รายงานผลการดาเนินการโครงการ

โครงการพัฒนาห้องสมุดวัด
วัดบางตะไนย์ อ.เมือง จ.ปทุมธานี

วันที่ 8 มีนาคม 2558

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
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แบบฟอร์มรายงานผลการดาเนินงานโครงการ

1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาห้องสมุดวัด
2. วัตถุประสงค์การจัดโครงการ
2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการและคุณธรรม จริยธรรมแก่นิสิต
2.2 เพื่อการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน
2.3 เพื่อสนับสนุนให้นิสิตมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวิชาการที่มีความสอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชนและสังคม
2.4 เพื่อส่งเสริมให้นิสิต บุคลากรและอาจารย์มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมและศิลปะไทย
3. หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ โครงการ
 ฝ่าย…………………………………………………………
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ
...........................................................................

 ภาควิชา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ
อาจารย์ศุมรรษตรา แสนวา

หลักสูตร – สาขาวิชา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ศุมรรษตรา แสนวา
 สานักงานคณบดี
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ
..........................................................................

 สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ
................................................................................
มือถือ .......................................................................
e-mail …………………………………………………………

4. ระยะเวลาและสถานที่จัดโครงการ
วัน /เดือน /ปี
ระยะเวลา
ที่จัดโครงการ
(ระบุจานวนวัน / เดือน / ปี)
8 มี.ค. 2558
1 วัน

สถานที่จัดโครงการ
วัดบางตะไนย์ อ.เมือง จ. ปทุมธานี
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5. การปรับปรุงการจัดโครงการจากครั้งก่อน / ดาเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ
(PDCA)
ข้อเสนอแนะจากครั้งก่อน (ถ้ามี)
รายละเอียดการดาเนินงานที่ปรับเปลี่ยนในครั้งนี้
โครงการเป็นโครงการใหม่ จัดเป็นปีแรก

6. งบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แหล่งงบประมาณ

จานวนเงิน (บาท)
ได้รับ
ใช้จริง

หมวด

เงินอุดหนุน
รายจ่ายอื่น
 งปม.รายได้
งบดาเนินงาน
 นอกงบประมาณ / ไม่ใช้ ระบุแหล่งที่มา
งบประมาณ
........................................................
 งปม. แผ่นดิน

แผนงาน
 ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม

ผลผลิต
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
 ผลงานการให้บริการวิชาการ
 ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

สนับสนุนพันธกิจ / สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย/คณะฯ / สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการคณะฯ
/ สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
 สนับสนุนพันธกิจ
 ผลิตและพัฒนาบุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้แก่สังคม โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และสังคมแห่ง
การเรียนรู้
 สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อสังคม ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม
 สืบสานและทานุบารุงวัฒนธรรมและศิลปะ
พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพ และธรรมาภิบาล
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 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553-2567)
SSAP 3 การพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน (1 จังหวัด 1 มหาวิทยาลัย)
ความสอดคล้องกับนโยบายการจัดทาแผนและ/หรือโครงการระดับภาควิชาวิเคราะห์ตามประเด็นยุทธศาสตร์
และมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ข้อ 6 โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและ/หรือ
การวิจัย
 ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจาปีของคณะมนุษยศาสตร์ (พ.ศ. 2556-2559) ปีงบประมาณ
พ.ศ. 25
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในสาขามนุษยศาสตร์ ให้มีคุณภาพทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ
เป้าประสงค์ 1.1
บัณฑิตมีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐาน TQF
ตัวชี้วัด 3
ร้อยละของโครงการที่นิสิตเข้าร่วมมีจิตสานึกของความเป็น
พลเมืองที่ดีและ/หรือมีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
สร้างองค์ความรู้และพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ
เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ 3.1
โครงการบริการวิชาการมีความสอดคล้องกับความต้องการของ ชุมชน
และสังคม
ตัวชี้วัด 2
ร้อยละของโครงการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและ การวิจัย
รวมทั้งการบริการวิชาการที่มีการประเมินผลการ บูรณาการไว้ในรายวิชา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
สืบสานและทานุบารุงวัฒนธรรมและศิลปะ
เป้าประสงค์ที่ 4.1
อาจารย์ บุคลากร นิสิตมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมและ
ศิลปะไทย
ตัวชี้วัด 1
ร้อยละของโครงการที่นิสิตเข้าร่วมมีความตระหนักเห็นคุณค่าและซาบซึ้ง
ในวัฒนธรรมและศิลปะไทย
ตัวชี้วัด 3
ร้อยละของหลักสูตรที่มีโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและศิลปะ
ไทยที่มีการประเมินผลการบูรณาการไว้ในรายวิชา
 ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา (สกอ. และ/หรือ สมศ.)
ตัวบ่งชี้ (สกอ.) ระดับหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตรการเรียน การสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ (สกอ.) ระดับคณะ
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
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การบูรณาการกับรายวิชา / การวิจัย (โปรดระบุ ถ้ามี)
รายวิชา สศ 611 การจัดการความรู้
โครงการพัฒนาห้องสมุดวัดบูรณาการกับรายวิชา สศ 611 การจัดการความรู้ ซึ่งในรายวิชานี้ผู้เรียน
จะต้องทราบและเข้าใจขั้นตอนการจัดการความรู้หลัก ๆ 5 ขั้น ได้แก่ 1) การกาหนดองค์ความรู้ 2) การองค์
สร้างความรู้ 3) การรวบรวมและจัดระบบองค์ความรู้ 4) การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 5) การ
นาความรู้ไปใช้ โดยในโครงการนี้ได้มีการบูรณาการตามหลักข้อที่ 4 คือการการเผยแพร่และเปลี่ยนองค์
ความรู้จากประสบการณ์ของผู้เรียนในด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษาไปสู่ชุมชน ซึ่งมีขั้นตอน 2
ส่วนคือ 1) สารวจสถานที่และความต้องการของชุมชน (วัดและประชาชนในชุมชน) เกี่ยวกับความต้องการ
สารสนเทศและรูปแบบของห้องสมุดที่เหมาะสมกับการใช้งานจริง 2) ลงมือปฏิบัติ โดยวิเคราะห์ความ
ต้องการและ จัดเตรียมสารสนเทศที่จาเป็นและสอดคล้องกับความต้องการ จากนั้นได้จัดห้องสมุดในรูปแบบที่
เหมาะสมกับวัดและชุมชน ซึ่งในการบูรณาการครั้งนี้ได้มีการประเมินผลงานของนิสิตจากการนาทฤษฎีสู่การ
ปฏิบัติจริง และให้คะแนนตามที่ได้กาหนดไว้ในโครงการสอน
7. สรุปลักษณะของกิจกรรมที่จัดในโครงการ เช่น จัดบรรยาย เสวนา อบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการนี้เน้นการนาทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติจริง โดยให้นิสิตทากิจกรรม 2 ส่วนคือ 1) สารวจสถานที่และความ
ต้องการของชุมชน (วัดและประชาชนในชุมชน) เกี่ยวกับความต้องการสารสนเทศและรูปแบบของห้องสมุดที่
เหมาะสมกับการใช้งานจริง 2) ลงมือปฏิบัติ โดยวิเคราะห์ความต้องการและ จัดเตรียมสารสนเทศที่จาเป็น
และสอดคล้องกับความต้องการ จากนั้นได้จัดห้องสมุดในรูปแบบที่เหมาะสมกับวัดและชุมชน นอกจากนี้ได้มีการ
ใช้เวลาที่เหลือจากการบริการวิชาการในการทากิจกรรมกับทางวัดเพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ การสวดมนต์และฝึกสมาธิขั้นพื้นฐาน
7. ผู้เข้าร่วมโครงการ
จานวน
เป้าหมาย
(คน)
1
-

จานวน
ผู้เข้าร่วม
(คน)
1
-

9

9

บุคคลภายนอก
ระบุประชาชนในชุมชน

20

17

รวม

30

27

กลุ่มเป้าหมาย
คณาจารย์
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
นิสิต
- ปริญญาตรี
- บัณฑิตศึกษา
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9. ผลการประเมินโครงการ
10.1จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 10 คน
คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด
กลุ่มผู้ตอบแบบประเมิน มีดังนี้
- คณาจารย์ จานวน 1 คน (คิดเป็นร้อยละ 10 ของผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด)
- นิสิต
จานวน 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 90 ของผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด)

10.2ผลการประเมินโครงการ
10.2.1 ผลการประเมินจากแบบสอบถาม
ลาดับ

รายการ

1

วัตถุประสงค์โครงการ
1.1 นิสติ มีโอกาสได้บูรณาการ
ทฤษฎีส่กู ารเรียนรูน้ อกสถานที่
และการลงมือปฏิบตั จิ ริง
1.2 นิสติ มีโอกาสพัฒนา
ศักยภาพด้านวิชาการจากการ
เข้าร่วมโครงการ
1.3 นิสติ มีโอกาสพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม เช่น ด้าน
จิตอาสา การเสียสละและให้
ความช่วยเหลือแก่ชุมชน
1.4 นิสติ เกิดความซาบซึง้ และ
ตระหนักรูค้ ุณค่าของศิลปวัฒน
วัฒนธรรมไทย
1.5 นิสติ มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมวิชาการทีต่ อบสนอง
ความต้องการของชุมชนและ
สังคม

ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ
คะแนนเฉลี่ย
มากที่สุด มาก
ปาน
น้อย น้อยที่สุด
(เต็ม 5
(5)
(4)
กลาง
(2) (1)
คะแนน)
(3)
4.3
3 คน 7 คน
(30%) (70 %)
3 คน
(30%)

5 คน
(50%)

9 คน
(90%)

1 คน
(10%)

8 คน
(80%)

2 คน
(20%)

6 คน
(60%)

4 คน
(40%)

2 คน
(20%)

4.1
-

4.9

-

-

-

4.8
-

-

4.6

-

-

-
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2

วัตถุประสงค์ทั่วไป
2.1 กิจกรรมทีจ่ ดั มีความ
น่าสนใจ
2.2 ระยะเวลาในการจัด
กิจกรรมมีความเหมาะสม
2.3 สถานทีจ่ ดั กิจกรรมมีความ
เหมาะสม
2.4 นิสติ มีความตระหนักในด้าน
ความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคมเพิม่ มากขึน้
2.5 นิสติ มีทกั ษะในการสื่อสาร
เพิม่ มากขึน้
รวม

5 คน
(50%)
5 คน
(50%)
6 คน
(60%)
8 คน
(80%)

4 คน
(40%)
4 คน
(40%)
4 คน
(40%)
1 คน
(10%)

1 คน
(10%)
1 คน
(10%)

2 คน
(20%)

5 คน
(50%)

-

-

4.4

-

-

4.4

-

-

-

4.6

1 คน
(10%)

-

-

4.7

3 คน
(30%)

-

-

3.9
4.4

10.2.2 ผลการประเมินโดยวิธีการอื่น เช่น การสัมภาษณ์ การแสดงความคิดเห็น
ในส่วนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้ประเมินด้วยวิธีการสนทนาให้แสดงความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ
ซึ่งส่วนใหญ่เห็นว่า โครงการที่จัดมีประโยชน์และตรงกับความต้องการของคนในชุมชน กล่าวคือ หนังสือที่จัดวาง
ไว้ให้บริการสาหรับอ่านนั้น เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์กับชีวิตประจาวัน เช่น หนังสือเกี่ยวกับการดู
สุขภาพ สมุนไพร และเบ็ดเตล็ดทั่วไป นอกจากนี้ทางโครงการได้จัดหาหนังสือพระไตรปิฎก ฉบับประชาชน
จานวน 12 เล่ม บริจาคให้แก่วัด ซึ่งเป็นประโยชน์สาหรับประชาชนที่สนใจธรรมะและการตอบปัญหาและข้อสงสัย
เกี่ยวกับธรรมะ โดยประชาชนจะมีโอกาสได้อ่านเมื่อมาทากิจกรรมที่วัด เช่น ขณะที่รอถวายภัตตาหารเช้า หรือ
ช่วงกลางวันที่มาช่วยกันทาความสะอาด และกวาดลานวัด เป็นต้น
นอกจากนี้ยังเห็นว่า โครงการนี้มีประโยชน์กับทางวัดและชุมชนพอสมควร ต้องการให้มีการจัดกิจกรรม
ลักษณะนี้อีกในอนาคต
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10.3 ผลประเมินตามตัวชี้วัดของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีของคณะฯ
ผลการประเมินตัวชี้วัดของโครงการตามแผนฯ
ผลการประเมินตามจริง
1. นิสิตทีเ่ ข้าร่วมมีจิตสานึกของความเป็นพลเมืองที่ดี 1. นิสิตร้อยละ 90 มีความคิดเห็นว่านิสิตมีโอกาส
และ/หรือมีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เช่น ด้านจิตอาสา การ
เสียสละและให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชน
2. มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 2. มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา สศ
รวมทั้งการบริการวิชาการที่มีการประเมินผลการบูร 611 การจัดการความรู้ ประเมินโดยให้คะแนนนิสิตที่
ณาการไว้ในรายวิชา
เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการตามสัดส่วนคะแนนที่
กาหนดไว้
3. นิสิตทีเ่ ข้าร่วมมีความตระหนักเห็นคุณค่าและ
3. นิสิตร้อยละ 80 ที่เข้าร่วมมีความตระหนักเห็น
ซาบซึ้งในวัฒนธรรมและศิลปะไทย
คุณค่าและซาบซึ้งในวัฒนธรรมและศิลปะไทย
4. มีการบูรณาการรายวิชาในหลักสูตรกับโครงการ/
กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและศิลปะไทย

10.4 สรุปข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็นเพิ่มเติม ของผู้ตอบแบบประเมิน
สิ่งที่น่าชื่นชม
สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุง
1. ประทับใจที่ได้เสียสละ ช่วยสังคมให้มีความรู้
1. อาจจะมีกิจกรรมอื่นเพิ่มเติมเช่น การทา
เพิ่มมากขึ้น โดยการร่วมบริจาคหนังสือ
ความสะอาด กวาดลานวัด หรืออาจจะจัด
พระไตรปิฎก และได้ร่วมกิจกรรมนั่งสมาธิ ทา
กิจกรรมสร้างนิสัยและส่งเสริมการรักการ
ให้ทราบแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการดาเนิน
อ่านให้กับชุมชน
ชีวิตในด้านต่างๆ ทั้งการทางานและการ
เรียน
2. ประทับใจที่ได้ทาบุญและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
2. อยากให้มีการจัดกิจกรรมลักษณะนี้ร่วมกัน
ให้กับชุมชน
ระหว่างนิสิตรุ่นพี่รุ่นน้องในสาขาเดียวกัน
หมายเหตุ โปรดระบุจานวนความคิดเห็นที่เหมือน/ใกล้เคียงกันในแต่ละความคิดเห็นด้วย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณา
จัดโครงการในครั้งต่อไป
11. ปัญหา / อุปส1รรค ในการจัดโครงการ (จากประธาน/หัวหน้าโครงการ)
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การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการจัดตามตารางการสอนนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) ซึ่งวันเวลาตรงกับการเรียน
การสอนในการเรียนรายวิชาของอาจารย์ท่านอื่น นิสิตจึงไม่สะดวกในการร่วมทากิจกรรมได้ตลอดวัน ดังนั้นใน
การจัดครั้งต่อไปควรมีการวางแผนและขอความร่วมมือจากรายวิชาอื่นให้ชัดเจน
12. ภาพประกอบโครงการ
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(นางสาวศุมรรษตรา แสนวา)
ผู้จัดทารายงานผลการจัดโครงการ
วันที 23 เมษายน 2558

(นางสาวศุมรรษตรา แสนวา)
ประธานโครงการ
วันที่ 23 เมษายน 2558

หลักฐานประกอบการรายงานผลการจัดโครงการ
 1) ภาพประกอบการจัดโครงการ
 2) หนังสือขออนุมัติจัดโครงการ
 3) รายละเอียดโครงการ
 4) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ / รายชื่อคณะกรรมการดาเนินงาน
 5) รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
 6) จดหมายเชิญวิทยากร (ถ้ามี)
 7) รายงานการประชุม (ถ้ามี)
 8) เอกสาร / หลักฐานการเผยแพร่ความรู้ (กรณีที่เป็นโครงการบริการวิชาการ จะต้องมีหลักฐานข้อนี้)
 9) เอกสาร/หลักฐาน อื่นที่เกี่ยวข้อง ระบุ…………………………………………….
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