งาน/โครงการส่งเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  12. การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ 
  การจัดโครงการในคร้ังน้ีบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ คือ เป็นการปลูกฝังให้มีความรู้ 
ตระหนักถึงคุณค่า และเห็นความสําคัญของศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ  
 13. การบรรลุเป้าหมายของโครงการ 
   ประชาชนในชุมชนวัดใหม่ปิ่นเกลียว จ.นครปฐม และวัดวิมุตยาราม จ.กรุงเทพฯ ได้รับ
การปลูกฝังให้มีความรู้ ตระหนักถึงคุณค่า และเห็นความสําคัญของศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 
  14. ประโยชน์ท่ีได้รับ 
  นักเรียน และประชาชนได้รับการปลูกฝังให้มีความรู้ ตระหนักถึงคุณค่า และเห็น
ความสําคัญของศิลปะและวัฒนธรรมของชาติรวมถึงวันสําคัญของชาติและศาสนา 
  15. ความคิดเห็นโดยส่วนรวมของผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ 
   - ผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 10 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 
ด้านส่ือความรู้  4.50 0.48 90.00 มาก 
1. มีความรู้ 4.40 0.69 88.00 มาก 
2. ใช้ภาษาท่ีเหมาะสมและเข้าใจง่าย 4.56 0.72 91.20 มากท่ีสุด 
3. สื่อเหมาะสม 4.58 0.59 91.60 มากท่ีสุด 
ด้านสถานที่/ระยะเวลา 3.97 068 79.40 มาก 
1. สถานท่ีจัดกิจกรรมเหมาะสม 3.98 0.88 79.60 มาก 
2. อุปกรณ์และโสตทัศนูปกรณ์เหมาะสม 4.16 0.85 83.20 มาก 
3. ระยะเวลาในการดําเนินการเหมาะสม 3.76 1.04 75.20 มาก 
ด้านการให้บริการของผู้จัดโครงการ 4.37 0.64 87.40 มาก 
1. มีการดูแลและอํานวยความสะดวกดี 4.42 0.74 88.40 มาก 
2. มีการประสานงาน/การประชาสัมพันธ์ดี 4.26 0.85 85.20 มาก 
3. มีการให้คําแนะนําหรือตอบข้อซักถามได้ดี 4.44 0.72 88.80 มาก 
ด้านความรู้ความเข้าใจ 4.39 0.59 87.80 มาก 
1. ความรู้ความเข้าใจก่อนเข้าร่วมโครงการ 4.19 0.74 83.80 มาก 
2. ความรู้ความเข้าใจหลงัเข้าร่วมโครงการ 4.56 0.62 91.20 มากท่ีสุด 
3. สามารถบอกประโยชน์/ข้อดีได้ 4.40 0.91 88.00 มาก 
ด้านการนําความรู้ไปใช้ 4.47 0.60 89.40 มาก 
1. สามารถนําความรู้ไปใช้ได้ 4.55 0.72 91.00 มากท่ีสุด 
2. สามารถเผยแพร่/ถ่ายทอดความรู้ได้ 4.39 0.80 87.80 มาก 
3. มีความม่ันใจในการนําความรู้ท่ีได้รับไปใช้ได้ 4.48 0.70 89.60 มาก 

รวม 4.34 0.47 86.80 มาก 
 
  ตารางท่ี 1 ความพึงพอใจในการเข้าร่วม “โครงการบริการวิชาการแก่สังคม กิจกรรมส่งเสริม
การอ่านให้กับสามเณร” พบว่า 
 1. ด้านส่ือความรู้ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมาก                     
(  = 4.50 คิดเป็นร้อยละ 90.00) 



5 

 2. ด้านสถานที่/ระยะเวลา พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับ
มาก (  = 3.97 คิดเป็นร้อยละ 79.40)  
 3. ด้านการให้บริการของผู้ จัดโครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อ
โครงการในระดับมาก (  = 4.37 คิดเป็นร้อยละ 87.40) 
 4. ด้านความรู้ความเข้าใจ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับ
มาก (  = 4.39 คิดเป็นร้อยละ 87.80) 

5. ด้านการนําความรู้ไปใช้ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับ
มาก (  = 4.47 คิดเป็นร้อยละ 89.40) 

6. ภาพรวม พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมาก (  = 4.34 
คิดเป็นร้อยละ 86.80) 
     
  16. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดโครงการ 
 - 
  17. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ท่ีรับผิดชอบโครงการ 
  โครงการนี้การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของ
มหาวิทยาลัย และเป็นส่วนหน่ึงของการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังให้มี
ความรู้ ตระหนักถึงคุณค่า เกิดความซาบซ้ึงและมีสุนทรียะต่อศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ สามารถ
นําไปใช้เป็นเคร่ืองจรรโลงความดีงามในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ เป็นการสร้างเครือข่ายการ
พัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน ซ่ึงโครงการนี้ควรจัดอย่าง
ต่อเน่ือง และควรทําความร่วมมือกับเครือข่ายอ่ืน ๆ มากข้ึน  
         
         อาจารย์นิพา  ผลสงเคราะห์ 
         ผู้ทํารายงานผลการดําเนินงาน 
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ภาคผนวก 
  ก. ภาพการจัดกิจกรรม 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 


