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คํานํา 
 

    รายงานผลการดําเนินงานโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลักสูตร
ส่งเสริมการรู้สารสนเทศ โดยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้
เก่ียวกับวิธีการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลห้องสมุด พร้อมสาธิตวิธีการยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
และการตรวจสอบรายการต่าง ๆ ของห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  โดยจัดข้ึนระหว่าง
วันที่  11 – 12 และ 14 มิถุนายน 2556 ณ ห้องสมุดและห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access)  ทั้ง 4 
แห่ง ได้แก่ สาขาเทเวศร์  สาขาโชติเวช สาขาพระนครเหนือ และสาขาพณิชยการพระนคร มีผู้เข้าอบรม
จํานวนทั้งสิ้น 372 คน คิดเป็นร้อยละ 91.63  สิ้นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานรวมท้ังสิ้น 22,768 บาท 

  ผลการประเมินโครงการพบว่า มีผู้ตอบประเมินผลการอบรมจํานวนทั้งสิ้น 372 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 ของจํานวนผู้เข้าอบรมจริงทั้งหมด โดยผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในการอบรมคร้ังน้ีโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย 4.60 คิดเป็นร้อยละ 92.00 ผลการประเมินด้านวิทยากร ผู้เข้าอบรมมีความพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย 4.54 คิดเป็นร้อยละ 90.80 ด้านความรู้ความเข้าใจ หลังจากอบรมผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่อบรมเพ่ิมขึ้น  อยู่ในระดับมากที่สุด โดยเฉลี่ย 4.63 คิดเป็นร้อยละ 92.60  ด้าน
การนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ ผู้เข้าอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากอบรมไปใช้ในการสืบค้นสารสนเทศได้ 
อยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย  4.62 คิดเป็นร้อยละ 92.40  ด้านประสิทธิภาพ  พบว่า  ผู้เข้าอบรมมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.60 คิดเป็นร้อยละ 92.00 ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถนําความรู้
การใช้ปฏิบัติงานได้จริง 

  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศหวังเป็นอย่างย่ิงว่า รายงานฉบับน้ีจะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องต่อไป 
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การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลักสูตรส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดข้ึนระหว่างวันที่  11 – 12 
และ 14 มิถุนายน 2556 ณ ห้องสมุดและห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access) ของมหาวิทยาลัยทั้ง 
4 แห่ง ได้แก่ เทเวศร์ โชติเวช พระนครเหนือ และพณิชยการพระนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้
เก่ียวกับวิธีการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลห้องสมุด มทร.พระนคร พร้อมสาธิตวิธีการ ยืม – คืน 
ทรัพยากรสารสนเทศและการตรวจสอบรายการต่าง ๆ ของห้องสมุด มทร.พระนคร ซึ่งผู้เข้าอบรมสามารถนํา
วิธีการและเทคนิคไปปฏิบัติเองได้อย่างถูกต้อง 

 

การดําเนินงาน ได้รับงบประมาณ  23,268 บาท มีผู้เข้าอบรม 372 คน สิ้นค่าใช้จ่าย 22,768 บาท 
ประกอบด้วย 

ค่าตอบแทน  7,200     บาท 
ค่าใช้สอย             10,450 บาท 
ค่าวัสดุ  5,118 บาท 
รวม                  22,768 บาท 
 

จากการประเมินผลการประเมินโครงการพบว่า ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในการอบรมคร้ังนี้โดย
รวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.60 คิดเป็นร้อยละ 92.00 ผลการประเมินด้านวิทยากร ผู้เข้าอบรมมี
ความพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย 4.54 คิดเป็นร้อยละ 90.80 ด้านความรู้ความเข้าใจ หลังจากอบรม
ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่อบรมเพ่ิมขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด โดยเฉล่ีย 4.63 คิดเป็นร้อยละ 
92.60  ด้านการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ ผู้เข้าอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากอบรมไปใช้ในการสืบค้น
สารสนเทศได้ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย 4.62 คิดเป็นร้อยละ 92.40 ด้านประสิทธิภาพ พบว่า ผู้เข้า
อบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.60 คิดเป็นร้อยละ 92.00 

 

ปัญหาอุปสรรค 
1. เน่ืองจากอยู่ในช่วงเปิดเทอมใหม่ นักศึกษารุ่นพ่ีมักให้รุ่นน้องเลิกอบรมเร็วๆเพ่ือทํากิจกรรม

รับน้อง ทําใหผู้้เข้าอบรมซึ่งเป็นนักศึกษาใหม่ทั้งหมดไม่มสีมาธิในการอบรม 
 

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 ห้องสมุดห้องสมุดพณิชยการพระนคร 

1. วิทยากรสอนดีมากค่ะ เข้าใจง่ายดี ได้ความรู้เยอะแยะเลย 
2. วิทยากรสอนดี เข้าใจง่าย 

  ห้องสมุดพระนครเหนือ 
1. เน้ือเรื่องที่แนะนําดีมาก แต่วิทยากรพูดไว ฟังไม่ค่อยถนัด 

ห้องสมุดโชติเวช 
1. ได้ความรู้ดีมากครับ 
2. วิทยากรให้ความรู้ดีมากค่ะ แต่ว่าพูดเสียงเบามาก 
3. วิทยากรเสียงเบา สอนเยอะหลายเรื่อง 

บทสรุปผู้บรหิาร 
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โครงการงบประมาณประจําปี 2556 
ผลผลติผูส้ําเรจ็การศกึษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หน่วยงาน สาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลักสูตรส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 

ลักษณะของโครงการ 
       (    )  ๑.๑   การส่งเสริม  ความตระหนัก  ปลูกฝังจิตสํานึก 
       (    )  ๑.๒   การสืบสาน  การพัฒนา  การอนุรักษ์ 
       ( √  ) ๑.๓   การอบรมเชิงปฏิบัติการ  การประชุม  การสัมมนา 
       (    )  ๑.๔   การจัดนิทรรศการ 
       (    )  ๑.๕   การศึกษา  การศึกษาดูงาน 
       (    )  ๑.๖   อ่ืน ๆ     

ความสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ที่  
(  √ ) ๑.๑   บูรณาการหลักสูตรแบบองค์รวม 
(    )  ๑.๒   สร้างความเขม้แข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง 
(    )  ๑.๓   บริหารจัดการเชิงรุก 
( √ )  ๑.๔  พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มคีุณค่า (พัฒนานักศึกษา บัณฑิต และ 
               รว่มมือกับศิษย์เก่า 
(    )  ๑.๕   พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 
(    )  ๑.๖   ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
(    )  ๑.๗   สนับสนุนและสืบสานงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม 
(    )  ๑.๘   พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ เชิงบูรณาการ เพ่ือประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
(    )  ๑.๙   เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศ 

ความสอดคลอ้งกบัตัวชี้วัดด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(งบยทุธศาสตร)์ 
 
 √          ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในกจิกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (จํานวน 406 คน) 
√ มีการบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน คือ 
            -    การเรียนการสอนวิชา.......01-004-101  สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า....... 
                  ............................................................................................................................... 
            -    การวิจัย เร่ือง...........................................................................................................  
                  ................................................................................................................................ 
            -    การบริการวิชาการ เร่ือง.......................................................................................... 
                 ................................................................................................................................ 
            ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย.........(หลักฐานประกอบ อาทิ ความต้องการของภาครัฐ  
            เอกชน ชุมชน ภาคประชาชน เป็นต้น)...................................................................... 
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ผู้รบัผดิชอบโครงการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หัวหน้าโครงการ นางสายธาร   สุเมธอธิคม   หัวหน้ากลุ่มวิทยบริการ 
 

หลกัการและเหตผุล 
การรู้สารสนเทศ (Information literacy) หมายถึง ความรู้ความสามารถและทักษะของบุคคลใน

การเข้าถึงสารสนเทศ ประเมินสารสนเทศที่ค้นมาได้ และใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพทุกรูปแบบ ผู้รู้
สารสนเทศจะต้องมีทักษะในด้านต่างๆ เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ และ/หรือ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ทักษะการใช้ภาษา ทักษะการใช้ห้องสมุด ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างย่ิง ทักษะในการใช้
ห้องสมุดมีความจําเป็นสําหรับนักศึกษาทุกระดับ เพราะปัจจุบันรูปแบบของสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงจาก
ฉบับพิมพ์เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นจํานวนมาก ซึ่งต้องใช้วิธีการสืบค้นผ่านอินเตอร์เน็ตเท่าน้ัน ทําใหก้ารเข้าถึง
สารสนเทศของห้องสมุดมีความยุ่งยากซับซอ้นพอสมควร การเรียนรู้และสร้างทักษะในการแสวงหาสารสนเทศ
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ครบถ้วน และตรงตามความต้องการ จะเป็นส่วนช่วยให้นักศึกษาสามารถเข้าถึง
สารสนเทศของห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุน้ี สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตระหนักถึงความจําเป็นในการให้ความรู้ดังกล่าวน้ีแก่ผู้ใช้บริการ จึงได้จัด “โครงการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ” 
เพ่ือเป็นแนวทางที่จะสร้างการเรียนรู้และทกัษะให้แก่ผู้ใช้ห้องสมุดขึ้น 
 
วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับวิธีการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลห้องสมุด มทร.พระนคร 

๒. เพ่ือสาธิตวิธีการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศและการตรวจสอบรายการต่างๆของห้องสมุด  
มทร.พระนคร 

กลุ่มเป้าหมาย 
๑. นักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน  406  คน 

๒. วิทยากร 4 คน 

๓. กรรมการดําเนินงาน 8 คน 

สถานที่ดําเนินการ 
๑. ห้องสมุดเทเวศร์ และห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access) ช้ัน ๒ สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  
๒. ห้องสมุดโชติเวช และห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access) ช้ัน ๓ อาคารเอนกประสงค์ 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
๓. ห้องสมุดพระนครเหนือ และห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access) ช้ัน ๓ อาคาร

เอนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
๔. ห้องสมุดพณิชยการพระนคร และห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access) ช้ัน 2  

อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ  

ระยะเวลาดําเนินการ 
๑. วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2556 อบรมที่ห้องสมุดโชติเวชและห้องสมุดพระนครเหนือ 

๒. วันพุธที่ 12 มิถุนายน  2556 อบรมที่ห้องสมุดโชติเวชและห้องสมุดพณิชยการพระนคร 

๓. วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2556 อบรมที่ห้องสมุดโชติเวชและห้องสมุดเทเวศร์ 
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การดาํเนินโครงการ (ขั้นตอนหรือวิธกีารดาํเนนิงานโครงการ) 
 

กิจกรรม 

ปี พ. ศ ๒๕๕5 ปี พ.ศ.๒๕๕6 

ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ . จั ด ทํ า ร่ า ง แ ล ะ ร า ยล ะ เ อี ย ด
โครงการฯ 

            

๒ .นําเสนอผู้บริหารเพ่ือขอความ
เห็นชอบในหลักการเบื้องต้น 

            

๓ .ปรับรายละเอียดโครงการตาม
ความเห็นชอบของผู้บริหาร 

            

๔.ขออนุมัติโครงการ             
๕ .ประสานแผน  วิ ทย ากรและ
ทรัพยากรดําเนินงาน 

            

๖.ดําเนินโครงการอบรม             
๗.ติดตาม ประเมินผลโครงการและ
รายงานผลการดําเนินโครงการ 

            

๘ .รายงานผลการติดตามการนํา
ความรู้ไปใช้ประโยชน ์             

 
งบประมาณ   23,268 บาท (สองหม่ืนสามพันสองร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) 
          เบิกจ่ายจากงบดําเนินงาน งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 
   ๑. ค่าตอบแทน                           รวม     7,200   บาท 
 ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน (4 คน x 6 ช่ัวโมง x ๓๐๐ บาท)    7,200   บาท 
 

๒. ค่าใช้สอย                                                               รวม   10,950   บาท 
            วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2556 

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (164 คน x ๑ มื้อ x ๒๕ บาท)     4,100    บาท 
วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2556 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (116 คน x ๑ มื้อ x ๒๕ บาท)     2,900    บาท 
วันศกุรท์ี่ 14 มิถุนายน 2556 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (158 คน x ๑ มื้อ x ๒๕ บาท)     3,950    บาท 
 

๓. ค่าวัสดุ                                                                   รวม    5,118   บาท 
     
หมายเหตุ  * ขอถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้จ่ายทุกรายการและจํานวนคนโดยเบิกจ่ายตามวงเงินที่ได้อนุมัติ 

รวมงบประมาณทัง้สิน้   23,268  บาท 
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วิทยากร 
๑. นางสาวโสภา  ไทยลา  บรรณารักษ์ห้องสมุดเทเวศร์ 
๒. นางสาวรัตดา พุทธะศรีเมือง  บรรณารักษ์ห้องสมุดโชติเวช 

๓. นางสาวกมร  สุประภารพงษ์  บรรณารักษ์ห้องสมุดพระนครเหนือ 

๔. นางบัวระภา กลยนีย์   บรรณารักษ์ห้องสมุดพณิชยการพระนคร 

 
รายละเอียดหลักสตูร 

๑. แนะนําห้องสมุด โดยอธิบายให้ผู้ใช้ได้ทราบถึงทรัพยากรสารสนเทศและแหล่งจัดเก็บทรัพยากร
สารสนเทศของห้องสมุดทุกแห่ง 

๒. สาธิตและฝึกปฏิบัติวิธีการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศที่อยู่ในฐานข้อมูล OPAC  

๓. สาธิตและฝึกปฏิบัติการจองหนังสือ  
๔. สาธิตและฝึกปฏิบัติการตรวจสอบรายการต่างๆ ดังน้ี 

๔.๑ รายการยืมและกําหนดส่ง 

๔.๒ รายการจอง 

๔.๓ รายการค่าปรับ 

๔.๔ รายการขอยืมข้ามสาขา 

๔.๕ รายการแจ้งหาย 

๔.๖ รายการ Block 

๔.๗ ประวัติการยืมคืน 

๔.๘ การแก้ไขข้อมูลสมาชิก 
๕. สาธิตและฝึกปฏิบัติการยืม-คืนหนังสือด้วยเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ 

การประเมินผลโครงการ 

1. ผลสําเร็จของโครงการ  
     ๑.1 จํานวนกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 406 คน 

      1.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจโดยรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
     1.3 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
      ๒. ระบุวิธีการประเมินผล 
              ๒.๑ การสังเกตการณ์การมีส่วนร่วม 
              ๒.๒ ทําแบบประเมิน  เมื่อสิ้นสุดโครงการ  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. สามารถสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลห้องสมุด มทร.พระนครได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. สามารถยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศและตรวจสอบรายการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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การรายงานผล 
รายงานผลการดําเนินงานตามแบบรายงาน ที่กองนโยบายและแผน กําหนด และส่งรายงานฉบับ

สมบูรณ์เมื่อโครงการแล้วเสร็จ 
 
 
 
 

                              ลงช่ือ.............................................................. ผู้เสนอโครงการ 
                                      (นางสายธาร   สุเมธอธิคม) 
                                      วันที่ ........................................................ 

 
   ลงช่ือ ........................................................... หัวหน้าหน่วยงาน 

                                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร  จารุวาระกูล) 
                                          วันที่ ........................................................



 

ตารางการฝกึอบรมโครงการฝกึอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การเรียนรู ้
(หลักสตูรส่งเสริมการรูส้ารสนเทศ) 

ระหว่างวันที่ 11 - 14  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕6 
ณ ห้องสมุดโชตเิวช, ห้องสมุดพระนครเหนือ, ห้องสมุดพณชิยการพระนคร, และหอ้งสมุดเทเวศร์ 

วัน/เดือน/
ปี 

สถานที่ 8.๐๐-9.0๐  9.๐๐-๑๐.0๐  ๑0.๐๐-11.00  11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 

 วันอังคารที่ 
11 มิถุนายน 
2556 

ห้องสมุดโชติเวช,
ห้องสมุดพระนคร
เหนือ และห้องศูนย์
การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
(Self Access) 

สาธิตและฝึกปฏิบัติวิธีการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจากฐานข้อมูล 
OPAC ,การยืมต่อ,การยืม-คืนด้วยเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ ฯลฯ 
 
วิทยากร : น.ส.รัตดา  พุทธะศรีเมือง บรรณารักษ์  
จํานวน 3 ชั่วโมง ผู้เข้าอบรม นศ.56 ปอภ/3 (55 คน) 

 สาธิตและฝึกปฏิบัติวิธีการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจากฐานข้อมูล 
OPAC ,การยืมต่อ,การยืม-คืนด้วยเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ ฯลฯ 
 
วิทยากร : นางบัวระภา  กลยนีย์ บรรณารักษ์ จํานวน 3 ชั่วโมง  
ผู้เข้าอบรม นศ.56 ปอภ/1 (55 คน) 

 

      สาธิตและฝึกปฏิบัติวิธีการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจากฐานข้อมูล 
OPAC ,การยืมต่อ,การยืม-คืนด้วยเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ ฯลฯ 
 
วิทยากร : น.ส.กมร  สุประภารพงษ์ บรรณารักษ์  จํานวน 3 ชั่วโมง  
ผู้เข้าอบรม นศ.56 ปวค/1 (43 คน) 

 

วันพุธที่ 12 
มิถุนายน 
2556 

ห้องสมุดโชติเวช
,พณิชยการพระนคร
และห้องศูนย์การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง  
(Self Access) 

    สาธิตและฝึกปฏิบัติวิธีการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจากฐานข้อมูล 
OPAC ,การยืมต่อ,การยืม-คืนด้วยเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ ฯลฯ 
 
วิทยากร : นางบัวระภา  กลยนีย์ บรรณารักษ์   จํานวน 3 ชั่วโมง 
ผู้เข้าอบรม นศ.56 ปบง/5 (35 คน) และ ปบง/7 (34 คน) 

 

      สาธิตและฝึกปฏิบัติวิธีการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจากฐานข้อมูล 
OPAC ,การยืมต่อ,การยืม-คืนด้วยเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ ฯลฯ 
 
วิทยากร : นางสาวโสภา ไทยลา บรรณารักษ์  จํานวน 3 ชั่วโมง  
ผู้เข้าอบรม นศ.56 ทอภ/1 (37 คน) 

 

วันศุกร์ที่ 14 
มิถุนายน 
2556 

ห้องสมุดโชติเวช,
เทเวศร์และห้องศูนย์
การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
(Self Access) 
 

     สาธิตและฝึกปฏิบัติวิธีการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจากฐานข้อมูล 
OPAC ,การยืมต่อ,การยืม-คืนด้วยเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ ฯลฯ 
 
วิทยากร : น.ส.โสภา  ไทยลา บรรณารักษ์ จํานวน 3 ชั่วโมง  
ผู้เข้าอบรม นศ.56 ปคก/1 (13 คน) และ ปคพ/1 (25 คน) 

  สาธิตและฝึกปฏิบัติวิธีการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจากฐานข้อมูล 
OPAC ,การยืมต่อ,การยืม-คืนด้วยเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ ฯลฯ 
 
วิทยากร : นางสาวกมร  สุประภารพงษ์ บรรณารักษ์  
จํานวน 3 ชั่วโมง ผู้เข้าอบรม นศ.56 ปอภ/2 (55 คน) 

  สาธิตและฝึกปฏิบัติวิธีการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจากฐานข้อมูล 
OPAC ,การยืมต่อ,การยืม-คืนด้วยเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ ฯลฯ 
 
วิทยากร : น.ส.รัตดา  พุทธะศรีเมือง บรรณารักษ์ จํานวน 3 ชั่วโมง  
ผู้เข้าอบรม นศ.56 ปอภ/4 (54 คน) 

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 9.45 - ๑๐.00 น. หรือ 14.45 - 15.00 น.  
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โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลักสูตรส่งเสริมการรู้สารสนเทศ จัดขึ้น
ระหว่างวันที่  11 – 12 และ 14 มิถุนายน 2556 ณ ห้องสมุดและห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self 
Access) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ เทเวศร์ โชติเวช พระนครเหนือ และ
พณิชยการพระนคร 

1. ผลการดําเนินงานด้านการจัดการในภาพรวม 
1.1 กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการอบรม คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จํานวน 406 คน แต่มีผู้เข้าอบรมจริง 372 คน คิดเป็นร้อยละ 
91.63 

 
1.2 งบประมาณที่ได้รับ 23,268 บาท มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานจริง 22,768 บาท 

ประกอบด้วย 
ค่าตอบแทน  7,200     บาท 
ค่าใช้สอย             10,450 บาท 
ค่าวัสดุ  5,118 บาท 
รวม                  22,768 บาท 

1.3 จากการสํารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย  
4.60  คิดเป็นร้อยละ 92.00 จากผู้ตอบแบบสอบถาม 372 คน 

 
2. ผลการประเมินความรู้ตนเองด้านวิทยากร ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านการนาํความรู้ไปใช้

ประโยชน ์และด้านประสิทธภิาพ  
2.1 ด้านวิทยากร ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย 4.54 คิดเป็นร้อยละ 

90.80 
2.2 ด้านความรู้ความเข้าใจ หลังจากอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องน้ี หลัง

การอบรม อยู่ในระดับ มากที่สุด โดยเฉล่ีย 4.63 คิดเป็นร้อยละ 92.60 
2.3 ด้านการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้

ในการสืบค้นสารสนเทศได้อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.62 คิดเป็นร้อยละ 92.40 
2.4 ด้านประสิทธิภาพ ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพ อยู่ในระดับ มากที่สุด       

มีค่าเฉลี่ย 4.60 คิดเป็นร้อยละ 92.00 
 

 
 

รายงานผลการดําเนินงาน 
โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ประจาํปี 2556 

หลักสูตร ส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 
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ประชากร 
 ประชากรท่ีใช้ในการประเมินผลโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลักสูตร
ส่งเสริมการรู้สารสนเทศ จัดขึ้นระหว่างวันที่  11 – 12 และ 14 มิถุนายน 2556 ณ ห้องสมุดและห้องศูนย์การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access) คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
จํานวน 406 คน 
 
กลุ่มตัวอย่าง 
 คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่เข้าอบรมจริง จํานวน 372 คน 
คิดเป็นร้อยละ 91.63 ของผู้เข้าอบรม 
 
เครื่องมือทีใ่ชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูล ม ี1 ฉบับ ได้แก่ 
 แบบประเมินผลโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลักสูตรส่งเสริมการรู้
สารสนเทศ มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม Online มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)  คือ มากที่สุด 
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด และแบบลักษณะปลายเปิด โดยแบ่งเน้ือหาแบบสอบถามเป็น 3 ตอนคือ 

ตอนท่ี 1 สถานภาพทั่วไป 
ตอนท่ี 2 เน้ือหาการอบรม 
ตอนท่ี 3 ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมและหัวข้ออบรมที่น่าสนใจในครั้งต่อไป 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล หาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ  
 

เกณฑ์การให้คะแนนระดับความคิดเห็น 
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย  
ค่าเฉลี่ย 0.50-1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมิน 
โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ประจาํปี 2556 

หลักสูตร ส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 
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แบบสรปุผลการประเมินผลโครงการอบรม หลักสูตรการส่งเสริมการรูส้ารสนเทศ 
ตอนท่ี 1 สถานภาพทั่วไป มีรายละเอียดข้อมูล ดังน้ี 

ข้อมูลส่วนบคุคล จํานวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 

ชาย 136 36.56 
หญิง 236 63.44 

อายุ 
ตํ่ากว่า 20 ปี 289 77.69 
20 – 30 ปี 83 22.31 
31 – 40 ปี 0 0 

41 – 50 ปี 0 0 

51 ปีขึ้นไป 0 0 

การศึกษา 
ปริญญาตร ี 372 100.00 
ปริญญาโท 0 0 

ปริญญาเอก 0 0 

คณะ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 35 9.41 
คณะวิทยาศาสตร์คณะบริหารธุรกิจ 37 9.95 
คณะบริหารธุรกิจ 61 16.40 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 239 64.24 
ห้องสมุดที่ใช้บริการ 
ห้องสมุดเทเวศร์ 35 9.41 
ห้องสมุดโชติเวช 239 64.24 
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร 61 16.40 
ห้องสมุดพระนครเหนือ 37 9.95 

 
ตอนท่ี 2 เน้ือหาการอบรม 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ที่สุด ค่าเฉลี่ย 

ระดับ 
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)

1. ด้านวิทยากร 
1.1 การเตรียมตัวและความพร้อม
ของวิทยากร 

225 
(60.48) 

110 
(29.57) 

33 
(8.87) 

3 
(0.81) 

1 
(0.27) 

4.51 
(90.20) 

มากที่สุด 

1.2 สามารถอธบิายเน้ือหาได้ชดัเจน
และตรงประเด็น 

225 
(60.48) 

112 
(30.11) 

30 
(8.06) 

3 
(0.81) 

2 
(0.54) 

4.59 
(91.80) 

มากที่สุด 
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ประเด็นการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนําความรู้ไปใช้ประโยชน ์
มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ที่สุด ค่าเฉลี่ย 

ระดับ 
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)

1.3 ใช้ภาษาทีเ่หมาะสมเข้าใจง่าย 229 
(61.56) 

103 
(27.69) 

35 
(9.41) 

5 
(1.34) 

0 
(0.00) 

4.56 
(91.20) 

มากที่สุด 

1.4  สามารถตอบคําถามได้ตรงประเด็น 239 
(64.25) 

96 
(25.81) 

33 
(8.87) 

3 
(0.81) 

1 
(0.27) 

4.53 
(90.60) 

มากที่สุด 

1.5 วิทยากรมีจํานวนเพียงพอเหมาะสม 240 
(64.52) 

91 
(24.46) 

37 
(9.95) 

3 
(0.81) 

1 
(0.27) 

4.52 
(90.40) 

มากที่สุด 

รวม      4.54 
 (90.80) มากที่สุด 

2. ด้านการนําความรู้ไปใชป้ระโยชน ์
2.1 นําความรูท้ีไ่ด้รับไปใชใ้นการ
ปฏิบัติงานได ้

266 
(71.51) 

86 
(23.12) 

18 
(4.84) 

2 
(0.54) 

0 
(0.00) 

4.66 
(93.20) 

มากที่สุด 

2.2 สามารให้คําปรึกษาแนะนําแก่ผู้อื่น
ได้ 

222 
(59.68) 

115 
(30.91) 

32 
(8.60) 

2 
(0.54) 

1 
(0.27) 

4.59 
(91.80) 

มากที่สุด 

2.3 มีความมั่นใจในการนําความรู้ทีได้
ไปใช้ประโยชน ์

254 
(68.28) 

90 
(24.19) 

27 
(7.26) 

1 
(0.27) 

0 
(0.00) 

4.60 
(92.00) 

มากที่สุด 

รวม      4.62 
 (92.40) มากที่สุด 

3. ด้านประสิทธภิาพ 
3.1 การให้บริการของเจ้าหน้าที ่ 260 

(69.89) 
83 

(22.31) 
26 

(6.99) 
1 

(0.27) 
2 

(0.54) 
4.61 

(92.20) 
มากที่สุด 

3.2 การประสานงานอํานวยความ
สะดวกของเจ้าหน้าที ่

248 
(66.67) 

90 
(24.19) 

31 
(8.33) 

3 
(0.81) 

0 
(0.00) 

4.57 
(91.40) 

มากที่สุด 

3.3 สถานที่สะอาดและมีความ
เหมาะสม 

255 
(68.55) 

90 
(24.19) 

25 
(6.72) 

2 
(0.54) 

0 
(0.00) 

4.61 
(92.20) 

มากที่สุด 

3.4 วัสดุ / อุปกรณใ์นการฝึกอบรม    
มีความเหมาะสม 

241 
(64.78) 

89 
(23.92) 

42 
(11.29) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.53 
(90.60) 

มากที่สุด 

3.5 ระยะเวลาในการอบรม / สัมมนา 
มีความเหมาะสม 

241 
(64.78) 

95 
(25.54) 

32 
(8.60) 

4 
(1.08) 

0.00 
(0.00) 

4.68 
(93.60) 

มากที่สุด 

3.6 ท่านมีความพึงพอใจในการอบรม
ครั้งน้ี 

257 
(69.09) 

86 
(23.12) 

26 
(6.99) 

1 
(0.27) 

2 
(0.54) 

4.60 
(92.00) 

มากที่สุด 

รวม      4.60 
(92.00) มากที่สุด 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนําความรู้ไปใช้ประโยชน ์

มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ที่สุด ค่าเฉลี่ย ระดับ 

4. ด้านความรูค้วามเข้าใจ 
4.1 ความรู้ความเข้าใจเรือ่งนี้ ก่อน 
การอบรม 

43 
(11.56) 

94 
(25.27) 

47 
(12.63) 

30 
(8.06) 

158 
(42.47) 

1.08 
(21.60) 

น้อยที่สุด 

4.2 ความรู้ความเข้าใจเรือ่งนี้ หลัง  
การอบรม 

261 
(70.16) 

88 
(23.66) 

21 
(5.65) 

0 
(0.00) 

2 
(0.54) 

4.63 
(92.60) 

มากที่สุด 

 
 
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
 ห้องสมุดห้องสมุดพณิชยการพระนคร 

1. วิทยากรสอนดีมากค่ะ เข้าใจง่ายดี ได้ความรู้เยอะแยะเลย 
2. วิทยากรสอนดี เข้าใจง่าย 

 ห้องสมุดพระนครเหนือ 
1. เน้ือเรื่องที่แนะนําดีมาก แต่วิทยากรพูดไว ฟังไม่ค่อยถนัด 

 ห้องสมุดโชติเวช 
1. ได้ความรู้ดีมากครับ 
2. วิทยากรให้ความรู้ดีมากค่ะ แต่ว่าพูดเสียงเบามาก 
3. วิทยากรเสียงเบา สอนเยอะหลายเรื่อง 
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ประมวลภาพกิจกรรม 
โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตรสง่เสริมการรูส้ารสนเทศ

ระหว่างวันที่  11 – 12 และ 14 มิถุนายน 2556 
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หลักฐานการนําไปใช้ประโยชน์ 
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หลักสูตรสงเสริมการรูสารสนเทศ ประจําป 2556

ประวัติความเป็นมาของห้องสมุดในสังกัด มทร.พระนคร

ห้องสมุดในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นกลุม่ห้องสมุดท่ีพัฒนามาจากห้องสมุด
่ ้วิทยาเขตเดิม ซึ่งประกอบไปด้วยวิทยาเขต 5 แห่ง ดังน้ี

1. ห้องสมุดกลางเทเวศร์ พัฒนามาจากห้องสมุดวิทยาเขตเทเวศร์
2. ห้องสมุดสาขาโชตเิวช พัฒนามาจากห้องสมุดวิทยาเขตโชติเวช
3. ห้องสมุดสาขาพระนครเหนือ พัฒนามาจากห้องสมุดวิทยาเขตพระนครเหนือ
4. ห้องสมุดสาขาพณิชยการพระนคร พัฒนามาจากห้องสมุดวิทยาเขตพณิชยการพระนคร
5. ห้องสมุดสาขาชุมพรเขตอดุมศักดิ์ พัฒนามาจากห้องสมุดวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ปัจจบัน (พ ศ 2552) น่ืองจากวิทยา ขตชมพร ขตอดมศักดิ์ซึ่งตั้งอย่รั้วติดกัน กับวิทยา ขตพณิชยการปจจุบน (พ.ศ.2552) เนองจากวทยาเขตชุมพรเขตอุดมศกดซงตงอยูรวตดกน กบวทยาเขตพณชยการ
พระนครได้กลายมาเป็นหน่วยงานท่ีอยู่ท่ีตั้งบริเวณเดียวกัน เพราะได้มีการร้ือถอนรั้วออกไป และมหาวิทยาลัยมี
นโยบายให้ห้องสมุดสาขาชุมพรเขตอุดมศักดิ์  เข้าไปรวมกับห้องสมุดสาขาพณิชยการพระนครเพ่ือความประหยัดท้ัง
งบประมาณ และบุคลากร  โดยใช้ช่ือเดียวกันคือห้องสมุดสาขาพณิชยการพระนคร ดังน้ันกลุ่มห้องสมุดในปัจจุบันจึง
เหลือ  4 แห่ง ดังรายละเอียดดังต่อไปน้ี
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ห้องสมุดเทเวศร์
คณะที่บริการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  โทร. 0-2282-9009-15 ต่อ 6798, 6774

ห้องสมุดโชติเวช
คณะท่ีให้บริการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

168 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร. 02-2819756-8 ต่อ 2309
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ห้องสมุดพระนครเหนือ 

คณะที่บริการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1381 ถนนพิบูลสงคราม แขวงบางซ่ือ  เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 โทร. 02-5858849

ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
คณะที่ให้บริการ คณะศิลปศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน
86 ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02-281-9101 ต่อ 7202
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ชื่อห้องสมุดชื่อห้องสมุด วันจันทร์ วันจันทร์ --  ศุกร์ศุกร์ วันเสาร์วันเสาร์ วันอาทิตย์วันอาทิตย์ หมายเหตุหมายเหตุ
ห้องสมุดเทเวศร์ 8.00 – 18.00 น. 9.00 – 15.00 น. ปิดให้บริการ หยุดวัน

นักขัตฤกษ์และ
วันหยุดราชการ

ประจําปี
ห้องสมุดโชติเวช 8.30 – 18.30 น. 9.00 – 15.00 น. 9.00 – 15.00 น.

้ห้องสมุดพระนคร
เหนือ

8.30 – 18.30 น. 9.00 – 15.00 น. 9.00 – 15.00 น.

ห้องสมุดพณิชย
การพระนคร

8.30 – 18.30 น. 9.00 – 15.00 น. ปิดให้บริการ

ชื่อห้องสมุดชื่อห้องสมุด วันจันทร์ วันจันทร์ --  ศุกร์ศุกร์ วันเสาร์วันเสาร์ วันอาทิตย์วันอาทิตย์ หมายเหตุหมายเหตุ

ห้องสมุดเทเวศร์ 8.30 – 16.30 น. ปิดให้บริการ ปิดให้บริการ หยุดวันนักขัต
ฤกษ์และ
วันหยุด
ราชการ

ห้องสมุดโชติเวช 8.30 – 16.30 น. ปิดให้บริการ ปิดให้บริการ

ประจําปีห้องสมุด
พระนครเหนือ

8.30 – 16.30 น. 9.00 – 15.00 น. 9.00 – 15.00 น.

ห้องสมุดพณิชยการ
พระนคร

8.30 – 18.30 น. 9.00 – 15.00 น. 9.00 – 15.00 น.
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สิทธิการยืม – คืน

ประเภทประเภทสมาชิกสมาชิก จํานวนทรัพยากรจํานวนทรัพยากร ระยะเวลาระยะเวลาประเภทประเภทสมาชกสมาชก สารสนเทศสารสนเทศ ระยะเวลาระยะเวลา

นักศึกษาปริญญาตรี 5   รายการ 7 วัน

นักศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 10 รายการ 30 วัน

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
อาจารย์ประจํา 15 รายการ 30 วัน

ข้าราชการ,  ลูกจ้างประจํา
อาจารย์อัตราจ้าง,  อาจารย์พิเศษ

พนักงานมหาวิทยาลัย, พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว

5 รายการ 7 วัน

ส่งคืนเกินกําหนด คิดค่าปรับรายการละ ส่งคืนเกินกําหนด คิดค่าปรับรายการละ 
3 3 บาท บาท / / วันวัน
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บริการของห้องสมุดบริการของห้องสมุด
   บริการยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
  บริการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลห้องสมดุ
   บริการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์
   บริการวารสาร หนังสือพิมพ์
   บริการวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ / งานวิจัย
   บริการโครงการ / แผนงานพิเศษ
 บริการส่ือโสตทัศน์  บรการสอโสตทศน
   บริการตอบคําถามช่วยการค้นคว้า
   บริการนิทรรศการออนไลน์
   บริการเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด

              ประเภททรัพยากรสารสนเทศประเภททรัพยากรสารสนเทศ
1.หนังสือ
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              ประเภททรัพยากรสารสนเทศประเภททรัพยากรสารสนเทศ
2.วารสาร

              ประเภททรัพยากรสารสนเทศประเภททรัพยากรสารสนเทศ
3. หนังสือพิมพ์
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              ประเภททรัพยากรสารสนเทศประเภททรัพยากรสารสนเทศ
4. โสตทัศนวัสดุ

              ประเภททรัพยากรสารสนเทศประเภททรัพยากรสารสนเทศ
5. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
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มารยาทการใช้ห้องสมุด
     การใช้สาธารณสมบัติร่วมกันในห้องสมุด ผู้ใช้ควรมีสํานึกท่ีจะช่วยกนัรักษาทั้ง
ทรัพย์สนิ และสรา้งบรรยากาศท่ีด ีให้เกียรติซึง่กันและกัน และให้เกยีรติสถานท่ีด้วย 
ผู้มีมารยาทและคุณธรรมพงึปฏิบตัติน ดงันี้

        1. แต่งกายสภุาพเรียบร้อย
      2. ไม่ส่งเสยีงดังรบกวนผู้อ่ืน
      3. ห้ามขโมย ฉกี ตดั ขดี เขียน หนังสือซึ่งเป็นสมบัติทางราชการ 
      4. ไม่นําของขบเค้ียว เคร่ืองดืม่ อาหารเข้ามารับประทานใน
ห้องสมุด (อนุญาตน้ําเปล่า บรรจุขวดมีฝาปิด) 
      5.  ไม่นํากระเป๋าสัมภาระ เข้าในห้องสมุด ควรเก็บไว้ที่ฝากของ
ด้านหน้า   ยกเว้น  ของมีค่าควรเก็บไว้กับตัวเอง

      6. ควรหยิบจับหนังสือด้วยความระมัดระวัง  การหยิบหนงัสือจากชั้นวางหนังสือ 
ควรจับตรงกลางสันหนงัสือ ควรช่วยกันถนอมหนังสือให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
      7.  เม่ือหยิบหนังสือออกจากช้ันและใช้เสร็จแลว้ให้วางไว้ที่ จดุพกัหนังสือ กรณทีี่
ป็ ั ื ิ ์ ใ ้ ็ ไ ้ ี่ ี่ ั ื ิ ์ ่ ใ ้ ํ ไป ็ ี่ ั้เปนหนงสือพิมพ ์ให้เกบไว้ทีทีแขวนหนงสือพิมพ์ สวนวารสารให้นาไปเกบทีชนวาง
วารสารตามชื่อวารสาร 
      8. ทุกคร้ังที่ลุกจากเก้าอ้ี ควรสอดเกา้อ้ีชิดโต๊ะทุกคร้ัง ก่อนออกจากห้องสมุด
      9. เม่ือยืมหนังสือไปควรรักษาอย่างดี เม่ือท่านเลิกใช้หนังสือ
เล่มนั้นแล้วควรนําส่งคืนห้องสมุดทันที แม้ว่ายังไม่ถึงกําหนดส่ง 
เพื่อท่ีจะได้เวียนให้ผู้อ่ืนได้ยืมต่อไปู
      10. ห้ามนําหนังสือออกจากห้องสมุดโดยไม่ได้รับอนุญาต
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Web OPAC

WEB OPAC คือ ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศฐ ู
      (Online Public Access Catalog - OPAC) เป็นฐานข้อมูลรายการ
บรรณานุกรม      ที่หน่วยงาน สถาบันหรือแหล่งบริการสารสนเทศนั้นๆ จัดทําขึ้น 
เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยค้นหาและชี้แหล่งทรัพยากรให้กับผู้ใช้ในการค้นหาหนังสือ 
บทความวารสาร โสตทัศนวัสดุ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ฯลฯ ซ่ึงมีความ
สะดวก รวดเร็วและค้นหาได้ตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากแหล่งบริการสารสนเทศ
ส่วนใหญ่ใช้ระบบออนไลน์บนอินเตอร์เน็ต การสืบค้นสามารถทําได้ง่าย เช่น การค้น
ด้วยชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง    คําสําคัญ เลขเรียกหนังสือ ซ่ึงใช้หลักการสืบค้น
เช่นเดียวกับการ สืบค้นด้วยบัตรรายการ

การเขาสูระบบ OPAC
ในการเข้าสู่ระบบ  OPAC ผู้ใช้บริการสามารถเข้าสู่ระบบ โดยระบุ URL ของ

หน้า OPAC  คือ http://library.rmutp.ac.th ซึง่จะปรากฏหน้าหลักระบบห้องสมุดp y p ฏ ุ
อัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระนคร (WALAI AutoLib) ดังภาพน้ี
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การสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด
โดยทําการเลือก “สืบค้นทรัพยากรห้องสมด” จากหน้าหลักของ OPAC

การสืบคนสารสนเทศผาน Web OPAC

โดยทาการเลอก “สบคนทรพยากรหองสมดุ” จากหนาหลกของ OPAC 
ซึ่งจะปรากฏหน้าต่างดังภาพต่อไปน้ี

จากหน้าจอ “การสืบค้นทรัพยากรห้องสมดุ” จะเห็นได้ว่าระบบได้
แบ่งการสืบค้นออกเป็น 3 ประเภท คือ การสืบค้นคําสําคัญ การสืบค้น

การสืบคนสารสนเทศผาน Web OPAC

แบงการสบคนออกเปน  3 ประเภท คอ  การสบคนคาสาคญ, การสบคน
ตามลําดับตัวอักษร และการสืบคน้ข้ันสูง ดังภาพ
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 1.การสืบค้นคําสําคัญ (Keyword)
การสืบค้นแบบคําสําคัญ (Keyword) คือ การสืบค้นคําสําคัญ หรือข้อความท่ีต้องการสืบค้นในตําแหน่งใด

ของรายการก็ได้ เช่น ตําแหน่งแรก ตรงกลาง หรือตําแหน่งสดุท้าย สามารถค้นหาจาก ช่ือเรื่อง ช่ือผู้แต่ง หัวเร่ือง               
ช่ือวารสาร

การสืบค้นโดยใช้คําสําคัญ สามารถสืบค้นในรายการหลักได้ 3 รายการคือ ช่ือผู้แต่ง, ช่ือเรือ่ง และหัวเร่ือง 
ตัวอย่าง การสืบค้นช่ือเรื่อง ท่ีมคํีาว่า  “การศึกษา” โดยเป็นการสืบค้นแบบคําสําคัญ เริ่มจากป้อนคําค้น

ลงในช่องคําหรือวล ีแล้วเลือกประเภทของการสืบค้นเป็นช่ือเรือ่ง หลังจากน้ันคลิกปุ่มสืบค้นซ่ึงแสดงดังภาพ 

ผลการสืบค้นคําว่า “การศึกษา” โดยใหส้ืบค้นแบบ “ช่ือเรื่อง” ดังภาพ
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จํากัดการสืบค้น
การใช้งานการจํากัดการสืบค้น จะสามารถใช้ได้ในการสืบคน้โดยใช้คําสําคัญซ่ึงสามารถ

จํากัดการสืบค้นไดด้ังต่อไปนี้
 ประเภทของส่ิงพิมพ์   เช่น BOOK, Serial, Music, Map เป็นต้น
 แหล่งจัดเก็บ    เชน่ แผนงานพิเศษ, หนงัสือทั่วไปภาษาไทย, สารนิพนธ์ เป็นต้น
 สาขา             เชน่ ห้องสมุดกลางเทเวศร์, ห้องสมุดโชติเวช,ห้องสมุดพระนครเหนือ เป็นตน้
 ภาษา             เช่น ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน เปน็ต้น
 ปีที่เริ่มพิมพ์      เช่น 2550
 ปีที่สิ้นสด เช่น 2552ปทสนสุด         เชน 2552

ขั้นตอนของการจํากัดการสืบค้น เริ่มจากป้อนคําค้นลงในช่อง                               
คําหรือวลีหลังจากนั้นก็เพ่ิมในส่วนของสิ่งที่ต้องการจะจํากัดในช่องจํากัด                                   
การสืบค้น ดงัภาพ

หลังจากป้อนข้อมลูและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ก็คลิกปุ่มสืบค้น ระบบจะทําการสืบค้น 
และกรองข้อมูลเฉพาะที่ผู้ใช้บริการป้อนเข้าไป ซึ่งจะแสดงผลดังภาพ
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จากภาพ แสดงผลการสืบคนคาํวา “การศึกษา” โดยใหสืบคนแบบ “ช่ือเร่ือง” และมีการจํากัดการสืบคนดังขอกําหนดดานบน

จะเห็นได้ว่าผลการสบืค้นจะมีจํานวนที่พบน้อยลงคือ จากจํานวนทั้งหมด 1,588 รายการ เหลือเพียง 57 รายการ 
ซึ่งรายการทีห่ายไป คือรายการไมต่รงตามเงื่อนไขของการจํากัดการสบืค้น

 เป็นการสืบค้นด้วยการใช้อักษรตัวแรกของรายการนั้น แล้วไล่เรียงตามลําดับ
ตัวอักษร โดยสามารถสืบค้นในรายการหลักได้ 5 รายการคือ ชื่อผ้แต่ง ชื่อเรื่อง

 2. การสืบค้นแบบตามลําดับตัวอักษร (Alphabetic Search)

ตวอกษร โดยสามารถสบคนในรายการหลกได 5 รายการคอ ชอผูแตง, ชอเรอง, 
ชื่อหัวเรื่อง, เลขเรียกหนังสือ, เลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือ (ISBN) /        
เลขมาตรฐานสากลประจําสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (ISSN) 

 ตัวอย่าง การสืบค้นผู้แต่งที่ชื่อ “กาญจนา” โดยเป็นการสืบคน้คน้แบบเรียงลําดับ
ตัวอักษรเร่ิมจาก ป้อนคําคน้ลงในช่องคําหรือวลี แล้วเลือกประเภท               
ของการสืบค้นเป็นผู้แต่ง หลงัจากนั้นก็คลิกปุ่มสืบค้น ดังภาพ
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ซึ่งระบบก็จะแสดงผล ช่ือผู้แต่ง ท่ีช่ือ “กาญจนา” โดยเรียงลําดับตามตัวอักษร ดังภาพ

การสืบคน้ขัน้สง (Advance Search) คือ การสืบค้นที่

3. การสืบคนขั้นสูง (Advance Search) 

การสบคนขนสูง (Advance Search) คอ การสบคนท
เฉพาะเจาะจง ซึ่งสามารถเลอืกสืบคน้คาํหลายคําจากหลายเขตข้อมูลได้

การสืบคน้ขัน้สูงเปน็การเพิม่เงื่อนไขการสืบค้นเพิ่มขึ้น โดยมีการใช้
คําเชื่อม And, Or, Not เขา้มาเชื่อมกับคาํคน้ชุดทีส่อง

ตัวอย่าง การสืบค้นหัวเรื่อง ที่มีคําว่า “การศึกษา” และใชค้ําเชื่อม
เป็นและ (And) โดยคําค้นชุดที่สอง เปน็การสืบคน้หัวเรื่องท่ีมีคําว่า “ไทย” 
ดังภาพ
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เมื่อทําการคลกิปุม่ “สืบค้น” ระบบก็จะแสดงผลการค้นหา ดังภาพ
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หน้าจอแสดงผลการสืบค้น

2

1. จํานวนรายการผลการสืบค้นที่พบ ซึ่งเป็นส่วนทีใ่ช้บอก
รายการที่ตรงตามเงื่อนไขที่ต้องการสืบค้น ดังภาพ  

1

2. รายละเอียดของรายการที่ค้นพบ โดยจะบอกเปน็ลําดับ 
เรียงตามลําดับตัวอักษรของแต่ละรายการ ซึ่งเมื่อผู้ใช้บริการ

คลิกที่รายการ ระบบก็จะแสดงหน้าจอรายละเอียดของ
ทรัพยากรในรายการนั้น ๆ ในเว็บเพจหน้าต่อไป 

3. ปุ่มที่ใช้ในการบันทกึรายการการสืบค้นมีอยู่ 3 ปุ่ม คือ 
บันทกึที่เลือก : ปุ่มบันทกึรายการสืบค้นในหน้านัน้ ๆ
ส่งออก : ป่มนําข้อมลออกในรปแบบ Full detail

43

สงออก : ปุมนาขอมูลออกในรูปแบบ Full detail, 
MARC และ ISO 2709 และการจัดเก็บ

เคลียร์ : ปุ่มลบรายการทีบ่ันทกึไว้ทั้งหมด

4.  ปุมท่ีใชในการแสดงผลหมายเลขหนาท่ีคนพบขอมูล

การนาํข้อมูลทรพัยากรสารสนเทศมาใช้บริการ

เมื่อกด ปุ่ม บันทึกท่ีเลอืก ก็จะมีปุ่ม ส่งออก และ เคลียร์ ข้ึนมาเพ่ือนําข้อมูลออกแล้วล้างท่ีได้ทําการกด บันทึกไว้
ตัวอย่างการบันทึกท่ีเลือก
ให้คลิกเครื่องหมาย หน้ารายการท่ีต้องการและกดป่ม บันทึกท่ีเลือก ดังภาพใหคลกเครองหมาย  หนารายการทตองการและกดปุม บนทกทเลอก ดงภาพ
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หนาจอแสดงรายละเอียดทรัพยากร 

เม่ือผู้ใช้บริการคลิกรายการจากหน้าจอแสดงรายการ   ผลการ
สืบค้น ระบบก็จะแสดงรายละเอียดของทรัพยากร 

หน้าจอการแสดงรายละเอียดทรัพยากร จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ
1. ส่วนแสดงข้อมูลหนังสือ
2. ส่วนแสดงรายละเอียดหนังสือ
3. ปุ่มการจองและแสดงรายละเอียดของ Card และ MARC 
4 ป่มบันทึกรายการสําหรับการ E t ข้อมล4. ปุมบนทกรายการสาหรบการ Export ขอมูล

ส่วนที่ 1 คือส่วนแสดงข้อมูลหนังสือ ซ่ึงจะประกอบด้วย ชื่อหนังสือ ผูแ้ต่ง พิมพ์
ลักษณ์ รูปเล่ม หัวเรื่อง ประเภททรัพยากร และสามารถสแกนหน้าปกหนังสอืใส่เป็น
ภาพประกอบได้   แสดงดังภาพ

ส่วนที่ 2 เปน็สว่นแสดงรายละเอียดของหนังสือ ซ่ึงจะบอกถึง ห้องสมุดที่จัดเก็บ  
จํานวนเล่ม ฉบับ เลขเรียก และสถานะทรัพยากร ดังภาพ
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ส่วนท่ี 3 เปน็ปุ่มการจองและแสดงรายละเอียดของ Card และ MARC

Hold ItemHold Item

CardCard

:  เป็นปุ่มการจองแบบเฉพาะเจาะจงรายการ

:  เป็นปุ่มแสดงหนา้จอรายละเอียดทรัพยากรในรูปแบบ Card

MARCMARC :  เป็นปุ่มแสดงหนา้จอรายละเอียดทรัพยากรในรูปแบบ MARC

ส่วนท่ี 4  ปุ่มที่ใช้ในการบันทึกรายการการสืบค้นมีอยู่ 3 ปุ่ม คือ

บันทึกที่เลือกบันทึกที่เลือก :  ปุ่มบันทึกรายการสืบคน้ในหน้านัน้ๆ 

ส่งออกส่งออก

เคลียร์เคลียร์

:  ปุ่มนําข้อมูลออกในรูปแบบ Full detail, MARC
และ ISO 2709 และการจัดเก็บออกทาง
 Local disk และ E-mail
:  ปุ่มลบรายการที่บันทึกไว้ทั้งหมด

 หน้าจอแสดงรายละเอียดทรัพยากรในรูปแบบ Card
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 หน้าจอแสดงรายละเอียดทรัพยากรในรูปแบบ MARC

การจองทรัพยากร
1. ค้นหาหนังสือทีต่้องการ เม่ือเจอแล้วให้ทําการคลิกเข้าไปในรายชื่อหนังสือนั้น
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2. เม่ือคลิกเข้ามาแล้ว จะมีรายชือ่หนังสือขึ้นมา ซ่ึงตรงสถานะของหนังสือนั้น 
จะขึ้นว่า กําหนดส่งซ่ึงตามด้วยวันท่ีนั้นสถานะคือมีการยืมไปแล้ว

 สามารถคลิก จอง หรือ จองรายการ เพ่ือทําการจองหนังสือเลม่นั้น

3. ให้ทําการจองโดยกด จอง หรือ จองรายการ จากนั้นระบบจะบันทึกการจอง 
โดยปรากฏข้อความสีแดงว่า “บันทึกรายการจองเรียบร้อยแล้ว”
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4. เม่ือทําการจองแล้วสถานะหนังสือจะขึ้นสถานะการจองในข้อมูลของสมาชิก และ      
จะแสดงรายละเอียดของหนังสือซ่ึงจะบอกถึง รหัสทรัพยากร ชื่อเรื่อง สถานะ และวันจอง

1. เข้าหน้าเว็บมหาวิทยาลัย 

การตรวจสอบรายการต่างๆในระบบ OPAC

(http://www.rmutp.ac.th/)
2. เข้าสํานัก /สถาบัน /กอง 
3. เลือกสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. คลิกเลือกงานห้องสมุด

ื ื ้ ั ื5. เลือกระบบสบืค้นหนังสือ OPAC
6. จะปรากฏหน้าจอดังภาพ ให้ใส่รหัสผ่าน ลงไปท้ัง
สองช่อง 
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จะปรากฏช่ือผูเขาใชบริการ
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7. คลิกเลือก บริการสมาชิก จะปรากฏรายต่างๆให้ตรวจสอบ
ดังนี้

 รายการยืมและกําหนดส่ง
 รายการจอง
 รายการค่าปรับ
 รายการยืมข้ามสาขา
 รายการแจ้งหาย
 รายการ Block
 ประวัติการยืม คืน
 แก้ไขข้อมูลสมาชิก
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เว็บไซต์ห้องสมุด เว็บไซต์ห้องสมุด มทรมทร..พระนคร พระนคร :  :  http://lib.arit.rmutp.ac.th/http://lib.arit.rmutp.ac.th/

ระบบสมัครสมาชิกระบบสมัครสมาชิกห้องสมุด ห้องสมุด : : httphttp://://203203..158158..144144..140140/libregister//libregister/
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ฐานข้อมูลวารสารฐานข้อมูลวารสารห้องสมุดห้องสมุด  : : http://libapp.rmutp.ac.th/Lib_upload/http://libapp.rmutp.ac.th/Lib_upload/

ฐานข้อมูลหนงัสือฐานข้อมูลหนงัสือใหม่ ใหม่ : : http://libapp.rmutp.ac.th/newBook/http://libapp.rmutp.ac.th/newBook/
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ระบบคลังปัญญาระบบคลังปัญญา((RepositoryRepository) : ) : httphttp://repository.rmutp.ac.th/://repository.rmutp.ac.th/

จบการบรรยายจบการบรรยาย
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