
 
โครงการเครือข่ายเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้แก่ชุมชนสระแก้ว 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การใช้ฐานข้อมลูบรรณานุกรมทรัพยากรห้องสมุดและการให้บรกิาร 

วันที่ 20 มิถุนายน 2556 
ณ ห้องสมุดชมุชนโพธิวิชชาลัย สระแก้ว 

........................................................... 
หลักการและเหตุผล 
          สํานักหอสมุดกลาง  ได้รับมอบหมายให้ดูแลกิจกรรม  2  :  ห้องสมุดชุมชน  ภายใต้โครงการเครือข่าย
เสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้แก่ชุมชน  สระแก้ว  ในการนี้สํานักหอสมุดกลางได้ดําเนินการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศให้แก่ห้องสมุด รวมทั้งพัฒนาโปรแกรมการจัดการห้องสมุดโดยใช้โปรแกรม KOHA ซึ่งเป็น
โปรแกรม แบบโอเพน ซอร์ซ (Open source) ทั้งนี้ เพื่อเอื้ออํานวยความสะดวกในการจัดการและให้บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดแก่ผู้ใช้ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ นิสิต และประชาชนทั่วไป อนึ่ง หลังจาก
สํานักหอสมุดกลางได้จัดดําเนินการฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรห้องสมุดเสร็จสิ้นแล้ว จึงเห็นสมควรจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรห้องสมุด และการให้บริการแก่อาจารย์และนิสิตที่
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย สระแก้ว เพื่อให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงาน
ห้องสมุดในส่วนของบริการได้ต่อไป   

วัตถุประสงค ์
         เพื่อใหค้วามรู้เกี่ยวกับการใช้ฐานข้อมูลบรรณานกุรมทรัพยากรห้องสมุดและการให้บริการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          รองผู้อํานวยการฝ่ายส่งเสริมผูใ้ช้และวิจัย 

กลุ่มเป้าหมาย 
           อาจารย์ บุคลากรและนิสิตวิทยาลยัโพธิวิชาลัย สระแก้ว จํานวน 32 คน 

วิธีดําเนนิการ 
1. อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้ฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรหอ้งสมุด
2. อบรมและแนะนําการจัดเรียงหนังสือขึ้นชั้น
3. อบรมและแนะนําการยืม-คืนทรัพยากรห้องสมุด

วิธีการอบรม 
1. บรรยาย
2. ฝึกปฏิบัติ



งบประมาณ 
จากเงินงบประมาณแผ่นดิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนงาน  :  สร้างและกระจายโอกาส

ทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม ผลผลิต:  ผลงานการให้บริการวิชาการ งบเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการ
เครือข่ายเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้แก่ชุมชน สระแกว้ วงเงิน 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร      (600 x 4 x 3) เป็นจํานวนเงิน      7,200 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (25 x 40 x 2)             เป็นจํานวนเงิน      2,000 บาท 
3. ค่าอาหารกลางวัน (120 x 40)                  เป็นจํานวนเงิน      4,800 บาท 
4. ค่าเอกสารประกอบการอบรม เป็นจํานวนเงิน          500  บาท 
5. ค่าจ้างเหมารถตู้ เป็นจํานวนเงิน      3,500  บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   18,000  บาท 

ระยะเวลาในการอบรม 
          วันที่ 20  มิถุนายน 2556  เวลา 08.30 – 16.00 น. 

ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
         ห้องสมุดชุมชนโพธิวิชชาลัย สระแก้ว สามารถเปิดให้บริการโดยนิสิตและบุคลากรของวิทยาลัยโพธิวิชาลัย
สระแก้ว 

ตัวชี้วัด 
1. มีผูเ้ข้าร่วมการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
2. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่องการใช้ฐานข้อมูลบรรณานุกรมห้องสมุดที่ระดับดี ร้อยละ 80

การประเมินผล 
         แบบสอบถาม 

วิทยากร 
1. นางมาลินี                 ภูหมั่นเพียร 
2. นางสาวสุพินยา           ศรีกลุ    
3. นายสนธิชัย               คํามณีจันทร ์

--------------------------------------------------- 



กําหนดการอบรมเชงิปฏิบติัการ  
เรื่อง การใช้ฐานข้อมลูบรรณานุกรมทรัพยากรห้องสมุดและการให้บรกิาร 

วันที่  20 มิถุนายน พ.ศ. 2556 
ณ ห้องสมุดชมุชนโพธิวิชชาลัย  จังหวัดสระแก้ว 

............................................................ 
เวลา   05.30 น.           เดินทางจากกรุงเทพมหานคร ไปยังวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จังหวัดสระแก้ว 
 08.30 – 09.00 น.    ลงทะเบียน 
กลุ่ม 1 
 09.00 – 10.00 น.     บรรยายเรื่องการใช้ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ และการแนะนําการ

จัดเรียงหนังสือขึ้นชั้น 
 กลุ่ม 1 วิทยากรโดย นางมาลินี  ภูหมั่นเพียร 

 10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 
 10.15 - 12.15 น. ฝึกปฏิบัติ เรื่องการใช้ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ และการแนะนําการ

จัดเรียงหนังสือขึ้นชั้น  
กลุ่มที ่1 วิทยากรโดย นางมาลินี  ภูหมั่นเพียร  
กลุ่มที ่2 วิทยากรโดย นางสาวสุพินยา  ศรกุีล  

 12.15 - 13.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 - 14.30 น.      ฝึกปฏิบัติ เรื่องการใช้ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ และการแนะนําการ

จัดเรียงหนังสือขึ้นชั้น  
กลุ่มที ่1 วิทยากรโดย นางมาลินี  ภูหมั่นเพียร  
กลุ่มที ่2 วิทยากรโดย นางสาวสุพินยา  ศรกีุล  

14.30 - 14.45  น.    รับประทานอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
14.45 – 16.00 น. ฝึกปฏิบัติ เรื่องการใช้ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ และการแนะนําการ

จัดเรียงหนังสือขึ้นชั้น  
กลุ่มที ่1 วิทยากรโดย นางมาลินี  ภูหมั่นเพียร  
กลุ่มที ่2 วิทยากรโดย นางสาวสุพินยา  ศรกีุล 
ซักถาม และทําแบบประเมิน 

กลุ่มที ่2 
 09.00 – 10.30 น.     บรรยาย เรื่องวิธีการให้บริการยืม – คืน  

วิทยากรโดย นายสนธิชัย   คาํมณีจันทร์  
 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 
 10.45 - 12.00 น. บรรยาย เรื่องวิธีการให้บริการยืม – คืน (ต่อ) 

วิทยากรโดย นายสนธิชัย   คาํมณีจันทร์   
 12.00 - 13.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 - 15.00 น.      บรรยาย เรื่องวิธีการให้บริการยืม – คืน (ต่อ) 

วิทยากรโดย นายสนธิชัย   คาํมณีจันทร์  
15.00 - 15.15  น.    รับประทานอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
15.15 – 16.00 น. ซักถามและทําแบบประเมิน 

 16.00  น.               เดินทางกลับกรุงเทพฯ 



สรุปการประเมินผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่องการสืบคน้ข้อมูลบรรณานุกรมการใชห้้องสมุดและการให้บริการ 

วันที่ 20 มิถนุายน 2556 

มีผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ทั้งหมด 42 คน และได้รับแบบประเมินกลับ 35 ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละ 83.33 ของผู้เข้าร่วมท้ังหมด  

ผลการประเมนิผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ มีความคิดเห็นตอ่โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการฯ 
โดยรวมอยู่ในระดับมากหรอืเห็นด้วย (x  = 4.50) คิดเป็นร้อยละ 89.90 เมือ่จําแนกเป็นรายข้อพบว่า 
ผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัต ิฯ มีความคิดเห็น อยู่ในระดบัมากที่สดุหรอืเห็นด้วยอย่างย่ิง จํานวน 3 ข้อ คือ
ความรู้ที่ได้รับสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ ( x  = 4.77) คิดเป็นร้อยละ 95.40 รองลงมา ความพึงพอใจที่มีตอ่
การจัดอบรมโดยรวม (x  = 4.69) คดิเป็นร้อยละ 93.80 และ วิทยากรมคีวามรู้ความเชีย่วชาญในเนือ้หา  
( x  = 4.57) คิดเป็นร้อยละ 91.40 ตามลําดับ ดังแสดงในตาราง 1 

ตาราง 1 ความคิดเห็นตอ่โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการเรื่องการสืบค้นขอ้มลูบรรณานกุรมการใช้หอ้งสมุดและ  
การให้บริการ 

 รายการประเมิน x  S.D. ร้อยละ แปลผล 
1. หัวขอ้การอบรมสอดคลอ้งกับความสนใจ 4.40 0.50 88.00 เห็นด้วย 
2. ระยะเวลาการจัดอบรมมีความเหมาะสม 4.29 0.52 85.80 เห็นด้วย 
3. วิทยากรถ่ายทอดความรู้ได้ชดัเจนเข้าใจง่าย 4.43 0.50 88.60 เห็นด้วย 
4. วิทยากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเนือ้หา 4.57 0.50 91.40 เห็นด้วยอย่างย่ิง 
5. ความรู้ที่ไดร้ับสามารถนําไปใช้ประโยชนไ์ด้ 4.77 0.43 95.40 เห็นด้วยอย่างย่ิง 
6. ความพึงพอใจท่ีมตีอ่การจดัอบรมโดยรวม 4.69 0.47 93.80 เห็นด้วยอย่างย่ิง 

รวมทั้งหมด 4.50 0.39 89.90 เห็นด้วย 

ข้อเสนะแนะเพิ่มเติม 
1. อยากให้มีการจัดกิจกรรมด ีๆ แบบนี้อกี จํานวน 3 คน
2. อยากให้มีการอบรมการใชห้้องสมุดบ่อยๆ จํานวน 2 คน
3. อยากให้เพิ่มวนั และเวลาในการจัดกิจกรรม จํานวน 2 คน
4. ได้รับความรู้ในการสืบคน้ การจัดชั้นหนงัสือ และวิธกีารจัดชั้น ซึ่งกิจกรรมในครั้งนีท้ําให้

ทราบถึงความยากลําบากในการจัดชั้น และทราบวิธกีารหยิบหนงัสือจากชั้นอย่างถกูวิธี
จํานวน 2 คน

5. ขอบคณุสําหรบักิจกรรมเชิงปฏิบัติการฯ ซึง่ทําให้ผู้เข้าร่วมได้ปฏิบัติจริง  จํานวน 2 คน
6. ได้ทราบว่าห้องสมุดมีหนังสอืใหม่ ๆ ทีน่่าอ่าน โดยเฉพาะหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และ

หนังสือประเภทนวนิยาย จํานวน 2 คน



การประชุมและประสานงานโครงการเครือข่ายฯ 
ระหว่างสํานักคอมพิวเตอร์ และสํานักหอสมุดกลาง 

สร้างฐานข้อมลูหนังสือ และการเตรียมตัวเล่ม 

  จัดเรียงและห่อหนังสือ เตรียมส่งห้องสมุดโพธิวิชชาลัย สระแก้ว 

ประมวลภาพโครงการเครือข่ายเสริมสร้างสมรรถนะ 
การเรียนรู้แก่ชุมชน  สระแก้ว   

โดย สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 



               จดัเรียงและห่อหนังสือ เตรียมส่งห้องสมุดโพธิวิชชาลัย สระแก้ว 

ประมวลภาพโครงการเครือข่ายเสริมสร้างสมรรถนะ 
การเรียนรู้แก่ชุมชน  สระแก้ว   

โดย สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 



กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 
ประกอบดวย การสืบคนฐานขอมูลฯ การจัดเรียงหนังสือข้ึนชั้น การบริการยืม-คืน 

ประมวลภาพโครงการเครือข่ายเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้แก่ชุมชน  สระแก้ว   
วันที่ 20 มิถุนายน 2556 

โดย สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ



การจัดเรียงหนังสือขึ้นชั้น การบริการยืม-คืน 

ประมวลภาพโครงการเครือข่ายเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้แก่ชุมชน  สระแก้ว   
วันที่ 20 มิถุนายน 2556 

โดย สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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