แบบสรุปและรายงานผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ชื่อโครงการ
จากวัสดุธรรมชาติ

โครงการกิจกรรมส่งเสริมและรณรงค์การเข้าใช้บริการ กิจกรรมประดิษฐ์กระทง

2. ลักษณะโครงการ




โครงการใหม่
โครงการเดิม ต่อเนื่องปท.ี่ ...................

1. หลักการและเหตุผล
ประเพณีลอยกระทง มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ซึ่งจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่่า เดือน 12 ของทุกป การลอย
กระทงนั้นไม่มีพิธีรีตองเพียงแต่ขอให้มีกระทง จะท่าด้วยวัสดุอะไรก็ได้ เช่น ใบตอง การกล้วย กาบพลับพลึง
เปลือกมะพร้าว กระดาษ ธูปเทียน ปักที่กระทง แล้วอธิษฐานตามที่ปรารถนา เสร็จแล้วจึงน่าไปลอยที่แม่น้่าล่า
คลอง ก็เพื่อเป็นการขอขมาแม่คงคา เนื่องจากมนุษย์ได้อาศัยน้่าท่านกินและใช้ และอีกประการหนึ่งมนุษย์
มักจะทิ้งขยะ และถ่ายสิ่งปฏิกูลลงไปในแม่น้่าด้วย ส่านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี มีนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม
อันดีงามของความเป็นไทย จึงได้จัดกิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติสามารถย่อยสลายได้ และเป็น
การสร้างกิจกรรมกระตุ้นเตือนและปลูกจิตส่านึกในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้่าและแหล่งน้่า และ เพื่อให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีจิตส่านึกในเรื่องดังกล่าวจึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมประดิษฐ์กระทงจาดวัสดุธรรมชาตินี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อ เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และ ส่งเสริม ให้เกิดการมีส่วนร่วมใน การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม
และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทย
2. เพื่อปลูกฝังประเพณีอันดีงามให้กับบุคลากรและนักศึกษาได้เรียนรู้และถือปฏิบัติต่อไป
3. เพื่อให้นักศึกษามีจิตสาธารณะและปลูกจิตส่านึกให้รู้ถึงคุณค่าของน้่า
3. เป้าหมาย
1. จัดนิทรรศการ จ่านวน 1 ครั้ง
2. ระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับมาก
4. ระยะเวลาและสถานที่
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณชั้น 1 ส่านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวเรวดี วงษ์สุวรรณ์
6. ขั้นตอนดาเนินงาน
1.เสนอโครงการขออนุมัติจากผู้บริหาร
2.จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการด่าเนินโครงการ
3.ด่าเนินงานตามโครงการที่ได้วางแผนไว้
4.ติดตามและประเมินผล
7. งบประมาณ
ส่านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ใช้เงินงบประมาณ ประเภท
งบแผ่นดิน ประจ่าปงบประมาณ 2562 กิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการ 10 ครั้ง นิทรรศการเนื่องในโอกาส
ต่างๆ และกิจกรรมรณรงค์การเข้าใช้บริการ แผนงาน ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ผลผลิต
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้ใช้งบประมาณในกิจกรรมตาม รายละเอียด
ดังนี้
ค่าวัสดุ

2,994 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

2,994 บาท

หมายเหตุ: ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟู ประเพณี อันดีงามของไทยไว้ และสืบทอดต่อไป
2. ได้ตระหนักถึงการรักษาทรัพยากรน้่า
และแหล่งน้่า
3. ตระหนักถึงความส่าคัญของแม่น้่า และช่วยกันรักษาแม่น้่าไม่ให้เน่าเสีย
9. สรุปผลการประเมินโครงการ
การน่าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการประเมินโครงการ
โครงการกิจกรรมส่งเสริม และ
รณรงค์ การเข้าใช้บริการ กิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ การน่าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและ
สรุปผลการประเมิน มีดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม กิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ โดยมี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมด จ่านวน 80 คน สถานภาพปรากฏในตารางที่ 1 ดังนี้

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (จานวน 80 คน)
ตัวแปร

จานวน (คน)

ชาย

16
64
80

ร้อยละ

เพศ
หญิง
รวม

20
80
100

จากตารางที่ 1
พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ่านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 80 และ
เพศชาย จ่านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 16
ตอนที่ 2 การประเมินความรู้ความเข้าใจ ประโยชน์ที่ได้รับ และความพึงพอใจ
ตารางที่ 2 การประเมินความรู้ความเข้าใจ ประโยชน์ที่ได้รับ และความพึงพอใจ
ประเด็นคาถาม
ความรู้ความเข้าใจ
ประโยชน์ที่ได้รับ
ความพึงพอใจ
4.53 0.58

X

S.D. แปลผล

4.14
4.56

0.60
0.51

มาก
มากที่สุด

4.41

0.56

มาก

มากที่สุด

รวม

จากตารางที่ 2 พบว่า
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจ ประโยชน์ที่ได้รับ และความพึง
พอใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.41) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
ประโยชน์จากกิจกรรมที่เข้าร่วม อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.56) รองลงมา มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.53) และ มีความรู้ความเข้าใจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.14) ตามล่าดับ
ตารางที่ 3 ด้านความรู้ความเข้าใจ
ประเด็นคาถาม
ด้านความรู้ความเข้าใจ
1. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การจัดกิจกรรม
2. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การจัดกิจกรรม
3. ได้รับความรู้วิธีการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ
4. ได้รับความรู้เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมไทย
รวม

X

2.91
4.51
4.57
4.60

S.D. แปลผล
0.88
0.55
0.49
0.51

4.14 0.60

ปานกลาง
มากที่สุด
มากทีส่ ุด
มากที่สุด
มาก

จากตารางที่ 3 ด้านความรู้ความเข้าใจ พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ ค่าเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.14) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับความรู้เกี่ยวกับ

ประเพณีและวัฒนธรรมไทย อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.60) รองลงมา ได้รับความรู้วิธีการประดิษฐ์
กระทงจากวัสดุธรรมชาติ อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.57) และ มี ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังการจัด
กิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.51) ตามล่าดับ
ตารางที่ 4 ด้านประโยชน์ที่ได้รับ
ประเด็นคาถาม
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ
1. นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรมของไทย
2. นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
3. สามารถน่าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดแก่ผู้อื่นได้
รวม

X

S.D. แปลผล

4.62

0.48

มากที่สุด

4.48

0.52

มาก

4.58

0.54

มากทีส่ ุด

4.56

0.51

มากที่สุด

จากตารางที่ 4 ด้านประโยชน์ที่ได้รับ พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับประโยชน์ในการเข้าร่วม
กิจกรรมนี้ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมของไทย อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.62) รองลงมา สามารถน่าความรู้ไป
เผยแพร่/ถ่ายทอดแก่ผู้อื่นได้ อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.58) และ นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.48) ตามล่าดับ
ตารางที่ 5 ความพึงพอใจ
ประเด็นคาถาม
ด้านความพึงพอใจ
1. ความน่าสนใจของกิจกรรม
2. ความเหมาะสม และสถานที่ในการจัดกิจกรรม
3. ระดับความพึงพอใจของท่านหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม
รวม

X

4.53
4.51
4.56

S.D. แปลผล
0.61
0.59
0.54

4.53 0.58

มากที่สุด
มากที่สุด
มากทีส่ ุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 5 ด้านความพึงพอใจ พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจโยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจหลังจากเข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.56) รองลงมา ความน่าสนใจของกิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด
(ค่าเฉลี่ย 4.53) และความเหมาะสม และสถานที่ในการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.51)
ตามล่าดับ

ข้อเสนอแนะ
1. อยากให้จัดกิจกรรมแบบนี้ทุกๆป
2. อยากให้มีกิจกรรมทุกเทศกาล
3. กิจกรรมสนุก แต่ดอกไม้ควรมีมากกว่านี้
10. ผลการดาเนินงานตามเป้าหมาย
รายการ
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการ
เข้าใช้บริการห้องสมุด
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง
การประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ
3. ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจ
ประโยชน์ที่ได้รับ ความพึงพอใจ

แผน/เป้าหมาย
จ่านวน 1 ครั้ง

ผล
1 ครั้ง

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ ร้อยละ 86.6
ค่าเฉลี่ยโดยรวม
4.41 ระดับมาก

ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน
ไม่ต่ากว่า 3.50
ระดับมาก

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

ลงชื่อ…………………..…………...….ผู้สรุปโครงการ
ลงชื่อ…………......…….……..........................
(นางสาวเรวดี วงษ์สุวรรณ์)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสุภา นาคธน)
บรรณารักษ์
ผู้อ่านวยการส่านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รูปภาพกิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

