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1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ KPRULIB เพ่ือการ
จัดการห้องสมุด” 

2. หลักการและเหตุผล  
   ห้องสมุดถือเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ส าคัญของสถาบันการศึกษาเพราะเป็นแหล่งรวมทรัพยากรสารสนเทศที่
หลากหลาย การที่จะให้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์ได้นั้นจะต้องมีการบริหารจัดการที่ดี มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงระบบการด าเนินงานให้ก้าวทันกับยุคปัจจุบัน ดังนั้นห้องสมุดยุคใหม่จึงน าเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล รวมถึงการน าโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติมาใช้ในการบริหารจัดการห้องสมุดทดแทน
ระบบมือมากยิ่งขึ้น เพ่ือช่วยให้การท างานของฝ่ายต่างๆ ในห้องสมุดสามารถท างานเชื่อมโยงประสานกันได้อย่าง
ต่อเนื่อง ลดขั้นตอนนการท างานที่ซ้ าซ้อน ซึ่งปัจจัยส าคัญในการที่จะด าเนินงานห้องสมุดด้วยโปรแกรมห้องสมุด
อัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น บรรณารักษ์ หรือผู้รับผิดชอบงานห้องสมุดจะต้องเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม
ห้องสมุดอัตโนมัติ เพ่ือให้สามารถน ามาปรับใช้ในการด าเนินงานห้องสมุดได้ และสามารถก้าวได้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมที่จะต้องปรับปรุงห้องสมุดหรือแหล่งสารสนเทศให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการได้อย่างสูงสุด 
  ดังนั้น ทางโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเป็นโปรแกรมวิชาที่เน้นการให้บริการ
วิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์แก่ห้องสมุดโรงเรียน หน่วยงานต่างๆ และชุมชนในท้องถิ่น
จังหวัดก าแพงเพชรและตาก และได้มีการพัฒนาโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ KPRULIB ขึ้นมาใช้ส าหรับการเรียนการ
สอนและให้บริการแก่หน่วยงานและโรงเรียนท้องถิ่น จึงได้จัดโครงการบริการวิชาการในรูปแบบของ การอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง“การใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ KPRULIB เพ่ือการจัดการห้องสมุด” เพ่ือเป็นการพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้และส่งเสริมทักษะทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานได้น าไปพัฒนา
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ของตนให้มีประสิทธิภาพทันสมัยเพ่ิมข้ึน  

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือให้บริการวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์แก่ท้องถิ่น 
2. เพ่ือบูรณาการการให้บริการวิชาการกับการเรียนการสอน 

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ 
อาจารย์/บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานห้องสมุด/นักเรียนช่วยงานห้องสมุด จ านวน 60 คน 

5. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชีวัดของผลลัพธ์ (Outcomes) 
Outputs 

-โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการด้าน 
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์สู่ชุมชน 1 กิจกรรม 
  -บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาโปรแกรมส าเร็จรูปกับงานห้องสมุด 
          Outcomes 

1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานห้องสมุดโรงเรียน หน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่นมีการพัฒนาความรู้และทักษะ 
ทางวิชาชีพเพ่ิมขึ้น 

2. เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาชีพระหว่างโปรแกรมวิชากับชุมชนในท้องถิ่น 
3. ชุมชนในท้องถิ่นได้รับความรู้และทักษะด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์และ 

สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน 
4. มีการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
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6. กิจกรรม – วิธีด าเนินการ  
 1.  การพัฒนาการใช้โปรแกรมห้องสมุดห้องสมุดอัตโนมัติ KPRULIB เพ่ือการจัดการห้องสมุด แก่ครู 

ห้องสมุด, บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด  
 2.  การให้ความรู้ในเรื่องของห้องสมุดอัตโนมัติ KPRULIB เพ่ือการจัดการห้องสมุด แก่ครูห้องสมุด,  

บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด 
  3. การปฏิบัติการใช้ โปรแกรมห้องสมุดห้องสมุดอัตโนมัติ KPRULIB เพ่ือการจัดการห้องสมุด แก่ครู
ห้องสมุด, บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด แก่ครูห้องสมุด บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด 
 7. ตัวชี้วัดกิจกรรม 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 8. ระยะเวลาด าเนินงาน 
   วันที่  27-28 มกราคม 2561  
 9. งบประมาณ 
  กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรมห้องสมุดห้องสมุดอัตโนมัติ KPRULIB เพ่ือการจัดการ
ห้องสมุด แก่ครูห้องสมุด, บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด 38,000 บาท 
 10. สถานที่ด าเนินการ 
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 9  อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
 11. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้รับบริการได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพด้านบรรณารักษศาสตร์และ 

สารสนเทศศาสตร์ 
2. อาจารย์ผู้สอนมีการบูรณาการจัดกิจกรรมบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 

 
 

ผู้ประสานงานโครงการ  
รศ.อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์, อาจารย์นารถนรี  พอใจ  โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์   

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โทรศัพท์  055-706-555  ต่อ 1500   โทรสาร 055-706-518  

หรือนางสาวรุ่งรุจี  ศรีดาเดช โทรศัพท์ 088-2730757 E-mail: rungruchi_sri@hotmail.com , 
arunlak_ra@kpru.ac.th, phojainathnaree@yahoo.com 
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ก าหนดการ 
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้โปรแกรมห้องสมดุอัตโนมัติ KPRULIB เพ่ือการจัดการห้องสมุด” 

วันที่ 27-28 มกราคม 2561 
ณ ห้องปฏิบัตกิารคอมพิวเตอร์ช้ัน 9 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
------------------------------------------------------ 

วันที่ 27  มกราคม  2561                  
          เวลา 08.00 - 08.45 น. ลงทะเบียน 

เวลา 08.45 - 9.00  น. พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโดย รองศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก  
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เวลา 9.00 – 12.00  น. อบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกปฏิบัติเรื่อง “เรียนรู้การใช้งานและการติดตั้ง 
    โปรแกรม KPRULib     
     วิทยากร  คุณอนุชา  พวงผกา  
       และนักศึกษาโปรแกรมวิชา 
       บรรณารักษศาสตร์และ 
       สารสนเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 3   
เวลา 12.00 - 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน           

เวลา 13.00 – 17.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกปฏิบัติ “การตั้งค่าระบบ KPRULib เบื้องต้น 
      - ทะเบียนเจ้าหน้าที่ และ โมดูลการใช้งาน 

- ทะเบียนป้ายหน่วยงาน 
- ทะเบียนโลโก้ลาเบล 
- ทะเบียนประเภททรัพยากร 
- ทะเบียนประเภทสมาชิก 
- ทะเบียนระดับชั้นสมาชิก 
- ทะเบียนเงื่อนไขการบริการ 
- ทะเบียนสถานที่จัดเก็บทรัพยากร 
- ระบบส ารองข้อมูล 
- อ่ืนๆ  

     วิทยากร  คุณอนุชา  พวงผกา  
       และนักศึกษาโปรแกรมวิชา 
       บรรณารักษศาสตร์และ  

        สารสนเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 3 
 
หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.45-10.55 น. และเวลา 14.45-14.55 น.  
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วันที่ 28  มกราคม  2561                  
          

เวลา 9.00 – 10.30  น. อบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกปฏิบัติเรื่อง การจัดท าระบบสมาชิกและข้อมูล 
    เบื้องต้น 

     - การลงทะเบียนสมาชิก 
- ระบบเลื่อนระดับชั้นสมาชิก 
- ระบบก าหนดอายุสมาชิก 

    - ระบบพิมพ์บัตรสมาชิก 
    วิทยากร  คุณอนุชา  พวงผกา  
      และนักศึกษาโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และ 

  สารสนเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 3 
เวลา 9.00 – 10.30  น. อบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกปฏิบัติ เรื่อง การจัดท าระบบทรัพยากรและ 
    ข้อมูลเบื้องต้น (ต่อ)  

     - การลงรายการทรัพยากร และ การเพ่ิมตัวเล่ม 
- ระบบ พิมพ์บาร์โค๊ด (ลาเบล) ติดสันหนังสือ 

 เวลา 12.00 - 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน           

เวลา  13.00 - 17.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกปฏิบัติเรื่อง การจัดท าระบบงานบริการและ 
    รายงานทรัพยากร      
เวลา 17.00 น.  พิธีปิดการประชุม 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.45-10.55 น. และเวลา 14.45-14.55 น.  
 


