
เลขที่........... 

แบบรายงานการเขาอบรม/ สัมมนา/ ศึกษาดูงาน 

❑ รายบุคคล        ☑ กลุมบุคคล 
 

ช่ือ – สกุล  :  นายทรงยศ ขันบุตรศรี ตาํแหนง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  

กลุมงาน / หนวยงาน : ฝายเทคโนโลยีหองสมุด สํานักหอสมุดกลาง 

ช่ือ – สกุล  :  ธนวัฒน เสริฐสุวรรณกุล ตาํแหนง : นักวิชาการคอมพิวเตอร  

กลุมงาน / หนวยงาน : ฝายเทคโนโลยีหองสมุด สํานักหอสมุดกลาง  

ช่ือหลักสูตร  การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดําเนินกิจกรรมบนระบบเครือขายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" 

ครั้งที่ 38 

วัน เดือน ป  23-25 มกราคม 2562 

สถานที่จัด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

หนวยงานผูจัด สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (UniNet) 

คาใชจาย  ☑ ไมมี             ❑ มี  จํานวน  ………………บาท   

 เบิกจายจากงบประมาณ  ❑ แผนดิน   ❑ เงินรายได    ❑ งบอ่ืนๆ (ระบุ) 

ใ บ เ กี ย ร ติ บั ต ร /

วุฒิบัตร 
❑ ไดรับ           ❑ ไมไดรับ เน่ืองจาก................................................................................              

☑ ไมมี 

สรุปสาระสําคัญ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดําเนินกิจกรรมบนระบบเครือขายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 38 

หลักการและเหตุผล 

    ปจจุบันประเทศตางๆ ทั่วโลกมีการแขงขันทางดานการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การศึกษา ตลอดจนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ประเทศไทยจึงจําเปนตองมีการพัฒนาในดานตางๆ ใหทัดเทียมและยั่งยืนอยางตอเน่ือง เพื่อใหเกิดการนํา

เทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาเศรษฐกิจ สามารถสรางอํานาจตอรองกับนานาอารยะประเทศได การพัฒนาดานการศึกษา

และการวิจัยเปนสวนสําคัญมากที่สุด สามารถสงผลที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด สรางและนํามาประยุกตใช เพื่อสรรหา 

ส่ิงที่ดีที่สุดมาใชงาน ความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในปจจุบันเปนไปในรูปแบบกาวกระโดด มีผล

ผลักดันทางดานการศึกษา วิจัยและพัฒนาในหมูอาจารย นักศึกษาและนักวิจัยภายในประเทศ ในปจจุบันการพัฒนาดาน

การวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะ ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Information Technology for Education) 

ดงัน้ันการวิจัยและพัฒนาความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและกับประเทศตางๆ คือ ปจจัยหน่ึงที่มีสวนในการรักษา

สมดุล ของสถานะระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือขายขอมูล และระบบเครือขายการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย ใหมีความตื่นตัว สามารถปรับปรุงและพัฒนาไดตลอดเวลา 

    สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดดําเนินการโครงการเครือขายสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Inter-University 

Network : Uninet) โดยเปนการเช่ือมโยงเครือขายความเร็วสูงระหวางมหาวิทยาลัย/สถาบัน และสถาบันการศึกษาตางๆ

ภายในประเทศเพื่อเปนการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสูภูมิภาคและชุมชน เปนการแบงปนทรัพยากร ทางการศึกษา

รวมกันและไดดําเนินกิจกรรมทางการศึกษาทั้งทางดานการเรียน การสอนและการวิจัยทีเ่ก่ียวของ กับเทคโนโลยีสารสนเทศ

รวมกันระหวางมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาตางๆ รวมถึงการแลกเปล่ียนขอมูลระหวางสมาชิก ที่เช่ือมตออยูบน

เครือขายดังกลาว การประชุมเชิงปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสมาชิกเครือขายสารสนเทศเพื่อการพัฒนา



การศึกษา เปนการแลกเปล่ียนขอมูล ประสบการณในการดูแลระบบและบริหารจัดการเครือขายที่จะตองใชงานรวมกัน ซ่ึง

นอกจากการไดแลกเปล่ียนเทคโนโลยีเครือขายใหมๆ รวมทั้งการรวมกลุมกับเพื่อนสมาชิกเพื่อทําการศึกษาและวิจัย และ

การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการศึกษาและยังเปนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ใหสามารถ

ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อใหการเช่ือมโยงเครือขายสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการศึกษากับเครือขายการศึกษา

และวิจัยนานาชาติเกิดประโยชนสูงสุด จึงจําเปนตองใหบุคลากรของสถาบันที่เปนสมาชิกเครือขายสารสนเทศเพื่อพัฒนา

การศึกษา (UniNet) รับทราบขอมูลของเครือขายการศึกษาและวิจัยนานาชาติ ทั้งในดานเครือขายสารสนเทศและเน้ือหา 

(Content) บนเครือขายฯ ตลอดจนกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาของสถาบันสมาชิกเครือขาย 

ดังน้ัน เพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เปนสมาชิกในเครือขายฯ ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด สํานักงาน

บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เห็นสมควรจัดใหมีการดําเนินการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดําเนินกิจกรรมบนระบบเครือขายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 38 (38th 

WUNCA)” และการประชุมวิชาการประจําป 2562 ในระหวางวันที่ 23-25 มกราคม 2562 ณ ศูนยประชุมมหาวิทยาลัย

ราชภัฏภูเก็ต อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยการประชุมดังกลาวเปนเวทีใหมหาวิทยาลัย/สถาบันที่เปนสมาชิกบนเครือขาย

สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ไดแลกเปล่ียนขอมูล ประสบการณในการดูแลระบบ และบริหารจัดการ

เครือขายที่จะตองใชงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค 

- เพื่อกําหนดแนวทางในการดําเนินกิจกรรมบนเครือขายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Uninet) 

- เพื่อศึกษาวิจัย การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศบนเครือขายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา 

- เพื่อแลกเปล่ียนความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือขายระหวางกลุมสมาชิก 

- เพื่อใหผูเช่ียวชาญดานตางประเทศถายทอดความรูและประสบการณและความเช่ียวชาญในดานเทคโนโลยีเครือขาย 

Hardware and Software  

หัวขอการบรรยาย  
1. Library 2029: อีก 10 ปหองสมุดจะเปนอยางไร  

โดย นายปราชญ สงวนศักดิ ์และนางสาวจิตราภรณ ชัยมณี (มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 

- การใชทรัพยากร และการจัดเก็บหนังสือในอนาคต 

• ปจจุบันการใชทรัพยากรหนังสือมีดวยกัน 2 ประเภท คือ หนังสือที่มีรูปแบบเปนเลม (Paper-book) 

กับหนังสืออิเล็กทรอนิกส  (E-book) โดยจํานวนการใชงานทรัพยากรทั้ง 2 อยางมีปริมาณที่ใกลเคียง

กัน เพราะคนสวนใหญยงัสะดวกกับการใชงานหนังสือในรูปแบบเลมเก่ียวกับงานดานวิชาการ วิจัย การ

เรียนการสอน และมีความสะดวกกับการใชงานหนังสืออิเล็กทรอนิกสกับการอานบทความส้ันๆ  

นิตยาสาร วารสาร จึงทําทําใหปริมาณการใชงานของทั้ง 2 ทรัพยากรมีจํานวนที่ใกลเคียงกัน  

• การจัดเก็บทรัพยากรหนังสือในอนาคตมีแนวโนมจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสมากขึ้น เน่ืองจาก

ตนทุนการตีพิมพหนังสือมีราคามากกวาการขายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ดังน้ันสํานักพิมพ 

จึงขายทรัพยากรหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสมีจํานวนมากขึ้น ทําใหเกิดผลกระทบกับหองสมุดใน

เรื่องรูปแบบการส่ังซ้ือทรัพยากรหนังสือ เรื่องการจัดเก็บทรัพยากรหนังสือ และพื้นที่ในหองสมุด  

ในอนาคตการซ้ือส่ังซ้ือทรัพยากรหนังสือในของหองสมุดจะมีรูปแบบเปนอิเล็กทรอนิกสมากขึ้น การ

จัดเก็บหนังสือ ในอนาคตช้ันหนังสือจะมีจํานวนลดลง เพราะหนังสือในรูปแบบเลมก็มีจํานวนลดลง แต

ตองเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บทรัพยากรหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสใหมากขึ้น และสามารถรองรับ

เก็บขอมูลที่มีจํานวนมาก นอกจากน้ีควรมีระบบการเช่ือมโยงทรัพยากรหนังสือระหวางหองสมุดของ 



แตละสถาบัน สวนพื้นที่ วางจะจัดเปนพื้นที่ สําหรับจัดกิจกรรม , ประชุม, รวมถึงพื้นที่ ในการ 

ศึกษาคนควาเพิ่มเติม 

- การบริการเพิ่มเติมของหองสมุดในอนาคต 

• Intelligent library คือ การนําเทคโนโลยีเช่ือมโยงกับขอมูลทรัพยากรทั้งหมดภายในหองสมุด เพื่อเพิ่ม

การบริการใหกับผูใชบริการในหลากหลายรูปแบบ เชน การคนหาบทความ การคนหาตําแหนงที่ตั้ง

หนังสือ การคนหาทรัพยากรอ่ืนๆ ในหองสมุด เปนตน  

• Massive data library  คือ การนําเทคโนโลยีเช่ืองโยงขอมูลระหวางหองสมุดกับสถานบันตางๆ ที่มี

การเช่ือมโยง ตัวอยางเชน การคนหาทรัพยากรสามารถคนหาผานทางระบบคนหาโดยการคนหา 

จะสามารถคนหาไดเพิ่มเติมกับขอมูลภายในเครือขายที่มีการเช่ือมโยงไว 

• Augmented reality library คือ การใหบริการดวยเทคโนโลยีที่ มีความสัมพันธกับขอมูลภายใน

หองสมุด เชน การนําเทคโนโลยี Augmented reality มาพัฒนาเปนแอปพลิเคชันบนเครื่องมือถือ

สมาทโฟน โดยแอปพลิเคชันน้ันสามารถคนหาตําแหนงหนังสือ จากภาพที่อยูบนหนาจอเครื่องมือถือ

สมาทโฟน หรือสามารถอานเน้ือหาภายในหนังสือผานทางแอปพลิเคชัน 

• Context aware library คอื การเขาถึงทรัพยากรหนังสือไดทุกสถานที่บนอุปกรณที่หลากหลาย เชน 

มือถือสมาทโฟน  แท็บเล็ต เครื่องคอมพิวเตอร เปนตน 

• Cutting-edge recognition capability คือ หองสมุดตองสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันใหรองรับกับ

อุปกรณเทคโนโลยีใหมๆ ใหทันยุคทันสมัย 

• Infinite creative space คือ การจัดพื้นที่ภายในหองสมุดใหสามารถจัดกิจกรรม หรือประชุมกลุมใหญ 

และกลุมยอย  

• โดยสรุปเรื่อง Library 2029: อีก 10 ปหองสมุดจะเปนอยางไร 

• แนวโนมการใชงานทรัพยากรหนังสือในอนาคตอีก 10 ปขางหนา  

• การจัดเก็บทรัพยากร ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 

 

2. การบรรยาย เรื่อง การประเมินตนเองของคลังสารสนเทศดิจิทัล 

ตามมาตรฐานสากล (Self-Assessment of Digital Repository according to International Standards)โดย 

รองศาสตราจารยนํ้าทิพย วิภาวิน (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) 

- ที่มาของการประเมินตนเองของคลังสารสนเทศดิจิทัลตามมาตรฐานสากล 

• ที่มาของการประเมินคลังสารสนเทศดิจิทัลตามมาตรฐานสากล ปจจุบันการเก็บทรัพยากรหนังสือของ

หองสมุดมีดวยกัน 2 รูปแบบ น้ันก็คือรูปแบบเลมหนังสือ กับ รูปแบบอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงการจัดเก็บใน

รูปแบบเลมหนังสือสามารถจัดเก็บไดมีอายุมากกวา 1000 ป แตในขณะที่การจัดเก็บในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกสไมสามารถมีความแนนอนในการคนหา หรือการคงอยูทรัพยากรน้ันๆ ดังน้ันจึงมีการนํา

มาตรฐานการจัดเก็บคลังสารสนเทศมาใชเปนมาตรฐาน เพือ่ใหทรัพยากรที่ถูกจัดเก็บสามารถมีความคง

อยูที่ม่ันคงและแนนอน รวมตั้งยังสามารถนํามาเปนมาตรฐานในการเช่ือมโยงขอมูลของแตละสถานที่

หรือสถาบันการศึกษาตองไป 

 

 



- กระบวนการผลิต ตีพิมพ และเผยแพรบทความ 

• ขั้นตอนการคนควาหาขอมูลเพื่อนํามาทํางานวิจัย โดยการใชเครื่องมือหรือเทคโนโลยีในการคนหา

ขอมูล เพื่อนํามาทํางานวิจัย บทความ หนังสือ ส่ือ วารสาร วิทยานิพนธ และอ่ืน 

• ขั้นตอนการผลิตและการรายงานผล งานวิจัย บทความ หนังสือ ส่ือ วารสาร วิทยานิพนธ และอ่ืน 

• ขั้นตอนการสงตีพิมพรูปเลมหนังสือ 

• ขั้นตอนการเผยแพรขอมูล 

- ความแตกตางระหวางฐานขอมูลหองสมุดกับคลังสารสนเทศดิจิทัล 

• ฐานขอมูลหองสมุดมีหนาที่จัดเก็บจัดการขอมูลหนังสือเทาน้ัน 

• คลังสารสนเทศดิจิทัลมีหนาที่จัดเก็บขอมูลในรูปแบบดิจิทัลทุกอยาง เชน รูปภาพ เสียง ภาพเคล่ือนไหว

เปนตน ดังน้ันจะเห็นไดวาปริมาณการจัดเก็บของคลังสารสนเทศมีขนาดใหญกวาฐานขอมูลหองสมุด 

และตองมีสามารถในการเช่ือมโยงขอมูลในแตละสถานที่เขาดวยกัน 

- มาตรฐานที่ใชในการประเมินการจัดเก็บคลังสารสนเทศดิจิทัลของหองสมุด 

• จากขอมูลขางตนทําใหการจัดเก็บขอมูลแบบคลังสารสนเทศดิจิทัลตองมีมาตรฐานในการจัดเก็บขอมูล 

ทางผูวิจัยและคณะไดศึกษามาตรฐานดังกลาว สรุปไดวามาตรฐานที่จะนํามาใชในการประเมินมีดวยกัน 

4 มาตรฐาน คือ DSA, WDS, DIN และ ISO ในมาตรฐานน้ันประกอบไปดวย 10 องคประกอบดังน้ี 

ขอมูลวิจัย, เมตะดาตา, นโยบายและพันธกิจดานขอมูลวิจัยและคลังสารสนเทศสถานบัน, แผนการ

สงวนรักษาขอมูลดิจิทัล, มาตรฐานการจัดเก็บถาวร OAIS (Open Archival Information System), 

ใชเทคโนโลยีดานซอฟแวรและฮารดแวรที่เหมาะสม, ลิขสิทธ์ิในการใชขอมูลวิจัย, เครื่องมือหรือวิธีการ

เพื่อรับรองวาขอมูลแทนความตองการเช่ือมโยงเขากับขอมูลวิจัย, การใชระเบียบการเขาถึงขอมูลวิจัย

และแนวทางปฏิบัติที่ไดรับการยอมรับ และการมีกระบวนการจัดการและเผยแพรเปนลายอักษร 

• ส่ิงที่คนพบจากการทําวิจัยในครั้งน้ีคือ ในองคประกอบ 10 ประการ หองสมุดสวนใหญจะมีความพรอม

ในเรื่องของ เมตะดาตา, ใชเทคโนโลยีดานซอฟแวรและฮารดแวรที่เหมาะสม, ลิขสิทธ์ิในการใชขอมูล

วิจัย, เครื่องมือหรือวิธีการเพื่อรับรองวาขอมูลแทนความตองการเช่ือมโยงเขากับขอมูลวิจัย และการใช

ระเบียบการเขาถึงขอมูลวิจัยและแนวทางปฏิบัติที่ไดรับการยอมรับ สวนปญหาที่หองสมุดสวนใหญมี

น้ันก็คือ ขอมูลวิจัย, นโยบายและพันธกิจดานขอมูลวิจัยและคลังสารสนเทศสถานบัน, แผนการสงวน

รักษาขอมูลดิจิทัล, มาตรฐานการจัดเก็บถาวร OAIS (Open Archival Information System) และ

และการมีกระบวนการจัดการและเผยแพรเปนลายอักษร 

• วิธีแกไขปญหาดังกลาวน้ันก็คือ การที่ผูที่มีสวนรวมในกระบวนการแพรเผยขอมูล ตองชวยกันหากฎ

หรือขอบังคับในการแพรเผยขอมูลดังกลาว ทางผูวิจัยและคณะจึงไดจัดตั้งโครงการเพื่อนําการแกไข

ปญหา โดย ไดรับความรวมจากหลายๆ หนวยงานที่เก่ียวของ 

3. การบรรยายเรื่อง การขับเคล่ือนบริการสอนการรูสารสนเทศยุคใหมดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

(New Frontier for Information Literacy Through Innovation and Technology) 

โดย  นายธนะพนัธุ การคนซ่ือ  และนางสาวอุทุมพร มณีวรรณ  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 

- การใหบริการโดยรูปแบบการสอนดวยหลักสูตรออนไลน 

• ทางหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหมไดจัดระบบสอนการใชงานโปรแกรมที่ใชงานกับหอสมุดในรูปแบบ

หลักสูตรออนไลน โดยใหผูใชงานที่มีความตองการเรียนรูโปรแกรมสามรถเลือกหลักสูตรที่ทางหอสมุด



จัดทําไว เม่ือเขาใชงานระบบดังกลาวจะมีการทดสอบกอนเรียนแตละหลักสูตร จากน้ันจะมีวีดีโอสอน

การใชงานโปรแกรม ซ่ึงมีการแบงเปนบทการเรียนรู ทําใหผูเรียนสามารถเลือกบทเรียนไดตามที่

ตองการไดอีกดวย หลังจากที่ผูเรียนไดศึกษาครบทุกบทเรียนในหลักสูตรแลว ระบบจะมีการทดสอบ

ผูเรียนเพื่อประเมินการเรียนรูเพื่อในไปปรับหลักสูตรใหมีประสิทธ์ิภาพมากขึ้นอีกดวย 

4. การบรรยายเรื่อง การพัฒนานวัตกรรมหองสมุดเพื่อจัดบริการสนับสนุนการวิจัยและการตีพิมพผลงานวิชาการ

( Development of Library Innovation for Research Support and Publication Support Service)โ ด ย  

นางอรพรรณ การคนซ่ือ และนางสาวแพรวนภา ศรีวรรณตัน (มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 

- การพัฒนานวัตกรรมหองสมุดเพื่อจัดบริการสนับสนุนการวิจัยและการตีพิมพผลงานวิชาการ 

• หอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหมไดมีบริการใชกับนักศึกษาที่ตองการทํางานวิจัย โดยเริ่มตนตั้งแตการชวย

อํานวยความสะดวกในการสืบคนและการเก็บขอมูล การตรวจสอบความถูกของขอมูล การอางอิง

เอกสาร การตรวจสอบการคัดลอกผลงาน การเขียนบทความวิจัยตลอกจนการแนะนําแหลงตีพิมพ

เผยแพรผลงานวิจัย 

- เทคโนโลยีที่ทางหอสมุดไดใหบริการกับผูวิจัย 

• หอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหมไดมีระบบ CMU Library Academic Repository เปนระบบฐานขอมูล

รวบรวม และใหบริการสารสนเทศที่ประกอบดวยผลงานวิชาการของบุคลากร นักศึกษา ตลอดจน

ทรัพยากรสารสนเทศที่เก่ียวของในมหาวิทยาลัย นอกจากมีระบบดังกลาวแลวทางหอสมุดยังมีการ

ใหบริการในรูปแบบของโปสเตอรที่ใหผูใชบริการสามารถแสกน QR Code เพื่อเขาถึงระบบไดอีกดวย 

5. การบรรยายเรื่อง Human Library Digital และ การยกระดับการใหบริการหองสมุดดวยมาตรฐานดาน IT 

โดย นางอุบลศิลป โพธ์ิพรม (มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร) และนางอมรรัตน นาคะโร (มหาวิทยาลัยราชภัฎ

ภูเก็ต) 

- มาตรฐานดาน IT 

• มาตรฐานดาน IT คือมาตรฐานที่เหมาะกับหนวยงานใชเทคโนโลยีในการประกอบกิจการ ปจจุบัน

มาตรฐานดาน IT มีหลากหลายและเกณฑการประเมินไมเหมือนกัน ดังน้ันทางหอสมุดมหาวิทยาลัยราช

ภัฎสกลนคร ตองการพัฒนาหอสมุดใหมีความสมัยและไดมาตรฐาน ดังน้ันมาตรฐานที่สามรถชวยแกไข

ปญหาไดน้ันคือ ITLL 

• มาตรฐาน ITLL คือมาตรฐานที่เหมาะสมกับการใชงานพัฒนาระบบบริหารการใชบริการเทคโนโลยีให

เหมาะสม คุมคากับงานในหองสมุด รวมถึงกฎเกณฑการใชงานเทคโนโลยีใหมีความปลอดภัย และมี

ประสิทธ์ิภาพมากที่สุด มีองคประกอบอยู 5 อยางดังน้ี Service Strategy คือการพัฒนาระบบการ

ใหบริการกับธุรกิจ เพื่อใหสอดคลองตอความตองการของผูใชงาน Service Design คือการออกแบบ

กิจกรรมที่ใหเกิดการบริการ Service Transition คือการดําเนินการเพื่อใหไดผลลัพธของการบริการที่ดี

ที่สุด รวมถึงการใชบริการในรูปแบบใหมดวย Service Operation คือ การทํากิจกรรมที่จําเปนตอการ

ปฏิบัตงิานใหบรรลุจุดประสงคที่หนวยงานไดตั้งไว และ Continual Service Improvement คือการ

พัฒนาปรับปรุงการใหบริการมีประสิทธ์ิภาพมากขึ้น 

• การจัดโครงการเพื่อนํามาพัฒนาหอสมุดของมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร โดยการนํามาตรฐานของ 

ITLL มาเปนเกณฑการประเมินการใหบริการภายในหอสมุด จึงจัดทําแผนทําโครงการเพื่อนํามาตอบ

โจทยขอมาตรฐานดังกลาว ปจจุบันหอสมุดไดมีการพัฒนามากขึ้นกวาในอดีต และยังสามารถใหบริการ

ไดตรงตามมาตรฐานสากลอีกดวย 



6. การบรรยายเรื่อง การจัดกิจกรรมหองสมุดมนุษยโดยใชส่ือดิจิทัลที่หลากหลาย(The Organizing Human 

Library Activities Using the Digital Medias) 

โดย นางอุบลศิลป โพธ์ิพรม และนายพอเจตน เกษมสินธุ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร) 

- Human Library 

• Human Library หรือ หองสมุดมนุษย คือการใหความรูผานทางผูเช่ียวชาญในดานสาขาตาง มาจัด

กิจกรรมการแบงปนความรูใหกับผูที่มีความสนใจในเรื่องน้ันๆ หองสมุดมนุษยมีองคประกอบดังตอไปน้ี 

1) บรรณารักษ คือ ผูที่เช่ือมระหวางผูสอนกับที่ผูสอนใหมีความเขาใจตรงกัน นอกจากน้ีทางหอสมุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครไดเพิ่มหนาอีกอยางคือ การเก็บความรูจากกิจกรรมในรูปแบบของขอมูล

ดิจิทัลและรูปแบบเลมหนังสือ 2) หนังสือมีชีวิต คือ ผูที่มาใหความรูตามความเช่ียวชาญ 3) ผูอาน คือ ผู

ที่มีความสนใจและเขามาเรียนรูผานทางกิจกรรม 4) ระยะเวลา คือ เวลาที่เหมาะสมกับการทํากิจกรรม 

5) สถานที่จัดกิจกรรม คือ สถานที่จัดกิจกรรมตองมีความเหมาะตามกิจกรรมน้ันๆ 

 

ประโยชนที่ไดรับ 

1. Library 2029: อีก 10 ปหองสมุดจะเปนอยางไร  

- ไดรูและเขาใจการเปล่ียนปรับการใชทรัพยากร และการจัดเก็บหนังสือในอนาคตมีแนวโนมจัดเก็บในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกสมากขึ้น เน่ืองจากตนทุนการตีพิมพหนังสือมีราคามากกวาการขายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ดังน้ัน

สํ า นั ก พิ ม พ  จึ ง ข า ย ท รั พ ย า ก ร ห นั ง สื อ ใ น รู ป แ บ บ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส มี จํ า น ว น ม า ก ขึ้ น 

ทําใหเกิดผลกระทบกับหองสมุดในเรื่องรูปแบบการส่ังซ้ือทรัพยากรหนังสือ เรื่องการจัดเก็บทรัพยากรหนังสือ 

และพื้นที่ในหองสมุด ในอนาคตการซ้ือส่ังซ้ือทรัพยากรหนังสือในของหองสมุดจะมีรูปแบบเปนอิเล็กทรอนิกสมาก

ขึ้น การจัดเก็บหนังสือ ในอนาคตช้ันหนังสือจะมีจํานวนลดลง เพราะหนังสือในรูปแบบเลมก็มีจํานวนลดลง แต

ตองเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บทรัพยากรหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสใหมากขึ้น และสามารถรองรับเก็บขอมูลที่

มีจํานวนมาก นอกจากน้ีควรมีระบบการเช่ือมโยงทรัพยากรหนังสือระหวางหองสมุดของแตละสถาบัน สวนพื้น

ที่วางจะจัดเปนพื้นที่สําหรับจัดกิจกรรม, ประชุม, รวมถึงพื้นที่ในการศึกษาคนควาเพิ่มเติม 

- ไดรูและเขาใจการบริการเพิ่มเติมของหองสมุดในอนาคตโดยตองมีองคประกอบดังตอไปน้ี 

• Intelligent library คือ การนําเทคโนโลยีเช่ือมโยงกับขอมูลทรัพยากรทั้งหมดภายในหองสมุด เพื่อเพิ่ม

การบริการใหกับผูใชบริการในหลากหลายรูปแบบ เชน การคนหาบทความ การคนหาตําแหนงที่ตั้ง

หนังสือ การคนหาทรัพยากรอ่ืนๆ ในหองสมุด เปนตน  

• Massive data library  คือ การนําเทคโนโลยีเช่ืองโยงขอมูลระหวางหองสมุดกับสถานบันตางๆ ที่มี

การเช่ือมโยง ตัวอยางเชน การคนหาทรัพยากรสามารถคนหาผานทางระบบคนหาโดยการคนหาจะ

สามารถคนหาไดเพิ่มเติมกับขอมูลภายในเครือขายที่มีการเช่ือมโยงไว 

• Augmented reality library คือ การใหบริการดวยเทคโนโลยีที่ มีความสัมพันธกับขอมูลภายใน

หองสมุด เชน การนําเทคโนโลยี Augmented reality มาพัฒนาเปนแอปพลิเคชันบนเครื่องมือถือ

สมาทโฟน โดยแอปพลิเคชันน้ันสามารถคนหาตําแหนงหนังสือ จากภาพที่อยูบนหนาจอเครื่องมือถือ

สมาทโฟน หรือสามารถอานเน้ือหาภายในหนังสือผานทางแอปพลิเคชัน 

• Context aware library คอื การเขาถึงทรัพยากรหนังสือไดทุกสถานที่บนอุปกรณที่หลากหลาย เชน 

มือถือสมาทโฟน  แท็บเล็ต เครื่องคอมพิวเตอร เปนตน 



• Cutting-edge recognition capability คือ หองสมุดตองสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันใหรองรับกับ

อุปกรณเทคโนโลยีใหมๆ ใหทันยุคทันสมัย 

• Infinite creative space คือ การจัดพื้นที่ภายในหองสมุดใหสามารถจัดกิจกรรม หรือประชุมกลุมใหญ 

และกลุมยอย  

• โดยสรุปเรื่อง Library 2029: อีก 10 ปหองสมุดจะเปนอยางไร 

• แนวโนมการใชงานทรัพยากรหนังสือในอนาคตอีก 10 ปขางหนา  

• การจัดเก็บทรัพยากร ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 

 

2. การบรรยาย เรื่อง การประเมินตนเองของคลังสารสนเทศดิจิทัล 

- ไดรูและเขาใจที่มาของการประเมินตนเองของคลังสารสนเทศดิจิทัลตามมาตรฐานสากลปจจุบันการเก็บ

ทรัพยากรหนังสือของหองสมุดมีดวยกัน 2 รูปแบบ น้ันก็คือรูปแบบเลมหนังสือ กับ รูปแบบอิเล็กทรอนิกส ซ่ึง

การจัดเก็บในรูปแบบเลมหนังสือสามารถจัดเก็บไดมีอายุมากกวา 1000 ป แตในขณะที่การจัดเก็บในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกสไมสามารถมีความแนนอนในการคนหา หรือการคงอยูทรัพยากรน้ันๆ ดังน้ันจึงมีการนํามาตรฐาน

การจัดเก็บคลังสารสนเทศมาใชเปนมาตรฐาน 

- ไดรูและเขาใจกระบวนการผลิต ตีพิมพ และเผยแพรบทความ มีขั้นตอนดังตอไปน้ี 

• ขั้นตอนการคนควาหาขอมูลเพื่อนํามาทํางานวิจัย โดยการใชเครื่องมือหรือเทคโนโลยีในการคนหา

ขอมูล เพื่อนํามาทํางานวิจัย บทความ หนังสือ ส่ือ วารสาร วิทยานิพนธ และอ่ืน 

• ขั้นตอนการผลิตและการรายงานผล งานวิจัย บทความ หนังสือ ส่ือ วารสาร วิทยานิพนธ 

• ขั้นตอนการสงตีพิมพรูปเลมหนังสือ 

• ขั้นตอนการเผยแพรขอมูล 

- ไดรูและเขาใจความแตกตางระหวางฐานขอมูลหองสมุดกับคลังสารสนเทศดิจิทัล 

• คลังสารสนเทศดิจิทัลมีหนาที่จัดเก็บขอมูลในรูปแบบดิจิทัลทุกอยาง เชน รูปภาพ เสียง 

ภาพเคล่ือนไหวเปนตน ดังน้ันจะเห็นไดวาปริมาณการจัดเก็บของคลังสารสนเทศมีขนาดใหญกวา

ฐานขอมูลหองสมุด และตองมีสามารถในการเช่ือมโยงขอมูลในแตละสถานที่เขาดวยกัน 

- ไดรูและเขาใจมาตรฐานที่ใชในการประเมินการจัดเก็บคลังสารสนเทศดิจิทัลของหองสมุดและผลการวิจัย 

• ส่ิงที่คนพบจากการทําวิจัยในครั้งน้ีคือ ในองคประกอบ 10 ประการ หองสมุดสวนใหญจะมีความพรอม

ในเรื่องของ เมตะดาตา, ใชเทคโนโลยีดานซอฟแวรและฮารดแวรที่เหมาะสม, ลิขสิทธ์ิในการใชขอมูล

วิจัย, เครื่องมือหรือวิธีการเพื่อรับรองวาขอมูลแทนความตองการเช่ือมโยงเขากับขอมูลวิจัย และการใช

ระเบียบการเขาถึงขอมูลวิจัยและแนวทางปฏิบัติที่ไดรับการยอมรับ สวนปญหาที่หองสมุดสวนใหญมี

น้ันก็คือ ขอมูลวิจัย, นโยบายและพันธกิจดานขอมูลวิจัยและคลังสารสนเทศสถานบัน, แผนการสงวน

รักษาขอมูลดิจิทัล, มาตรฐานการจัดเก็บถาวร OAIS (Open Archival Information System) และ

และการมีกระบวนการจัดการและเผยแพรเปนลายอักษร 

• วิธีแกไขปญหาดังกลาวน้ันก็คือ การที่ผูที่มีสวนรวมในกระบวนการแพรเผยขอมูล ตองชวยกันหากฎ

หรือขอบังคับในการแพรเผยขอมูลดังกลาว ทางผูวิจัยและคณะจึงไดจัดตั้งโครงการเพื่อนําการแกไข

ปญหา โดย ไดรับความรวมจากหลายๆ หนวยงานที่เก่ียวของ 

 



3. การขับเคล่ือนบริการสอนการรูสารสนเทศยุคใหมดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

- ไดรูและเขาใจการใหบริการโดยรูปแบบการสอนดวยหลักสูตรออนไลน 

• จัดระบบสอนการใชงานโปรแกรมที่ใชงานกับหอสมุดในรูปแบบหลักสูตรออนไลน โดยใหผูใชงานที่มี

ความตองการเรียนรูโปรแกรมสามรถเลือกหลักสูตรที่ทางหอสมุดจัดทําไว เม่ือเขาใชงานระบบดังกลาว

จะมีการทดสอบกอนเรียนแตละหลักสูตร จากน้ันจะมีวีดีโอสอนการใชงานโปรแกรม ซ่ึงมีการแบงเปน

บทการเรียนรู ทําใหผูเรียนสามารถเลือกบทเรียนไดตามที่ตองการไดอีกดวย หลังจากที่ผูเรียนไดศึกษา

ครบทุกบทเรียนในหลักสูตรแลว ระบบจะมีการทดสอบผูเรียนเพื่อประเมินการเรียนรูเพื่อในไปปรับ

หลักสูตรใหมีประสิทธ์ิภาพมากขึ้น

4. การพัฒนานวัตกรรมหองสมุดเพื่อจัดบริการสนับสนุนการวิจัยและการตีพิมพผลงานวิชาการ

- ไดรูและเขาใจการพัฒนานวัตกรรมหองสมุดเพื่อจัดบริการสนับสนุนการวิจัยและการตีพิมพผลงานวิชาการ 

• บริการใชกับนักศึกษาที่ตองการทํางานวิจัย โดยเริ่มตนตั้งแตการชวยอํานวยความสะดวกในการสืบคน

และการเก็บขอมูล การตรวจสอบความถูกของขอมูล การอางอิงเอกสาร การตรวจสอบการคัดลอก

ผลงาน การเขียนบทความวิจัยตลอกจนการแนะนําแหลงตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย

5. การบรรยายเรื่อง Human Library Digital และ การยกระดับการใหบริการหองสมุดดวยมาตรฐานดาน IT

- ไดรูและเขาใจมาตรฐานดาน ITLL 

• มาตรฐาน ITLL คอืมาตรฐานที่เหมาะสมกับการใชงานพัฒนาระบบบริหารการใชบริการเทคโนโลยีให

เหมาะสม คุมคากับงานในหองสมุด รวมถึงกฎเกณฑการใชงานเทคโนโลยีใหมีความปลอดภัย และมี

ประสิทธ์ิภาพมากที่สุดมีองคประกอบอยู 5 อยางดังน้ี Service Strategy คอืการพัฒนาระบบการ

ใหบริการกับธุรกิจ เพื่อใหสอดคลองตอความตองการของผูใชงาน Service Design คือการออกแบบ

กิจกรรมที่ใหเกิดการบริการ Service Transition คือการดําเนินการเพื่อใหไดผลลัพธของการบริการที่

ดีที่สุด รวมถึงการใชบริการในรูปแบบใหมดวย Service Operation คือ การทํากิจกรรมที่จําเปนตอ

การปฏิบัติงานใหบรรลุจุดประสงคที่หนวยงานไดตั้งไว และ Continual Service Improvement คือ

การพัฒนาปรับปรุงการใหบริการมีประสิทธ์ิภาพมากขึ้น

6. การจัดกิจกรรมหองสมุดมนุษยโดยใชส่ือดิจิทัลที่หลากหลาย

- ไดรูและเขาใจ Human Library 

• Human Library หรือ หองสมุดมนุษย คือการใหความรูผานทางผูเช่ียวชาญในดานสาขาตาง มาจัด

กิจกรรมการแบงปนความรูใหกับผูที่มีความสนใจในเรื่องน้ันๆ หองสมุดมนุษยมีองคประกอบดังตอไปน้ี 

1) บรรณารักษ คือ ผูที่เช่ือมระหวางผูสอนกับที่ผูสอนใหมีความเขาใจตรงกัน นอกจากน้ีทางหอสมุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครไดเพิ่มหนาอีกอยางคือ การเก็บความรูจากกิจกรรมในรูปแบบของขอมูล

ดิจิทัลและรูปแบบเลมหนังสือ 2) หนังสือมีชีวิต คือ ผูที่มาใหความรูตามความเช่ียวชาญ 3) ผูอาน คือ 

ผูที่มีความสนใจและเขามาเรียนรูผานทางกิจกรรม 4) ระยะเวลา คือ เวลาที่เหมาะสมกับการทํา

กิจกรรม 5) สถานที่จัดกิจกรรม คือ สถานที่จัดกิจกรรมตองมีความเหมาะตามกิจกรรมน้ันๆ 




