
 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์  

เร่ือง การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยเบื้องต้น   
 

ก. ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
 1. ชื่อโครงการ  
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยเบื้องต้น 
 2. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   
   โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
  3. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
   โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์
  4. ระยะเวลาในการจัดโครงการ   
   24 สิงหาคม 2556 
  5. สถานท่ีจัดโครงการ    
   ห้องอบรมลีลาวดี สํานักวิทยบริการฯ 
 
ข. ทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ 
  6. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
   6.1 นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 (53/84) จํานวน 29 คน 
   6.2 อาจารย์ จํานวน 8 คน  
   6.3 บรรณารักษ์ จํานวน 11 คน 
   6.4 โครงการน้ีเป็นความร่วมมือจากวิทยากร ได้แก่ อาจารย์จิตชิน จิตติสุขพงษ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
  7. ทรัพยากรอื่นท่ีได้รับบริจาค 
   ไม่มี  
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ค. รายงานผลการใช้เงิน 
  8. แหล่งเงินอุดหนุน 

 งบประมาณที่
ได้รับ 

จ่ายจริง 

8 .1  เงิน งบป ระมาณ  คณ ะม นุษ ยศาสตร์ฯ  รหั ส 
204004400121 

 
9,070 

 
7,404 

8.2 อ่ืน ๆ - - 
รวมรายได ้ 9,070 7,404 

 
  9. รายจ่ายในการดําเนินโครงการ 

กิจกรรม ชื่อกิจกรรม/รายการ 
หมวด
รายจ่าย 

งบประมาณ 
(บาท) 

กิจกรรมท่ี 
1 อบรมเชิง
ปฏิบัติการฯ 

ค่าตอบแทน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน จํานวน 7 ช่ัวโมง ๆ ละ 
600 บาท จํานวน 1 วัน 

ค่าตอบแทน 
4,200

ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างสําหรับวิทยากรและ
ผู้ดําเนินงาน จํานวน 18 คน 1 วัน เป็นเงิน 

ค่าใช้สอย 
2,340

ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุเอกสารประกอบการอบรม 48 ชุด ๆ  ละ 18 บาท  

ค่าวัสดุ 
864

 รวม  7,404
 
 10. ความร่วมมือของหน่วยงานราชการและเอกชนท่ีร้องขอร่วมโครงการ 
   โครงการน้ีเป็นความร่วมมือจากวิทยากร ได้แก่ อาจารย์จิตชิน จิตติสุขพงษ์ มหาวิทยาลัย          
ราชภัฏสวนดุสิต 
 
ง. ประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ 
  11. ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
   1. สอดคล้องกับจุดเน้นในการทํางบประมาณปีงบประมาณ 2556 ของมหาวิทยาลัย 
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   ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คู่คุณธรรม มีอัตลักษณ์ ขยายโอกาสทาง
การศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   กลยุทธ์ 1.4 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ปัจจัยสนับสนุน 
   ตัวชี้วัดท่ี 11 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
   ตัวชี้วัดท่ี 20 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต 
   2. สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี 2556 ของมหาวิทยาลัยตัวช้ีวัดที่  
    4.1 มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 
    4.3 มาตรฐานด้านบริการทางวิชาการ 
    23. ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
   3. สอดคล้องแผนพัฒนานักศกึษาต่อหลักสูตรของ โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ 
    ข้อ 1.1 นักศึกษามีความรู้ความสามารถทางสารสนเทศศาสตร์ 
    ข้อ 1.2 นักศึกษามีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและประยุกต์ใช้งานได้ 
    ข้อ 1.3 นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรม  
  12. การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ 
  การจัดโครงการในคร้ังน้ีบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ คือ  
  1. ผู้อบรมเข้าใจแนวคิด หลักการและขั้นตอนการวิเคราะห์ทางสถิติ 
  2. ผู้อบรมสามารถใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล และ
สามารถแปลความหมายของผลลัพธ์ท่ีได้จากโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
  13. การบรรลุเป้าหมายของโครงการ 
   นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หมู่เรียน  53/84 อาจารย์โปรแกรมวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และบรรณารักษ์ สํานักวิทยบริการฯ ได้รับการอบรม 
  14. ประโยชน์ท่ีได้รับ 
   นักศึกษา อาจารย์โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และ
บรรณารักษ์ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการสิจัย 
  15. ความคิดเห็นโดยส่วนรวมของผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ 
   - ผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 29 คน 
   - การแปลข้อมูล ได้แก่  
  ระดับ 4.51-5.00 หมายถึง มากที่สุด 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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ตารางท่ี 1 ความคิดเห็นโดยส่วนรวมของผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ 

ความคิดเห็น 
ความพึงพอใจต่อโครงการ 

 S.D. ร้อยละ แปล 
ด้านวิทยากร  4.40 0.45 88.00 มาก 
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 4.53 0.50 90.60 มากท่ีสุด 
2. การตอบคําถามของวิทยากร 4.26 0.59 85.20 มาก 
3. การใช้ภาษาที่เหมาะสมและเข้าใจง่าย 4.53 0.65 90.60 มาก 
4. เอกสาร/สื่อประกอบการบรรยาย 4.26 0.69 85.20 มาก 
ด้านสถานที่/ระยะเวลา 4.14 0.50 82.80 มาก 
1. สถานท่ีจัดโครงการ 4.22 0.69 84.40 มาก 
2. อุปกรณ์และโสตทัศนูปกรณ์ 4.09 0.60 81.80 มาก 
3. ระยะเวลาในการดําเนินการ 4.11 0.71 82.20 มาก 
ด้านการให้บริการของผู้จัดโครงการ 4.13 0.50 82.60 มาก 
1. การให้บริการ 4.16 0.60 83.20 มาก 
2. การประสานงาน/การประชาสัมพันธ์ 4.02 0.71 80.40 มาก 
3. การอํานวยความสะดวก 4.14 0.65 82.80 มาก 
4. การให้คําแนะนําหรือตอบข้อซักถาม 4.21 0.61 84.20 มาก 
ด้านความรู้ความเข้าใจ 3.91 0.52 78.20 มาก 
1. ความรู้ความเข้าใจก่อนเข้าร่วมโครงการ 2.75 0.77 55.00 ปานกลาง 
2. ความรู้ความเข้าใจหลงัเข้าร่วมโครงการ 4.36 0.62 87.20 มาก 
3. สามารถบอกประโยชน์/ข้อดีได้ 4.33 0.63 86.60 มาก 
4. สามารถอธิบายรายละเอียดได้ 4.21 0.61 84.20 มาก 
ด้านการนําความรู้ไปใช้ 4.29 0.51 85.80 มาก 
1. สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 4.41 0.57 88.20 มาก 
2. สามารถเผยแพร่/ถ่ายทอดความรู้ได้ 4.20 0.66 84.00 มาก 
3. สามารถให้คําแนะนําแก่ผู้อ่ืนได้ 4.20 0.60 84.00 มาก 
4. มีความม่ันใจในการนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ 4.36 0.58 87.20 มาก 

รวม 4.17 0.30 83.40 มาก 
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 ตารางที่ 1 ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยเบ้ืองต้น พบว่า 
 1. ด้านวิทยากร (บรรณารักษ์/เจ้าหน้าท่ีห้องสมุด) พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
ต่อโครงการในระดับมาก (  = 4.40 คิดเป็นร้อยละ 88.00) 
 2. ด้านสถานที่/ระยะเวลา พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับ
มาก (  = 4.14 คิดเป็นร้อยละ 82.80)  
 3. ด้านการให้บริการของผู้ จัดโครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อ
โครงการในระดับมากท่ีสุด (  = 4.59 คิดเป็นร้อยละ 91.80)  
 4. ด้านความรู้ความเข้าใจ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับ
มาก (  = 3.91 คิดเป็นร้อยละ 78.20) 

5. ด้านการนําความรู้ไปใช้ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับ
มาก (  = 4.29 คิดเป็นร้อยละ 85.80) 
  6. ภาพรวม พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมาก (  = 4.17 
คิดเป็นร้อยละ 83.40) 

ข้อเสนอแนะ 
- เป็นโครงการดี ๆ ก่อนนักศึกษาจะจบการศึกษา 
- ขอบขอบคุณวิทยากรท่ีมาให้ความรู้ 

  16. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดโครงการ 
 ไม่มี 
  17. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ท่ีรับผิดชอบโครงการ 
  โครงการน้ีเพ่ือให้นักศึกษา อาจารย์ และบรรณารักษ์ ได้รับความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับในการ
ใช้โปรแกรมประยุกต์ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เพ่ือนําไปดําเนินงานในสถาบัน
บริการสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนําความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้ในการเรียนสอนรายวิชาการ                      
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
         
         อาจารย์นิพา  ผลสงเคราะห์ 
         ผู้ทํารายงานผลการดําเนินงาน 
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ภาคผนวก 
  ก. ภาพการจัดกิจกรรม 
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


