
รายงานผลการดําเนินงาน 
โครงการอบรมเสริมความรู้ในวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ 

 
ก. ข้อมูลท่ัวไปของโครงการ 
 1. ชื่อโครงการ โครงการอบรมเสริมความรู้ในวิชาชีพ 
   สารสนเทศศาสตร์ 
  2. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
  3. ผู้รับผิดชอบโครงการ  คณาจารย์โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรแ์ละ
     สารสนเทศศาสตร์  
  4. ระยะเวลาในการจัดโครงการ  วันที่ 18-19 สงิหาคม 2555 
  5. สถานที่จัดโครงการ  ห้องอบรม ช้ัน 5 สํานักวิทยบริการฯ 
 
ข. ทรัพยากรท่ีใช้ในโครงการ 
  6. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
   6.1 นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ช้ันปีที่ 4 (52/45) จํานวน 25 คน                         
   6.2 คณาจารย์โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จํานวน 8 คน 
   6.3 การมีส่วนร่วมของหน่วยราชการและเอกชนในท้องถิ่น 
    วิทยากรจากมหาวิทยาลัยศิลปากร 
  7. ทรัพยากรอ่ืนที่ได้รับบริจาค 
   ไม่มี  
 
ค. รายงานผลการใช้เงิน 
  8. แหล่งเงินอุดหนุน 

 งบประมาณทีไ่ด้รับ จ่ายจริง 
8.1 เ งินงบประมาณ  คณะมนุษยศาสตร์และ
สั งคมศาสตร์   รหัส  204004720121+ร หัส 
204004720221 

 
4,495+12,000 

 
4,495+12,000

8.2 อ่ืน ๆ  - - 
รวมรายได ้ 16,495 16,495 
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  9. รายจ่ายในการดําเนินโครงการ 
หมวด
รายจ่าย 

ชื่อกิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
 
ค่าวัสดุ 

รหัส 204004720121 
- ค่ารูปถ่าย  
- ค่าถ่ายเอกสารรายงานผล จํานวน 3 เล่ม 
- ค่าเอกสารประกอบการอบรม จํานวน 33 เล่ม ๆ 75 
บาท 

100 บาท 
100 บาท

2,475 บาท
ค่าใช้สอย - ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวันสําหรับวิทยากรและ

ผู้ดําเนินการ จํานวน 7 คน 2 วัน ๆ ละ 130 บาท  
เป็นเงิน 1,820 บาท

 
ค่าตอบแทน 

รหัส 204004720221 
-  ค่าตอบแทนวิทยากร 2 ท่าน จํานวน 6 ช่ัวโมง 
ช่ัวโมงละ 500 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท

รวม  16,495 บาท
 
 10. ความร่วมมือของหน่วยงานราชการและเอกชนท่ีร้องขอร่วมโครงการ 
 ไม่มี 
 
ง. ประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ 
  11. ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ 
ดังน้ี 
       1. สอดคล้องกับจุดเน้นในการทํางบประมาณปีงบประมาณ 2555 ของมหาวิทยาลัย 
   พันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมและขยายโอกาสทางการศึกษา 
   กลยุทธ์ใหญ่ที่ 1 พัฒนาและปฏิรูปการเรียนรู้ 
   กลยุทธ์ย่อยที่ 1.4.3 บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม เข้ากับรายวิชา เพ่ือให้บัณฑิตเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ 
   กลยุทธ์ย่อยที่ 1.4.4 จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และใช้
กิจกรรมเป็นสื่อ 
   2. สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี 2555 ของมหาวิทยาลัยตัวช้ีวัดที่ 
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   4.1 มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 
   4.3 มาตรฐานด้านการบริการทางวิชาการ 
   23. ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
   3. สอดคล้องแผนพัฒนานักศึกษาต่อหลักสูตรของโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ 
   ข้อ 1.1 นักศึกษามีความรู้ความสามารถทางสารสนเทศศาสตร์ 
   ข้อ 1.2 นักศึกษามีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและประยุกต์ใช้งานได้ 
   ข้อ 1.3 นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรม 
  12. การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ 
  การจัดโครงการในคร้ังน้ีบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ คือ  
  1. นักศกึษาได้รับความรู้และมีทักษะด้านการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น 
  2. ระดมความคิด ความรู้ และนําไปวิเคราะห์ ออกแบบ เสนอและวางแผนด้านพัฒนา
สารสนเทศในสถาบันบริการสารสนเทศ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดเก็บสารสนเทศท้องถิ่น 
  3. นักศึกษานําความรู้ที่ได้ไปพัฒนาในระหว่างที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และนําไป
ประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 13. การบรรลุเป้าหมายของโครงการ 
 นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ช้ันปีที่ 4 (52/45) จํานวน 25 คน                     
และคณาจารย์ รวม 8 คน รวม 33 คน ได้เข้าร่วมโครงการ 
  14. ประโยชน์ที่ได้รับ 
  นักศึกษาได้รับความรู้ใหม่ ๆ เก่ียวกับการจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่นเพ่ือนําไป
ดําเนินงานในสถาบันบริการสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
 15. ความคิดเห็นโดยส่วนรวมของผู้เข้าร่วมโครงการในคร้ังนี้ 
   - ผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 25 คน 
   - การแปลข้อมูล ได้แก่  
  ระดับ 4.51-5.00 หมายถึง มากท่ีสุด   
  ระดับ 3.51-4.50 หมายถึง มาก 
  ระดับ 2.51-3.50 หมายถึง ปานกลาง   
  ระดับ 1.51-2.50 หมายถึง น้อย 
  ระดับ 1.00-1.50 หมายถึง น้อยที่สุด 
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ตารางที่ 1 ความคิดเห็นโดยส่วนรวมของผู้เข้าร่วมโครงการในคร้ังน้ี 

ความคิดเหน็ 
ความพึงพอใจต่อโครงการ 

 S.D. ร้อยละ แปล 
ด้านวิทยากร  4.55 0.34 91.00 มากที่สุด 
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 4.66 0.48 93.20 มากที่สุด 
2. การตอบคําถามของวิทยากร 4.41 0.50 88.20 มาก 
3. การใช้ภาษาที่เหมาะสมและเข้าใจง่าย 4.66 0.48 93.20 มากที่สุด 
4. เอกสาร/สื่อประกอบการบรรยาย 4.48 0.51 89.60 มาก 
ด้านสถานที/่ระยะเวลา 4.64 0.38 92.80 มากที่สุด 
1. สถานที่จัดโครงการ 4.72 0.49 94.40 มากที่สุด 
2. อุปกรณ์และโสตทัศนูปกรณ์ 4.55 0.57 91.00 มากที่สุด 
3. ระยะเวลาในการดําเนินการ 4.55 0.51 91.00 มากที่สุด 
ด้านการให้บรกิารของผู้จัดโครงการ 4.59 0.37 91.80 มากที่สุด 
1. การให้บริการ 4.55 0.51 91.00 มากที่สุด 
2. การประสานงาน/การประชาสัมพันธ์ 4.62 0.49 92.40 มากที่สุด 
3. การอํานวยความสะดวก 4.59 0.50 91.80 มากที่สุด 
4. การให้คําแนะนําหรือตอบข้อซักถาม 4.59 0.50 91.80 มากที่สุด 
ด้านความรู้ความเข้าใจ 4.31 0.42 86.20 มาก 
1. ความรู้ความเข้าใจก่อนเข้าร่วมโครงการ 3.10 0.82 62.00 ปานกลาง 
2. ความรู้ความเข้าใจหลังเข้าร่วมโครงการ 4.69 0.47 93.80 มากที่สุด 
3. สามารถบอกประโยชน์/ข้อดีได้ 4.76 0.44 95.20 มากที่สุด 
4. สามารถอธิบายรายละเอียดได้ 4.69 0.47 93.80 มากที่สุด 
ด้านการนําความรู้ไปใช ้ 4.54 0.44 90.80 มากที่สุด 
1. สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 4.48 0.51 89.60 มาก 
2. สามารถเผยแพร่/ถ่ายทอดความรู้ได้ 4.55 0.51 91.00 มากที่สุด 
3. สามารถให้คําแนะนําแก่ผู้อ่ืนได้ 4.55 0.57 91.00 มากที่สุด 
4. มีความมั่นใจในการนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ 4.59 0.57 91.80 มากที่สุด 

รวม 4.53 0.30 90.60 มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 1 ความพึงพอใจในการเข้าร่วม “โครงการอบรมเสริมความรู้ในวิชาชีพ
สารสนเทศศาสตร์” พบว่า 
 1. ด้านวิทยากร (บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด) พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
ต่อโครงการในระดับมากที่สุด (  = 4.55 คิดเป็นร้อยละ 91.00) 
 2. ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการใน
ระดับมากที่สุด (  = 4.64 คิดเป็นร้อยละ 92.80)  
 3. ด้านการให้บริการของผู้จัดโครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อ
โครงการในระดับมากที่สุด (  = 4.59 คิดเป็นร้อยละ 91.80)  
 4. ด้านความรู้ความเข้าใจ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับ
มาก (  = 4.31 คิดเป็นร้อยละ 86.20) 

5. ด้านการนําความรู้ไปใช้ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับ
มากที่สุด (  = 4.54 คิดเป็นร้อยละ 90.80) 
  6. ภาพรวม พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมากที่สุด           
(  = 4.53 คิดเป็นร้อยละ 90.60) 
 ข้อเสนอแนะ 

ไม่ม ี
 
  16. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดโครงการ 
  ไม่มี 
  17. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ที่รับผิดชอบโครงการ 
  โครงการน้ีเพ่ือให้นักศึกษาและอาจารย์ได้รับความรู้ใหม่ ๆ เก่ียวกับการจัดการ
ฐานข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่นเพ่ือนําไปดําเนินงานในสถาบันบริการสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถนําความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการเรียนสอนรายวิชาสารสนเทศท้องถิ่น ดังน้ันจึงเป็นโครงการที่
ควรจัดอย่างต่อเน่ืองให้แก่นักศึกษา 

      
อาจารย์นิพา ผลสงเคราะห์ 

          ผู้รายงานผลการดําเนินงาน 
 
 


