
รายงานประเมินผลโครงการตาม  PDCA 
  โครงการพฒันาทกัษะและความรู้เพื่อการค้นคว้าวิจัย  

และการพัฒนาตนเองแก่อาจารย์และนักวิจยั 
 

ส่วนที่  1    รายละเอียดโครงการตามที่ขอในงบประมาณ 

 ช่ือโครงการ   การส่งเสริมพัฒนาทักษะและความรู้การใช้ฐานข้อมูลเพือ่การเรียนรู้และการวจิัย 
 สอดคล้องกบัแผนพฒันามหาวิทยาลยัรังสิต พ.ศ. 2560 - 2564 

 

สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์หลกัที ่1 : สร้างความเป็นเลศิทางการศึกษาและการผลติบัณฑิต 
สอดคล้องกบั  KPI  1.11   มกีารใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนับสนุนการสอน  การเรียนรู้ และการวจิัย 
สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์รอง  : ---- 

 

 
 2. หลกัการและเหตุผล :  

  

            สาํนกัหอสมุดมี หนา้ท่ีหลกัในเร่ืองส่งเสริมการเรียนการสอน  และการวิจยัแก่อาจารย ์   ซ่ึง ตอ้งมี
การจดัหาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ    โดยเฉพาะทางอิเลก็ทรอนิกส์    ซ่ึงปัจจุบนัมี
ฐานขอ้มูลออนไลน์อยูห่ลาก หลายสาขาวชิา     และหอ้งสมุดจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีฐานขอ้มูลเหล่าน้ีมาไว้
ใหบ้ริการสาํหรับนกัศึกษา   อาจารยแ์ละนกัวจิยั  เพ่ือส่งเสริมใหเ้กิดการทาํวจิยั    และถึงแมว้า่ฐานขอ้มูล
เหล่าน้ีจะเป็นฐานขอ้มูลท่ีมีการบอกรับอยา่งต่อเน่ืองกต็าม    แต่เคร่ืองมือหรือรูปแบบ วธีิการสืบคน้  จะมี
การพฒันาตามไปดว้ยเช่นกนั    ดงันั้นส่ิงจาํเป็นอีก อยา่งท่ีเป็นหนา้ท่ีของสาํนกัหอสมุดคือ  การส่งเสริม
ใหเ้กิดการพฒันาทกัษะ  และการรู้สารสนเทศเพ่ือการคน้ควา้วจิยั     และการใชป้ระโยชน์จากฐานขอ้มูล 
ต่าง ๆ  ในการทาํวจิยัไดต้รงตามตอ้งการ  และท่ีสาํคญั  ตอ้งมีการส่งเสริมและให ้ความรู้ในเร่ืองของ
เคร่ืองมือหรือโปรแกรมต่างๆ  เพ่ือจะช่วยเสริมในการทาํวจิยัของนกัศึกษา  อาจารยแ์ละนกัวจิยัอีกดว้ย   
    

3. วตัถุประสงค์ :  

   

          1.  เพ่ือส่งเสริมใหน้กัศึกษา   อาจารย ์และนกัวจิยั   เกิดทกัษะ  และการรู้สารสนเทศ   เพ่ือสามารถ 
               พฒันาตนเองใหมี้ความรู้เก่ียวกบัการใชแ้หล่งขอ้มูลเพ่ือการวจิยัต่างๆ 
           2.  เพ่ือส่งเสริมใหน้กัศึกษา  อาจารย ์ และนกัวจิยั  มีความรู้  ความเขา้ใจ  ในเร่ืองโปรแกรมหรือ 
                เคร่ืองมือช่วย ต่าง ๆ     เพ่ือช่วยในการทาํวจิยั  รวมทั้งความรู้อ่ืน ๆ  ท่ีจะส่งเสริมพฒันาใหเ้กิด 
                งานวิจยัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  เช่น  โปรแกรมการจดัการบรรณานุกรม   Endnote   /Turnitin / Zotero 

4. ประเภทของโครงการ : โครงการประจําทุกปี  

5. กลุ่มเป้าหมาย(นักศึกษา - คน, อาจารย์/เจ้าหน้าที่ - คน, ชุมชน(บุคคลภายนอก) - คน)  
     - อาจารย ์ บุคลากร  นกัศึกษาทั้งในระดบัปริญญาตรี  และบณัฑิตศึกษา  จาํนวนอยา่งนอ้ย 20 คน ต่อ คร้ัง 
 
 



6. แผนการดาํเนินการ :  
    6.1 กจิกรรมสําคญัทีด่าํเนินการมาแล้วและผลลพัธ์ทีไ่ด้  

  

-  จดัอบรมฐานขอ้มูลเพ่ือการวจิยัใหก้บันกัศึกษา   อาจารยแ์ละนกัวจิยั ไดแ้ก่   ScienceDirect,  wiley Online 
Library,  ProQuest  Dissertation and  Theses    และฐานขอ้มูลต่าง ๆ ของ  EBSCO ,  รวมทั้ง  Onesearch  
(EDS) 
-  จดัอบรมฐานขอ้มูลต่าง ๆ  ในแต่ละภาคการศึกษารวม  6   คร้ัง     
-  จดัอบรมโปรแกรม การจดัการบรรณานุกรม  เพ่ือช่วยทาํวจิยั  1  คร้ัง   ( Mendeley)  
-  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  

    6.4 ระยะเวลาในการดาํเนินการ : ระหวา่งวนัท่ี  1 กรกฎาคม 2560  -  31  พฤษภาคม  2561  
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :  
    7.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา :    
           - นกัศึกษาทั้งระดบัปริญญาตรี  และบณัฑิตศึกษา  ไดรั้บการพฒันาทกัษะการรู้สารสนเทศ  และแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ  
เพ่ือการทาํวจิยั   
    7.2 ประโยชน์ต่อบุคลากร :    
          -  อาจารย ์   และนกัวจิยั  จะไดรั้บความรู้และสามารถพฒันาทกัษะในการเขา้ถึงสารสนเทศของตนเองในการใชข้อ้มูล
เพ่ือทาํวจิยั   รวมทั้งโปรแกรม  หรือเคร่ืองมือต่าง ๆ  ท่ีเป็นประโยชน์เพ่ือช่วยเสริมใหเ้กิดการทาํวิจยัอยา่งต่อเน่ือง 
         -   อาจารย ์ และนกัวจิยั  เกิดการผลิตผลงานงานวจิยัในหลากหลายสาขา 
    7.3 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลยั :   
         -  มหาวทิยาลยัเป็นท่ียอมรับ  ในเร่ืองแหล่งขอ้มูลสนบัสนุนใหเ้กิดการวจิยั 
         -ฐานขอ้มูลเพ่ืองานวจิยั   ท่ีมีการบอกรับ  เกิดการใชป้ระโยชน์และคุม้ค่า 
  
    7.4 อืน่ๆ :   -   
 
 
 
 



8. การประเมนิโครงการ (Project evaluation) : 
    8.1 เชิงปริมาณ :  

  
-    จาํนวนการใชฐ้านขอ้มูลเพ่ือการวจิยัมีสถิติการใชเ้พ่ิมข้ึน 
-    อาจารย ์และนกัวจิยัไดรั้บการอบรมและพฒันาทกัษะการเขา้ถึงสารสนเทศอยา่งนอ้ยร้อยละ   80       
-    จาํนวนการอบรมอยา่งนอ้ยปีละ  8  คร้ัง 

 

8.2 เชิงคุณภาพ :  

  
- นกัศึกษา  อาจารย ์และนกัวจิยั   ไดรั้บการพฒันาทกัษะการคน้ควา้เพ่ือการวจิยั  และสามารถสร้าง

ผลงานวจิยัในหลากหลายสาขา 
 

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

ประมาณการรายจ่ายโครงการ  

รายการประกอบด้วย  
จํานวนเงนิ คาํช้ีแจง/รายละเอยีด 

ภาค S ภาค 1 ภาค 2   

  ค่าอาหารวา่ง  40 คน X 30 หน่วย  (จดัอบรม  1  คร้ัง) 1,200.00 0.00 0.00   

  ค่าอาหารวา่ง 150 คน X 30 หน่วย  (จดัอบรม 3 คร้ัง) 0.00 4,500.00 0.00   

  ค่าอาหารวา่ง 150 คน X 30 หน่วย  (จดัอบรม 3 คร้ัง) 4,500.00  

รวม 1,200.00 4,500.00 4,500.00   

    

   

รวมรายจ่ายโครงการ 10,200.00 
 

  

 

 
สรุปงบประมาณค่าใช้จ่าย       โครงการได้รับอนมุติังบประมาณเป็นจํานวน  10,200   บาท      มีการใช้งบประมาณใน
ปีการศกึษา 2560    รวมจํานวน    10,147    บาท    (คงเหลือเงิน  53  บาท)  คิดเป็น  99.48 %  
 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 2    ส่วนการดาํเนินงาน/กระบวนการดาํเนินงาน 
                    ในสว่นของการดําเนินงาน  ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องจะทราบหน้าท่ีของตนเองตามภาระงานซึง่จะไมมี่การประชมุ  

แตจ่ะดําเนินงานตามกําหนดวนั เวลา ท่ีจะมีการอบรมทกุครัง้  

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

 
สรุปขัน้ตอนดาํเนินการ   

1. กําหนดวนัเวลาท่ีจะมีการอบรม 

กาํหนดการอบรมพัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูลเพ่ืองานวจัิย 
ประจาํปีการศึกษา 2560 

 
 

หัวข้ออบรม สค.60 ตค.60 พย.60 กพ.61 มีค.61 พค.61 
อบรมฐานข้อมลูเพ่ือการวิจยั Scopus 17      

อบรมโปรแกรม Turnitin สําหรับอาจารย์  12     

อบรมโปรแกรม Turnitin สําหรับอาจารย์   24
(บา่ย) 

   

อบรมโปรแกรม Turnitin สําหรับนกัศกึษา   24 
(เช้า) 

   

อบรมโปรแกรม Mendeley เพ่ือการจดัการ
บรรณานกุรม 

   15 
(บา่ย) 

  

เทคนิคและวิธีการสืบค้นฐานข้อมลูเพ่ืองานวิจยัของ 
EBSCOhost (ระดบั Advance) 

   15  
(เช้า) 

  

อบรมโปรแกรม Turnitin สําหรับอาจารย์     5  
กลยทุธ์การเลือกวารสารนานาชาติเพ่ือการตีพิมพ์
และใช้โปรแกรม Turnitin เป็นเคร่ืองมือสําหรับการ
ตีพิมพ์ 

     4 

รวมจาํนวนการอบรมทัง้สิน้    8  ครัง้ 



2.   ทําการประชาสมัพนัธ์ผา่นช่องทางตา่ง ๆ 
 2.1  ตวัอยา่งการประชาสมัพนัธ์ผา่นเวบ็ไซต์ห้องสมดุ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



2.2 ตวัอยา่งสง่บนัทกึแจ้งไปยงัคณะตา่ง ๆ   
 

 
                                                                            
                                                                                        

2.3 ตวัอยา่งสง่บนัทกึผา่นเมล์ของบคุลากร (RSU Mail) 
 

 
 



ส่วนที่ 3  

3.1 การประเมินผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ ที่ตัง้ (ตามที่ปรากฏในโครงการตามระบบงบประมาณ) 

             1.  เพ่ือสง่เสริมให้นกัศกึษา   อาจารย์ และนกัวิจยั   เกิดทกัษะ  และการรู้สารสนเทศ   เพ่ือสามารถ 
                  พฒันาตนเองให้มีความรู้เก่ียวกบัการใช้แหลง่ข้อมลูเพ่ือการวิจยัตา่งๆ 
             2.  เพ่ือสง่เสริมให้นกัศกึษา  อาจารย์  และนกัวิจยั  มีความรู้  ความเข้าใจ  ในเร่ืองโปรแกรมหรือ 
                   เคร่ืองมือช่วย ตา่ง ๆ     เพ่ือช่วยในการทําวิจยั  รวมทัง้ความรู้อ่ืน ๆ  ท่ีจะสง่เสริมพฒันาให้เกิด 

    งานวิจยัได้อยา่งตอ่เน่ือง  เช่น  โปรแกรมการจดัการบรรณานกุรม   Endnote   /Turnitin / Zotero 

ผลการดาํเนินงาน 

1. อาจารย์ นกัวิจยั  และนกัศกึษา เกิดทกัษะการรู้สารสนเทศ และสามารถพฒันาตนเองให้มีความรู้เก่ียวกบั

การใช้แหลง่ข้อมลูเพ่ือการวิจยั  ซึง่จากแบบประเมินหลงัการอบรมผู้ใช้จะมีการประเมินในเร่ือง  ความรู้ก่อน

เข้ารับการอบรม  และหลงัการได้รับความรู้จากการอบรม  คา่เฉลี่ยดงันี ้

 

2. อาจารย์ นกัวิจยั  และนกัศกึษา มีความรู้  ความเข้าใจ ในเรืองโปรแกรมหรือเคร่ืองมือช่วยค้นในการทําวิจยั  

ได้แก่  โปรแกรม Turnitin  ซึง่เหน็ได้จากในปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลยัมีการบอกรับเป็นสมาชิก

โปรแกรมการจดัการบรรณานกุรม Turnitin  และทางสํานกัหอสมดุได้มีการจดัอบรมการใช้โปรแกรมดงักลา่ว  

หัวข้ออบรม ค่าเฉล่ีย 
(ก่อน /หลัง) 

อบรมฐานข้อมลูเพ่ือการวิจยั Scopus 3.20 / 4.20 

อบรมโปรแกรม Turnitin สําหรับอาจารย์ 2.95  / 4.08 

อบรมโปรแกรม Turnitin สําหรับอาจารย์ 2.91 / 3.98 

อบรมโปรแกรม Turnitin สําหรับนกัศกึษา 3.25 / 4.20 

อบรมโปรแกรม Mendeley เพ่ือการจดัการบรรณานกุรม 3.32 / 4.26 

เทคนิคและวิธีการสืบค้นฐานข้อมลูเพ่ืองานวิจยัของ EBSCOhost (ระดบั Advance)  3.10 / 14.15 
อบรมโปรแกรม Turnitin สําหรับอาจารย์ 3.03 / 4.30 
กลยทุธ์การเลือกวารสารนานาชาติเพ่ือการตีพิมพ์และใช้โปรแกรม Turnitin เป็นเคร่ืองมือ
สําหรับการตีพิมพ์ 

3.17 / 4.26 



ซึง่มีอาจารย์  นกัวิจยั  และนกัศกึษาให้ความสนใจท่ีจะเข้ารับการอบรมจํานวนมาก  ทําให้ในปี 2560  มี

การจดัอบรมโปรแกรม Turnitin  จํานวน  8 ครัง้ 

 

3.2 การประเมินโครงการ (เชงิปริมาณและเชงิคุณภาพ ที่ระบุไว้ในโครงการ) อาทเิช่น หน้าสรุปแบบประเมนิ

ความพงึพอใจผู้เข้าร่วม โครงการ , ประเมนิตามเอกสาร / ชิน้งานที่จัดทาํตามวัตถุประสงค์โครงการว่าสาํเร็จ 

หรือไม่สาํเร็จ  หลักฐานและเอกสารที่แสดงผลการปฏบัิตติามโครงการ อาทเิช่น ภาพถ่าย เอกสาร ที่เก่ียวข้อง 

1. สรุปผลประเมินความพงึพอใจในภาพรวมของการอบรมแต่ละครัง้มีค่าเฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.51 

 

2. สรุปจาํนวนผู้ที่ได้รับการอบรม 

ลาํดับ
ที่ 

วันที่ เวลา หัวข้อการอบรม จาํนวน 
(คน) 

     1. 4 พค.61 9.00-12.00 น. กลยทุธ์การเลือกวารสารนานาชาติเพ่ือการตีพิมพ์และใช้
โปรแกรม Turnitin เป็นเคร่ืองมือสําหรับการตีพิมพ์ 

38 คน 

2. 5 มีค.61 13.00-16.00 น. อบรมโปรแกรม Turnitin  32 คน 

     3 15 กพ.61 9.30-12.00 น. เทคนิคและวิธีการสืบค้นฐานข้อมลูเพ่ืองานวิจยัของ 
EBSCOhost (ระดบั Advance) 

21 คน 

4. 15 กพ.61 13.30-16.00น. อบรมโปรแกรม Mendeley เพ่ือการจดัการ

บรรณานกุรม 

20 คน 

5 24 พย.60 10.00-12.00น. อบรมโปรแกรม Turnitin สําหรับนกัศกึษา 47 คน 

หัวข้ออบรม ค่าเฉล่ีย 
อบรมฐานข้อมลูเพ่ือการวิจยั Scopus 4.34 

อบรมโปรแกรม Turnitin สําหรับอาจารย์ 4.32 

อบรมโปรแกรม Turnitin สําหรับอาจารย์ 4.33 

อบรมโปรแกรม Turnitin สําหรับนกัศกึษา 4.41 

อบรมโปรแกรม Mendeley เพ่ือการจดัการบรรณานกุรม 4.57 

เทคนิคและวิธีการสืบค้นฐานข้อมลูเพ่ืองานวิจยัของ EBSCOhost (ระดบั Advance) 4.36 
อบรมโปรแกรม Turnitin สําหรับอาจารย์ 4.43 
กลยทุธ์การเลือกวารสารนานาชาติเพ่ือการตีพิมพ์และใช้โปรแกรม Turnitin เป็นเคร่ืองมือสําหรับ 
การตีพิมพ์ 

4.39 



6 24 พย.60 13.30-16.00น. อบรมโปรแกรม Turnitin สําหรับอาจารย์ 81  คน 

7 12 ตค.60 10.30-12.00 น. อบรมโปรแกรม Turnitin  สําหรับอาจารย์ 46  คน 

8 17 สค.60 9.00-12.00 น. อบรมฐานข้อมลูเพ่ือการวิจยั Scopus  45  คน 

   รวมทัง้สิน้ 330  คน 

 

3. ภาพประกอบ 

 

  

 

   

 



  

 

   

 

   

 



   

ส่วนที่ 4   การนําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข 

- ข้อเสนอแนะในการดาํเนินงานครัง้ก่อน (ถ้ามี) 

1. การจดัอบรมควรจดัให้ครบทกุภาคการศกึษา  ภาคการศกึษาละ 2  ครัง้เพ่ือให้อาจารย์สามารถมาเข้า
รับการอบรมได้ครบถ้วนทกุสาขาวิชา 

2. ควรมีการจดัตารางวางแผนไว้ลว่งหน้าในแตล่ะภาคการศกึษา  และกําหนดวนัท่ีแน่นอน  เพ่ือการ 

ติดตอ่กบัวิทยากรไว้ลว่งหน้า  เพ่ือไมใ่ห้เกิดปัญหาวนัอบรมท่ีวิทยากรไมส่ามารถมาได้  

 

- สิ่งที่ได้ดาํเนินการแก้ไข / ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะครัง้ก่อน 

1.   มีการจดัอบรมภาคการศกึษาละ  2-3  ครัง้เพ่ือให้อาจารย์สามารถมาเข้ารับการอบรมได้ครบถ้วนทกุ 
      สาขาวิชา 

                      2.  มีการติดตอ่วางแผนกําหนดตารางวนัอบรมไว้ลว่งหน้า เพ่ือติดต่อจองวนัอบรมกบัวิทยากรไว้ก่อน ซึง่จะ   
                    พบวา่วิทยากรบางทา่นสามารถมาตามวนัเวลาท่ีนดัไว้ได้  แตบ่างทา่นมีการถกูจองวนัเวลาไว้กบั 

สถาบนัอ่ืนแล้ว  ทําให้ต้องเปล่ียนแปลงวนัท่ีใหม่ 

- ผลการประเมินในคราวนี ้

                        1. ในปีการศกึษา 2560  สามารถจดัตารางการอบรมได้จํานวน  8  ครัง้  และจดัได้ทกุภาคการศกึษา 

                         2. ผลประเมินในการอบรมอยูใ่นระดบัดีมากในทกุหวัข้อการอบรม 

                         3. จํานวนอาจารย์ผู้ เข้ารับการอบรมมีจํานวน  330 คน  มากกว่าปีการศกึษา 2559  ซึง่มีจํานวน 204 คน 

                         4.  สถิติการใช้ฐานข้อมลูเพิ่มขึน้ 



                         5. มีอาจารย์หลายทา่นท่ีสง่ช่ือมาจองท่ีการอบรม  แตไ่ม่มาในวนัอบรม  ทําให้เป็นการตดัสทิธ์ของผู้ อ่ืนท่ี   

                               ต้องการมาเข้ารับการอบรม  เพราะท่ีนัง่ไมเ่พียงพอ  และมีการเตรียมของวา่งไว้เผ่ือแล้ว 

- ข้อเสนอแนะสาํหรับในการพัฒนาในครัง้ต่อไป 

                          1.  ใช้ห้องอบรมของศนูย์คอมฯ ซึง่สามารถจผุู้ เข้าอบรมได้มากกวา่ห้องอบรมของห้องสมดุ แต่จะมี 

                               ปัญหาท่ีห้องอบรมจะมีการใช้การเรียนการสอนเตม็ตลอดภาคการศกึษา  ทําให้ยากตอ่การขอใช้ 

                          2. จะมีการแจ้งเตือนไปยงัอาจารย์ท่ีแจ้งช่ือเข้ารับการอบรมก่อนถงึวนัอบรมเพ่ือเป็นการยืนยนั 

                          3.  มีใบประกาศเพ่ือเป็นการรับรองการเข้ารับการอบรมให้ผู้ เข้าอบรม 

 

 


