
ชื่อโครงการ :  โครงการอบรมฐานข้อมูลออนไลน์ 
           วันทีด่ าเนนิโครงการ :  23 เมษายน 2562 

       สถานที่ด าเนินโครงการ : ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการอบรมฐานข้อมูลออนไลน์ 
วันที่ 23 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมต้นโมก  

 ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
 

1. ชื่อโครงการ : อบรมฐานข้อมูลออนไลน ์
 
2. หลักการและเหตุผล 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นแหล่งรวบรวมองค์
ความรู้เพื่อการศึกษาค้นคว้าในการเรียนรู้ การใช้สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าภายในส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะการบริการวิชาการแนะน าการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ 
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทยและฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ  (E-Thesis) ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-
Journals) ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) และฐานข้อมูลอ้างอิง  (E-Database) ตลอดจนแหล่ง
สารสนเทศอื่นๆ ซึ่งเป็นการใช้สารสนเทศที่มีความส าคัญต่อการเรียนรู้ในปัจจุบันเป็นอย่างมากเพราะเทคโนโลยี ที่มี
ความก้าวหน้าเป็นเครื่องมือการศึกษาที่สะดวก รวดเร็วและพร้อมใช้ได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา 
    
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1.   เพื่อให้ความรู้ ในการใช้ฐานข้อมูลให้กับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 2.   เพื่อฝึกปฎิบัติการสืบค้นฐานข้อมูลให้กับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 
4.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ             

1.  นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรได้รับความรู้ในการใช้ฐานข้อมูล 
2.  นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรสามารถใช้ฐานข้อมูลได้ 

 
5.  กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ านวน 50  คน  
 



6.  วันเวลา 
 วันที่ 23 เมษายน 2562 
  
7.  สถานท่ี 
 ณ  ณ ห้องประชุมต้นโมก  
 

8.  การด าเนินงาน 
 
 

กิจกรรม/ข้ันตอน 
 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. เขียนโครงการ เพื่อน าเสนอ
ขออนุมัติโครงการ 

            

2. ก าหนดวันที่จัดโครงการ 
และรปูแบบของกจิกรรม 

            

3. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการเพื่อก าหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบ 

            

4. ประชุมทมีงานเพื่อจัดเตรียม
งานและข้ันตอนการด าเนินงาน 

            

5. ประชาสัมพันธ์โครงการ             
6. จัดเตรียม/รวบรวม/จัดหา
สถานที่และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้
ในการจัดกจิกรรม 

            

7. ประสานงานกบัหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

            

8. ด าเนินการจัดกิจกรรม             
9. สรุปรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

            

 
9.  งบประมาณ 
 ค่าอาหารกลางวัน  (50 คน /คนละ 100 บาท)   5,000  บาท 
 ค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่ม (50 คน /คนละ 50 บาท)  2,500  บาท 
 ค่าวัสดุส าหรับจัดงาน               2,500  บาท 
   รวม              10,000  บาท 



 
10.  การประเมินผล 
 การประเมินผลจากแบบสอบถาม เพื่อการประเมินการของส านักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
11. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
       
                     ผู้เขียนโครงการ 
                               (นางนภารัตน์  จ าเนียร) 
                                     บรรณารักษ์ 
                         วันที่................…………..…………… 

 
 

                             ลงช่ือ  ทัศนี           ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (อาจารย์ทัศนี สทุธิวงศ์) 

                      รองผู้อ านวยการส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                          วันที่................…………..…………… 

 
 

             ลงช่ือ              ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปุริสงัคหะ) 

                                                           ผู้อ านวยการส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
                             วันที่................…………..…………… 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
                                                         ก าหนดการ 

อบรมฐานข้อมูลออนไลน์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (สืบค้นฐานข้อมูล) 
วันท่ี 23 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมต้นโมก 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 เวลา     กิจกรรม 
 
08.30 – 08.50  น.   ลงทะเบียนและเปิดการอบรม 
08.50 – 10.30  น.   อบรมการใช้งานฐานข้อมูล ProQuest Dissertation 
     วิทยากรโดย บรรณารกัษ์อรรถสิทธ์ กจิที่พึ่ง  
     ผู้ช่วยวิทยากรบรรณารักษ์นภารัตน์ จ าเนียร 
10.30 – 10.45  น.   พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.00  น.   อบรมการใช้งานฐานข้อมูล Theses Thalis และ Springer Link 
12.00 – 13.00  น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30  น.   อบรมการใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ภาษาไทยและ  

                          ภาษาอังกฤษ 
14.30 – 14.45  น.   พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45 – 16.00  น.   อบรมการใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออเิลก็ทรอนิกส์  
     ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ(ต่อ) 
16.00 – 16.30  น.   ตอบข้อซักถาม 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
ภาพประกอบ  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

ผลประเมินความพึงพอใจ โครงการอบรม  
โครงการอบรมฐานข้อมูลออนไลน์ 

วันท่ี 23 เมษายน พ.ศ.2562 
ณ ห้องประชุมต้นโมก ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดท าแบบส ารวจ
ความพึงพอใจของนักศึกษา อาจารย์ ที่เข้าร่วมโครงการอบรมฐานข้อมูลออนไลน์       วันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2562 
ณ ห้องประชุมต้นโมก ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยท าการแจกแบบสอบถาม จ านวน 59 ชุด และ
น ามาวิเคราะห์สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลเบ้ืองต้นเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตาราง 1 แสดงจ านวนร้อยละสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
   1. ชาย 
   2. หญิง 

20 
39 

33.9 
66.1 

วุฒิการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
   1. ต่ ากว่าปริญญาตร ี
   2. ปริญญาตร ี
   3. ปริญญาเอก 

12 
46 
1 

20.3 
78.0 
1.7 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
   1. อาจารย์ 
   2. นักศึกษา 
   3. อื่นๆ 

1 
56 
2 

1.7 
94.9 
3.4 

รวม 59 100.0 
 

 ตาราง 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 66.1  มีวุฒิการศึกษาอยู่ระดับ
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 78.0 และซึ่งมีสถานเป็นนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 94.9  

 
 
 
 
 
 



ตอนท่ี 2 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมฐานข้อมูลออนไลน์ ประจ าปี        
พ.ศ.2562 ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
ตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ยส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับคะแนนความพึงพอใจ 
  

ข้อค าถาม  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. ท่านมีความรู้ความเข้าใจในการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ที่มีบริการใน
เว็บไซต์ของส านักวิทยบริการฯ ก่อน เข้าฝึกอบรมในระดับใด 

3.71 .832 มาก 

2. การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากรสามารถถ่ายทอดเทคนิคการ
สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ 

3.78 .789 มาก 

3. รูปแบบและเนื้อหาของการฝึกอบรมมีความเหมาะสม 3.81 .819 มาก 
4.ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝึกอบรม 3.81 .776 มาก 
5. ความเหมาะสมของวัสดุ/อุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม 3.95 .753 มาก 
6. ความเหมาะสมของสถานที่ในการฝึกอบรม 4.14 .706 มาก 
7. ท่านคิดว่าได้รับความรู้เรื่องการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์เพิ่มข้ึนและ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ภายหลัง ที่เข้าร่วมฝึกอบรม 

4.07 .740 มาก 

รวมค่าเฉลี่ย 3.90 .546 มาก 
  

 จากตาราง 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการอบรมฐานข้อมูลออนไลน์ ให้

นักศึกษา อาจารย์ ประจ าปี พ.ศ.2562 ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับมาก (  = 3.90) เมื่อคิดเป็นร้อยละ (78.00) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถามพบว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อค าถาม ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถาม มีความรู้ความเข้าใจในการ

สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ที่มีบริการในเว็บไซต์ของ       ส านักวิทยบริการฯ ก่อน เข้าฝึกอบรม มีระดับความพึงพอใจ 

3.71 ซึ่งเมื่อผู้ตอบแบบสอบถามเข้ารับการอบรมแล้ว  ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับความรู้เรื่องการสืบค้นฐานข้อมูล

ออนไลน์เพิ่มข้ึนและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ภายหลัง ที่เข้าร่วมฝึกอบรม มีระดับความพึงพอใจเพิ่มข้ึน 4.07 
 

ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
1. ระบบที่น าเสนอต่างๆดีในระดับหนึ่ง แต่โดยรวมดูซับซ้อน วิทยากรบรรยายได้น่าเบื่อทั้งชายและหญิง 

(รอบหน้าจะดีมากกว่าน้ีถ้าวิทยากรพูดให้น่าสนใจ) 
2. กิจกรรมช่วงมหาวิทยาลัยสีเขียว อาจารย์ที่เป็นพิธีบรรยายสนุกมาก พอเรื่องห้องสมุดน่าเบื่อ ชวนง่วง

มาก ท าให้ไม่อยากร่วมกิจกรรม 
3. ควรมีการอบรมแบบนี้ทุกปีค่ะ   

 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLz1gN6em8cCFVEFjgod8VgKrg&url=http://www.watpon.com/Elearning/stat8.htm&ei=VOHGVbz7ENGKuATxsanwCg&bvm=bv.99804247,d.c2E&psig=AFQjCNHcHXujHRXa2SSGE225wrFjDUtOFw&ust=1439183564077786

