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    รายบุคคล     กลุมบุคคล 
 

ชื่อ  -  สกุล  :   นายทรงยศ  ขันบุตรศรี                ตําแหนง  :  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
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ชื่อหลักสูตร :  สัมมนาวิชาประจําป เรื่อง “Data Science : Data Analytics ในการบริหารหองสมุดในศตวรรษท่ี 21” 

สถานท่ีจัด :  หองประชุม ชั้น 5 อาคารเทพรัตนวิทยาโชติ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

หนวยงานผูจัด : สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

คาใชจาย                      ไมมี      มี        จาํนวน....2,400.......บาท            

เบิกจายจากงบประมาณ  แผนดิน   เงินรายได งบอ่ืนๆ (ระบุ)............................ 

ใบเกียรติบัตร/วุฒิบัตร   ไดรับ     ไมไดรับ  เนือ่งจาก...........................................................................                         

 ไมมี 

      1. การบรรยายเรื่อง AI and Big Data in KU โดย ผศ. ภุชงค อุทโยภาส รองอธิการบดีฝายสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

         ปจจุบัน อาจกลาวไดวาผูใชท่ีเขามาในหองสมุดสวนหนึ่ง เพราะตองการมาใชพ้ืนท่ี (Learning space) ดังนั้นผูบริหารหองสมุด

ตองมาวิเคราะหวาคนท่ีเขามาใชบริการในหองสมุด ตองการเขามาใชอะไร  มาทําสิ่งใด  มากกวาการเขามาอานหนังสือ  

ในอนาคตมองวาหองสมุดจะเปนวิหารแหงความรู หองสมุดควรเตรียมการอยางไร เม่ือผูใชเขามาใชบริการแลวจะไดความรูกลับไปมาก

ท่ีสุด แนวโนมในการใหบริการแบบใหมของหองสมุดมีการปรับเปลี่ยนไป เชน การพยายามท่ีจะทําคลังขอมูลผลงานบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย ซ่ึงนับเปนสิ่งท่ีดี แตจะดีมากกวาถามีการพัฒนาเปนแอปพลิเคชันใสในโทรศัพทมือถือ ใหผูใชสะดวกในการเขาถึงมาก

ยิ่งข้ึน 

 นอกจากนี้ผูบริหารหองสมุดตองมาวิเคราะหในแงการใชหนังสือ เชน หนังสือหมวดใด มีจํานวนสถิติการยืมสูง หรือหมวดใด 

ไมมีการยืมเลย และนําผลท่ีไดไปเปนขอมูลในการจัดซ้ือ หรืออาจวิเคราะหในเรื่องผูใชบริการวาโดยสวนใหญมาใชหองสมุดเวลาใด  

หองใด เปนตน คําถามตอไปคือหองสมุดควรจะเตรียมการเรื่องอะไรบาง เชน ตองเตรียมคนใหอยูในสังคมใหม หองสมุดตองเปนผูนํา

ในการขับเคลื่อน ตองเตรียมคน ใหเขากับยุค AI (AI= artificial intelligence= ปญญาประดิษฐ) เตรียมโอกาสในการสรางทรัพยากร

ในการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong resource) สราง Learning   space  กลาวคือหองเรียนของเด็กในอนาคตคือรานกาแฟ  

มีเกาอ้ี มี wifi สิ่งเหลานั้นลวนมีความสําคัญในอนาคต อยางไรก็ตามสิ่งท่ีวิทยากรไดกลาวไว สรุปไดดังนี้ 

         บทบาทใหมของบรรณารักษ 

               1. บรรณารักษควรเปนผูเชี่ยวชาญดานขาวสารขอมูล 

               2. บรรณารักษควรมีความคิดและทักษะในการชวยเหลือองคกรขนาดใหญทุกประเภทเพ่ือใชประโยชนจากทรัพยากร

ดิจิทัลขนาดใหญ   

               3. บรรณารักษสามารถใหคําแนะนําเก่ียวกับวิธีการเก็บขอมูลและอํานวยความสะดวกในการสรางความรู 

 



             4. บรรณารักษพรอมท่ีจะใหความชวยเหลือท่ีจําเปนเพ่ือใหสามารถเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ  
                  

       การเตรียมการของมหาวิทยาลัยเพ่ือเตรียมพรอมกับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี AI  
            1. การสรางความตระหนักรูใหกับทุกคนในองคกร เพ่ือเตรียมรับผลกระทบจากเทคโนโลยี AI ในอนาคต 

            2. เตรียมความพรอมใหนิสิตนักศึกษารูเทาทันผลกระทบจากเทคโนโลยี AI 

            3. สรางพนักงานในอนาคตท่ีชวยขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบ AI 

            4. ใช AI ในการปรับปรุงกระบวนการเรียนรูสําหรับนิสิตนักศึกษา 

            5. ผลักดันการพัฒนางานวิจัยและการประยุกตใชเทคโนโลยี AI เพ่ือสังคมและเศรษฐกิจ 
    

       มหาวิทยาลัยจะเตรียมการอยางไรสําหรับนิสิตนักศึกษา และบุคลากรในยุค AI 

           1. เตรียมทักษะในการทํางานกับระบบ AI 

           2. ใหโอกาสนิสิตนักศึกษาในการเรียนรูและฝกอบรมโปรแกรม 

           3. จดัหาแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือการเขาถึงหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอรออนไลนโดยนิสิตนักศึกษาทุกระดับ 

           4. ปรับปรุงการสอนรายวิชาใหทันสมัย: อยาใหรางวัลในการทองจํา แตสงเสริมการเรียนรูโดยการสรางประสบการณ 
 

      ความเปนไปไดในการใชเทคโนโลยี AI ในการเรียนรูและใหความรู  

          1. สรางผูชวยสอนเสมือนโดยใช chatbot  

          2. ทําใหการเรียนรูเปนแบบสวนบุคคลมากข้ึน  

          3. ปรับใหเขากับความเร็วการเรียนรูของนิสิตนักศึกษาท่ีมีความสามารถในการเรียนรูท่ีแตกตางกัน  

          4. ประเมินพฤติกรรมและความชอบของนิสิตนักศึกษาไดดี 

          5. ใหขอเสนอแนะท่ีดีกวาแกอาจารยผูสอน และเพ่ิมประสิทธิภาพของวิธีการสอน 
  

     พิรุณปญญา ระบบอัจฉริยะเพ่ือการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

         1. รองรับการบริการอัจฉริยะบนพ้ืนฐานของ AI และ Big Data Analytic 

         2. การวิเคราะหขอมูลและการทํานายโดยใชการเรียนรูของเครื่อง 

         3. แจงเตือนและเตือนภัยลวงหนา 

         4. นวัตกรรมอินเตอรเฟซภาษาธรรมชาติ, แอพมือถือ, AR / VR (ในอนาคต) 
 

     ศักยภาพท่ีจะพัฒนาไดของโครงการพิรุณปญญา 

         1. ชวยผูดูแลระบบในการคาดการณและจัดการปญหาตางๆ เชนการทํานายผลกระทบของการลงทะเบียนของนักเรียนท่ีลดลง

การประเมินคุณภาพของการเรียนการสอนและการเรียนรูและการจัดการดานการเงินท่ีเก่ียวของ 

         2. การใชกระบวนการตัดสินใจอัตโนมัติสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติมาตรฐานข้ันพ้ืนฐานทําใหระบบการจัดการมีความ 

ชาญฉลาดและรวดเร็วยิ่งข้ึนสงผลใหเกิดขอผิดพลาดนอยลง 

         3. ปรับปรุงความสามารถของพนักงานปฏิบัติงานโดยการออกคําเตือน หรือขอควรระวังโดยอัตโนมัติหากมีสิ่งผิดปกติเกิดข้ึนใน

การจัดการตางๆ 

 

 

 

 



สรุปแนวทางการพัฒนาดาน AI ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

• มีการดําเนินงานดาน Data science เชน KU Data Science Forum, KU Data Science Boot Camp, สรางความรวมมือ

งานวิจัยระหวางคณะ 

• สราง AI infrastructure ในโครงการ ARES (AI Research and Education System) @KU 2019 ดวยความรวมมือจาก 

Nvidia 

o 3 AI machines equipped with state of the art GPU 8x NVIDIA V100 and NV-Link 

 Peak 62.4 Teraflops double precision 

 Peak 1 Petaflops Deep Learning 

 Peak 125 Teraflops single precision 

o นําไปใชคํานวณงานตาง ๆ เชน 

 deep learning application for Big Data in agriculture 

 Omics Research 

 CFD, Drug Design, Nano material 

o สราง KU Sriracha Digital Academy Thailand (DAT) Project ประกอบดวย 

 Co-work space 

 Training room 

 State-of-the ART AI facility based on NIVIDA DGX-1 Deep learning server (1 Petaflops) 

http://stang.sc.mahidol.ac.th/kb/wp-content/uploads/2019/02/AI-and-Big-Data-in-KU-1.jpg
http://stang.sc.mahidol.ac.th/kb/wp-content/uploads/2019/02/AI-and-Big-Data-in-KU-1.jpg�


 

o AI Smart University 

 จัดเก็บขอมูลดวย Data warehouse แลวนําเสนอดวย BI 

 สราง AI ชื่อ พิรุณปญญา เปนผูชวยในการสังเคราะหขอมูล 

    2. การเสวนาเรื่อง Data Analytics: จากประสบการณสูการประยุกตใชเพ่ือการบริหารจัดการหองสมุด 

        2.1 Using Data Analytics in KU library โดย คุณอภิยศ เหรียญวิพัฒน : นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ  

             สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

             ไดนําเสนอการวิเคราะหขอมูลเพ่ือทําความเขาใจผูใชภายในสํานักหอสมุด   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

• การนําเสนอสถิติตาง ๆ ดวยกราฟ เชน ยอดผูใชบริการตามชวงเวลา, ผูใชบริการแยกตามคณะ, ผูใชบริการฐานขอมูลออนไลน

แยกตามโดเมน, คําคนยอดนิยม เพ่ือดูแนวโนมการใชบริการ 
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• โมเดลการคํานวณ เพ่ือบอกรับฐานขอมูลวิชาการออนไลน 

 
 

• การสราง Heat map ของการใชคอมพิวเตอรบริการภายในหอสมุด 

 
 

• การใช Machine learning ตรวจจับภาพ สราง Heat map ของการใชงานโตะบริการภายในหอสมุด 
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       2.2 เลาเรื่อง Data Warehouse/Business Intelligence ท่ีหอสมุดกลาง มศว 

          โดย อาจารยสาโรช เมาลานนท : ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง ไดบอกเลาประสบการณในการใช BI และ Pentaho 

นําเสนอสถิติเพ่ือการบริการจัดการหองสมุด เครื่องมือ BI ท่ีใช ไดแก Microsoft Power BI, Google Data Studio, Tableau 

• สราง Data warehouse ดวย Pentaho version 8.1 เก็บขอมูลจํานวนนักศึกษา สถิติการยืม-คืน ตามปการศึกษา แยกยอย

ถึงระดับสาขาวิชา เพ่ือนํามาวิเคราะหในแบบตาง ๆ  

 

 

• พัฒนาใหเปนระบบบริการ ชื่อ “Central Library Curriculum Guide” 
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      3. การบรรยายเรื่อง SciVal Analytics Research Intelligence 

          โดย คุณมณีรัตน จอมพุก : ผูอํานวยการกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

          โปรแกรม SciVal ซ่ึงพัฒนาข้ึนโดยสํานักพิมพ Elsevier B.V. เปนระบบท่ีใชวัด ตรวจสอบ และติดตามสมรรถนะงานวิจัย 

(Research Performance) ขององคกรวิจัยโดยใชขอมูลผลงานวิจัยตีพิมพ (Publications) และการอางอิงจากบทความวิจัยตีพิมพ 

(Citation) ในฐานขอมูล Scopus ผูใชสามารถเขาถึงขอมูลศักยภาพการวิจัย ท้ังในระดับโลก ระดับประเทศ ระดับมหาวิทยาลัย หรือ

ระดับนักวิจัย สามารถดูขอมูลการเปรียบเทียบศักยภาพการวิจัย รวมถึงขอมูลความรวมมือดานการวิจัย  

         SciVal เหมาะสําหรับใชวิเคราะหวาองคกรนั้นมีจุดเดนงานวิจัยดานใดบาง ดวยการวัดความเปนเลิศ (Research Excellence) 

หรือสมรรถนะ (Competency) ขององคกร และสามารถเปรียบเทียบสมรรถนะระหวางองคกรได พรอมท้ังชวยจัดทํารายงาน

วิเคราะหความสามารถจากผลงานวิจัยและวิชาการ เปนเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับผูกําหนดนโยบาย และแหลงทุนเพ่ือสนับสนุนการวิจัย 
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         SciVal ยังสามารถวิเคราะหผลงานวิจัยกับสถาบันคูเทียบ (Benchmarking) โดยสามารถเลือกขอมูลท่ีตองการแสดงไดท้ังแกน 

X และ Y พรอมท้ังรูปแบบของกราฟ หรือ bubble size ไดอีกดวย 

 

       นอกจากนี้ SciVal ยังแสดงจํานวนผลงานวิชาการ/สถาบัน ท่ีไดสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการจากสถาบันตางๆ 

(Collaboration) ท่ัวโลก 

 

ประโยชนท่ีไดรับ 

         1. ไดตระหนักถึงความสําคัญในการวิเคราะหขอมูล เพ่ือการบริการหองสมุดอยางมีประสิทธิภาพ 

         2. ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางการใชประโยชนจากขอมูลสําหรับการบริหารจัดการหองสมุด 
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