รายงานประเมิน ผลโครงการตาม PDCA
โครงการส่ งเสริม พัฒนาทัก ษะและความรู้ก ารใช้ ฐานข้ อ มูล
เพื่อ การเรี ยนรู้แ ละการวิจ ัย
ส่ วนที่ 1 รายละเอีย ดโครงการตามที่ข อในงบประมาณ
1. สอดคล้องกับแผนพัฒ นามหาวิทยาลัย รังสิ ต พ.ศ. 2560 - 2564
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ หลักที่ 1 : สร้ างความเป็ นเลิศทางการศึกษาและการผลิตบัณฑิต
สอดคล้องกับ KPI 1.11 มีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการสอน การเรียนรู้ และการวิจัย
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ รอง : ---ชื่ อโครงการ การส่ งเสริมพัฒ นาทักษะและความรู้ การใช้ ฐานข้ อมูลเพื่อการเรียนรู้ และการวิจัย
2. หลักการและเหตุผล :
สํานักหอสมุดมี หน้าที่หลักในเรื่ องส่ งเสริ มการเรี ยนการสอน และการทําวิจยั แก่อาจารย์
นักวิจยั นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่ งปัจจุบนั สํานักหอสมุดมีการบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์อยูห่ ลากหลาย
สาขาวิชา เพราะเป็ นสิ่ งจําเป็ นที่จะต้องมีฐานข้อมูลเหล่านี้มาไว้ให้บริ การสําหรับนักศึกษา อาจารย์และนักวิจยั
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อส่ งเสริ มให้เกิดการทําวิจยั การสร้างผลงานทางวิชาการ แม้วา่ ฐานข้อมูลต่าง ๆ
เหล่านี้จะเป็ นฐานข้อมูลที่มีการบอกรับอย่างต่อเนื่องทุกปี ก็ตาม แต่เครื่ องมือหรื อรู ปแบบ และวิธีการสื บค้น
ของแต่ละฐาน จะมีการพัฒนาไปตามความต้องการของผูใ้ ช้ และให้ทนั ต่อการพัฒนาการด้านเทคโนโลยี
ดังนั้นสิ่ งจําเป็ นที่เป็ นหน้าที่ของสํานักหอสมุดคือ การส่ งเสริ มให้เกิดการพัฒนาทักษะ และการรู ้สารสนเทศ
เพื่อการค้นคว้าวิจยั และการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลต่าง ๆ ในการทําวิจยั ได้ตรงตามต้องการ และที่สาํ คัญ
ต้องมีการส่ งเสริ มและให้ ความรู ้ในเรื่ องของเครื่ องมือหรื อโปรแกรมต่างๆ เพื่อจะช่วยส่ งเสริ มในการทําวิจยั
แก่ อาจารย์ นักวิจยั รวมทั้งนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีพฒั นาการ และเกิดการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง
ทั้งในเรื่ องของการค้นคว้าแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และเครื่ องมือช่วยจัดการในการทําวิจยั ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อส่ งเสริ มให้อาจารย์ และนักวิจยั นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เกิดทักษะการใช้ และการรู ้แหล่ง สารสนเทศ
ซึ่ งได้แก่ฐานข้อมูลต่างๆ ที่สาํ นักหอสมุดมีการจัดไว้ให้บริ การ เพื่อสามารถพัฒนาตนเองให้มีความรู ้เกี่ยวกับการใช้
แหล่งข้อมูลเพื่อการวิจยั ได้
2. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั ศึกษา อาจารย์ และนักวิจยั มีความรู ้ ความเข้าใจ ในเรื่ องการใช้โปรแกรมหรื อ
เครื่ องมือช่วยต่าง ๆ ในการทําวิจยั รวมทั้งความรู ้อื่น ๆ ที่จะส่ งเสริ มพัฒนาให้เกิดงานวิจยั ได้อย่างต่อเนื่อง เช่น
โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม Turnitin / Mendeley / หรื อ Zetero

4. ประเภทของโครงการ : โครงการประจําทุกปี
5. กลุ่มเป้ าหมาย(นักศึกษา - คน, อาจารย์/เจ้ าหน้ าที่ - คน, ชุมชน(บุคคลภายนอก) - คน)
- อาจารย์ บุคลากร นักวิจยั จํานวนอย่างน้อย 25 คน ต่อ การอบรม 1 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
- จัดอบรมการสื บค้นแหล่งสารสนเทศจากฐานข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งการอบรมโปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม
Mendeley และการตรวจการคัดลอกงานวรรณกรรม Turnitin ในแต่ละภาคการศึกษารวม 6 -8 ครั้ง
- กําหนดวันจัดอบรม และติดต่อวิทยากร
6.2 ขั้นตอนการดําเนินการ :
-

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

6.3 สถานทีด่ าํ เนินการ : ห้องฝึ กอบรม สํานักหอสมุด /ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
6.4 ระยะเวลาในการดําเนินการ : ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 - 31 พฤษภาคม 2562
7. ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ :
7.1 ประโยชน์ ต่อนักศึกษา :
- นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับการพัฒนาทักษะการรู ้สารสนเทศ และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้ง เครื่ องมือ
ช่วย เพื่อการทําวิจยั
7.2 ประโยชน์ ต่อบุคลากร :
- อาจารย์ และนักวิจยั จะได้รับความรู ้และสามารถพัฒนาทักษะในการเข้าถึงสารสนเทศของตนเองในการใช้
ข้อมูลเพื่อทําวิจยั รวมทั้งโปรแกรม หรื อเครื่ องมือต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์เพื่อช่วยเสริ มให้เกิดการทําวิจยั อย่างต่อเนื่อง
- อาจารย์ และนักวิจยั เกิดการผลิตผลงานงานวิจยั ในหลากหลายสาขา
7.3 ประโยชน์ ต่อมหาวิทยาลัย :
- มหาวิทยาลัยเป็ นที่ยอมรับ ในเรื่ องแหล่งข้อมูลสนับสนุนให้เกิดการวิจยั
- ฐานข้อมูลเพื่องานวิจยั ที่หอ้ งสมุดมีการบอกรับ เกิดการใช้ประโยชน์และคุม้ ค่า
7.4 อื่นๆ : -

8. การประเมินโครงการ (Project evaluation) :
8.1 เชิงปริมาณ :
- มีการจัดอบรมให้อาจารย์ นักวิจยั และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้เข้ารับการพัฒนาทักษะการค้นคว้าเพื่อ
การวิจยั ครั้งละ 25 คน ต่อครั้ง
- อาจารย์ และนักวิจยั ได้รับการอบรมและพัฒนาทักษะการเข้าถึงสารสนเทศอย่างน้อยร้อยละ 80
- มีจาํ นวนการอบรมอย่างน้อยปี ละ 8 ครั้ง
8.2 เชิงคุณภาพ :
-

ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจไม่นอ้ ยกว่า 3.51

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

ประมาณการรายจ่ ายโครงการ
รายการประกอบด้ วย
ค่าอาหารว่าง 60 คน X 30 หน่วย (จัดอบรม 2 ครั้ง)
ค่าอาหารว่าง 170 คน X 30 หน่วย (จัดอบรม 3 ครั้ง)
ค่าอาหารว่าง 170 คน X 30 หน่วย (จัดอบรม 3 ครั้ง)
รวม
รวมรายจ่ายโครงการ

ภาค S
1,800.00
0.00
1,800.00

จํานวนเงิน
ภาค 1
0.00
5,100.00
5,100.00

คําชี้แจง/รายละเอียด
ภาค 2
0.00
0.00
5,100.00
5,100.00

12,000.00

สรุ ป งบประมาณค่ าใช้ จ่ าย โครงการได้ รับอนุมตั ิงบประมาณเป็ นจํานวน 12,000บาท มีการใช้ งบประมาณในปี
การศึกษา 2561 รวมจํานวน 9,706 บาท (คงเหลือเงิน 2,294 บาท) คิดเป็ น 80.88 %

ส่ วนที่ 2 ส่ ว นการดําเนิน งาน/กระบวนการดําเนิน งาน
ในส่วนของการดําเนินงาน ผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องจะทราบหน้ าที่ของตนเองตามภาระงานซึง่ จะไม่มีการประชุม
แต่จะดําเนินงานตามกําหนดวัน เวลา ที่จะมีการอบรมทุกครัง้
ผู้ร่ วมดําเนิน โครงการ
1. นางนฤมล พฤกษศิลป์
2. นางสาวรัตนาภรณ์ กาศโอสถ
3. นางสาวประทีป ชินบดี
4. นางสาวพรศรี สุขการค้ า
5. นางธฤษวรรณ เฉลยไกร

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

สรุ ป ขัน้ ตอนดําเนิน การ
1. กําหนดวันเวลาที่จะมีการอบรม
กําหนดการอบรมพัฒนาทัก ษะการสืบ ค้ น ข้ อ มูล เพื่อ งานวิจ ัย
ประจําปี การศึก ษา 2561
หัวข้ อ อบรม
กพ.62 กพ.62 กพ.62 เมย.62 เมย.62 พค.62 พค.62
การอบรมเทคนิคและกลยุทธ์การสืบค้ นเพื่อการทํา
14
วิจยั
การอบรมฐานข้ อมูล Scopus เพื่อสนับสนุนการ
15
วิจยั
การอบรม ฐานข้ อมูล ScienceDirect เพื่อ

15

สนับสนุนการวิจยั
การอบรมการใช้ โปรแกรม Turnitin เพื่อสนับสนุน
การทําวิจยั (สําหรับนักศึกษา)
การอบรมการใช้ โปรแกรม Turnitin เพื่อสนับสนุน
การทําวิจยั (สําหรับอาจารย์/นักวิจยั )
อบรมโปรแกรม Turnitin สําหรับอาจารย์
การอบรมเทคนิคและกลยุทธ์การสืบค้ นเพื่อการทํา
วิจยั
รวมจํานวนการอบรมทัง้ สิน้

5
5
31
31
7 ครั ง้

2. ทําการประชาสัมพันธ์ผา่ นช่องทางต่าง ๆ
2.1 ตัวอย่างการประชาสัมพันธ์ผา่ นเว็บไซต์ห้องสมุด

2.2 ตัวอย่างส่งบันทึกแจ้ งไปยังคณะต่าง ๆ
2.3 ตัวอย่างส่งบันทึกผ่านเมล์ของบุคลากร (RSU Mail)
2.4

2.2 ตัวอย่างส่งบันทึกแจ้ งทาง RSU MAIL

ส่ วนที่ 3
3.1 การประเมิน ผลสัม ฤทธิ์ต ามวัต ถุป ระสงค์
วัต ถุป ระสงค์ ที่ต งั ้ (ตามที่ป รากฏในโครงการตามระบบงบประมาณ)
1. เพื่อส่งเสริ มให้ อาจารย์ และนักวิจยั นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เกิดทักษะการใช้ และการรู้แหล่ง
สารสนเทศ ซึง่ ได้ แก่ฐานข้ อมูลต่างๆ ที่สํานักหอสมุดมีการจัดไว้ ให้ บริการ เพื่อสามารถพัฒนาตนเองให้ มี
ความรู้เกี่ยวกับการใช้ แหล่งข้ อมูลเพื่อการวิจยั ได้
2. เพื่อส่งเสริ มให้ นกั ศึกษา อาจารย์ และนักวิจยั มีความรู้ ความเข้ าใจ ในเรื่ องการใช้ โปรแกรมหรื อ
้
้ อื่น ๆ ที่จะส่งเสริมพัฒนาให้ เกิดงานวิจยั ได้ อย่าง
เครื่ องมือช่วยต่าง ๆ ในการทําวิจยั รวมทังความรู
ต่อเนื่อง เช่น โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม Turnitin / Mendeley / หรื อ Zetero
ผลการดําเนิน งาน
1.

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

การอบรมเทคนิคและกลยุทธ์การสืบค้ นเพื่อการทําวิจยั

ค่ าเฉลี่ย
(ก่ อ น /หลัง)
2.64 / 3.82

การอบรมฐานข้ อมูล Scopus เพื่อสนับสนุนการวิจยั

3.06 / 4.33

การอบรม ฐานข้ อมูล ScienceDirect เพื่อสนับสนุนการวิจยั

2.69 / 3.97

การอบรมการใช้ โปรแกรม Turnitin เพื่อสนับสนุนการทําวิจยั (สําหรับนักศึกษา)
การอบรมการใช้ โปรแกรม Turnitin เพื่อสนับสนุนการทําวิจยั (สําหรับอาจารย์/นักวิจยั )

2.69 / 4.11
2.98 / 4.17

การอบรมเทคนิคและกลยุทธ์การสืบค้ นเพื่อการทําวิจยั
อบรมโปรแกรม Turnitin สําหรับอาจารย์

3.24 / 4.35
2.32/4.14

2.

อาจารย์ นักวิจยั และนักศึกษา มีความรู้ ความเข้ าใจ ในเรื องโปรแกรมหรื อเครื่ องมือช่วยค้ นในการทําวิจยั
ได้ แก่ โปรแกรม Turnitin ซึง่ เห็นได้ จากในปี งบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยมีการบอกรับเป็ นสมาชิก
โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม Turnitin และทางสํานักหอสมุดได้ มีการจัดอบรมการใช้ โปรแกรมดังกล่าว
ซึง่ มีอาจารย์ นักวิจยั และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ ความสนใจที่จะเข้ ารับการอบรมจํานวนมาก ซึง่
ในปี 2561 มีการจัดอบรมโปรแกรม Turnitin จํานวน 3 ครัง้ (สําหรับอาจารย์ 2 ครัง้ และนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 1 ครัง้ )

3.2 การประเมิน โครงการ (เชิงปริม าณและเชิงคุณภาพ ที่ร ะบุไ ว้ ใ นโครงการ) อาทิเ ช่ น หน้ าสรุ ป แบบประเมิน
ความพึงพอใจผู้เ ข้ าร่ วม โครงการ , ประเมิน ตามเอกสาร / ชิน้ งานที่จ ัด ทําตามวัต ถุป ระสงค์ โ ครงการว่ าสําเร็จ
หรื อ ไม่ ส าํ เร็จ หลัก ฐานและเอกสารที่แ สดงผลการปฏิบ ัต ติ ามโครงการ อาทิเ ช่ น ภาพถ่ าย เอกสาร ที่เ กี่ยวข้ อ ง
1. สรุ ป ผลประเมิน ความพึงพอใจในภาพรวมของการอบรมแต่ ล ะครั ง้ มีค่ าเฉลี่ยไม่ น้ อ ยกว่ า 3.51
หัวข้ อ อบรม
การอบรมเทคนิคและกลยุทธ์การสืบค้ นเพื่อการทําวิจยั

ค่ าเฉลี่ย
4.14

การอบรมฐานข้ อมูล Scopus เพื่อสนับสนุนการวิจยั

4.41

การอบรม ฐานข้ อมูล ScienceDirect เพื่อสนับสนุนการวิจยั

4.33

การอบรมการใช้ โปรแกรม Turnitin เพื่อสนับสนุนการทําวิจยั (สําหรับนักศึกษา)
การอบรมการใช้ โปรแกรม Turnitin เพื่อสนับสนุนการทําวิจยั (สําหรับอาจารย์/นักวิจยั )

4.29
4.31

การอบรมเทคนิคและกลยุทธ์การสืบค้ นเพื่อการทําวิจยั
อบรมโปรแกรม Turnitin สําหรับอาจารย์

4.43
4.40

2. สรุ ป จํานวนผู้ท่ ไี ด้ รั บ การอบรมประจําปี การศึก ษา 2561
ลําดับ ที่

วัน ที่

เวลา

หัวข้ อ การอบรม

จํานวน (คน)

1

31 พ.ค.62

9.30 -12.00 น.

การอบรมเทคนิคและกลยุทธ์ การสืบค้ นเพื่อการทําวิจยั

49 คน

2

31 พ.ค.62 13.30 -16.00 น. การอบรมโปรแกรม Turnitin

42 คน

3

5 เม.ย. 62

45 คน

9.30 -12.00 น.

การอบรมการใช้ โปรแกรม Turnitin เพื่อสนับสนุนการทํา
วิจยั (สําหรับอาจารย์/นักวิจยั )

4

5 เม.ย. 62 13.30 -16.00 น. การอบรมการใช้ โปรแกรม Turnitin เพื่อสนับสนุนการทํา

50 คน

วิจยั (สําหรับนักศึกษา)
5

15 ก.พ. 62 9.30 - 12.00 น. การอบรม ฐานข้ อมูล ScienceDirect เพื่อสนับสนุนการ

19 คน

วิจยั
6

15 ก.พ. 62 13.30 - 16.30 น. การอบรมฐานข้ อมูล Scopus เพื่อสนับสนุนการวิจยั

35 คน

7

14 ก.พ. 62 13.30 - 16.30 น. การอบรมเทคนิคและกลยุทธ์การสืบค้ นเพื่อการทําวิจยั

12 คน

รวมทัง้ สิน้

252 คน

3. ภาพประกอบ

ส่ วนที่ 4 การนําข้ อ เสนอแนะไปปรั บ ปรุ งแก้ ไ ข
- ข้ อ เสนอแนะในการดําเนิน งานครั ง้ ก่ อ น (ถ้ ามี)
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
- สิ่งที่ไ ด้ ด าํ เนิน การแก้ ไ ข / ปรั บ ปรุ งตามข้ อ เสนอแนะครั ง้ ก่ อ น
1. มีการจัดอบรมโดยสามารถใช้ ห้องปฏิบตั ิการของศูนย์คอมพิวเตอร์ จดั อบรม ทําให้ สามารถจุผ้ เู ข้ าอบรมได้
จํานวนมากขึ ้น และสะดวกในเรื่ องการใช้ อปุ กรณ์
2. มีการยืนยันและแจ้ งเตือนไปยังอาจารย์ที่สง่ ชื่อเข้ าอบรมทําให้ ขาดจํานวนผู้ที่ไม่มาเข้ าอบรมน้ อย
- ผลการประเมิน ในคราวนี ้
1. ในปี การศึกษา 2561 สามารถจัดตารางการอบรมได้ จํานวน 7 ครัง้ แต่จดั ได้ ในภาคการศึกษาที่ 2
2. ผลประเมินในการอบรมอยูใ่ นระดับดีมากในทุกหัวข้ อการอบรม
3. จํานวนอาจารย์ผ้ เู ข้ ารับการอบรมมีจํานวน 252 คน
4. สถิติการใช้ ฐานข้ อมูลเพิ่มขึ ้น
- ข้ อ เสนอแนะสําหรั บ ในการพัฒนาในครั ง้ ต่ อ ไป
1. ใช้ ห้องอบรมของศูนย์คอมฯ ซึง่ สามารถจุผ้ เู ข้ าอบรมได้ มากกว่าห้ องอบรมของห้ องสมุด แต่จะมี
ปั ญหาที่ห้องอบรมจะมีการใช้ การเรี ยนการสอนเต็มตลอดภาคการศึกษา ทําให้ ยากต่อการขอใช้
2. มีใบประกาศเพื่อเป็ นการรับรองการเข้ ารับการอบรมให้ ผ้ เู ข้ าอบรม

