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คํานํา 
 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสํารวจทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปี 2557 (Inventory) โดยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสาธิตวิธีการสํารวจทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดจากระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ WALAI AutoLib โดยผู้เข้าอบรมจะได้มีทักษะในการสํารวจทรัพยากรสารสนเทศที่ถูกต้อง เพ่ือให้
ฐานข้อมูลห้องสมุดมีความทันสมัย สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 30 เมษายน 2557 เวลา 
8.30 – 16.30 น. ณ ห้องสมุดเทเวศร์ ห้องสมุดโชติเวช ห้องสมุดพณิชยการพระนคร และห้องสมุดพระนครเหนือ 
มทร.พระนคร  ซึ่งมีผู้เข้าอบรมจํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 100 สิ้นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานรวมทั้งสิ้น 
60,910 บาท 

ผลการประเมินโครงการพบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมตอบแบบประเมินผลจํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 มีความเห็นว่า มีความพึงพอใจในการอบรมครั้งน้ีโดยรวมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.82 คิดเป็น
ร้อยละ 96.36 มีความพึงพอใจในด้านวิทยากรอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.58 คิดเป็นร้อยละ 91.40  
หลังจากอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่อบรมเพ่ิมมากขึ้นอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
4.73 คิดเป็นร้อยละ 94.55 โดยผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้ อยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉล่ีย 4.58 คิดเป็นร้อยละ 91.60 และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้าน
ประสิทธิภาพ อยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉล่ีย 4.70 คิดเป็นร้อยละ 94.00  

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศหวังเป็นอย่างย่ิงว่า รายงานฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์แก่      
ผู้มีส่วนเก่ียวข้องต่อไป 

 
 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มิถุนายน  2557 
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บทสรุปผูบ้ริหาร 
 

การฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสํารวจทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปี 2557 (Inventory) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 30 เมษายน 2557 เวลา 
8.30 – 16.30 น. ณ ห้องสมุดเทเวศร์ ห้องสมุดโชติเวช ห้องสมุดพณิชยการพระนคร และห้องสมุดพระนครเหนือ 
มทร.พระนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสาธิตวิธีการสํารวจทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดจากระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ WALAI AutoLib โดยผู้เข้าอบรมจะได้มีทักษะในการสํารวจทรัพยากรสารสนเทศที่ถูกต้อง เพ่ือให้
ฐานข้อมูลห้องสมุดมีความทันสมัย สมบูรณ์ ครบถ้วน 

 

การดําเนินงาน ได้รับงบประมาณ  60,910 บาท มีผู้เข้าอบรม 11 คน สิ้นค่าใช้จ่าย 60,910 บาท 
ประกอบด้วย 

ค่าตอบแทน 25,000     บาท 
ค่าใช้สอย             10,710 บาท 
ค่าวัสดุ 25,000 บาท 
รวม                  60,910 บาท 
 

  จากการประเมินผลการประเมินโครงการพบว่า ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในการอบรมคร้ังนี้โดย
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.82 คิดเป็นร้อยละ 96.36 ผลการประเมินด้านวิทยากร ผู้เข้าอบรมมี
ความพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย 4.57 คิดเป็นร้อยละ 91.40 ด้านการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ ผู้เข้า
อบรมสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากอบรมไปใช้ในการสํารวจทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดจากระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ WALAI AutoLib ได้อย่างถูกต้อง อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.58 คิดเป็นร้อยละ 91.60 ด้าน
ประสิทธิภาพ  พบว่า  ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย 4.70 คิดเป็นร้อยละ 94.00 
และด้านความรู้ความเข้าใจ หลังจากอบรมผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่อบรมเพ่ิมขึ้น อยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยเฉล่ีย 4.73 คิดเป็นร้อยละ 94.55   

 

ปัญหาอุปสรรค 
1. การสํารวจทรัพยากรฯไม่สามารถสํารวจได้ทั้งหมด เพราะระยะเวลาและกําลังคนจํากัด ประกอบ 

กับต้องรีบเปิดให้บริการให้ทนัภาคฤดูร้อน  
 

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
1. ควรเพ่ิมระยะเวลาในการสํารวจให้มากกว่าน้ี เพ่ือให้ทรัพยากรสารสนเทศท่ีนําออกให้บริการมี 

ความถูกต้องตามสถานภาพที่ปรากฎในฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ 
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โครงการอบรมเชิงปฏบิตักิารการสาํรวจทรพัยากรสารสนเทศห้องสมุด  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปี 2557 (Inventory) 

ผลผลติผูส้ําเรจ็การศกึษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หน่วยงาน สาํนักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสํารวจทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
         พระนคร ประจําปี 2557 (Inventory) 
 

ลักษณะโครงการ 
  ๑.๑  การประชุมเชิงวิชาการ 
  ๑.๒   การฝึกอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
  ๑.๓   การสัมมนา การเสวนา 
  ๑.๔   การจัดนิทรรศการ 
  ๑.๕   การวิเคราะห์  การทดสอบ  การตรวจสอบ 
  ๑.๖   การฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี 
  ๑.๗   การให้บริการข้อมูล  การเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ 
  ๑.๘   อ่ืน ๆ  
 
ความสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ ์
 ๑. สร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการและพัฒนาคณุภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
   ๑.๑ พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   ๑.๒ สร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงคุณภาพ 
   ๑.๓ พัฒนาการบริหารจัดการโดยใช้กลยุทธ์ทางการเงิน 
   ๑.๔ พัฒนาศักยภาพบุคลากร  
 ๒. พัฒนาความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
   ๒.๑ พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับใน   
                     ระดับอาเซียนและนานาชาติ 
   ๒.๒ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการ 
                     จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการทํางาน 
   ๒.๓ พัฒนาระบบสนับสนุนจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรู้ 
   ๒.๔ พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการเฉพาะทาง 
   ๒.๕ สร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพและมีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของสังคม 
   ๒.๖ พัฒนาศักยภาพอาจารย์ 
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 ๓. ส่งเสริมการให้บริการวิชาการจากองค์ความรู้เพ่ือสร้างและพัฒนาอาชีพพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
   ๓.๑ พัฒนาความเข้มแข็งของการให้บริการวิชาการโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกิดจากการเรียน 
                      การสอน/การวิจัย เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน 
   ๓.๒  พัฒนาความเข้มแข็งของการให้บริการเพ่ือหารายได้แก่มหาวิทยาลัย 
   ๓.๓ พัฒนาระบบบริหารงานบริการวิชาการเพ่ือสร้างศักยภาพในการให้บริการวิชาการ 
   ๓.๔ สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและ 
                      ชุมชน   
 ๔. ส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรกัษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างมั่นคงเพ่ือสร้างคุณค่าทาง 
           สังคม และเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
   ๔.๑ ส่งเสริมการอนุรักษศ์ิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 ๕. พัฒนาความเข้มแข็งงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของ 
          ประเทศ 
   ๕.๑ พัฒนาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เชิงบูรณาการที่มีคุณภาพ 
   ๕.๒ พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยที่มีศักยภาพ 
   ๕.๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน เพ่ือ 
                      สร้างมูลคา่เพ่ิมของงานวิจัย 
   ๕.๔ พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย 

ความสอดคลอ้งกับตัวชี้วัดด้านการบริการวิชาการ 

 มีการบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน คือ 
 การเรียนการสอนวิชา ..................ทุกสาขาวิชา................................................................... 
       ............................................................................................................................................ 
 การวิจัย ................................................................................................................................. 
       ............................................................................................................................................. 
 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ................................................................................................ 
       ............................................................................................................................................ 

 มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

 ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย.........(หลักฐานประกอบ อาทิ ความต้องการของภาครัฐเอกชน 
ชุมชน ภาคประชาชน เป็นต้น) ตามแบบ สวพ.-บว.02,03,04  
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ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หัวหน้าโครงการ นางสายธาร สุเมธอธิคม  หัวหน้ากลุ่มวิทยบริการ 

หลักการและเหตุผล 
 

ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้นําเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้พัฒนา
ระบบงานต้ังแต่ปี พ.ศ. 2553 ในโครงการการพัฒนาตามข้อเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-
library) โดยได้ทําการบันทึกข้อมูลรายการหนังสือลงในฐานข้อมูลห้องสมุดเพ่ือเตรียมใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
เต็มรูปแบบ ทําให้ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจากฐานข้อมูลห้องสมุดผ่านระบบเครือข่ายได้อย่าง
ไม่จํากัดเวลาและสถานที่ 

ปัจจุบัน ห้องสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศมากกว่าหน่ึงแสนเล่ม ซึ่งได้รับการจัดเก็บและดูแลอย่างเป็นระบบ 
ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาตัวเล่มได้จากการสืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุด สิ่งพิมพ์ในห้องสมุดจะเกิดการหมุนเวียนการใช้
งานตลอดเวลา บางคร้ังสิ่งพิมพ์ไม่ได้อยู่บนช้ันตามระบบหมวดหมู่ที่กําหนดไว้ จึงควรมีการสํารวจทรัพยากร
สารสนเทศเป็นประจําอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือให้ทรัพยากสารสนเทศท่ีนําออกให้บริการ มีความถูกต้องตาม
สถานภาพที่ปรากฏในฐานข้อมูลอย่างถูกต้อง สมบูรณ์  

 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือสาธิตวิธีการสํารวจทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib 
2. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการสํารวจทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง 
3. เพ่ือให้ฐานข้อมูลห้องสมุดมคีวามทันสมัย สมบูรณ์ ครบถว้น 

 

กลุ่มเป้าหมาย  
1. บรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศ  11  คน 
2. กรรมการดําเนินงาน จํานวน 4 คน 
3. วิทยากรจากหน่วยงานภายนอก จํานวน  2  คน 

 

สถานที่ดําเนินการ 
 ห้องสมุดเทเวศร์ ห้องสมุดโชติเวช ห้องสมุดพณิชยการพระนคร และห้องสมุดพระนครเหนือ มทร.พระนคร 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 

วันที่ 28 - 30 เมษายน พ.ศ. 2557 รวมระยะเวลาอบรมท้ังสิ้น 3 วัน 
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โครงการอบรมการสํารวจทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด มทร.พระนคร ประจําปี 2557 (Inventory)
 

 
 

การดําเนินโครงการ (ขั้นตอนหรือวิธีการดําเนนิงานโครงการ) 

กิจกรรม 
ปี พ. ศ 2556 ปี พ.ศ.2557 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 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.จัดทํ าร่ างและรายละเอียด
โครงการฯ 

            

2.นําเสนอผู้บริหารเพ่ือขอความ
เห็นชอบในหลักการเบ้ืองต้น 

            

3.ปรับรายละเอียดโครงการตาม
ความเห็นชอบของผู้บริหาร 

            

4.ขออนุมัติโครงการ             
5.ประสานแผน วิทยากรและ
ทรัพยากรดําเนินงาน 

            

7.ดําเนินโครงการอบรม             

8.ติดตาม ประเมินผลโครงการและ
รายงานผลการดําเนินโครงการ 

            

9.รายงานผลการติดตามการนํา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ภายใน 1 เดือน หลังจากดําเนินโครงการแล้วเสร็จ 

 
งบประมาณ    60,910  บาท  (หกหม่ืนเก้าร้อยสิบบาทถ้วน) 
          เบิกจา่ยจากงบดําเนินงาน งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 

    1.  ค่าตอบแทน                                รวม    25,200          บาท 
  ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก (2 คน x 21 ช่ัวโมง x 600 บาท)        25,200            บาท  
       2. ค่าใช้สอย                                 รวม    10,710    บาท 
              (ผู้เข้าอบรม วิทยากร และคณะกรรมการดําเนินงาน จํานวน 17 คน) 

 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (17 คน x 6  มื้อ x 30 บาท)            3,060    บาท 
 ค่าอาหารกลางวัน (17 x 3 มื้อ  x 150 บาท)              7,650   บาท 

3. ค่าวัสดุ                                รวม    25,000   บาท       
รวมงบประมาณทั้งสิ้น  60,910   บาท  

หมายเหตุ  * ขอถัวเฉล่ียจ่ายค่าใช้จ่ายทุกรายการและจํานวนคนโดยเบิกจ่ายตามวงเงินที่ได้อนุมัติ 
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โครงการอบรมการสํารวจทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด มทร.พระนคร ประจําปี 2557 (Inventory)
 

วิทยากร 
1. น.ส.สกาวเดือน    คลองมดคัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
2.น.ส.นาฏยา บุญมาศ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

รายละเอียดหลักสูตร 
 
ลําดับที ่ รายละเอียดหลักสูตร 

1. การกําหนดนโยบายการสํารวจ ในด้าน  
- ปริมาณของทรัพยากรฯ ที่จะสํารวจ  
- ผู้ร่วมปฏิบัติงาน งบประมาณ  
- ความถีใ่นการสํารวจ    

2. การวางแผนเพ่ือการสาํรวจ การเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ 
3. ขั้นตอนการปฏิบัติการปฏิบัติงานการสํารวจทรัพยากรฯ  

- การติดต้ังโปรแกรม 
- การต้ังค่าการใช้งาน 
- การใช้งานโปรแกรม 
- ทําการสํารวจทรัพยากรฯ 
- ออกรายงานผลการสํารวจทรัพยากรฯ 

4. การบันทกึ/ปรบัปรุงในหลักฐานของทรัพยากรฯ 
5. การคัดแยกทรัพยากรฯ ที่มีสภาพชํารุด เสียหายเพ่ือส่งซ่อม 

การประเมินผลโครงการ 

ผลสําเร็จของโครงการ  
 1. จํานวนกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 11 คน 
2. มีความรู้ความเข้าใจ 

 3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจโดยรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
  4. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  

ระบุวิธีการประเมินผล 
1. การสังเกตการณ์การมีส่วนร่วม 
2. ทําแบบประเมิน  เมื่อสิ้นสุดโครงการ  

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้เข้าร่วมอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการสํารวจทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง 
2. ทรัพยากรสารสนเทศได้รับการสํารวจให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ ตามฐานข้อมูลห้องสมุด 
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โครงการอบรมการสํารวจทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด มทร.พระนคร ประจําปี 2557 (Inventory)
 

3. การจัดช้ันสิ่งพิมพ์มีความถูกต้องตามระบบท่ีกําหนดไว้ 

การรายงานผล 
รายงานผลการดําเนินงานตามแบบรายงาน ที่กองนโยบายและแผน กําหนด และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์เมื่อ

โครงการแล้วเสร็จ 
 

 
 

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

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

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร  จารุวาระกูล) 
       วันที่ ...................................................... 
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โครงการอบรมการสํารวจทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด มทร.พระนคร ประจําปี 2557 (Inventory) 8 

 

ตารางการฝึกอบรมโครงการ 
การสํารวจทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปี 2557 (Inventory) 
ณ ห้องสมุดเทเวศร์ ห้องสมุดโชติเวช ห้องสมุดพณิชยการพระนคร และห้องสมุดพระนครเหนือ มทร.พระนคร 

วันที่  28-30  เมษายน  พ.ศ. 2557 
วัน/เวลา 8.30-10.30 10.30-12.00 12.00-13.00 13.00-14.30 14.30-16.30 

วันจันทรท์ี่ 28 
เมษายน 2557 

สาธิตและฝึกปฏิบัติการติดตั้งโปรแกรม 
การตั้งค่าการใช้งาน การใช้โปรแกรม
สํารวจฯ การออกรายงาน ณ ห้องสมุด
เทวศร์  
วิทยากร :  
น.ส.สกาวเดือน คลองมดคัน 
น.ส.นาฏยา บุญมาศ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

สาธิตและฝึกปฏิบัติการติดตั้งโปรแกรม 
การตั้งค่าการใช้งาน การใช้โปรแกรม
สํารวจฯ การออกรายงาน ณ ห้องสมุด
เทวศร์  
วิทยากร :  
น.ส.สกาวเดือน คลองมดคัน 
น.ส.นาฏยา บุญมาศ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร 

สาธิตและฝึกปฏิบัติการติดตั้งโปรแกรม 
การตั้งค่าการใช้งาน การใช้โปรแกรม
สํารวจฯ การออกรายงาน ณ  
ห้องสมุดโชติเวช 
วิทยากร :  
น.ส.สกาวเดือน คลองมดคัน 
น.ส.นาฏยา บุญมาศ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

สาธิตและฝึกปฏิบัติการติดตั้งโปรแกรม 
การตั้งค่าการใช้งาน การใช้โปรแกรม
สํารวจฯ การออกรายงาน ณ  
ห้องสมุดโชติเวช 
วิทยากร :  
น.ส.สกาวเดือน คลองมดคัน 
น.ส.นาฏยา บุญมาศ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

วันอังคารที่ 29 
เมษายน 2557 

สาธิตและฝึกปฏิบัติการติดตั้งโปรแกรม 
การตั้งค่าการใช้งาน การใช้โปรแกรม
สํารวจฯ การออกรายงาน ณ ห้องสมุด
พณิชยการพระนคร 
วิทยากร :  
น.ส.สกาวเดือน คลองมดคัน 
น.ส.นาฏยา บุญมาศ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

สาธิตและฝึกปฏิบัติการติดตั้งโปรแกรม 
การตั้งค่าการใช้งาน การใช้โปรแกรม
สํารวจฯ การออกรายงาน ณ ห้องสมุด
พณิชยการพระนคร 
วิทยากร :  
น.ส.สกาวเดือน คลองมดคัน 
น.ส.นาฏยา บุญมาศ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร 

สาธิตและฝึกปฏิบัติการติดตั้งโปรแกรม 
การตั้งค่าการใช้งาน การใช้โปรแกรม
สํารวจฯ การออกรายงาน ณ ห้องสมุด
พณิชยการพระนคร 
วิทยากร :  
น.ส.สกาวเดือน คลองมดคัน 
น.ส.นาฏยา บุญมาศ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

สาธิตและฝึกปฏิบัติการติดตั้งโปรแกรม 
การตั้งค่าการใช้งาน การใช้โปรแกรม
สํารวจฯ การออกรายงาน ณ ห้องสมุด
พณิชยการพระนคร 
วิทยากร :  
น.ส.สกาวเดือน คลองมดคัน 
น.ส.นาฏยา บุญมาศ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

วันพุธที่ 30 
เมษายน 2557 

สาธิตและฝึกปฏิบัติการติดตั้งโปรแกรม 
การตั้งค่าการใช้งาน การใช้โปรแกรม
สํารวจฯ การออกรายงาน ณ ห้องสมุด
พระนครเหนือ 
วิทยากร :  
น.ส.สกาวเดือน คลองมดคัน 
น.ส.นาฏยา บุญมาศ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

สาธิตและฝึกปฏิบัติการติดตั้งโปรแกรม 
การตั้งค่าการใช้งาน การใช้โปรแกรม
สํารวจฯ การออกรายงาน ณ ห้องสมุด
พระนครเหนือ 
วิทยากร :  
น.ส.สกาวเดือน คลองมดคัน 
น.ส.นาฏยา บุญมาศ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร 

สาธิตและฝึกปฏิบัติการติดตั้งโปรแกรม 
การตั้งค่าการใช้งาน การใช้โปรแกรม
สํารวจฯ การออกรายงาน ณ ห้องสมุด
พระนครเหนือ 
วิทยากร :  
น.ส.สกาวเดือน คลองมดคัน 
น.ส.นาฏยา บุญมาศ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

สาธิตและฝึกปฏิบัติการติดตั้งโปรแกรม 
การตั้งค่าการใช้งาน การใช้โปรแกรม
สํารวจฯ การออกรายงาน ณ ห้องสมุด
พระนครเหนือ 
วิทยากร :  
น.ส.สกาวเดือน คลองมดคัน 
น.ส.นาฏยา บุญมาศ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น. 
 



โครงการอบรมการสํารวจทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด มทร.พระนคร ประจําปี 2557 (Inventory)   

 

รายงานผลการดําเนินงาน 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสํารวจทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร ประจําปี 2557 (Inventory) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 30 เมษายน 2557 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ 
ห้องสมุดเทเวศร์ ห้องสมุดโชติเวช ห้องสมุดพณิชยการพระนคร และห้องสมุดพระนครเหนือ มทร.พระนคร โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสาธิตวิธีการสํารวจทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI 
AutoLib โดยผู้เข้าอบรมจะได้มีทักษะในการสํารวจทรัพยากรสารสนเทศท่ีถูกต้อง เพ่ือให้ฐานข้อมูลห้องสมุดมี
ความทันสมัย สมบูรณ์ ครบถ้วน 
ผลการดําเนินงานด้านการจัดการในภาพรวม 

1.1 กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการอบรม คือ บรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศ  11  คน 
จํานวน 11 คน แต่มีผูเ้ขา้อบรมจริง 11 คน คิดเปน็ร้อยละ 100 

1.2 งบประมาณที่ได้รับ 60,910 บาท มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานจริง 60,910 บาท ประกอบด้วย 
ค่าตอบแทน 25,000     บาท 
ค่าใช้สอย             10,710 บาท 
ค่าวัสดุ 25,000 บาท 
รวม                  60,910 บาท 
 

1.3 จากการสํารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย  
4.82 คิดเป็นร้อยละ 96.36 จากผู้ตอบแบบสอบถาม 11 คน 

 
1. ผลการประเมินความรู้ตนเองด้านวิทยากร ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านการนาํความรู้ไปใช ้

ประโยชน ์และด้านประสิทธภิาพ  
1.1 ด้านวิทยากร ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย 4.57 คิดเป็นร้อยละ  

91.40 
1.2 ด้านความรู้ความเข้าใจ หลังจากอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องน้ี  

หลังการอบรม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยเฉล่ีย 4.73 คิดเป็นร้อยละ 94.55 
1.3 ด้านการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ 

ในการสํารวจทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ได้อย่างถูกต้อง อยู่
ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย 4.58 คิดเป็นร้อยละ 91.60 

1.4 ด้านประสิทธิภาพ ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด 
มีค่าเฉล่ีย 4.70 คิดเป็นร้อยละ 94.00 
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ผลการประเมิน 
 
ประชากร 
 ประชากรท่ีใช้ในการประเมินผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสํารวจทรัพยากรสารสนเทศ
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปี 2557 (Inventory) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28– 30 
เมษายน 2557 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องสมุดเทเวศร์ ห้องสมุดโชติเวช ห้องสมุดพณิชยการพระนคร และ
ห้องสมุดพระนครเหนือ  ได้แก่ บรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
จํานวน 11  คน 
กลุ่มตัวอย่าง 
 ได้แก่ บรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จํานวน 11  คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าอบรม 
 
เครื่องมือทีใ่ชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูล ม ี1 ฉบับ ได้แก่ 
 แบบประเมินผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสํารวจทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปี 2557 (Inventory)  มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม Online มาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)  คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด และแบบลักษณะ
ปลายเปิด โดยแบ่งเน้ือหาแบบสอบถามเป็น 3 ตอนคือ 

ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป 
ตอนที่ 2 เน้ือหาการอบรม 
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมและหัวข้ออบรมที่น่าสนใจในครั้งต่อไป 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล หาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ  
 

เกณฑ์การให้คะแนนระดับความคิดเห็น 
ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด 
ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย  
ค่าเฉล่ีย 0.50-1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
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แบบสรปุผลการประเมินผลโครงการอบรมการสํารวจทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปี 2557 (Inventory) 

 

ตอนท่ี 1 สถานภาพทั่วไป มีรายละเอียดข้อมูล ดังน้ี 
ข้อมูลส่วนบคุคล จํานวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 1 0.89 
หญิง 10 90.91 

อายุ 
ตํ่ากว่า 20 ปี 0 0 
20 – 30 ปี 1 9.09 
31 – 40 ปี 6 54.55 

41 – 50 ปี 4 36.36 

51 ปีขึ้นไป 0 0 

การศึกษา 
ปริญญาตรี 11 100.00 
ปริญญาโท 0 0 

ปริญญาเอก 0 0 
 

ตอนท่ี 2 เน้ือหาการอบรม 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ที่สุด ค่าเฉลี่ย 

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

1. ด้านข้อมูลวิทยากร 
1.1 การเตรียมตัวและความพร้อมของ
วิทยากร 

7 
(63.64) 

4 
(36.36) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.64 
(92.73) 

มากท่ีสุด 

1.2 สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและ
ตรงประเด็น 

6 
(54.55) 

5 
(45.45) 

0 
(0.00) 

  0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.55 
(90.91) 

มากท่ีสุด 

1.3 ใช้ภาษาท่ีเหมาะสมเข้าใจง่าย 7 
(63.64) 

4 
(36.36) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.64 
(92.73) 

มากท่ีสุด 

1.4  สามารถตอบคําถามได้ตรงประเด็น 6 
(54.55) 

5 
(45.45) 

0 
(0.00) 

  0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.55 
(90.91) 

มากท่ีสุด 

1.5 วิทยากรมีจํานวนเพียงพอเหมาะสม 5 
(45.45) 

6 
(54.55) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.45 
(89.09) 

มาก 

รวม      4.57 
(91.40) 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) 

2. ด้านการนําความรู้ไปใชป้ระโยชน ์
1. นําความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ 

7 
(63.64) 

4 
(36.36) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.64 
(92.73) 

มากท่ีสุด 

2 .สามารถให้คําปรึกษาแนะนําแก่ผู้อ่ืนได้ 5 
(45.45) 

5 
(45.45) 

1 
(9.10) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.36 
(87.27) 

มาก 

3. มีความม่ันใจในการนําความรู้ท่ีได้ไปใช้
ประโยชน์ 

8 
(72.73) 

3 
(27.27) 

0 
(8.33) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.73 
(94.55) 

มากท่ีสุด 

รวม      4.58 
(91.60) มากที่สุด 

3. ด้านประสิทธภิาพ 
3.1 การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 7 

(63.64) 
4 

(36.36) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
4.64 

(92.73) 
มากท่ีสุด 

3.2 การประสานงานอํานวยความสะดวก
ของเจ้าหน้าท่ี 

8 
(72.73) 

3 
(27.27) 

0 
(8.33) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.73 
(94.55) 

มากท่ีสุด 

3.3 สถานท่ีสะอาดและมีความเหมาะสม 11 
(50.00) 

0 
(50.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

5.00 
(100.00) 

มากท่ีสุด 

3.4 วัสดุ / อุปกรณ์ในการฝึกอบรมมี
ความเหมาะสม 

6 
(54.55) 

5 
(45.45) 

0 
(0.00) 

  0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.55 
(90.91) 

มากท่ีสุด 

3.5  ระยะเวลาในการอบรม / สัมมนา 
มีความเหมาะสม 

5 
(45.45) 

6 
(54.55) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.45 
(89.09) 

มาก 

3.6 ท่านมีความพึงพอใจในการอบรม 
คร้ังนี้โดยรวม 

9 
(81.82) 

2 
(18.18) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.82 
(96.36) 

มากท่ีสุด 

รวม      4.70 
(94.00) มากที่สุด 

4. ด้านความรูค้วามเข้าใจ 
4.1 ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อน 
การอบรม 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(9.09) 

10 
(90.91) 

1.09 
(21.82) 

น้อยท่ีสุด 

4.2 ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้หลัง 
การอบรม 

8 
(72.73) 

3 
(27.27) 

0 
(8.33) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.73 
(94.55) 

มากท่ีสุด 

 
 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
1. ควรเพ่ิมระยะเวลาในการสํารวจให้มากกว่าน้ี เพ่ือให้ทรัพยากรสารสนเทศท่ีนําออกให้บริการ 

มีความถูกต้องตามสถานภาพที่ปรากฎในฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์  
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ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
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หลักฐานการนําไปใช้ประโยชน์ 
 

 ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้สร้างความพร้อมที่จะก้าวไปสู่องค์กรแห่ง 
การเรียนรู้โดยให้บริการวิชาการและวิจัยทีเ่พรียบพร้อมและครบถ้วน  มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา
ช่วยการปฏิบัติงาน โดยเป็นเคร่ืองมืออํานวยความสะดวกในการจัดเก็บและสืบค้นขอ้มูลอย่างรวดเร็ว แต่
บางครั้งพบว่าข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศในระบบฐานข้อมูลห้องสมุดมีความคลาดเคลื่อน ไม่เป็นปัจจบุบัน จึง
ต้องมีการทวนสอบความแม่นยําเพ่ือให้ได้ฐานข้อมูลห้องสมุดที่มีคุณภาพโดยวิธีการสํารวจทรัพยากร
สารสนเทศ (Inventory) 
ขั้นตอนเตรียมการสํารวจ 
1. การกําหนดนโยบายการสํารวจ ในด้าน  
       - ปริมาณของทรัพยากรฯ ที่จะสํารวจ  
       - ผู้ร่วมปฏิบัติงาน งบประมาณ  
       - ความถีใ่นการสํารวจ    
  2. การวางแผนเพ่ือการสํารวจ การเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ 
  3. การปฏิบัติงานการสํารวจทรัพยากรฯ ขั้นตอนการปฏิบัติ 
       - แต่ละแห่งอาจปฏิบัติแตกต่างกันบ้าง 
       - หลักการ: ตรวจช้ันเทียบกับหลักฐาน+บันทึก 
  4. การบันทกึ/ปรับปรุงในหลักฐานของทรัพยากรฯ 
  5. การคัดแยกทรัพยากรฯ ที่มีสภาพชํารุด เสียหายเพ่ือส่งซ่อมบํารุงตัวทรัพยากรฯ ต่อไป 
ขั้นตอนการสาํรวจทรพัยากรสารสนเทศ 
  1. อ่านช้ัน+จัดเรียงตามลําดับเลขหมู ่
  2. ตรวจทรัพยากรฯ แต่ละเล่ม/ช้ินตามลําดับ ว่าตรงกับหลักฐาน  (Shelf List Card/ฐานข้อมูล)  
  3. ประมวลผล และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
  4. จัดทํารายงาน  
  5. ทวนสอบเฉพาะเล่มที่มีปัญหา เช่น พบบนช้ัน ไม่พบในฐานข้อมูล ฯลฯ 
  6. ปรับปรุงฐานข้อมูล โดยบันทึกลงในระบบ กรณีทรัพยากรฯ สูญหาย                
  7. แยกทรัพยากรฯ ที่อยู่ในข่ายคัดออก (ตามเกณฑ์) 
  8. ส่งซ่อมทรัพยากรฯ ที่ชํารุด + อยู่ในข่ายซ่อมได้ 
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สรุปผลการสาํรวจทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

ที่ สาขา ทั้งหมด 
(รายการ)

หาย 
(รายการ)

บริจาค 
(รายการ)

คงเหลือ 
(รายการ) หมายเหตุ 

1 ห้องสมุดเทเวศร์ 19,267 18 2,328 16,921  
2 ห้องสมุดโชติเวช 23,647 43 559 23,045  
3 ห้องสมุดพณิชยการพระนคร 52,118 285 8,675 43,158  
4 ห้องสมุดพระนครเหนือ 37,071 323 312 36,436  
 รวม 132,103 669 11,874 119,560  
 
 

คู่มือการใช้งานโปรแกรมสํารวจทรัพยากรห้องสมุด (Inventory) แบบ Offline 
 

โปรแกรม Inventory แบบ Offline  เป็นการสํารวจข้อมูลทรัพยากรในห้องสมุด โดยตรวจสอบว่ามี
ทรัพยากรใด ที่มีอยู่ในห้องสมุด และมีจํานวนเท่าไหร่ เพ่ือตรวจสอบหาทรัพยากรท่ีหายไปจากห้องสมุด ซึ่ง
อาจจะอยู่ในระหว่างการให้บริการยืมคืน หรือทรัพยากรหาย 
ข้อแนะนํา  

ควรทําการสํารวจในช่วงที่มีการเรียกคืนทรัพยากรห้องสมุดเรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้ผลการสํารวจมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ผลที่ได้จะเป็นส่วนของทรัพยากรท่ีหายไปจากห้องสมุด เพ่ือสะดวกในการติดตาม หรือ
จัดหามาทดแทนต่อไป 
ขั้นตอนการใช้งานระบบ มีดังน้ี 

1. การเชื่อมต่อกับระบบเพื่อปรับปรุงข้อมูลในเคร่ือง Client 
1.1 เปิดโปรแกรม Inventory Offline ขึ้นมา ระบบจะแสดงหน้าจอดังภาพ เพ่ือให้เช่ือมต่อกับ 

Server ดังภาพ 
1.2 ขั้นตอนน้ี ต้องให้ระบบ Online หรือสามารถเช่ือมโยงกับฐานข้อมูลได้ เพ่ือการปรับปรุงข้อมูล

ทรัพยากร ในเคร่ือง Client ที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลในการสํารวจ 
1.3 ให้ระบุหมายเลข IP ของ Server และช่ือฐานข้อมูล 
1.4 จากน้ัน คลิกปุ่มเช่ือมต่อ ระบบจะแจ้งให้ทราบว่า “เช่ือมต่อสําเร็จ” และปุ่ม “เริ่มปรบัปรุง” จะ 

Enable เพ่ือพร้อมทํางาน 
1.5 ให้คลิกปุ่ม “เริ่มปรับปรุง” เพ่ือปรับปรุงข้อมูลและโครงสร้างข้อมูลจากเครื่อง Server มาสร้าง

จําลองไว้ในเครื่อง Client สาํหรับใช้ในการตรวจสอบข้อมูลที่สํารวจ 
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1.6 เมื่อปรับปรุงข้อมูลแล้ว ระบบจะแจ้งให้ทราบว่า ได้ปรับปรุงข้อมูลไปกี่รายการ ดังภาพ 
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2. การสํารวจข้อมูล  
2.1 เมื่อปรับปรุงข้อมูลในเครื่อง Client เรียบร้อยแล้ว สามารถนําเคร่ือง Client ดังกล่าวไปสํารวจ

ข้อมูล โดยคลกิเลือกเมนู “เริ่มสํารวจ” ดังภาพ 
 
 
 

2.2 จากน้ันให้อ่านบาร์โค้ดของทรัพยากรที่ต้องการสํารวจทีละรายการ ตามที่ต้องการ ดังภาพ 
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2.3 เมื่ออ่านบาร์โค้ดทรัพยากรที่สาํรวจ ระบบจะแจ้งให้ทราบว่า ทรัพยากรทัง้หมดมีจํานวนเท่าไหร่ 
และสํารวจไปแล้วก่ีรายการ คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของข้อมูลที่ต้องสํารวจทั้งหมด 

2.4 ปุ่ม “สํารวจใหม่” เป็นปุ่มสําหรับการเริ่มสํารวจใหม่ โดยทีไ่ม่ต้องการบันทึกข้อมูลที่สํารวจก่อน
หน้า ซึ่งใช้ในกรณีที่ต้องการเคลียร์ข้อมลู เมือ่ทํารายการผิด ก่อนที่จะมีการตรวจสอบกับข้อมูลใน
ฐานข้อมูล 

 
3. การถ่ายโอนข้อมูล 

เป็นการถ่ายโอนข้อมูลทีส่ํารวจ เข้าไปตรวจสอบกับข้อมูลในฐานข้อมูล เพ่ือปรับปรุงสถานะ ให้ทราบ
ว่า ข้อมูลทรัพยากรส่วนใด ทีอ่ยู่ในสถานะทีส่ํารวจพบ และสถานะใดที่สาํรวจไม่พบ มีขั้นตอนดังน้ี 
 
3.1 เลือกที่เมนู “File” เลือกเมนูย่อย “ถ่ายโอนข้อมูล” ดังภาพ 
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3.2 จากน้ันระบบจะทําการถ่ายโอนข้อมูลทีส่ํารวจ เพ่ือปรับปรุงสถานะข้อมูลที่สํารวจ และแจ้งให้
ทราบระหว่างการถ่ายโอน เมื่อถ่ายโอนเสร็จแล้ว ระบบจะแจ้งให้ทราบว่า ถ่ายโอนเสร็จแล้วก่ี
รายการ ดังภาพ 
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4. การรายงานผลการสํารวจขอ้มูล 
4.1 เมื่อต้องการดูรายงานผลการสํารวจข้อมูล ให้เปิดโปรแกรม WALAI AutoLib Report  
4.2 จากน้ันเลือกรายงาน “งานจัดทํารายการ” และเลือกดูรายงาน โดยมีรายงาน 2 รายงาน คือ  

-    รายงานทรัพยากรท่ีสํารวจพบ ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- รายงานทรัพยากรท่ีสํารวจไมพ่บ ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


