รายงานประเมินผลโครงการตาม PDCA
โครงการพัฒนาทักษะและความรู้เพื่อการค้ นคว้ าวิจัย
และการพัฒนาตนเองแก่ อาจารย์ และนักวิจยั
ส่ วนที่ 1 รายละเอียดโครงการตามที่ขอในงบประมาณ
ชื่อโครงการ การส่ งเสริมพัฒนาทักษะและความรู้ การใช้ ฐานข้ อมูลเพือ่ การเรียนรู้ และการวิจัย
สอดคล้ องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิ ต พ.ศ. 2560 - 2564
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ หลักที่ 1 : สร้ างความเป็ นเลิศทางการศึกษาและการผลิตบัณฑิต
สอดคล้องกับ KPI 1.11 มีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการสอน การเรียนรู้ และการวิจัย
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ รอง : ---2. หลักการและเหตุผล :
สํานักหอสมุดมี หน้าที่หลักในเรื่ องส่ งเสริ มการเรี ยนการสอน และการวิจยั แก่อาจารย์ ซึ่ ง ต้องมี
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในรู ปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ งปัจจุบนั มี
ฐานข้อมูลออนไลน์อยูห่ ลาก หลายสาขาวิชา และห้องสมุดจําเป็ นที่จะต้องมีฐานข้อมูลเหล่านี้มาไว้
ให้บริ การสําหรับนักศึกษา อาจารย์และนักวิจยั เพื่อส่ งเสริ มให้เกิดการทําวิจยั และถึงแม้วา่ ฐานข้อมูล
เหล่านี้จะเป็ นฐานข้อมูลที่มีการบอกรับอย่างต่อเนื่องก็ตาม แต่เครื่ องมือหรื อรู ปแบบ วิธีการสื บค้น จะมี
การพัฒนาตามไปด้วยเช่นกัน ดังนั้นสิ่ งจําเป็ นอีก อย่างที่เป็ นหน้าที่ของสํานักหอสมุดคือ การส่ งเสริ ม
ให้เกิดการพัฒนาทักษะ และการรู้สารสนเทศเพื่อการค้นคว้าวิจยั และการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล
ต่าง ๆ ในการทําวิจยั ได้ตรงตามต้องการ และที่สาํ คัญ ต้องมีการส่ งเสริ มและให้ ความรู้ในเรื่ องของ
เครื่ องมือหรื อโปรแกรมต่างๆ เพื่อจะช่วยเสริ มในการทําวิจยั ของนักศึกษา อาจารย์และนักวิจยั อีกด้วย
3. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั ศึกษา อาจารย์ และนักวิจยั เกิดทักษะ และการรู ้สารสนเทศ เพื่อสามารถ
พัฒนาตนเองให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้แหล่งข้อมูลเพื่อการวิจยั ต่างๆ
2. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั ศึกษา อาจารย์ และนักวิจยั มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่ องโปรแกรมหรื อ
เครื่ องมือช่วย ต่าง ๆ เพื่อช่วยในการทําวิจยั รวมทั้งความรู้อื่น ๆ ที่จะส่ งเสริ มพัฒนาให้เกิด
งานวิจยั ได้อย่างต่อเนื่อง เช่น โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม Endnote /Turnitin / Zotero
4. ประเภทของโครงการ : โครงการประจําทุกปี
5. กลุ่มเป้ าหมาย(นักศึกษา - คน, อาจารย์/เจ้ าหน้ าที่ - คน, ชุมชน(บุคคลภายนอก) - คน)
- อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาทั้งในระดับปริ ญญาตรี และบัณฑิตศึกษา จํานวนอย่างน้อย 20 คน ต่อ ครั้ง

6. แผนการดําเนินการ :
6.1 กิจกรรมสํ าคัญทีด่ าํ เนินการมาแล้วและผลลัพธ์ ทไี่ ด้
- จัดอบรมฐานข้อมูลเพื่อการวิจยั ให้กบั นักศึกษา อาจารย์และนักวิจยั ได้แก่ ScienceDirect, wiley Online
Library, ProQuest Dissertation and Theses และฐานข้อมูลต่าง ๆ ของ EBSCO , รวมทั้ง Onesearch
(EDS)
- จัดอบรมฐานข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละภาคการศึกษารวม 6 ครั้ง
- จัดอบรมโปรแกรม การจัดการบรรณานุกรม เพื่อช่วยทําวิจยั 1 ครั้ง ( Mendeley)
- กําหนดวันจัดอบรม และติดต่อวิทยากร
6.2 ขั้นตอนการดําเนินการ :
-

กําหนดตารางวันการจัดอบรมฐานข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละภาคการศึกษา
ศึกษาโปรแกรม / เครื่ องมือ และเป็ นประโยชน์กบั นักศึกษา อาจารย์และนักวิจยั
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ใหม่ที่เป็ นประโยชน์ เพื่อไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการวิจยั
ติดต่อวิทยากรแจ้งวันอบรม
ติดต่อแจ้งตารางการจัดอบรมไปยังคณะต่าง ๆ
ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่าง ๆ
จัดเตรี ยมห้องอบรม / การลงทะเบียน และเอกสาร / อาหารว่าง

6.3 สถานทีด่ าํ เนินการ : ห้องฝึ กอบรม สํานักหอสมุด
6.4 ระยะเวลาในการดําเนินการ : ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 - 31 พฤษภาคม 2561
7. ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ :
7.1 ประโยชน์ ต่อนักศึกษา :
- นักศึกษาทั้งระดับปริ ญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ได้รับการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
เพื่อการทําวิจยั
7.2 ประโยชน์ ต่อบุคลากร :
- อาจารย์ และนักวิจยั จะได้รับความรู้และสามารถพัฒนาทักษะในการเข้าถึงสารสนเทศของตนเองในการใช้ขอ้ มูล
เพื่อทําวิจยั รวมทั้งโปรแกรม หรื อเครื่ องมือต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์เพื่อช่วยเสริ มให้เกิดการทําวิจยั อย่างต่อเนื่อง
- อาจารย์ และนักวิจยั เกิดการผลิตผลงานงานวิจยั ในหลากหลายสาขา
7.3 ประโยชน์ ต่อมหาวิทยาลัย :
- มหาวิทยาลัยเป็ นที่ยอมรับ ในเรื่ องแหล่งข้อมูลสนับสนุนให้เกิดการวิจยั
-ฐานข้อมูลเพื่องานวิจยั ที่มีการบอกรับ เกิดการใช้ประโยชน์และคุม้ ค่า
7.4 อืน่ ๆ : -

8. การประเมินโครงการ (Project evaluation) :
8.1 เชิงปริมาณ :
- จํานวนการใช้ฐานข้อมูลเพื่อการวิจยั มีสถิติการใช้เพิ่มขึ้น
- อาจารย์ และนักวิจยั ได้รับการอบรมและพัฒนาทักษะการเข้าถึงสารสนเทศอย่างน้อยร้อยละ 80
- จํานวนการอบรมอย่างน้อยปี ละ 8 ครั้ง
8.2 เชิงคุณภาพ :
-

นักศึกษา อาจารย์ และนักวิจยั ได้รับการพัฒนาทักษะการค้นคว้าเพื่อการวิจยั และสามารถสร้าง
ผลงานวิจยั ในหลากหลายสาขา

9. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ :
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางนฤมล พฤกษศิลป์ ผู้ประสานงาน : นางนฤมล พฤกษศิลป์
หน่ วยงาน : แผนกบริ การ โทรศัพท์ : 3465,3467

ประมาณการรายจ่ ายโครงการ
รายการประกอบด้ วย
ค่าอาหารว่าง 40 คน X 30 หน่วย (จัดอบรม 1 ครั้ง)
ค่าอาหารว่าง 150 คน X 30 หน่วย (จัดอบรม 3 ครั้ง)
ค่าอาหารว่าง 150 คน X 30 หน่วย (จัดอบรม 3 ครั้ง)
รวม

รวมรายจ่ายโครงการ

ภาค S
1,200.00
0.00
1,200.00

จํานวนเงิน
ภาค 1
0.00
4,500.00
4,500.00

คําชี้แจง/รายละเอียด
ภาค 2
0.00
0.00
4,500.00
4,500.00

10,200.00

สรุ ปงบประมาณค่ าใช้ จ่าย โครงการได้ รับอนุมตั ิงบประมาณเป็ นจํานวน 10,200 บาท มีการใช้ งบประมาณใน
ปี การศึกษา 2560 รวมจํานวน 10,147 บาท (คงเหลือเงิน 53 บาท) คิดเป็ น 99.48 %

ส่ วนที่ 2 ส่ วนการดําเนินงาน/กระบวนการดําเนินงาน
ในส่วนของการดําเนินงาน ผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องจะทราบหน้ าที่ของตนเองตามภาระงานซึง่ จะไม่มีการประชุม
แต่จะดําเนินงานตามกําหนดวัน เวลา ที่จะมีการอบรมทุกครัง้
ผู้ร่วมดําเนินโครงการ
1. นางนฤมล พฤกษศิลป์
2. นางสาวรัตนาภรณ์ กาศโอสถ
3. นางสาวประทีป ชินบดี
4. นางสาวพรศรี สุขการค้ า
5. นางธฤษวรรณ เฉลยไกร

รอง ผอ.ฝ่ ายเทคนิคและบริ การ
บรรณารักษ์ หวั หน้ าแผนกพัฒนา
บรรณารักษ์ แผนกพัฒนา
เจ้ าหน้ าที่แผนกพัฒนา
เจ้ าหน้ าที่แผนกบริการ

สรุ ปขัน้ ตอนดําเนินการ
1. กําหนดวันเวลาที่จะมีการอบรม
กําหนดการอบรมพัฒนาทักษะการสืบค้ นข้ อมูลเพื่องานวิจัย
ประจําปี การศึกษา 2560
หัวข้ ออบรม
สค.60 ตค.60 พย.60 กพ.61
อบรมฐานข้ อมูลเพื่อการวิจยั Scopus
17
อบรมโปรแกรม Turnitin สําหรับอาจารย์
อบรมโปรแกรม Turnitin สําหรับอาจารย์
อบรมโปรแกรม Turnitin สําหรับนักศึกษา
อบรมโปรแกรม Mendeley เพื่อการจัดการ
บรรณานุกรม
เทคนิคและวิธีการสืบค้ นฐานข้ อมูลเพื่องานวิจยั ของ
EBSCOhost (ระดับ Advance)
อบรมโปรแกรม Turnitin สําหรับอาจารย์
กลยุทธ์การเลือกวารสารนานาชาติเพื่อการตีพิมพ์
และใช้ โปรแกรม Turnitin เป็ นเครื่ องมือสําหรับการ
ตีพิมพ์
รวมจํานวนการอบรมทัง้ สิน้

มีค.61

พค.61

12
24
(บ่าย)
24
(เช้ า)
15
(บ่าย)
15
(เช้ า)
5
4

8 ครั ง้

2.

ทําการประชาสัมพันธ์ผา่ นช่องทางต่าง ๆ
2.1 ตัวอย่างการประชาสัมพันธ์ผา่ นเว็บไซต์ห้องสมุด

2.2 ตัวอย่างส่งบันทึกแจ้ งไปยังคณะต่าง ๆ

2.3 ตัวอย่างส่งบันทึกผ่านเมล์ของบุคลากร (RSU Mail)

ส่ วนที่ 3
3.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ ที่ตงั ้ (ตามที่ปรากฏในโครงการตามระบบงบประมาณ)
1. เพื่อส่งเสริ มให้ นกั ศึกษา อาจารย์ และนักวิจยั เกิดทักษะ และการรู้สารสนเทศ เพื่อสามารถ
พัฒนาตนเองให้ มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ แหล่งข้ อมูลเพื่อการวิจยั ต่างๆ
2. เพื่อส่งเสริ มให้ นกั ศึกษา อาจารย์ และนักวิจยั มีความรู้ ความเข้ าใจ ในเรื่ องโปรแกรมหรื อ
เครื่ องมือช่วย ต่าง ๆ เพื่อช่วยในการทําวิจยั รวมทังความรู
้
้ อื่น ๆ ที่จะส่งเสริมพัฒนาให้ เกิด
งานวิจยั ได้ อย่างต่อเนื่อง เช่น โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม Endnote /Turnitin / Zotero
ผลการดําเนินงาน
1.

อาจารย์ นักวิจยั และนักศึกษา เกิดทักษะการรู้ สารสนเทศ และสามารถพัฒนาตนเองให้ มีความรู้เกี่ยวกับ
การใช้ แหล่งข้ อมูลเพื่อการวิจยั ซึง่ จากแบบประเมินหลังการอบรมผู้ใช้ จะมีการประเมินในเรื่ อง ความรู้ก่อน
เข้ ารับการอบรม และหลังการได้ รับความรู้จากการอบรม ค่าเฉลี่ยดังนี ้
หัวข้ ออบรม

อบรมฐานข้ อมูลเพื่อการวิจยั Scopus

ค่ าเฉลี่ย
(ก่ อน /หลัง)
3.20 / 4.20

อบรมโปรแกรม Turnitin สําหรับอาจารย์

2.95 / 4.08

อบรมโปรแกรม Turnitin สําหรับอาจารย์

2.91 / 3.98

อบรมโปรแกรม Turnitin สําหรับนักศึกษา
อบรมโปรแกรม Mendeley เพื่อการจัดการบรรณานุกรม

3.25 / 4.20
3.32 / 4.26

เทคนิคและวิธีการสืบค้ นฐานข้ อมูลเพื่องานวิจยั ของ EBSCOhost (ระดับ Advance)
อบรมโปรแกรม Turnitin สําหรับอาจารย์
กลยุทธ์การเลือกวารสารนานาชาติเพื่อการตีพิมพ์และใช้ โปรแกรม Turnitin เป็ นเครื่ องมือ
สําหรับการตีพิมพ์

3.10 / 14.15
3.03 / 4.30
3.17 / 4.26

2.

อาจารย์ นักวิจยั และนักศึกษา มีความรู้ ความเข้ าใจ ในเรื องโปรแกรมหรื อเครื่ องมือช่วยค้ นในการทําวิจยั
ได้ แก่ โปรแกรม Turnitin ซึง่ เห็นได้ จากในปี งบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยมีการบอกรับเป็ นสมาชิก
โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม Turnitin และทางสํานักหอสมุดได้ มีการจัดอบรมการใช้ โปรแกรมดังกล่าว

ซึง่ มีอาจารย์ นักวิจยั และนักศึกษาให้ ความสนใจที่จะเข้ ารับการอบรมจํานวนมาก ทําให้ ในปี 2560 มี
การจัดอบรมโปรแกรม Turnitin จํานวน 8 ครัง้
3.2 การประเมินโครงการ (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ที่ระบุไว้ ในโครงการ) อาทิเช่ น หน้ าสรุ ปแบบประเมิน
ความพึงพอใจผู้เข้ าร่ วม โครงการ , ประเมินตามเอกสาร / ชิน้ งานที่จัดทําตามวัตถุประสงค์ โครงการว่ าสําเร็จ
หรื อไม่ สาํ เร็จ หลักฐานและเอกสารที่แสดงผลการปฏิบัตติ ามโครงการ อาทิเช่ น ภาพถ่ าย เอกสาร ที่เกี่ยวข้ อง
1. สรุ ปผลประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของการอบรมแต่ ละครั ง้ มีค่าเฉลี่ยไม่ น้อยกว่ า 3.51
หัวข้ ออบรม

ค่ าเฉลี่ย
4.34

อบรมฐานข้ อมูลเพื่อการวิจยั Scopus
อบรมโปรแกรม Turnitin สําหรับอาจารย์

4.32

อบรมโปรแกรม Turnitin สําหรับอาจารย์

4.33

อบรมโปรแกรม Turnitin สําหรับนักศึกษา
อบรมโปรแกรม Mendeley เพื่อการจัดการบรรณานุกรม

4.41
4.57

เทคนิคและวิธีการสืบค้ นฐานข้ อมูลเพื่องานวิจยั ของ EBSCOhost (ระดับ Advance)
อบรมโปรแกรม Turnitin สําหรับอาจารย์
กลยุทธ์การเลือกวารสารนานาชาติเพื่อการตีพิมพ์และใช้ โปรแกรม Turnitin เป็ นเครื่ องมือสําหรับ
การตีพิมพ์

4.36
4.43
4.39

2. สรุ ปจํานวนผู้ท่ ไี ด้ รับการอบรม
ลําดับ
ที่
1.

วันที่

เวลา

หัวข้ อการอบรม

4 พค.61

9.00-12.00 น.

2.

5 มีค.61

13.00-16.00 น.

กลยุทธ์การเลือกวารสารนานาชาติเพื่อการตีพิมพ์และใช้
โปรแกรม Turnitin เป็ นเครื่ องมือสําหรับการตีพิมพ์
อบรมโปรแกรม Turnitin

3

15 กพ.61

9.30-12.00 น.

4.

15 กพ.61

13.30-16.00น.

เทคนิคและวิธีการสืบค้ นฐานข้ อมูลเพื่องานวิจยั ของ
EBSCOhost (ระดับ Advance)
อบรมโปรแกรม Mendeley เพื่อการจัดการ

จํานวน
(คน)
38 คน
32 คน
21 คน
20 คน

บรรณานุกรม
5

24 พย.60

10.00-12.00น.

อบรมโปรแกรม Turnitin สําหรับนักศึกษา

47 คน

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.

อบรมฐานข้ อมูลเพื่อการวิจยั Scopus

45 คน

รวมทัง้ สิน้
3. ภาพประกอบ

330 คน

ส่ วนที่ 4 การนําข้ อเสนอแนะไปปรั บปรุ งแก้ ไข
- ข้ อเสนอแนะในการดําเนินงานครั ง้ ก่ อน (ถ้ ามี)
1. การจัดอบรมควรจัดให้ ครบทุกภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 2 ครัง้ เพื่อให้ อาจารย์สามารถมาเข้ า
รับการอบรมได้ ครบถ้ วนทุกสาขาวิชา
2. ควรมีการจัดตารางวางแผนไว้ ลว่ งหน้ าในแต่ละภาคการศึกษา และกําหนดวันที่แน่นอน เพื่อการ
ติดต่อกับวิทยากรไว้ ลว่ งหน้ า เพื่อไม่ให้ เกิดปั ญหาวันอบรมที่วิทยากรไม่สามารถมาได้

- สิ่งที่ได้ ดาํ เนินการแก้ ไข / ปรั บปรุ งตามข้ อเสนอแนะครั ง้ ก่ อน
1. มีการจัดอบรมภาคการศึกษาละ 2-3 ครัง้ เพื่อให้ อาจารย์สามารถมาเข้ ารับการอบรมได้ ครบถ้ วนทุก
สาขาวิชา
2. มีการติดต่อวางแผนกําหนดตารางวันอบรมไว้ ลว่ งหน้ า เพื่อติดต่อจองวันอบรมกับวิทยากรไว้ ก่อน ซึง่ จะ
พบว่าวิทยากรบางท่านสามารถมาตามวันเวลาที่นดั ไว้ ได้ แต่บางท่านมีการถูกจองวันเวลาไว้ กบั
สถาบันอื่นแล้ ว ทําให้ ต้องเปลี่ยนแปลงวันที่ใหม่
- ผลการประเมินในคราวนี ้
1. ในปี การศึกษา 2560 สามารถจัดตารางการอบรมได้ จํานวน 8 ครัง้ และจัดได้ ทกุ ภาคการศึกษา
2. ผลประเมินในการอบรมอยูใ่ นระดับดีมากในทุกหัวข้ อการอบรม
3. จํานวนอาจารย์ผ้ เู ข้ ารับการอบรมมีจํานวน 330 คน มากกว่าปี การศึกษา 2559 ซึง่ มีจํานวน 204 คน
4. สถิติการใช้ ฐานข้ อมูลเพิ่มขึ ้น

5. มีอาจารย์หลายท่านที่สง่ ชื่อมาจองที่การอบรม แต่ไม่มาในวันอบรม ทําให้ เป็ นการตัดสิทธ์ของผู้อื่นที่
ต้ องการมาเข้ ารับการอบรม เพราะที่นงั่ ไม่เพียงพอ และมีการเตรี ยมของว่างไว้ เผื่อแล้ ว
- ข้ อเสนอแนะสําหรั บในการพัฒนาในครั ง้ ต่ อไป
1. ใช้ ห้องอบรมของศูนย์คอมฯ ซึง่ สามารถจุผ้ เู ข้ าอบรมได้ มากกว่าห้ องอบรมของห้ องสมุด แต่จะมี
ปั ญหาที่ห้องอบรมจะมีการใช้ การเรี ยนการสอนเต็มตลอดภาคการศึกษา ทําให้ ยากต่อการขอใช้
2. จะมีการแจ้ งเตือนไปยังอาจารย์ที่แจ้ งชื่อเข้ ารับการอบรมก่อนถึงวันอบรมเพื่อเป็ นการยืนยัน
3. มีใบประกาศเพื่อเป็ นการรับรองการเข้ ารับการอบรมให้ ผ้ เู ข้ าอบรม

