
รายงานประเมินผลโครงการตาม PDCA  
 โครงการส่งเสริมพ ัฒนาทกัษะและความรู้ การใช้ฐานข้อมูล 

เพ ื่อการเรียนรู้ และการวจิัย 
 

ส่วนที่  1    รายละเอ ียดโครงการตามที่ขอในงบประมาณ 

1. สอดคล้องกับแผนพฒันามหาวทิยาลัยรังสิต พ.ศ. 2560 - 2564 

 

        สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักที่ 1 : สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาและการผลิตบัณฑิต 
        สอดคล้องกับ  KPI  1.11   มกีารใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการสอน  การเรียนรู้ และการวจิัย  
        สอดคล้องกับยุทธศาสตร์รอง  : ---- 

 

 

          ช่ือโครงการ   การส่งเสริมพฒันาทกัษะและความรู้การใช้ฐานข้อมูลเพื่อการเรียนรู้และการวจิัย 
 
  2.    หลักการและเหตุผล :  

  

                     สาํนกัหอสมุดมี หนา้ท่ีหลกัในเร่ืองส่งเสริมการเรียนการสอน  และการทาํวจิยัแก่อาจารย ์   
   นกัวจิยั  นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา     ซ่ึงปัจจุบนัสาํนกัหอสมุดมีการบอกรับฐานขอ้มูลออนไลน์อยูห่ลากหลาย 
   สาขาวชิา  เพราะเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีฐานขอ้มูลเหล่าน้ีมาไวใ้หบ้ริการสาํหรับนกัศึกษา   อาจารยแ์ละนกัวจิยั   
   นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา เพ่ือส่งเสริมใหเ้กิดการทาํวจิยั    การสร้างผลงานทางวิชาการ   แมว้า่ฐานขอ้มูลต่าง ๆ  
   เหล่าน้ีจะเป็นฐานขอ้มูลท่ีมีการบอกรับอยา่งต่อเน่ืองทุกปีกต็าม    แต่เคร่ืองมือหรือรูปแบบ และวธีิการสืบคน้ 
   ของแต่ละฐาน  จะมีการพฒันาไปตามความตอ้งการของผูใ้ช ้และใหท้นัต่อการพฒันาการดา้นเทคโนโลย ี    
   ดงันั้นส่ิงจาํเป็นท่ีเป็นหนา้ท่ีของสาํนกัหอสมุดคือ  การส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาทกัษะ  และการรู้สารสนเทศ 
   เพ่ือการคน้ควา้วจิยั     และการใชป้ระโยชน์จากฐานขอ้มูลต่าง ๆ  ในการทาํวจิยัไดต้รงตามตอ้งการ  และท่ีสาํคญั   
   ตอ้งมีการส่งเสริมและให ้ความรู้ในเร่ืองของเคร่ืองมือหรือโปรแกรมต่างๆ  เพ่ือจะช่วยส่งเสริมในการทาํวจิยั 
   แก่ อาจารย ์  นกัวจิยั   รวมทั้งนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา     ใหมี้พฒันาการ  และเกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง   
   ทั้งในเร่ืองของการคน้ควา้แหล่งขอ้มูลต่าง ๆ  และเคร่ืองมือช่วยจดัการในการทาํวจิยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

    
3. วตัถุประสงค์ :  

   

1. เพ่ือส่งเสริมใหอ้าจารย ์และนกัวิจยั  นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา เกิดทกัษะการใช ้และการรู้แหล่ง  สารสนเทศ   
      ซ่ึงไดแ้ก่ฐานขอ้มูลต่างๆ ท่ีสาํนกัหอสมุดมีการจดัไวใ้หบ้ริการ   เพ่ือสามารถพฒันาตนเองใหมี้ความรู้เก่ียวกบัการใช ้
      แหล่งขอ้มูลเพ่ือการวจิยัได ้
          2.  เพ่ือส่งเสริมใหน้กัศึกษา  อาจารย ์ และนกัวจิยั  มีความรู้  ความเขา้ใจ  ในเร่ืองการใชโ้ปรแกรมหรือ                 
      เคร่ืองมือช่วยต่าง ๆ   ในการทาํวจิยั  รวมทั้งความรู้อ่ืน ๆ  ท่ีจะส่งเสริมพฒันาใหเ้กิดงานวจิยัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  เช่น   
      โปรแกรมการจดัการบรรณานุกรม  Turnitin / Mendeley / หรือ Zetero 

 
 

 



4. ประเภทของโครงการ : โครงการประจําทุกปี  
 
5. กลุ่มเป้าหมาย(นักศึกษา - คน, อาจารย์/เจ้าหน้าที่ - คน, ชุมชน(บุคคลภายนอก) - คน)  
     - อาจารย ์ บุคลากร  นกัวจิยั   จาํนวนอยา่งนอ้ย   25   คน ต่อ การอบรม 1 คร้ัง 
 
6. แผนการดาํเนินการ :  
    6.1 กิจกรรมสําคญัทีด่าํเนินการมาแล้วและผลลัพธ์ทีไ่ด้  

  

-  จดัอบรมฐานขอ้มูลเพ่ือการวจิยัใหก้บันกัศึกษา   อาจารยแ์ละนกัวจิยั ไดแ้ก่   ScienceDirect,  wiley Online Library,
ProQuest  Dissertation and  Theses    และฐานขอ้มูลต่าง ๆ ของ  EBSCO  
-  จดัอบรมการสืบคน้แหล่งสารสนเทศจากฐานขอ้มูลต่าง ๆ  รวมทั้งการอบรมโปรแกรมการจดัการบรรณานุกรม 
Mendeley  และการตรวจการคดัลอกงานวรรณกรรม Turnitin  ในแต่ละภาคการศึกษารวม  6 -8   คร้ัง     
-  กาํหนดวนัจดัอบรม   และติดต่อวทิยากร 

 

    6.2 ขั้นตอนการดาํเนินการ :  

  

-   กาํหนดตารางวนัการจดัอบรมฐานขอ้มูลต่าง ๆ   ในแต่ละภาคการศึกษา           
-   ศึกษาโปรแกรม / เคร่ืองมือ   และเป็นประโยชน์กบันกัศึกษา  อาจารยแ์ละนกัวจิยั 
-   ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้ใหม่ท่ีเป็นประโยชน์  เพ่ือไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวจิยั 
-   ติดต่อวทิยากรแจง้วนัอบรม   
-   ติดต่อแจง้ตารางการจดัอบรมไปยงัคณะต่าง ๆ     
-   ประชาสัมพนัธ์ตามช่องทางต่าง ๆ 
-   จดัเตรียมหอ้งอบรม / การลงทะเบียน     และเอกสาร  / อาหารวา่ง 

 

    6.3 สถานทีด่าํเนินการ : หอ้งฝึกอบรม สาํนกัหอสมุด /หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  

    6.4 ระยะเวลาในการดาํเนินการ : ระหวา่งวนัท่ี  1 กรกฎาคม 2560  -  31  พฤษภาคม  2562  
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :  
    7.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา :    
           -  นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  ไดรั้บการพฒันาทกัษะการรู้สารสนเทศ  และแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ รวมทั้ง เคร่ืองมือ   
ช่วย เพ่ือการทาํวจิยั   
    7.2 ประโยชน์ต่อบุคลากร :    
          -    อาจารย ์   และนกัวจิยั  จะไดรั้บความรู้และสามารถพฒันาทกัษะในการเขา้ถึงสารสนเทศของตนเองในการใช้
ขอ้มูลเพ่ือทาํวจิยั   รวมทั้งโปรแกรม  หรือเคร่ืองมือต่าง ๆ  ท่ีเป็นประโยชน์เพ่ือช่วยเสริมใหเ้กิดการทาํวจิยัอยา่งต่อเน่ือง 
         -     อาจารย ์ และนกัวจิยั  เกิดการผลิตผลงานงานวิจยัในหลากหลายสาขา 

7.3 ประโยชน์ต่อมหาวทิยาลัย :   
         -       มหาวิทยาลยัเป็นท่ียอมรับ  ในเร่ืองแหล่งขอ้มูลสนบัสนุนใหเ้กิดการวิจยั 

- ฐานขอ้มูลเพ่ืองานวจิยั   ท่ีหอ้งสมุดมีการบอกรับ  เกิดการใชป้ระโยชน์และคุม้ค่า  
    7.4 อ่ืน  ๆ:   -   
 



8. การประเมนิโครงการ (Project evaluation) : 
8.1 เชิงปริมาณ :  

-  มีการจดัอบรมใหอ้าจารย ์  นกัวิจยั  และนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา   ไดเ้ขา้รับการพฒันาทกัษะการคน้ควา้เพ่ือ 
การวจิยัคร้ังละ  25  คน ต่อคร้ัง  

- อาจารย ์และนกัวจิยัไดรั้บการอบรมและพฒันาทกัษะการเขา้ถึงสารสนเทศอยา่งนอ้ยร้อยละ   80       
-       มีจาํนวนการอบรมอยา่งนอ้ยปีละ  8  คร้ัง 

8.2 เชิงคุณภาพ :  

  
- ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความพึงพอใจไม่นอ้ยกวา่   3.51 

  
 

9. หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ : 
    ผู้รับผดิชอบโครงการ : นางนฤมล พฤกษศิลป์       ผู้ประสานงาน : นางนฤมล พฤกษศิลป์  
    หน่วยงาน : แผนกบริการ    โทรศัพท์ : 3465,3467 
 
 

ประมาณการรายจ่ายโครงการ  

รายการประกอบด้วย  
จํานวนเงนิ คาํช้ีแจง/รายละเอียด 

ภาค S ภาค 1 ภาค 2   

  ค่าอาหารวา่ง  60 คน X 30 หน่วย  (จดัอบรม  2  คร้ัง) 1,800.00 0.00 0.00   

  ค่าอาหารวา่ง  170 คน X 30 หน่วย  (จดัอบรม 3 คร้ัง) 0.00 5,100.00 0.00   

  ค่าอาหารวา่ง  170 คน X 30  หน่วย (จดัอบรม 3 คร้ัง) 5,100.00  

รวม 1,800.00 5,100.00  5,100.00   

    

รวมรายจ่ายโครงการ 12,000.00 
 

  

 

 
สรุปงบประมาณค่าใช้จ่าย       โครงการได้รับอนมุติังบประมาณเป็นจํานวน 12,000บาท      มีการใช้งบประมาณในปี
การศกึษา 2561    รวมจํานวน    9,706    บาท    (คงเหลือเงิน  2,294  บาท)  คิดเป็น  80.88 %  
 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 2    ส่วนการดาํเนินงาน /กระบวนการดาํเนินงาน 
                    ในสว่นของการดําเนินงาน  ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องจะทราบหน้าท่ีของตนเองตามภาระงานซึง่จะไมมี่การประชมุ  

แตจ่ะดําเนินงานตามกําหนดวนั เวลา ท่ีจะมีการอบรมทกุครัง้  

      ผู้ ร่วมดาํเนินโครงการ  
1.  นางนฤมล    พฤกษศิลป์                    รอง ผอ.ฝ่ายเทคนิคและบริการ 
2.  นางสาวรัตนาภรณ์    กาศโอสถ          บรรณารักษ์หวัหน้าแผนกพฒันา 
3. นางสาวประทีป  ชินบดี                       บรรณารักษ์แผนกพฒันา 
4.  นางสาวพรศรี   สขุการค้า                   เจ้าหน้าท่ีแผนกพฒันา 
5. นางธฤษวรรณ    เฉลยไกร                   เจ้าหน้าท่ีแผนกบริการ 

 
       สรุปข ัน้ตอนดาํเนินการ    

1. กําหนดวนัเวลาท่ีจะมีการอบรม 

กาํหนดการอบรมพัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูลเพ ื่องานวจิัย 
ประจาํปีการศึกษา 2561 

 

 

หัวข้ออบรม กพ .62 กพ .62 กพ .62 เมย.62 เมย.62 พค.62 พค.62 
การอบรมเทคนิคและกลยทุธ์การสืบค้นเพ่ือการทํา
วิจยั 

14       

การอบรมฐานข้อมลู Scopus เพ่ือสนบัสนนุการ

วิจยั 

 15      

การอบรม ฐานข้อมลู ScienceDirect เพ่ือ

สนบัสนนุการวิจยั 

  15     

การอบรมการใช้โปรแกรม Turnitin เพ่ือสนบัสนนุ
การทําวิจยั(สําหรับนกัศกึษา) 

   5    

การอบรมการใช้โปรแกรม Turnitin เพ่ือสนบัสนนุ
การทําวิจยั(สําหรับอาจารย์/นกัวิจยั) 

    5   

อบรมโปรแกรม Turnitin สําหรับอาจารย์      31  

การอบรมเทคนิคและกลยทุธ์การสืบค้นเพ่ือการทํา
วิจยั 

      31 

รวมจาํนวนการอบรมทัง้สิน้  7  ครัง้ 



2.  ทําการประชาสมัพนัธ์ผา่นช่องทางตา่ง ๆ 
2.1  ตวัอยา่งการประชาสมัพนัธ์ผา่นเวบ็ไซต์ห้องสมดุ 

 

 
 
 
 
 
 

2.2 ตวัอยา่งสง่บนัทกึแจ้งไปยงัคณะตา่ง ๆ   
2.3 ตวัอยา่งสง่บนัทกึผา่นเมล์ของบคุลากร (RSU Mail) 
2.4  
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2  ตวัอยา่งสง่บนัทกึแจ้งทาง  RSU  MAIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

 

 

 

 

      

      

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3  

3.1 การประเมินผลสัมฤทธ ิ์ตามวัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ ที่ต ัง้ (ตามที่ปรากฏในโครงการตามระบบงบประมาณ) 

1. เพ่ือสง่เสริมให้อาจารย์ และนกัวิจยั  นกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา เกิดทกัษะการใช้ และการรู้แหลง่  
สารสนเทศ ซึง่ได้แก่ฐานข้อมลูต่างๆ ท่ีสํานกัหอสมดุมีการจดัไว้ให้บริการ   เพ่ือสามารถพฒันาตนเองให้มี
ความรู้เก่ียวกบัการใช้แหลง่ข้อมลูเพ่ือการวิจยัได้ 

2. เพ่ือสง่เสริมให้นกัศกึษา  อาจารย์  และนกัวิจยั  มีความรู้  ความเข้าใจ  ในเร่ืองการใช้โปรแกรมหรือ            
                     เคร่ืองมือช่วยตา่ง ๆ   ในการทําวิจยั  รวมทัง้ความรู้อ่ืน ๆ  ท่ีจะสง่เสริมพฒันาให้เกิดงานวิจยัได้อยา่ง 
                     ต่อเน่ือง  เช่น  โปรแกรมการจดัการบรรณานกุรม  Turnitin / Mendeley / หรือ Zetero 
 

ผลการดาํเนินงาน  

1. อาจารย์ นกัวิจยั  และนกัศกึษา เกิดทกัษะการรู้สารสนเทศ และสามารถพฒันาตนเองให้มีความรู้เก่ียวกบั

การใช้แหลง่ข้อมลูเพ่ือการวิจยั  ซึง่จากแบบประเมินหลงัการอบรมผู้ใช้จะมีการประเมินในเร่ือง  ความรู้ก่อน

เข้ารับการอบรม  และหลงัการได้รับความรู้จากการอบรม  คา่เฉลี่ยดงันี ้

 

2. อาจารย์ นกัวิจยั  และนกัศกึษา มีความรู้  ความเข้าใจ ในเรืองโปรแกรมหรือเคร่ืองมือช่วยค้นในการทําวิจยั  

ได้แก่  โปรแกรม Turnitin  ซึง่เหน็ได้จากในปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลยัมีการบอกรับเป็นสมาชิก

โปรแกรมการจดัการบรรณานกุรม Turnitin  และทางสํานกัหอสมดุได้มีการจดัอบรมการใช้โปรแกรมดงักลา่ว  

ซึง่มีอาจารย์  นกัวิจยั  และนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาให้ความสนใจท่ีจะเข้ารับการอบรมจํานวนมาก  ซึง่

ในปี 2561  มีการจดัอบรมโปรแกรม Turnitin  จํานวน  3  ครัง้  (สําหรับอาจารย์  2  ครัง้  และนกัศกึษาระดบั

บณัฑิตศกึษา  1  ครัง้) 

หัวข้ออบรม ค่าเฉลี่ย 
(ก่อน  /หลัง) 

การอบรมเทคนิคและกลยทุธ์การสืบค้นเพ่ือการทําวิจยั 2.64 / 3.82 

การอบรมฐานข้อมลู Scopus เพ่ือสนบัสนนุการวิจยั 3.06  / 4.33 

การอบรม ฐานข้อมลู ScienceDirect เพ่ือสนบัสนนุการวิจยั 2.69 / 3.97 

การอบรมการใช้โปรแกรม Turnitin เพ่ือสนบัสนนุการทําวิจยั(สําหรับนกัศกึษา) 2.69 / 4.11 

การอบรมการใช้โปรแกรม Turnitin เพ่ือสนบัสนนุการทําวิจยั(สําหรับอาจารย์/นกัวิจยั) 2.98 / 4.17 

การอบรมเทคนิคและกลยทุธ์การสืบค้นเพ่ือการทําวิจยั 3.24 / 4.35 
อบรมโปรแกรม Turnitin สําหรับอาจารย์ 2.32/4.14 



3.2 การประเมินโครงการ  (เชงิปริมาณและเชงิคุณภาพ  ที่ระบุไว้ในโครงการ) อาทเิช่น  หน้าสรุปแบบประเมนิ

ความพงึพอใจผู้ เข้าร่วม โครงการ  , ประเมนิตามเอกสาร  / ชิน้งานที่จัดทาํตามวัตถุประสงค์โครงการว่าสาํเร็จ 

หรือไม่สาํเร็จ  หลักฐานและเอกสารที่แสดงผลการปฏบิัตติามโครงการ  อาทเิช่น  ภาพถ่าย เอกสาร  ที่เกี่ยวข้อง 

1. สรุปผลประเมินความพงึพอใจในภาพรวมของการอบรมแต่ละครัง้มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 

 
      
        2. สรุปจาํนวนผู้ท ี่ได้รับการอบรมประจาํปีการศกึษา 2561 

                                          

ลาํดับท ี่ วันท ี่ เวลา หัวข้อการอบรม จาํนวน (คน) 

1 31 พ.ค.62 9.30 -12.00 น. การอบรมเทคนิคและกลยทุธ์การสืบค้นเพ่ือการทําวิจยั 49 คน 

2 31 พ.ค.62 13.30 -16.00 น. การอบรมโปรแกรม Turnitin 42 คน 

3 5 เม.ย. 62 9.30 -12.00 น. การอบรมการใช้โปรแกรม Turnitin เพ่ือสนบัสนนุการทํา

วิจยั(สําหรับอาจารย์/นกัวิจยั) 

45 คน 

4 5 เม.ย. 62 13.30 -16.00 น. การอบรมการใช้โปรแกรม Turnitin เพ่ือสนบัสนนุการทํา

วิจยั(สําหรับนกัศกึษา) 

50 คน 

5 15 ก.พ. 62 9.30 - 12.00 น. การอบรม ฐานข้อมลู ScienceDirect เพ่ือสนบัสนนุการ

วิจยั 

19 คน 

6 15 ก.พ. 62 13.30 - 16.30 น. การอบรมฐานข้อมลู Scopus เพ่ือสนบัสนนุการวิจยั 35  คน 

7 14 ก.พ. 62 13.30 - 16.30 น. การอบรมเทคนิคและกลยทุธ์การสืบค้นเพ่ือการทําวิจยั 12  คน 

   รวมทัง้สิน้  252  คน  

 

หัวข้ออบรม ค่าเฉลี่ย 
การอบรมเทคนิคและกลยทุธ์การสืบค้นเพ่ือการทําวิจยั 4.14 

การอบรมฐานข้อมลู Scopus เพ่ือสนบัสนนุการวิจยั 4.41 

การอบรม ฐานข้อมลู ScienceDirect เพ่ือสนบัสนนุการวิจยั 4.33 

การอบรมการใช้โปรแกรม Turnitin เพ่ือสนบัสนนุการทําวิจยั(สําหรับนกัศกึษา) 4.29 

การอบรมการใช้โปรแกรม Turnitin เพ่ือสนบัสนนุการทําวิจยั(สําหรับอาจารย์/นกัวิจยั) 4.31 

การอบรมเทคนิคและกลยทุธ์การสืบค้นเพ่ือการทําวิจยั 4.43 
อบรมโปรแกรม Turnitin สําหรับอาจารย์ 4.40 



3. ภาพประกอบ 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

         

 

 

 



ส่วนที่ 4   การนําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข  

- ข้อเสนอแนะในการดาํเนินงานครัง้ก่อน  (ถ้ามี) 

                 1.  ใช้ห้องอบรมของศนูย์คอมฯ ซึง่สามารถจผุู้ เข้าอบรมได้มากกวา่ห้องอบรมของห้องสมดุ แตจ่ะมี 
                       ปัญหาท่ีห้องอบรมจะมีการใช้การเรียนการสอนเตม็ตลอดภาคการศกึษา  ทําให้ยากตอ่การขอใช้ 
                 2.  จะมีการแจ้งเตือนไปยงัอาจารย์ท่ีแจ้งช่ือเข้ารับการอบรมก่อนถงึวนัอบรมเพ่ือเป็นการยืนยนั 
                 3.   มีใบประกาศเพ่ือเป็นการรับรองการเข้ารับการอบรมให้ผู้ เข้าอบรม 
 

- สิ่งท ี่ได้ดาํเนินการแก้ไข  / ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะครัง้ก่อน  

                  1.  มีการจดัอบรมโดยสามารถใช้ห้องปฏิบติัการของศนูย์คอมพิวเตอร์จดัอบรม  ทําให้สามารถจผุู้ เข้าอบรมได้ 
                       จํานวนมากขึน้  และสะดวกในเร่ืองการใช้อปุกรณ์ 

            2.  มีการยืนยนัและแจ้งเตือนไปยงัอาจารย์ท่ีสง่ช่ือเข้าอบรมทําให้ขาดจํานวนผู้ ท่ีไมม่าเข้าอบรมน้อย 

 
- ผลการประเมนิในคราวนี ้

                  1.  ในปีการศกึษา 2561  สามารถจดัตารางการอบรมได้จํานวน  7  ครัง้  แตจ่ดัได้ในภาคการศกึษาท่ี 2 

                   2. ผลประเมินในการอบรมอยูใ่นระดบัดีมากในทกุหวัข้อการอบรม 

                   3. จํานวนอาจารย์ผู้ เข้ารับการอบรมมีจํานวน  252 คน   

                   4.  สถิติการใช้ฐานข้อมลูเพิ่มขึน้ 

                    
                           - ข้อเสนอแนะสาํหรับในการพัฒนาในครัง้ต่อไป 

                     1.  ใช้ห้องอบรมของศนูย์คอมฯ ซึง่สามารถจผุู้ เข้าอบรมได้มากกว่าห้องอบรมของห้องสมดุ แตจ่ะมี 

                           ปัญหาท่ีห้องอบรมจะมีการใช้การเรียนการสอนเตม็ตลอดภาคการศกึษา  ทําให้ยากตอ่การขอใช้ 

       2.  มีใบประกาศเพ่ือเป็นการรับรองการเข้ารับการอบรมให้ผู้ เข้าอบรม 

 

 

 

   


