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คํานํา 
 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลักสูตรส่งเสริมการ
รู้สารสนเทศ โดยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับ
วิธีการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลห้องสมุด มทร.พระนครพร้อมสาธิตวิธีการยืม–คืน ทรัพยากร
สารสนเทศและการตรวจสอบรายการต่าง ๆ ของห้องสมุด มทร.พระนคร ตลอดจนระบบสารสนเทศห้องสมุด
และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ที่ห้องสมุดมีไว้ให้บริการ ทําให้ผู้เข้า
อบรมทราบถึงบริการต่าง ๆ ของห้องสมุดได้อย่างสะดวกรวดเร็วอย่างถูกวิธี และเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้
อย่างแท้จริง โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่  25 – 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องสมุด และห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (Self Access) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ เทเวศร์ โชติเวช 
พณิชยการพระนคร และพระนครเหนือ มีผู้เข้าอบรมจํานวน 718 คน คิดเป็นร้อยละ 88.21 สิ้นค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินงานรวมท้ังสิ้น 38,640บาท 

ผลการประเมินโครงการพบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมตอบแบบประเมินผลจํานวน 644 คน คิดเป็นร้อยละ 
92.48 มีความเห็นว่า มีความพึงพอใจในการอบรมคร้ังน้ีโดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.58 คิดเป็น
ร้อยละ 91.60 ผลการประเมินวิทยากร ผู้เข้าอบรมมีความพอใจอยู่ระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย 4.60 คิดเป็นร้อย
ละ 91.91 ด้านการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ ผู้เข้าอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากอบรมไปใช้ระบบ
สารสนเทศของห้องสมุดอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย 4.55 คิดเป็นร้อยละ 90.98 ด้านประสิทธิภาพ พบว่า 
ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย 4.50 คิดเป็นร้อยละ 89.92 ด้านความรู้ความเข้าใจ
หลังจากอบรมผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่อบรมเพ่ิมขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด โดยเฉล่ีย 4.65 
คิดเป็นร้อยละ 92.95 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศหวังเป็นอย่างย่ิงว่า รายงานฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์แก่      
ผู้มีส่วนเก่ียวข้องต่อไป 

 
 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลักสูตรส่งเสริมการรู้สารสนเทศ
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดขึ้นระหว่างวันที่  25 – 28 
สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องสมุด และห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access) ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ เทเวศร์ โชติเวช พระนครเหนือ และพณิชยการพระนคร โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับวิธีการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลห้องสมุด มทร.พระนครพร้อมสาธิต
วิธีการ ยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศและการตรวจสอบรายการต่าง ๆ ของห้องสมุด มทร.พระนคร 
ตลอดจนระบบสารสนเทศห้องสมุดและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดมีไว้ให้บริการ ทําให้ผู้เข้าอบรม
ทราบถึงบริการต่าง ๆ ของห้องสมุด และยังสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้สะดวกรวดเร็วอย่างถูกวิธี 

 

การดําเนินงาน ได้รับงบประมาณ  43,980 บาท มีผู้เข้าอบรม 718 คน สิ้นค่าใช้จ่าย 38,640 บาท 
ประกอบด้วย 

ค่าตอบแทน 17,100     บาท 
ค่าใช้สอย 21,540 บาท 
ค่าวัสดุ     - บาท 
รวม                  38,640 บาท 
 

จากการประเมินผลการประเมินโครงการพบว่า ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในการอบรมคร้ังนี้            
อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.58 คิดเป็นร้อยละ 91.60 โดยผลการประเมินวิทยากร ผู้เข้าอบรมมีความ
พอใจอยู่ระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย 4.60 คิดเป็นร้อยละ 91.91 ด้านการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ ผู้เข้าอบรม
สามารถนําความรู้ที่ได้รับจากอบรมไปใช้ระบบสารสนเทศของห้องสมุดอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.55 
คิดเป็นร้อยละ 90.98 ด้านประสิทธิภาพ พบว่า ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
4.50 คิดเป็นร้อยละ 89.92 ด้านความรู้ความเข้าใจหลังจากอบรมผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่
อบรมเพ่ิมขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด โดยเฉล่ีย 4.65 คิดเป็นร้อยละ 92.95 

 

ปัญหาอุปสรรค 
1. อุปกรณ์เคร่ืองเสียงสําหรับบรรยายที่ห้องสมุดโชติเวชไม่มี จึงได้ใช้อุปกรณ์เครื่องเสียงแบบ

พกพาแทน ทําให้คุณภาพระบบเสียงจึงไม่ดีเท่าที่ควร 
2. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (RMUTPAutoLib) มีการจํากัด User การเข้าใช้งานพร้อมกัน 
 

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 ห้องสมุดห้องสมุดเทเวศร์ 

1. นําความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฎิบัติงานได้ 
2. อยากให้มีการจัดอบรมแบบน้ีต่อไปอีก 

ห้องสมุดโชติเวช 
1. เปลี่ยนลําโพงพูดด้วยแสบหูมาก 
2. วิทยากรพูดให้ช้าลงกว่าน้ี 
3. เว็บล่มบ่อย 
4. ขอบคุณสําหรับการการอบรมดี ๆ ครับ 

บทสรุปผู้บรหิาร 
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 ห้องสมุดห้องสมุดพณิชยการพระนคร 
1. ดีมากครับ 
2. อยากให้ระบบอินเตอร์เน็ตมีความเร็วกว่ามากกว่าน้ีค่ะ 

 ห้องสมุดพระนครเหนือ 
1. เป็นกันเองมากครับ เข้าใจง่าย 
2. สนุกและได้ความรู้ และได้วิธีการใช้การรับข้อมูลที่ดีมาก 
3. ระบบล่ม ไม่สามารถเข้าใช้งานได้พร้อม ๆ กัน 
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เงินงบประมาณประจําปี 2557 
หน่วยงาน สาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ชื่อโครงการ  โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลักสูตรส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 
 

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.......01-004-101  สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า..................... 
       ............................................................................................................................................ 
 การวิจัย ................................................................................................................................. 
       ............................................................................................................................................. 
 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ................................................................................................ 
       ............................................................................................................................................ 

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

 ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย.........(หลักฐานประกอบ อาทิ ความต้องการของภาครัฐเอกชน 
ชุมชน ภาคประชาชน เป็นต้น) ตามแบบ สวพ.-บว.02,03,04  

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หัวหน้าโครงการ นางสายธาร สุเมธอธิคม  หัวหน้ากลุ่มวิทยบริการ 
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หลักการและเหตุผล 
 

การรู้สารสนเทศ (Information literacy) หมายถึง ความรู้ความสามารถและทักษะของบุคคลในการ
เข้าถึงสารสนเทศ ประเมินสารสนเทศที่ค้นมาได้ และใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพทุกรูปแบบ ผู้รู้สารสนเทศ
จะต้องมีทักษะในด้านต่างๆ เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ และ/หรือ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการใช้ภาษา 
ทักษะการใช้ห้องสมุด ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างย่ิง ทักษะในการใช้ห้องสมุดมีความจําเป็น
สําหรับนักศึกษาทุกระดับ เพราะปัจจุบันรูปแบบของสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงจากฉบับพิมพ์เป็นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นจํานวนมาก ซึ่งต้องใช้วิธีการสืบค้นผ่านอินเตอร์เน็ตเท่าน้ัน ทําให้การเข้าถึงสารสนเทศของ
ห้องสมุดมีความยุ่งยากซับซ้อนพอสมควร การเรียนรู้และสร้างทักษะในการแสวงหาสารสนเทศได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว ครบถ้วน และตรงตามความต้องการ จะเป็นส่วนช่วยให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงสารสนเทศของห้องสมุดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตระหนักถึงความจําเป็นในการให้ความรู้
ดังกล่าวน้ีแก่ผู้ใช้บริการ จึงได้จัด “โครงการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ” เพ่ือเป็นแนวทางที่จะสร้างการเรียนรู้และ
ทักษะให้แก่ผู้ใช้ห้องสมุดขึ้น 

 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือ ให้ความรู้เก่ียวกับวิธีการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลห้องสมุด มทร.พระนคร 
2. เพ่ือสาธิตวิธีการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศและการตรวจสอบรายการต่างๆของห้องสมุด  

มทร.พระนคร 
 

กลุ่มเป้าหมาย  
1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน  814  คน 
2. วิทยากร 4 คน 
3. กรรมการดําเนินงาน 8 คน 

 

สถานที่ดําเนินการ 
 ห้องสมุดและห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access) เทเวศร์ ,โชติเวช ,พณิชยการพระนคร  
และพระนครเหนือ มทร.พระนคร 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 

วันที่ 25 – 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557 รวมระยะเวลาอบรมท้ังสิ้น 4 วัน 
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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    43,980   บาท  (สี่หม่ืนสามพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
          เบิกจา่ยจากงบดําเนินงาน งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

    1.  ค่าตอบแทน                                รวม    17,100          บาท 
  ค่าตอบแทนวิทยากร 4 คน (57 ช่ัวโมง x 300 บาท)        17,100            บาท  
       2. ค่าใช้สอย                                 รวม    26,880    บาท 
              วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557  

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (177 คน x 1 มื้อ x 30 บาท)       5,310    บาท 
 วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557 

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (283 คน x 1 มื้อ x 30 บาท)       8,490    บาท 
 วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (223 คน x 1 มื้อ x 30 บาท)       6,690    บาท 
 วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (213 คน x 1 มื้อ x 30 บาท)        6,390    บาท 
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3. ค่าวัสดุ          - - ไม่มี  - -       
รวมงบประมาณทั้งสิ้น  43,980   บาท  

หมายเหตุ  * ขอถัวเฉล่ียจ่ายค่าใช้จ่ายทุกรายการและจํานวนคนโดยเบิกจ่ายตามวงเงินที่ได้อนุมัติ 
 
วิทยากร 

1. นางสาวโสภา  ไทยลา  บรรณารักษ์ห้องสมุดเทเวศร์ 
2. นางสาวรัตดา พุทธะศรีเมือง  บรรณารักษ์ห้องสมุดโชติเวช 
3. นางสาวกมร  สุประภารพงษ์  บรรณารักษ์ห้องสมุดพระนครเหนือ 
4. นางบัวระภา กลยนีย์   บรรณารักษ์ห้องสมุดพณชิยการพระนคร 
 

รายละเอียดหลักสูตร 
1. แนะนําห้องสมุด โดยอธิบายให้ผู้ใช้ได้ทราบถึงทรัพยากรสารสนเทศและแหล่งจัดเก็บทรัพยากร

สารสนเทศของห้องสมุดทุกแห่ง 

2. สาธิตและฝึกปฏิบัติวิธีการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศที่อยู่ในฐานข้อมูล OPAC  

3. สาธิตและฝึกปฏิบัติการจองหนังสือ  
4. สาธิตและฝึกปฏิบัติการตรวจสอบรายการต่างๆ ดังน้ี 

4.1 รายการยืมและกําหนดส่ง 

4.2 รายการจอง 

4.3 รายการค่าปรับ 

4.4 รายการขอยืมข้ามสาขา 

4.5 รายการแจ้งหาย 

4.6 รายการ Block 

4.7 ประวัติการยืมคืน 

4.8 การแก้ไขข้อมูลสมาชิก 
5. สาธิตและฝึกปฏิบัติการยืม-คืนหนังสือด้วยเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ 

การประเมินผลโครงการ 

ผลสําเร็จของโครงการ  
 1. จํานวนกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 814 คน 
2. มีความรู้ความเข้าใจ 

 3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจโดยรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
  4. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  

ระบุวิธีการประเมินผล 
1. การสังเกตการณ์การมีส่วนร่วม 
2. ทําแบบประเมิน  เมื่อสิ้นสุดโครงการ  
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. สามารถสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลห้องสมุด มทร.พระนครได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. สามารถยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศและตรวจสอบรายการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การรายงานผล 

รายงานผลการดําเนินงานตามแบบรายงาน ที่กองนโยบายและแผน กําหนด และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์เมื่อ
โครงการแล้วเสร็จ 
 

 
 

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

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

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



 
 

ตารางการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู ้
(หลักสูตรส่งเสริมการรูส้ารสนเทศ) 

ระหว่างวันที่ 25 - 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557 
ณ ห้องสมุดและห้องศูนย์การเรียรรู้ด้วยตนเองโชติเวช, พระนครเหนือ, พณิชยการพระนคร, และเทเวศร ์

วัน/เดือน/ปี สถานที่ 8.00-
9.00  

9.00-
10.00  

10.00-
11.00  

11.00-
12.00 

12.00-
13.00 

13.00-
14.00 

14.00-
15.00 

15.00-
16.00 

16.00-
17.00 

17.00-
18.00 

18.00-
19.00 

19.00-
20.00 

 วันจันทร์ที่ 25 
สิงหาคม 2557 

ห้องสมุดและห้องศูนย์
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(Self Access) โชติเวช
,พณิชยการพระนคร, 
พระนครเหนือ  

สาธิตและฝึกปฏิบัติวิธีการสืบค้นห้องสมุด 
การยืมต่อ ,การยืม-คืนด้วยเครื่องยืม-คืน
อัตโนมัติ ฯลฯ 
วิทยากร : นางบัวระภา  กลยนีย์ 
บรรณารักษ์  ผู้เข้าอบรม นศ.57 ปบง/3 
(37 คน) ปบง/5 (36 คน) รวม 73 คน 

  สาธิตและฝึกปฏิบัติวิธีการสืบค้นห้องสมุด 
การยืมต่อ ,การยืม-คืนด้วยเครื่องยืม-คืน
อัตโนมัติ ฯลฯ 
วิทยากร : น.ส.กมร สุประภารพงษ์ 
บรรณารักษ์ ผู้เข้าอบรม นศ.57 ปมค/1 
(24 คน) พมค/1 (14 คน) รวม 38 คน 

    

  สาธิตและฝึกปฏิบัติวิธีการสืบค้นห้องสมุด 
การยืมต่อ ,การยืม-คืนด้วยเครื่องยืม-คืน
อัตโนมัติ ฯลฯ 
วิทยากร : น.ส.รัตดา  พุทธะศรีเมือง 
บรรณารักษ์   
ผู้เข้าอบรม นศ.57 ปออ/1 (24 คน)  
ปออ/2 (23 คน) รวม 47 คน 

         

วันอังคารที่ 26
สิงหาคม 2557 

ห้องสมุดและห้องศูนย์
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(Self Access) โชติเวช
,พณิชยการพระนคร, 
พระนครเหนือ 

สาธิตและฝึกปฏิบัติวิธีการสืบค้นห้องสมุด 
การยืมต่อ,การยืม-คืนด้วยเครื่องยืม-คนื
อัตโนมัติ ฯลฯ 
วิทยากร : นางบัวระภา กลยนีย์ 
บรรณารักษ์  
ผู้เข้าอบรม นศ.55 ปอก/1 (50 คน)

  สาธิตและฝึกปฏิบัติวิธีการสืบค้นห้องสมุด 
การยืมต่อ,การยืม-คืนด้วยเครื่องยืม-คนื
อัตโนมัติ ฯลฯ 
วิทยากร : นางบัวระภา กลยนีย์ 
บรรณารักษ์  
ผู้เข้าอบรม นศ.57 ปอภ/5 (32 คน) 

    

  สาธิตและฝึกปฏิบัติวิธีการสืบค้นห้องสมุด 
การยืมต่อ,การยืม-คืนด้วยเครื่องยืม-คนื
อัตโนมัติ ฯลฯ 
วิทยากร : น.ส.กมร สุประภารพงษ์ 
บรรณารักษ์  
ผู้เข้าอบรม นศ.57 ปวค/2 (56 คน) 

  สาธิตและฝึกปฏิบัติวิธีการสืบค้นห้องสมุด 
การยืมต่อ,การยืม-คืนด้วยเครื่องยืม-คนื
อัตโนมัติ ฯลฯ 
วิทยากร : น.ส.กมร สุประภารพงษ์ 
บรรณารักษ์  
ผู้เข้าอบรม นศ.56 ปยธ/1 (19 คน)  
พยธ/1 (20 คน) รวม 39 คน 

    

  สาธิตและฝึกปฏิบัติวิธีการสืบค้นห้องสมุด 
การยืมต่อ,การยืม-คืนด้วยเครื่องยืม-คนื
อัตโนมัติ ฯลฯ 

  สาธิตและฝึกปฏิบัติวิธีการสืบค้นห้องสมุด 
การยืมต่อ,การยืม-คืนด้วยเครื่องยืม-คนื
อัตโนมัติ ฯลฯ 
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วิทยากร : น.ส.โสภา  ไทยลา บรรณารักษ์ 
ผู้เข้าอบรม นศ.56 ปทม/1 (40 คน) 

วิทยากร : น.ส.รัตดา  พุทธะศรีเมือง 
บรรณารักษ์  
ผู้เข้าอบรม นศ.57 ปอภ/6 (13 คน)

 
ตารางการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู ้

(หลักสูตรส่งเสริมการรูส้ารสนเทศ) 
ระหว่างวันที่ 25 - 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557 

ณ ห้องสมุดโชติเวช, ห้องสมุดพระนครเหนือ, ห้องสมุดพณิชยการพระนคร, และหอ้งสมุดเทเวศร์ 
 

วัน/เดือน/ปี สถานที่ 8.00-
9.00  

9.00-
10.00  

10.00-
11.00  

11.00-
12.00 

12.00-
13.00 

13.00-
14.00 

14.00-
15.00 

15.00-
16.00 

16.00-
17.00 

17.00-
18.00 

18.00-
19.00 

19.00-
20.00 

วันอังคารที่ 26
สิงหาคม 2557 
(ต่อ) 

ห้องสมุดและห้องศูนย์
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(Self Access) เทเวศร์ 

  สาธิตและฝึกปฏิบัติวิธีการสืบค้นห้องสมุด 
การยืมต่อ,การยืม-คืนด้วยเครื่องยืม-คนื
อัตโนมัติ ฯลฯ 
วิทยากร : น.ส.โสภา  ไทยลา บรรณารักษ์ 
ผู้เข้าอบรม นศ.56 ปทม/2 (30 คน)

     

วันพุธที่ 27
สิงหาคม 2557 

ห้องสมุดและห้องศูนย์
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(Self Access) โชติเวช,
เทเวศร์, พระนครเหนือ 

สาธิตและฝึกปฏิบัติวิธีการสืบค้นห้องสมุด 
การยืมต่อ,การยืม-คืนด้วยเครื่องยืม-คนื
อัตโนมัติ ฯลฯ 
วิทยากร : น.ส.รัตดา  พุทธะศรีเมือง 
บรรณารักษ์  
ผู้เข้าอบรม นศ.57 ปอภ/3 (36 คน) 
ปอภ/4 (30 คน) รวม 66 คน 

 สาธิตและฝึกปฏิบัติวิธีการสืบค้นห้องสมุด 
การยืมต่อ,การยืม-คืนด้วยเครื่องยืม-คนื
อัตโนมัติ ฯลฯ 
วิทยากร : น.ส.กมร สุประภารพงษ์ 
บรรณารักษ์  
ผู้เข้าอบรม นศ.57 ปวค/1 (53 คน) 

  สาธิตและฝึกปฏิบัติวิธีการสืบค้นห้องสมุด 
การยืมต่อ,การยืม-คืนด้วยเครื่องยืม-คนื
อัตโนมัติ ฯลฯ 
วิทยากร : น.ส.กมร สุประภารพงษ์ 
บรรณารักษ์  
ผู้เข้าอบรม นศ.57 สวค/1 (18 คน) 

      สาธิตและฝึกปฏิบัติวิธีการสืบค้นห้องสมุด 
การยืมต่อ,การยืม-คืนด้วยเครื่องยืม-คนื
อัตโนมัติ ฯลฯ 
วิทยากร : น.ส.รัตดา  พุทธะศรีเมือง 
บรรณารักษ์  
ผู้เข้าอบรม นศ.57 ปอภ/2 (34 คน)

     

      สาธิตและฝึกปฏิบัติวิธีการสืบค้นห้องสมุด 
การยืมต่อ,การยืม-คืนด้วยเครื่องยืม-คนื
อัตโนมัติ ฯลฯ 
วิทยากร : น.ส.โสภา  ไทยลา บรรณารักษ์ 
ผู้เข้าอบรม นศ.57 ทสม/5 (34 คน)
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ตารางการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู ้
(หลักสูตรส่งเสริมการรูส้ารสนเทศ) 

ระหว่างวันที่ 25 - 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557 
ณ ห้องสมุดโชติเวช, ห้องสมุดพระนครเหนือ, ห้องสมุดพณิชยการพระนคร, และหอ้งสมุดเทเวศร์ 

 
วัน/เดือน/ปี สถานที่ 8.00-

9.00  
9.00-
10.00  

10.00-
11.00  

11.00-
12.00 

12.00-
13.00 

13.00-
14.00 

14.00-
15.00 

15.00-
16.00 

16.00-
17.00 

17.00-
18.00 

18.00-
19.00 

19.00-
20.00 

วันพฤหัสบดีที่ 28 
สิงหาคม 2557 

ห้องสมุดและห้องศูนย์
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(Self Access) โชติเวช,
เทเวศร์, พระนครเหนือ  

สาธิตและฝึกปฏิบัติวิธีการสืบค้นห้องสมุด 
การยืมต่อ,การยืม-คืนด้วยเครื่องยืม-คนื
อัตโนมัติ ฯลฯ 
วิทยากร : นางบัวระภา  กลยนีย์ 
บรรณารักษ์  
ผู้เข้าอบรม นศ.57 ปวอ/1 (21 คน) 
ปวอ/2 (20 คน) ปสถ/1 (27 คน)  
รวม 68 คน 

 สาธิตและฝึกปฏิบัติวิธีการสืบค้นห้องสมุด 
การยืมต่อ,การยืม-คืนด้วยเครื่องยืม-คนื
อัตโนมัติ ฯลฯ 
วิทยากร : น.ส.โสภา  ไทยลา บรรณารักษ์ 
ผู้เข้าอบรม นศ.57 ปคก/1 (18 คน)  
ปคพ/1 (15 คน) รวม 33 คน 

     

  สาธิตและฝึกปฏิบัติวิธีการสืบค้นห้องสมุด 
การยืมต่อ,การยืม-คืนด้วยเครื่องยืม-คนื
อัตโนมัติ ฯลฯ 
วิทยากร : น.ส.โสภา  ไทยลา บรรณารักษ์ 
ผู้เข้าอบรม นศ.57 ทสม/6 (38 คน) 

 สาธิตและฝึกปฏิบัติวิธีการสืบค้นห้องสมุด 
การยืมต่อ,การยืม-คืนด้วยเครื่องยืม-คนื
อัตโนมัติ ฯลฯ 
วิทยากร : น.ส.รัตดา  พุทธะศรีเมือง 
ผู้เข้าอบรม นศ.57 ปอภ/1 (35 คน)  
ปทฟ/1 (19 คน) รวม 54 คน 

     

 
 
 

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 9.30-9.45 น. และ 13.30-13.45 น. 
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โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลักสูตรส่งเสริมการรู้สารสนเทศ จัดขึ้น
ระหว่างวันที่  25 – 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องสมุด และห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access) 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ เทเวศร์ โชติเวช พณิชยการพระนคร และ
พระนครเหนือ  

1. ผลการดําเนินงานด้านการจัดการในภาพรวม 
1.1 กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการอบรม คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จํานวน 814 คน แต่มีผู้เข้าอบรมจริง 718 คน คิดเป็นร้อยละ 
88.21 

 
1.2 งบประมาณที่ ได้รับ 43,980 บาท มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานจริง 38,640บาท 

ประกอบด้วย 
 ค่าตอบแทน 17,100     บาท 

 ค่าใช้สอย 21,540 บาท 
 ค่าวัสดุ     - บาท 
 รวม                  38,640 บาท 
1.3 จากการสํารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในภาพรวม อยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 

4.58 คิดเป็นร้อยละ 91.60 จากผู้ตอบแบบสอบถาม 664 คน 
 
2. ผลการประเมินความรู้ตนเองด้านวิทยากร ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านการนําความรู้ไปใช้

ประโยชน์ และด้านประสิทธิภาพ 
2.1 ด้านวิทยากร ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด  มีค่าเฉล่ีย 4.60 คิดเป็นร้อยละ 

91.91 
2.2 ด้านการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้

ในการสืบค้นสารสนเทศได้อยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.55 คิดเป็นร้อยละ 90.98 
2.3 ด้านประสิทธิภาพ ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพ อยู่ในระดับ มากที่สุด       

มีค่าเฉล่ีย 4.50 คิดเป็นร้อยละ 89.92 
2.4 ด้านความรู้ความเข้าใจ หลังจากอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องน้ี หลัง

การอบรม อยู่ในระดับ มากที่สุด โดยเฉล่ีย 4.65 คิดเป็นร้อยละ 92.95 
 

 
 
 

รายงานผลการดําเนินงาน 
โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ประจาํปี 2557 

หลักสูตร ส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 
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ประชากร 
 
 
 
ประชากร 
 ประชากรท่ีใช้ในการประเมินผลโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลักสูตร 
ส่งเสริมการรู้สารสนเทศ จัดขึ้นระหว่างวันที่  25 – 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องสมุด และห้องศูนย์              
การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access) คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล              
พระนคร 814 คน 
 
กลุ่มตัวอย่าง 
 คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครท่ีเข้าอบรมจริง จํานวน 
718 คน คิดเป็นร้อยละ 88.21 ของผู้เข้าอบรม 
 
เครื่องมือทีใ่ชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูล ม ี1 ฉบับ ได้แก่ 
 แบบประเมินผลโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลักสูตร ส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 
มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม Online แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)  คือ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด และแบบลักษณะปลายเปิด โดยแบ่งเน้ือหาแบบสอบถามเป็น 3 ตอนคือ 

ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป 
ตอนที่ 2 เน้ือหาการอบรม 
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมและหัวข้ออบรมทีน่าสนใจในครั้งต่อไป 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมิน 
โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ประจาํปี 2557 

หลักสูตร ส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 



  14 

แบบสรปุผลการประเมินผลโครงการอบรม หลักสูตรการส่งเสริมการรูส้ารสนเทศ 
 

ตอนท่ี 1 สถานภาพทั่วไป มีรายละเอียดข้อมูล ดังน้ี 
ข้อมูลส่วนบคุคล จํานวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 327 49.25 
หญิง 337 50.75 

อายุ 
ตํ่ากว่า 20 ปี 495 74.55 
20 – 30 ปี 169 25.45 
31 – 40 ปี 0 0 
41 – 50 ปี 0 0 
51 ปีขึ้นไป 0 0 

การศึกษา 
ปริญญาตร ี 664 100 
ปริญญาโท 0 0 
ปริญญาเอก 0 0 

ห้องสมุด 
ห้องสมุดเทเวศร์ 170 25.60 
ห้องสมุดโชติเวช 179 26.96 

ห้องสมุดพณิชยการพระนคร 153 23.04 
ห้องสมุดพระนครเหนือ 162 24.40 

 
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 การเตรียมตัวและความพร้อม
ของวิทยากร 

472 
(71.08) 

168 
(25.30) 

20 
(3.01) 

3 
(0.45) 

1 
(0.15) 

4.67 
(93.34)

มากท่ีสดุ 

1.2 สามารถอธบิายเน้ือหาได้ชดัเจน
และตรงประเด็น 

462 
(69.58) 

154 
(23.19) 

43 
(6.48) 

4 
(0.60) 

1 
(0.15) 

4.61 
(92.29) 

มากท่ีสดุ 

1.3 ใช้ภาษาทีเ่หมาะสมเข้าใจง่าย 443 
(66.72) 

168 
(25.30) 

46 
(6.93) 

6 
(0.90) 

1 
(0.15) 

4.58 
(91.51)

มากท่ีสดุ 

1.4  สามารถตอบคําถามได้ตรงประเด็น  445 
(68.52) 

177 
 (26.66) 

28 
(4.22) 

2 
(0.30) 

2 
(0.30) 

4.63 
(92.56)

มากท่ีสดุ 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนําความรู้ไปใช้ประโยชน ์

มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ที่สุด ค่าเฉลี่ย ระดับ 

1.5 วิทยากรมีจํานวนเพียงพอเหมาะสม 415 
(62.50) 

220 
(33.13) 

25 
(3.77) 

4 
(0.60) 

0 
(0.00) 

4.58 
(91.51) 

มากท่ีสดุ 

1.6 เอกสารประกอบการบรรยายเหมาะสม 405 
(60.99) 

209 
(31.48) 

37 
(5.57) 

12 
(1.81) 

1 
(0.15) 

4.51 
(90.27) 

มากท่ีสดุ 

รวม      4.60 
(91.91) มากที่สุด 

2. ด้านการนําความรู้ไปใช้ประโยชน ์
2.1 นําความรูท้ีไ่ด้รับไปใชใ้นการ
ปฏิบัติงานได ้

477 
(67.32) 

156 
(23.49) 

57 
(8.58) 

3 
(0.45) 

1 
(0.15) 

4.57 
(91.48)

มากท่ีสดุ 

2.2 สามารถให้คําปรึกษาแนะนําแก่
เพ่ือนร่วมงานได้ 

398 
(59.94) 

217 
(32.68) 

45 
(6.78) 

3 
(0.45) 

1 
(0.15) 

4.52 
(90.36)

มากท่ีสดุ 

2.3 มีความมั่นใจในการนําความรู้ที่ได้
ไปใช้ประโยชน ์

401 
(60.39) 

235 
(35.39) 

24 
(3.61) 

4 
(0.60) 

0 
(0.00) 

4.56 
(91.11)

มากท่ีสดุ 

รวม      4.55 
(90.98) มากที่สุด 

3. ด้านประสทิธิภาพ 
3.1 การให้บริการของเจ้าหน้าที ่ 436 

(65.66) 
164 

(24.70) 
59 

(8.89) 
3 

(0.45) 
2 

(0.30) 
4.55 

(90.99)
มากท่ีสดุ 

3.2 การประสานงานอํานวยความ
สะดวกของเจ้าหน้าที ่

426 
(64.16) 

167 
(25.15) 

66 
(9.94) 

4 
(0.60) 

1 
(0.15) 

4.53 
(90.51)

มากท่ีสดุ 

3.3 สถานที่สะอาดและมีความ
เหมาะสม 

422 
(63.55) 

167 
(25.15) 

72 
(10.84) 

3 
(0.45) 

0 
0.00 

4.52 
(90.36)

มากท่ีสดุ 

3.4 วัสดุ / อุปกรณใ์นการฝึกอบรมมี
ความเหมาะสม 

259 
(39.01) 

304 
(45.78) 

90 
(13.55) 

8 
(1.20) 

3 
(0.45) 

4.22 
(84.34)

มาก

3.5 ระยะเวลาในการอบรม / สัมมนามี
ความเหมาะสม 

410 
(61.75) 

192 
(28.92) 

57 
(8.58) 

4 
(0.60) 

1 
(0.15) 

4.52 
(90.30)

มากท่ีสดุ

3.6 ท่านมีความพึงพอใจในการอบรม
ครั้งน้ี 

473 
(71.23) 

159 
(23.95) 

24 
(3.61) 

7 
(1.05) 

1 
(0.15) 

4.65 
(93.01)

มากท่ีสดุ

รวม  4.50 
(89.92) มากที่สุด 

4. ด้านความรู้ความเข้าใจ 
4.1 ความรู้ความเข้าใจเรือ่งนีก้อ่นการ
อบรม 

11 
(1.66) 

45 
(6.78) 

289 
(43.52) 

175 
(26.36) 

144  
(21.69) 

2.40 
(48.07)

น้อย 

4.2 ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้หลัง
การอบรม 

458 
(68.98) 

178 
(26.81) 

27 
(4.07) 

1 
(0.15) 

0 
(0.00) 

4.65 
(92.95) มากที่สุด 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 ห้องสมุดห้องสมุดเทเวศร์ 

1. นําความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฎิบัติงานได้ 
2. อยากให้มีการจัดอบรมแบบน้ีต่อไปอีก 

ห้องสมุดโชติเวช 
1. เปลี่ยนลําโพงพูดด้วยแสบหูมาก 
2. วิทยากรพูดให้ช้าลงกว่าน้ี 
3. เว็บล่มบ่อย 
4. ขอบคุณสําหรับการการอบรมดี ๆ ครับ 

 ห้องสมุดห้องสมุดพณิชยการพระนคร 
1. ดีมากครับ 
2. อยากให้ระบบอินเตอร์เน็ตมีความเร็วกว่ามากกว่าน้ีค่ะ 

 ห้องสมุดพระนครเหนือ 
1. เป็นกันเองมากครับ เข้าใจง่าย 
2. สนุกและได้ความรู้ และได้วิธีการใช้การรับข้อมูลที่ดีมาก 
3. ระบบล่ม ไม่สามารถเข้าใช้งานได้พร้อม ๆ กัน 



 

 
 
 
 
 
 

 

  

โครงการฝึกอบบรมเทคโนโ
ระห

ประ
โลยีสารสนเ
หว่างวันท่ี  2

ะมวลภาพกิ
เทศเพื่อการ
25 – 28 สงิ

 

 
 
 
 

กิจกรรม 
เรียนรู ้หลัก
งหาคม พ.ศ

กสูตรส่งเสริม
ศ. 2557 

มการรู้สารสสนเทศ 

 

17 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

           

         

   

   

                  

18 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 

 



 

 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

20 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

หลักฐานการนาํไปใชป้ระโยชน ์



ประวัติความเป็นมาของห้องสมุดในสังกัด มทร.พระนคร

ห้องสมุดในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นกลุ่มห้องสมุดท่ีพัฒนามา
จากห้องสมุดวิทยาเขตเดิม ซึ่งประกอบไปด้วยวิทยาเขต 5 แห่ง ดังนี้

1. ห้องสมุดกลางเทเวศร์ พัฒนามาจากห้องสมุดวิทยาเขตเทเวศร์
2. ห้องสมุดสาขาโชติเวช พัฒนามาจากห้องสมุดวิทยาเขตโชติเวช
3. ห้องสมุดสาขาพระนครเหนือ พัฒนามาจากห้องสมุดวิทยาเขตพระนครเหนือ
4. ห้องสมุดสาขาพณิชยการพระนคร พัฒนามาจากห้องสมุดวิทยาเขตพณิชยการพระนคร
5. ห้องสมุดสาขาชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พัฒนามาจากห้องสมุดวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ปัจจุบัน (พ.ศ.2552) เนื่องจากวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ซึ่งตั้งอยู่ร้ัวติดกัน                      
กับวิทยาเขตพณิชยการพระนครได้กลายมาเป็นหน่วยงานท่ีอยู่ท่ีตั้งบริเวณเดียวกัน                              
เพราะได้มีการร้ือถอนร้ัวออกไป และมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ห้องสมุดสาขาชุมพรเขตอุดมศักดิ์                 
เข้าไปรวมกับห้องสมุดสาขาพณิชยการพระนครเพ่ือความประหยัดท้ังงบประมาณ และบุคลากร              
โดยใช้ชื่อเดียวกันคือห้องสมุดสาขาพณิชยการพระนคร ดังนั้นกลุ่มห้องสมุดในปัจจุบันจึงเหลือ                 
4 แห่ง ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ห้องสมุดเทเวศร์
399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0-2665-3777, 0-2665-3888 ต่อ 6798, 6774

คณะท่ีบริการ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ห้องสมุดโชติเวช 
168 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร. 0-2665-3777, 0-2665-3888 ต่อ 5239

คณะที่ให้บรกิาร 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
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ห้องสมุดพระนครเหนือ 
1381 ถนนพิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ  เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4134

คณะที่ให้บรกิาร 
คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
86 ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0-2665-3777, 0-2665-3888 ต่อ 6798, 6774 

คณะที่ให้บรกิาร 
คณะศิลปศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน
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ช่ือห้องสมุด วันจันทร์ - ศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์ หมายเหตุ

ห้องสมุดเทเวศร์ 8.30 – 18.30 น. ปิดให้บริการ ปิดให้บริการ หยุดวันนักขัตฤกษ์
และ

วันหยุดราชการ
ประจําปีห้องสมุดโชติเวช 8.30 – 18.30 น. 9.00 – 15.00 น. 9.00 – 15.00 น.

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

ห้องสมุดพณิชยการ
พระนคร

8.30 – 18.30 น. 9.00 – 15.00 น. ปิดให้บริการ

ชื่อห้องสมุด วันจันทร์ - ศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์ หมายเหตุ

ห้องสมุดเทเวศร์ 8.30 – 16.30 น. ปิดให้บริการ ปิดให้บริการ หยุดวันนักขัตฤกษ์
และ

วันหยุดราชการ
ประจําปีห้องสมุดโชติเวช 8.30 – 16.30 น. ปิดให้บริการ ปิดให้บริการ

ห้องสมุดพระนครเหนือ 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.

25



สิทธิการยืม – คืน

ประเภทสมาชิก จํานวนวัสดุ
สารสนเทศ

ระยะเวลา

นักศึกษาปริญญาตรี 5   รายการ 7 วัน

นักศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 10 รายการ 14 วัน

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
อาจารย์ (ข้าราชการ)

อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)

15 รายการ 30 วัน

ข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา 
อาจารย์อัตราจ้าง อาจารย์พิเศษ  

พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างช่ัวคราว

5 รายการ 7 วัน

ส่งคืนเกินกําหนดคิดค่าปรับรายการละ 
3 บาท / วัน
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บริการของห้องสมุด

 บริการยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
 บริการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลห้องสมุด
 บริการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์
 บริการวารสาร หนังสือพิมพ์
 บริการวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ / งานวิจัย
 บริการโครงการ / แผนงานพิเศษ
 บริการสื่อโสตทัศน์
 บริการตอบคําถามช่วยการค้นคว้า
 บริการนิทรรศการออนไลน์
 บริการเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด
 บริการยืม - คืนทรัพยากรสารสนเทศข้ามห้องสมุดสาขา

        ห้องสมุด มทร.พระนคร จัดหมวดหมู่หนังสือตามระบบทศนิยมดิวอี้ (DDC)       
ซึ่งใช้ตัวเลขเป็นสัญลักษณ์แทนเน้ือหาของหนังสือ โดยเรียงบนช้ันจากเลขจํานวนน้อย         
ไปหาเลขจํานวนมาก  และเรียงจากซ้ายไปขวา

       หมวดหมู่ (หมวดใหญ่)
000    เบ็ตเตล็ดหรือความรู้ท่ัวไป 100    ปรัชญา
200    ศาสนา 300    สังคมศาสตร์ 
400    ภาษาศาสตร์  500    วิทยาศาสตร์
600    วิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือเทคโนโลยี 700    ศิลปกรรมและการบันเทิง 
800    วรรณคดี 900    ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ 
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       ประเภททรัพยากรสารสนเทศ
1.หนังสือ

       ประเภททรัพยากรสารสนเทศ
2.วารสาร

28



       ประเภททรัพยากรสารสนเทศ
3. หนังสือพิมพ์

       ประเภททรัพยากรสารสนเทศ
4. โสตทัศนวัสดุ
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  ประเภททรัพยากรสารสนเทศ
5. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

Web OPAC

    
 

    
  

WEB OPAC คือ ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ
 (Online Public Access Catalog - OPAC) เป็นฐานข้อมูลรายการบรรณานุกรม      
ท่ีหน่วยงาน สถาบันหรือแหล่งบริการสารสนเทศนั้นๆ จัดทําข้ึน เพ่ือเป็นเครื่องมือ   
ช่วยค้นหาและชี้แหล่งทรัพยากรให้กับผู้ใช้ในการค้นหาหนังสือ บทความวารสาร 
โสตทัศนวัสดุ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ฯลฯ ซ่ึงมีความสะดวก รวดเร็วและค้นหา
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากแหล่งบริการสารสนเทศส่วนใหญ่ใช้ระบบออนไลน์      
บนอินเตอร์เน็ต การสืบค้นสามารถทําได้ง่าย เช่น การค้นด้วยชื่อผู้แต่ง ชื่อเร่ือง หัวเร่ือง    
คําสําคัญ เลขเรียกหนังสือ ซ่ึงใช้หลักการสืบค้นเช่นเดียวกับการ สืบค้นด้วยบัตรรายการ
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การเข้าสู่ระบบ OPAC

ในการเข้าสู่ระบบ  OPAC ผู้ใช้บริการสามารถเข้าสู่ระบบ โดยระบุ 
URL ของหน้า OPAC  คือ http://lib.rmutp.ac.th/lib/ ซ่ึงจะปรากฏ
หน้าหลักระบบห้องสมุดอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (WALAI 
AutoLib) ดังภาพนี้

การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่าน Web OPAC

การสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด
โดยทําการเลือก “สืบค้น” จากหน้าหลักของ OPAC ซ่ึงจะปรากฏหน้าต่างดัง

ภาพต่อไปนี้
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การสืบค้นสารสนเทศผ่าน Web OPAC

จากหน้าจอ “การสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด” จะเห็นได้ว่าระบบได้
แบ่งการสืบค้นออกเป็น  3 ประเภท คือ  การสืบค้นข้ันพื้นฐาน, การสืบค้นข้ัน
สูง และการสืบค้นตามลําดับตัวอักษร ดังภาพ

 1.การสืบค้นข้ันพื้นฐาน (Basic search)

การสืบค้นข้ันพ้ืนฐาน คือ การสืบค้นคําสําคัญ หรือข้อความท่ีต้องการสืบค้นในตําแหน่งใดของรายการก็ได้ 
เช่น ตําแหน่งแรก ตรงกลาง หรือตําแหน่งสุดท้าย สามารถค้นหาจาก ช่ือเรื่อง ช่ือผู้แต่ง หัวเร่ือง ช่ือวารสาร ISBN 
สํานักพิมพ์ 
         ตัวอย่าง การสืบค้นจากช่ือเรื่อง ท่ีมีคําว่า  “คอมพิวเตอร์” โดยเป็นการสืบค้น แบบคําสําคัญ เริ่มจากป้อนคําค้น
ลงในช่องคําหรือวลี แล้วเลือกประเภทของการสืบค้นเป็นช่ือเรื่อง หลังจากน้ันคลิกปุ่มค้นหาซึ่งแสดงดังภาพ 
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ผลการสืบค้นท่ีค้นพบ 948 ช่ือเร่ือง จะปรากฎรายละเอียดของหนังสือ ดังภาพ

ผลลัพธ์การสืบค้น

2. การสืบค้นข้ันสูง (Advance Search) 

 การสืบค้นข้ันสูง (Advance Search) คือ การสืบค้นท่ีเฉพาะเจาะจง ซึ่งสามารถเลือกสืบค้นคําหลายคํา
จากหลายเขตข้อมูลได้
 การสืบค้นข้ันสูงเป็นการเพ่ิมเง่ือนไขการสืบค้นเพ่ิมข้ึน โดยมีการใช้คําเช่ือม And, Or, Not เข้ามาเช่ือม      
กับคําค้นชุดท่ีสอง
     ตัวอย่าง การสืบค้นช่ือเรื่อง ท่ีมีคําว่า “คอมพิวเตอร์” และใช้คําเช่ือมเป็น (And) โดยคําค้น ชุดท่ีสอง  เป็น
การสืบค้นช่ือเรื่องท่ีมีคําว่า “โปรแกรม” ดังภาพ
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ผลลัพธ์การสืบค้น

ผลการสืบค้นที่ค้นพบ 201 ช่ือเรื่อง จะปรากฎรายละเอยีดของหนังสือ ดังภาพ

ตัวอย่าง การสืบค้นช่ือเรื่อง ท่ีมีคําว่า “คอมพิวเตอร์” และใช้คําเช่ือมเป็น (Or) โดยคําค้น ชุดท่ีสอง  เป็นการ
สืบค้นช่ือเรื่องท่ีมีคําว่า “โปรแกรม” ดังภาพ

2. การสืบค้นข้ันสูง (Advance Search) (ต่อ) 
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ผลการสืบค้นที่ค้นพบ 1,690 ช่ือเรื่อง จะปรากฎรายละเอยีดของหนังสือ ดังภาพ

ผลลัพธ์การสืบค้น

ตัวอย่าง การสืบค้นช่ือเรื่อง ท่ีมีคําว่า “คอมพิวเตอร์” และใช้คําเช่ือมเป็น (Not) โดยคําค้น ชุดท่ีสอง  
เป็นการสืบค้นช่ือเรื่องท่ีมีคําว่า “โปรแกรม” ดังภาพ

2. การสืบค้นข้ันสูง (Advance Search) (ต่อ) 
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ผลการสืบค้นที่ค้นพบ 843 ช่ือเรื่อง จะปรากฎรายละเอยีดของหนังสือ ดังภาพ

ผลลัพธ์การสืบค้น

 3. การสืบค้นแบบตามลําดับตัวอักษร (Alphabetic Search)

เป็นการสืบค้นด้วยการใช้อักษรตัวแรกของรายการน้ัน แล้วไล่เรียงตามลําดับตัวอักษร โดยสามารถสืบค้น 
ในรายการหลักได้ 5 รายการคือ ช่ือผู้แต่ง, ช่ือเรื่อง, ช่ือหัวเร่ือง, เลขเรียกหนังสือ, เลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือ
(ISBN) / เลขมาตรฐานสากลประจําสิ่งพิมพ์ต่อเน่ือง (ISSN) 
         ตัวอย่าง การสืบค้นผู้แต่งท่ีช่ือ “สมศักดิ์” โดยเป็นการสืบค้นค้นแบบเรียงลําดับตัวอักษรเริ่มจาก ป้อนคําค้น
ลงในช่องคําหรือวลี แล้วเลือกประเภทของการสืบค้นเป็นผู้แต่ง หลังจากน้ันก็คลิกปุ่มสืบค้น ดังภาพ
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ผลลัพธ์การสืบค้น

ระบบจะแสดงผล ช่ือผู้แต่ง ที่ช่ือ “สมศักดิ์” โดยเรียงลําดับตามตัวอักษร ดังภาพ

หน้าจอแสดงผลการสืบค้น

       จํานวนรายการผลการสืบค้นที่พบ, การจัดเรียง และ
จํานวนรายช่ือที่แสดงต่อ 1 หน้า

       ส่วนแสดงการเลือกหน้าเพจ,ลบหน้าเพจ, ส่งออก
ข้อมูลในรูปแบบ Full detail, MARC และ ISO 2709 
และการจัดเก็บ

       รายละเอียดของรายการที่ค้นพบ โดยจะบอกเป็น
ลําดับ เรียงตามลําดับตัวอักษรของแต่ละรายการ ซึ่งเมื่อ
ผู้ใช้บริการคลิกที่รายการ ระบบก็จะแสดงหน้าจอ
รายละเอียดของทรัพยากรในรายการนั้น ๆ ในเว็บเพจ
หน้าต่อไป 

         แสดงข้อมูลช่ือผู้แต่ง, หัวเร่ือง, ปีทีพ่มิพ์, ประเภท
ทรัพยากรสารสนเทศ, และสถานทีจ่ัดเกบ็ทีค้่นพบ

1
2

3
4

1

2

3

4
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หน้าจอแสดงรายละเอียดทรัพยากร 

เมื่อผู้ใช้บริการคลิกเลือกรายการจากหน้าจอแสดงรายการผลการสืบค้น ระบบ
จะแสดงรายละเอียดของทรัพยากร ได้แก่ ภาพหน้าปกหนังสือ, ข้อมูลหนังสือ,  แหล่งจัดเก็บ
และสถิติการเข้าใช้งาน

 หน้าจอแสดงรายละเอียดทรัพยากรในรูปแบบ Card
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 หน้าจอแสดงรายละเอียดทรัพยากรในรูปแบบ MARC

1. เข้าหน้าเว็บห้องสมุด มทร.พระนคร (http://lib.arit.rmutp.ac.th/)
2. คลิกเลือกระบบห้องสมุดอัตโนมัติ(RMUTPAutoLib)
3. เข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ กรอกข้อมูล ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน คลิกเข้าสู่ระบบ

การตรวจสอบรายการต่างๆบนเว็บ OPAC
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หน้าจอแสดงข้อมูลสมาชิกบนเว็บ OPAC

รายการค่าปรับ

  กรณีมีค่าปรับ จะปรากฎจํานวนเงินสีแดงในช่องค่าปรับ
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  สืบค้นรายการหนังสือ เม่ือพบหนังสือที่ต้องการให้คลิกท่ีรายชื่อหนังสือนั้น

 การจองทรัพยากรสารสนเทศ

  เม่ือคลิกเข้าสู่ข้อมูลหนังสือ จะพบว่าสถานะมีการยืมได้จากสถานะแจ้งว่า “มีการยืม (กําหนด
ส่ง 19 ก.ย.2557)”  ผู้ใช้บริการก็สามารถจองรายการหนังสือเล่มนี้ได้

ผลลัพธ์การสืบค้น
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 ในส่วนข้อมูล Item ให้คลิกที่ช่องจอง และกดปุ่ม จองรายการ จากนั้นระบบจะบันทึกการ
จอง โดยปรากฏข้อความสีแดงว่า “บันทึกรายการจองเรียบร้อยแล้ว”

ผลลัพธ์การสืบค้น (ต่อ)

                          เม่ือทํารายการจองเรียบร้อยแล้ว จะปรากฎสถานะการจองในข้อมูลของสมาชิก 
และจะแสดงรายละเอียดของหนังสือซ่ึงจะบอกถึง รหัสทรัพยากร ชื่อเรื่อง สถานะ และวันจอง

ผลลัพธ์การสืบค้น (ต่อ)
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หน้า MY Page คลิกเลือกรายการยืมและกําหนดส่ง       คลิกเลือก  รายการที่ต้องการยืมต่อ
      คลิกยืมต่อ  ระบบแจ้งการยืมต่อเรียบร้อย  (*สามารถยืมต่อก่อนวันกําหนดส่ง 2 วัน)

 การยืมต่อ (renew) ระบบออนไลน์ (OPAC)

1 2

3

1 2

3

  ระบบแนะนําหนงัสือจัดทําขึ้นเพ่ือมีวัตถุประสงค์ให้อาจารย์  นักศึกษา 
และบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  แนะนํา
หนังสือเข้าห้องสมุดเพ่ือไว้ประกอบการเรียนการสอนและศึกษาค้นคว้า
ได้ตรงตามความต้องการ โดยสามารถเข้าใช้ระบบแนะนําหนังสือได้ที่

เว็บไซต์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
www.lib.arit.rmutp.ac.th 
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กรอกรายละเอยีดข้อมูลสว่นตัว และข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือให้ถูกต้องครบถว้นสมบูรณ์ 
และกด “ตกลง”

แบบฟอร์มแนะนําหนังสือ

ระบบแจ้งยืมหนังสือข้ามห้องสมุดสาขา

เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บรกิาร สามารถแจ้งยืมหนังสือข้ามห้องสมุดสาขา    
ได้ดังนี้   เข้าสู่ระบบโดยกรอก Username และ Password เดียวกันกับที่ใช้อินเตอร์เน็ต      
ของมหาวิทยาลัย
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 กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลหนังสอืให้ถูกต้อง
ครบถ้วนสมบูรณแ์ละกดปุ่ม “ตกลง”

แบบฟอร์มแจ้งยืมหนังสือข้ามห้องสมุดสาขา

1. เขา้สู่หนา้เวบ็หอ้งสมุด http://library.rmutp.ac.th/lib/
2. คลิกเลือกฐานขอ้มูลวารสารหอ้งสมุด

3. กรอก Username และ Password คลิกปุ่มเขา้สู่ระบบ

ฐานข้อมูลวารสารห้องสมุด
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แสดงถึงสถานที่จัดเก็บวารสาร และจํานวนวารสาร
แสดงรายละเอยีดของวารสาร ได้แก่  ช่ือวารสาร สถานที่จัดเก็บ และไฟล์เอกสาร

ฉบับเต็ม เพ่ือใช้ในการดาวน์โหลด

หน้าจอหลัก ฐานข้อมูลวารสารห้องสมุด

1
2

1

2

หน้าจอแสดงเอกสารฉบับเต็ม

   เมื่อคลิกดาวน์โหลดไฟล์  
จะปรากฎไฟล์ที่อยู่ในรูปแบบ 
ไฟล์ PDF ฉบับเต็ม สามารถ
ทําการบันทึกเก็บไว้อ่านเป็น
ไฟล์ส่วนตัวได้  
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Facebook
ห้องสมุด มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

จบการบรรยาย
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รายละเอียดการเงิน 
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bTl. B'U~~'UAAl:'lb-U1~1~1m'lm'JB'lJ';j~"ii'~ W1'U ~\vb A'U (~b-U1B'U';j~ Aru~m';j~n1';j, , "
bbl:'l~lV1tJ1m) ~-:J';j1tJ~mb'U'U

cs::, B'U~~1Vf 'U1-:JG11tJt)1';j G1b~t)BTIA~ ltJ'U~~~b~'UVlmB-:J~ltJ CS::bTl,~~O'U1V1, , \l
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