
 
รายงานผลการดําเนินงาน 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน : การใชโปรแกรม Open Biblio 
 
ก. ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 
  ๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาการเรียนการสอน : การใชโปรแกรม 

Open Biblio 
  ๒. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 
  ๓. ผูรับผิดชอบโครงการ  โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 
  ๔. ระยะเวลาในการอบรม วันท่ี ๒๑-๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ 
  ๕. สถานท่ีอบรม หอง ๓๒๔ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
      และหอง เ รียนโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร                   

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

ข. ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ 
  ๖. จํานวนผูเขารวมโครงการ 
   ๖.๑ นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ช้ันปท่ี ๒ (๕๒/๔๕) จํานวน ๒๘ คน (ดัง
แสดงในตารางท่ี ๑) 

 ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ สกุล เพศ 

๑. นางสาวกัลยาณี  แนวแหงธรรม หญิง 
๒.  นางสาวขวัญฤทัย  ดอนทองแดง หญิง 
๓. นายคามิน มีสุข  ชาย 
๔. นางสาวจริยา  นนทมาลย หญิง 
๕. นางสาวชนมวรา  ปฐมเจริญสุขชัย หญิง 
๖. นายชาญจินดา  โชคเกรียงไกร ชาย 
๗. นายณัฐยศ สัตยาพันธ  ชาย 
๘. นางสาวณฐัสุดา ยั่งยนื หญิง 

 



 ๒

ตารางท่ี ๑ แสดงรายช่ือนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ ช้ันปท่ี ๒ (๕๒/๔๕) (ตอ) 
ลําดับท่ี ชื่อ สกุล เพศ 
๙. นางสาวนาถนภิา  อนวัชชสุข หญิง 
๑๐. นางสาวนุชจรี  เสถียรธีราภาพ หญิง 
๑๑. นางสาวบุญตา สุขคําพร  หญิง 
๑๒. นายประภัทร  กองสุรกาญจน ชาย 
๑๓. นางสาวปริศนา  สถิตทรัพย หญิง 
๑๔. นางสาวปารมี วงษศรีทรา  หญิง 
๑๕. นายพัลลภ อิงควิศาล  ชาย 
๑๖. นางสาวพิมพนิภา  มณีจินดา หญิง 
๑๗. นางสาวรักใจ ทองฉิม  หญิง 
๑๘. นางสาววราภรณ มาตทอง  หญิง 
๑๙. นายวสันต ศรีทองเอ่ียม  ชาย 
๒๐. นายวสันต สระพัง  ชาย 
๒๑. นางสาวศิริพร จันดา  หญิง 
๒๒. นางสาวสุพรรษา อรภักด ี หญิง 
๒๓. นางสาวอรพรรณ  แซเฮง หญิง 
๒๔. นางสาวอัจจนา  จันทรเพชร หญิง 
๒๕. นางสาวเอมอร  เอ้ียงอารี หญิง 
๒๖. นางสาวเพ็ญสุดา ค้ิววงศงาม หญิง 
๒๗. นางสาววราภรณ พิทักษ หญิง 
๒๘. นางสาวอัญชิสา  ศรีหิรัญ หญิง 

 
    ๖.๒ นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ช้ันปท่ี ๓ (๕๑/๔๐) จํานวน ๑๐ คน                   
(ดังแสดงในตารางท่ี ๒)  
ตารางท่ี ๒ แสดงรายช่ือนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ ช้ันปท่ี ๓ (๕๑/๔๐)  
ลําดับท่ี ชื่อ สกุล เพศ 
๑. นายกฤษดา  เมฆถี ชาย 
๒.  นายจิรศักดิ์  แซบู ชาย 
๓. นายชัชวาล  ชาวปากน้ํา ชาย 



 ๓

ตารางท่ี ๒ แสดงรายช่ือนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ ช้ันปท่ี ๓ (๕๑/๔๐) (ตอ) 
ลําดับท่ี ชื่อ สกุล เพศ 
๔. นางสาวดวงหทัย  อินทรบา หญิง 
๕. นางสาวนิโลบล  สืบสอน หญิง 
๖. นางสาววาสนา  ศรีสวัสดิ์  หญิง 
๗. นายอนุชิต  ยุคละวัฒนะ  ชาย 
๘. นางสาวอําไพ  เพชรรุณ  หญิง 
๙. นางสาวภัสราภรณ  ทวีรัฐธนโชค  หญิง 
๑๐. นายจิตติพงศ  สุวรรณทัต (หมูเรียน ๕๓/๘๔) ชาย 

  
   ๖.๓ อาจารยผูเขารวมการอบรม จํานวน ๘ คน ไดแก 
   ๖.๓.๑ รองศาสตราจารยชัยเลิศ  ปริสุทธกุล  
   ๖.๓.๒ รองศาสตราจารยเบญจรัตน  สีทองสุก 
   ๖.๓.๓ อาจารยนารีรัตน  เทียมเมือง 
   ๖.๔.๔ อาจารยไพโรจน  แกวเขียว 
   ๖.๓.๕ อาจารยนุชรี  บุญศรีงาม 
   ๖.๓.๖ อาจารยนิพา  ผลสงเคราะห 
   ๖.๓.๗ อาจารยธารา  จันทรอนุ 
   ๖.๓.๘ อาจารยวลัยลักษณ  อมรสิริพงศ 
   ๖.๔ การมีสวนรวมของหนวยราชการและเอกชนในทองถ่ิน 
   วิทยากรโดย ไดแก อาจารยประสิทธิชัย  เลิศรัตนเคหกาล จากหอสมุดแหงชาติ 
  ๗. ทรัพยากรอ่ืนท่ีไดรับบริจาค 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.  (๒๕๕๑).  เปดตํานาน ๗ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.   
  นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.   
 
 
 
 
 
 



 ๔

ค. รายงานผลการใชเงิน 
  ๘. แหลงเงินอุดหนุน  

 งบประมาณท่ี
ไดรับ จายจริง 

๘.๑ เงินงบประมาณ คมส. รหัส ๓๐๒๔๐๒๐๙๐๑๒๑   ๑๒,๖๙๐ ๑๒,๖๙๐

๘.๒ อ่ืน ๆ - -
รวมรายได ๑๒,๖๙๐ ๑๒,๖๙๐

 
  ๙. รายจายในการดําเนินโครงการ 

หมวดรายจาย ชื่อกิจกรรม/รายการ งบประมาณ (บาท) 
คาวัสด ุ - คารูปถาย 

- คาเอกสารประกอบการอบรม ชุดละ ๕๐ บาท               
๔๖ ชุด เปนเงิน 

๑๐๐  
 

๒,๓๐๐  
คาตอบแทน - คาตอบแทนวิทยากร จํานวน ๑๔ ช่ัวโมง ๆ ละ          

๖๐๐ บาท เปนเงิน 
 

๘,๔๐๐   
คาใชสอย - คาอาหารวางและอาหารกลางวันสําหรับวทิยากรและ

ผูดําเนินการ ๒ วัน จํานวน ๙ คน เปนเงิน 
 

๑,๘๙๐  
  รวม ๑๒,๖๙๐ 

 
  ๑๐. ความรวมมือของหนวยงานราชการและเอกชนท่ีรองขอรวมโครงการ 
   การจัดโครงการอบรมคร้ังนี้ได รับความรวมมือเปนอยางดีจากวิทยากร  ไดแก                       
อาจารยประสิทธิชัย  เลิศรัตนเคหกาล จากหอสมุดแหงชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕

ง. ประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ 
  ๑๑. ความสอดคลองกับแผนกลยุทธและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในดานตาง ๆ ดังนี ้
      ๑๑ .๑  สอดคลองกับจุดเนนในการทํางบประมาณปงบประมาณ  ๒๕๕๔  ของ
มหาวิทยาลัย 
   พันธกิจท่ี ๑ ผลิตบัณทิตท่ีมีคุณภาพคูคุณธรรมและขยายโอกาสทางการศึกษา 
   กลยุทธใหญท่ี ๑ พัฒนาและปฎิรูปการเรียนรู 
   กลยุทธยอยท่ี ๑.๔.๓ บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม เขากับรายวิชา เพื่อใหบัณฑิต
เปนมนุษยท่ีสมบูรณ  
   กลยุทธยอยท่ี ๑.๔.๔ จัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และใช
กิจกรรมเปนส่ือ 
   ๑๑.๒ สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ  ประจําป ๒๕๕๔ ของมหาวิทยาลัยตัวช้ีวัดท่ี  
    ๔.๑ มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 
    ๔.๓ มาตรฐานดานบริการทางวิชาการ 
    ๒๓. ประสิทธิภาพของการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
   ๑๑.๓ สอดคลองแผนพัฒนานักศึกษาตอหลักสูตรของโปรแกรมวิชาบรรณารักษ-          
ศาสตรฯ 
    ขอ ๑.๑ นักศึกษามีความรูความสามารถทางสารสนเทศศาสตร 
    ขอ ๑.๒ นักศึกษามีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและประยกุตใชงานได 
    ขอ ๑.๓ นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรม 
  ๑๒. การบรรลุวัตถุประสงคโครงการ 
   การจัดโครงการอบรมในคร้ังนี้บรรลุวัตถุประสงคโครงการ คือ  
  ๑๒.๑ นักศึกษาและอาจารยไดรับความรูการใชเกี่ยวกับโปรแกรม Open Biblio 
  ๑๒.๒ นักศึกษามีทักษะในการใช Open Biblio และสามารถใหบริการได  
  ๑๒.๓ สามารถนําไปประยุกตใชในวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 
 ๑๓. การบรรลุเปาหมายของโครงการ 
  อาจารยและนักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร  โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร ไดเขารับการอบรมการใช Open Biblio 
   ๑๔. ประโยชนท่ีไดรับ 
    อาจารยและนักศึกษาไดรับความรูเกี่ยวกับการใชโปรแกรม Open Biblio และเกิดทักษะ
ในการสรางฐานขอมูลเพื่อใชในงานหองสมุด หรือสถาบันบริการสารสนเทศ 



 ๖

   ๑๕. ความคิดเห็นโดยสวนรวมของผูเขารับการอบรมโครงการอบรมในคร้ังนี ้
   - นักศึกษาผูตอบแบบสอบถาม จํานวน ๓๘ คน 
   - การแปลขอมูล 
    ระดับ ๔.๕๑-๕.๐๐ หมายถึง มากท่ีสุด 
    ระดับ ๓.๕๑-๔.๕๐ หมายถึง มาก 
    ระดับ ๒.๕๑-๓.๕๐ หมายถึง ปานกลาง 
    ระดับ ๑.๕๑-๒.๕๐ หมายถึง นอย 
    ระดับ ๑.๐๐-๑.๕๐ หมายถึง นอยท่ีสุด 
 
 
 
 
 



ตารางที่ ๓ ความคิดเห็นโดยสวนรวมของนักศึกษาที่เขารวมผูเขารับการอบรมโครงการอบรมในครั้งนี้ 

ความพึงพอใจตอโครงการ 
 

  S.D. รอยละ แปล 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด (๕) มาก (๔) ปานกลาง (๓) นอย (๒) นอยที่สุด (๑) 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

๑. กระบวนการ ขั้นตอน 
การใหบริการ 

๔.๐๕ ๐.๗๕ ๘๑.๐๐ มาก           

 ๑.๑ ความเหมาะสมของ
สถานที่ ๓.๙๕ ๐.๘๘ ๗๙.๐๐ มาก ๑๑ ๒๙.๗ ๑๕ ๔๐.๕ ๙ ๒๔.๓ ๓ ๘.๑   

    ๑.๒ ความเหมาะสมของ
ระยะเวลา (จํานวนชั่วโมง, 
จํานวนวัน) 

๔.๐๐ ๐.๘๘ ๘๐.๐๐ มาก ๑๒ ๓๒.๔ ๑๕ ๔๐.๕ ๘ ๒๑.๖ ๓ ๘.๑   

    ๑.๓ ความเหมาะสมของ
ชวงเวลา (๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น., 
ชวงเดือน) 

๔.๑๙ ๐.๘๘ ๘๓.๘๐ มาก ๑๖ ๔๓.๒ ๑๔ ๓๗.๘ ๕ ๑๓.๕ ๓ ๘.๑   

๒. วิทยากร/เจาหนาที่ 
ผูใหบริการ  ๔.๒๑ ๐.๕๖ ๘๔.๒๐ มาก           

    ๒.๑ ความรอบรูในเนื้อหา ๔.๓๒ ๐.๗๑ ๘๖.๔๐ มาก ๑๗ ๔๕.๙ ๑๕ ๔๐.๕ ๕ ๑๓.๕ ๑ ๒.๗   
    ๒.๒ ความสามารถใน 
การถายทอดความรู 

๔.๒๒ ๐.๖๗ ๘๔.๔๐ มาก ๑๒ ๓๒.๔ ๒๒ ๕๙.๕ ๒ ๕.๔ ๒ ๕.๔   

 ๒.๓ การตอบคําถาม ๔.๐๘ ๐.๗๒ ๘๑.๖๐ มาก ๑๐ ๒๗.๐ ๒๑ ๕๖.๘ ๕ ๑๓.๕ ๒ ๕.๔   



 ๘ 
ตารางที่ ๓ ความคิดเห็นโดยสวนรวมของนักศึกษาที่เขารวมผูเขารับการอบรมโครงการอบรมในครั้งนี้ (ตอ) 

ความพึงพอใจตอโครงการ 
 

  S.D. รอยละ แปล 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด (๕) มาก (๔) ปานกลาง (๓) นอย (๒) นอยที่สุด (๑) 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

๓. การอํานวยความสะดวก ๓.๙๒ ๐.๘๔ ๗๘.๔๐ มาก           
     ๓.๑ เอกสาร/สื่อประกอบ 
การอบรม 

๓.๙๒ ๐.๙๒ ๗๘.๔๐ มาก ๑๑ ๒๙.๗ ๑๕ ๔๐.๕ ๘ ๒๑.๖ ๔ ๑๐.๕   

     ๓.๒ หองอบรม/
โสตทัศนูปกรณ 

๓.๙๒ ๐.๘๖ ๗๘.๔๐ มาก ๙ ๒๔.๓ ๑๙ ๕๑.๔ ๖ ๑๖.๒ ๔ ๑๐.๕   

๔. คุณภาพการใหบริการ ๔.๔๑ ๐.๗๔ ๘๘.๒๐ มาก           
 ๔.๑ เนื้อหาสาระสอดคลอง
กับวัตถุประสงคของหัวขอ
โครงการ 

๔.๔๑ ๐.๘๓ ๘๘.๒๐ มาก ๒๑ ๕๖.๘ ๑๒ ๓๒.๔ ๒ ๕.๔ ๓ ๘.๑   

 ๔.๒ ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับเนื้อหาที่เพิ่มขึ้นหลัง
การเขารวมโครงการ 

๔.๓๒ ๐.๘๒ ๘๖.๔๐ มาก ๑๘ ๔๘.๖ ๑๕ ๔๐.๕ ๒ ๕.๔ ๓ ๘.๑   

 ๔.๓ ประโยชนที่ไดรับใน
การอบรมตอทาน ๔.๔๙ ๐.๗๗ ๘๙.๘๐ มาก ๒๓ ๖๒.๒ ๑๐ ๒๗.๐ ๓ ๘.๑ ๒ ๕.๔   

รวม ๔.๑๔ ๐.๕๙ ๘๒.๘๐ มาก           



 จากตารางท่ี ๓ ความพึงพอใจในการเขารวม “โครงการพัฒนาการเรียนการสอน : การใช
โปรแกรม Open Biblio” พบวา 
   ๑. กระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอโครงการใน
ระดับมาก (  = ๔.๐๕ คิดเปนรอยละ ๘๑.๐๐)  
   ๒. วิทยากร/เจาหนาท่ีผูใหบริการ พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอโครงการในระดับ
มาก (  = ๔.๒๑ คิดเปนรอยละ ๘๔.๒๐)  
   ๓. การอํานวยความสะดวก พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอโครงการในระดับมาก        
(  = ๓.๙๒ คิดเปนรอยละ ๗๘.๔๐)  
   ๔. คุณภาพการใหบริการ พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอโครงการในระดับมาก           
(  = ๔.๔๑ คิดเปนรอยละ ๘๘.๒๐)  
   ๕. ภาพรวมของโครงการท้ังหมด พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอโครงการในระดับ
มาก (  = ๔.๑๔ คิดเปนรอยละ ๘๒.๘๐) 
  ขอเสนอแนะ 
  ๑. อยากใหจัดอบรมแบบนี้อีก 
  ๒. ขอเพ่ิมระยะเวลาในการอบรมใหมากข้ึน  
  ๓. อุปกรณส่ือสารการสอนยังไมพรอมและยังไมสะดวก 
  ๔. สถานท่ีไมสะดวก 
  ๕. ดีมาก 
  ๑๖. ปญหาและอุปสรรคในการอบรม 
   ๑๖.๑ คอมพิวเตอรมีจํานวนไมเพียงพอ และมีสภาพเกา ชํารุด 
   ๑๖.๒ เครือขายอินเทอรเน็ตติดขัดบอย 
  ๑๗. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูท่ีรับผิดชอบโครงการ 
  โครงการพัฒนาการเรียนการสอน : การใชโปรแกรม Open Biblio เปนโครงการท่ีทําให
อาจารยและนักศึกษาไดรับความรูเกี่ยวกับการใชโปรแกรม Open Biblio และเกิดทักษะในการสราง
ฐานขอมูลเพื่อใชในงานหองสมุด หรือสถาบันบริการสารสนเทศ รวมทั้งเปนการบูรณาการความรู
จากการเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ ไดแก โปรแกรมประยุกตกับงานสารสนเทศ การจัด              
การความรู เปนตน จึงเปนโครงการท่ีควรจัดอยางตอเนื่องตอไป  
        ลงช่ือ................................................................ 
         (อาจารยนิพา  ผลสงเคราะห) 
         ผูทํารายงานผลการดําเนินงาน 



 ๑๐

ภาคผนวก 
  ก. ภาพการอบรม 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี ๑ วิทยากรโดย อาจารยประสิทธิชัย  เลิศรัตนเคหกาล จากหอสมุดแหงชาติ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
ภาพท่ี ๒ วิทยากรแนะนําการใชโปรแกรม 
 



 ๑๑

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี ๓ นักศึกษาต้ังใจฟงการแนะนําเทคนิคตาง ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
ภาพท่ี ๔ ทุกคนต้ังใจฝกปฏิบัติ 
 
 
 



 ๑๒

  ข. โครงการ และชวงเวลาปฏิบัติโครงการ  
โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 

 

หลักการและเหตุผล  
 การเรียนการสอนในวิชาชีพสารสนเทศศาสตร  นักศึกษาในโปรแกรมวิชาฯ ตองไดรับ       
การอบรมเสริมความรูใหม ๆ ในวิชาชีพอยูเสมอ เพื่อใหมีความรูเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียน        
การสอน โดยเฉพาะอยางยิ่งโปรแกรม Open Biblio ท่ีใชทํางานในหองสมุดขนาดกลางและ              
ขนาดเล็ก เพื่อใหการใชประโยชนจากโปรแกรมดังกลาวเต็มประสิทธิภาพ จึงตองมีการอบรม
วิธีการการใชงานโปรแกรมเพื่อใหเกิดทักษะ และความเขาใจในการใชงานของโปรแกรมดังกลาว 
ซ่ึงเม่ือนักศึกษาสําเร็จการศึกษาแลว และไปปฏิบัติงานในหนวยงานทางดานสารสนเทศท่ีตองมี     
การใชโปรแกรมในการจัดการสารสนเทศใหเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ  
  

ความสอดคลองกับแผนกลยุทธและทิศทางการพฒันามหาวิทยาลัยในดานตาง ๆ ดงันี้ 
     ๑. สอดคลองกับจุดเนนในการทํางบประมาณปงบประมาณ ๒๕๕๔ ของมหาวิทยาลัย 
  พันธกิจท่ี ๑ ผลิตบัณทิตท่ีมีคุณภาพคูคุณธรรมและขยายโอกาสทางการศึกษา 
  กลยุทธใหญท่ี ๑ พัฒนาและปฎิรูปการเรียนรู 
  กลยุทธยอยท่ี ๑.๔.๓ บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม เขากับรายวิชา เพื่อใหบัณฑิตเปน
มนุษยท่ีสมบูรณ  
  กลยุทธยอยท่ี ๑.๔.๔ จัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และใช
กิจกรรมเปนส่ือ 
  ๒. สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ  ประจําป ๒๕๕๔ ของมหาวิทยาลัยตัวช้ีวัดท่ี  
   ๔.๑ มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 
   ๔.๓ มาตรฐานดานบริการทางวิชาการ 
   ๒๓. ประสิทธิภาพของการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  ๓. สอดคลองแผนพัฒนานักศึกษาตอหลักสูตรของ โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรฯ 
   ขอ ๑.๑ นักศึกษามีความรูความสามารถทางสารสนเทศศาสตร 
   ขอ ๑.๒ นักศึกษามีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและประยุกตใชงานได 
   ขอ ๑.๓ นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรม 
 

วัตถุประสงค 
 ๑. เพื่อใหนักศึกษาและอาจารยไดรับความรูการใชเกี่ยวกับโปรแกรม Open Biblio 



 ๑๓

 ๒. เพื่อใหนักศึกษามีทักษะในการใช Open Biblio และสามารถใหบริการได  
 ๓. เพื่อใหสามารถนําไปประยุกตใชในวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 
 

กลุมเปาหมาย 
 นัก ศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร  โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและ                
สารนิเทศศาสตร 
 

เปาหมาย 
 นักศึกษาสาขาสารสนเทศศาสตร โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 
ไดรับความรู เกี่ยวกับการใชโปรแกรม Open Biblio 
 

สถานท่ีดําเนินการ 
 หองฝกอบรมคอมพิวเตอร ของศูนยคอมพิวเตอร ช้ัน ๒ อาคารสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (เกา) 
 

ระยะเวลาดําเนินการ   
 วันท่ี ๒๑-๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ 
 

ผูรับผิดชอบ 
 คณาจารยโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 
 

วิธีการดําเนินการ 
 ๑. ประชุมวางแผนจัดกิจกรรม 
 ๒. ติดตอวิทยากร 
 ๓. เตรียมเอกสารอบรม 
 ๔. จัดอบรมปฏิบัติการ 
 

การดําเนินงาน 
กิจกรรมท่ีปฏิบัต ิ ระยะเวลา เปาหมายเชงิปริมาณ เปาหมายเชงิคณุภาพ 

อบรมเชิงปฏิบัติเร่ือง การใช
โปรแกรม Open Biblio  

เวลา 
๐๘.๓๐- 
๑๖.๓๐ น. 

๔๖ คน อาจารยและนกัศึกษาไดรับความรู
เกี่ยวกับการใชโปรแกรม  
Open Biblio 

 



 ๑๔

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 อาจารยและนกัศึกษาไดรับความรูเกี่ยวกบัการใชโปรแกรม Open Biblio และเกดิทักษะใน
การสรางฐานขอมูลเพื่อใชในงานหองสมุด หรือสถาบันบริการสารสนเทศ 
 

งบประมาณ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รหัส ๓๐๒๔๐๒๐๙๐๑๒๑   
หมวดรายจาย ชื่อกิจกรรม/รายการ งบประมาณ (บาท) 
คาวัสด ุ - คารูปถาย 

- คาเอกสารประกอบการอบรม ชุดละ ๕๐ บาท ๔๖ ชุด 
เปนเงิน 

๑๐๐ บาท 
๒,๓๐๐ บาท 

คาตอบแทน -  คาตอบแทนวิทยากร จํานวน ๑๔ ช่ัวโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท 
เปนเงิน 

๘,๔๐๐  บาท 

คาใชสอย - คาอาหารวางและอาหารกลางวันสําหรับวทิยากรและ
ผูดําเนินการ ๒ วัน จํานวน ๙ คน เปนเงิน 

 
๑,๘๙๐ บาท 

 รวม  ๑๒,๖๙๐ บาท 
หมายเหตุ คาใชจายสามารถัวเฉล่ียได 
 

      ลงช่ือ.................................................................................... 
                     (รองศาสตราจารยชัยเลิศ ปริสุทธกุล) 
                          ผูขออนุมัติโครงการ 
 
      ลงช่ือ.................................................................................... 
                     (ผูชวยศาสตราจารย ดร. อุษา  นอยทิม) 
                  คณบดคีณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
                         ผูเห็นชอบโครงการ 
 
       อนุมัติ ดําเนนิการตามระเบียบราชการ 
 
      ลงช่ือ.................................................................................... 
            (ผูชวยศาสตราจารยสมเดช  นิลพันธุ) 
                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
                          ผูอนุมัติโครงการ 



 ๑๕

กําหนดการ 
โครงการพัฒนาการเรียนการสอน : การใชโปรแกรม Open Biblio  

วันท่ี ๒๑-๒๒ กุมภาพนัธ ๒๕๕๔ 
หอง ๓๒๔ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

และหองเรียนโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น.  ลงทะเบียน 
๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.  การติดต้ังโปรแกรม Open Biblio     
    โดย อาจารยประสิทธิชัย  เลิศรัตนเคหกาล 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.  การออกแบบและใชโปรแกรม Open Biblio 
    โดย อาจารยประสิทธิชัย  เลิศรัตนเคหกาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖

  ค. แบบประเมิน 


