เลขที่...........

แบบรายงานการเขาอบรม/ สัมมนา/ ศึกษาดูงาน
❑ รายบุคคล

☑ กลุมบุคคล

ชื่อ – สกุล : นายทรงยศ ขันบุตรศรี
ตําแหนง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
กลุมงาน / หนวยงาน : ฝายเทคโนโลยีหองสมุด สํานักหอสมุดกลาง
ชื่อ – สกุล : ธนวัฒน เสริฐสุวรรณกุล
ตําแหนง : นักวิชาการคอมพิวเตอร
กลุมงาน / หนวยงาน : ฝายเทคโนโลยีหองสมุด สํานักหอสมุดกลาง
ชื่อหลักสูตร
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 ❑ งบอื่นๆ (ระบุ)

ใ บ เ กี ย ร ติ บั ต ร / ❑ ไดรับ
❑ ไมไดรับ เนื่องจาก................................................................................
วุฒิบัตร
☑ ไมมี
สรุปสาระสําคัญ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดําเนินกิจกรรมบนระบบเครือขายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 38
หลักการและเหตุผล
ปจจุ บันประเทศตางๆ ทั่ วโลกมี การแขง ขันทางดานการพัฒ นาทางเศรษฐกิ จ การศึ กษา ตลอดจนวิ ทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี ประเทศไทยจึงจํ าเป นตองมีการพั ฒนาในด านต างๆ ให ทัดเทียมและยั่งยื นอย างต อเนื่ อง เพื่อใหเ กิดการนํ า
เทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาเศรษฐกิจ สามารถสรางอํานาจตอรองกับนานาอารยะประเทศได การพัฒนาดานการศึกษา
และการวิจัยเปนสวนสําคัญมากที่สุด สามารถสงผลที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด สรางและนํามาประยุกตใช เพื่อสรรหา
สิ่งที่ ดีที่สุ ดมาใช งาน ความกาวหน าทางด านวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยีใ นป จจุบั นเปนไปในรูป แบบกาวกระโดด มีผ ล
ผลักดันทางดานการศึกษา วิจัยและพัฒนาในหมูอาจารย นักศึกษาและนักวิจัยภายในประเทศ ในปจจุบันการพัฒนาดาน
การวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะ ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Information Technology for Education)
ดังนั้นการวิจัยและพัฒนาความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและกับประเทศตางๆ คือ ปจจัยหนึ่งที่มีสวนในการรักษา
สมดุล ของสถานะระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือขายขอมูล และระบบเครือขายการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ใหมีความตื่นตัว สามารถปรับปรุงและพัฒนาไดตลอดเวลา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดดําเนินการโครงการเครือขายสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Inter-University
Network : Uninet) โดยเปนการเชื่อมโยงเครือขายความเร็วสูงระหวางมหาวิทยาลัย/สถาบัน และสถาบันการศึกษาตางๆ
ภายในประเทศเพื่อเปนการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสูภูมิภาคและชุมชน เปนการแบงปนทรัพยากร ทางการศึกษา
รวมกันและไดดําเนินกิจกรรมทางการศึกษาทั้งทางดานการเรียน การสอนและการวิจัยทีเ่ กี่ยวของ กับเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมกั นระหว างมหาวิ ท ยาลั ย /สถาบั นการศึ กษาต างๆ รวมถึ งการแลกเปลี่ ย นข อมู ล ระหว างสมาชิ ก ที่ เ ชื่ อมต ออยู บ น
เครือขายดังกลาว การประชุมเชิงปฏิบัติ การดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสมาชิ กเครือข ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนา

การศึกษา เปนการแลกเปลี่ยนขอมูล ประสบการณในการดูแลระบบและบริหารจัดการเครือขายที่จะตองใชงานรวมกัน ซึ่ง
นอกจากการไดแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีเครือขายใหมๆ รวมทั้งการรวมกลุม กับเพื่อนสมาชิกเพื่อทําการศึกษาและวิจัย และ
การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการศึกษาและยังเปนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ใหสามารถ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อใหการเชื่อมโยงเครือขายสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการศึกษากับเครือขายการศึกษา
และวิจัยนานาชาติเกิดประโยชนสูงสุด จึงจําเปนตองใหบุคลากรของสถาบันที่เปนสมาชิกเครือขายสารสนเทศเพื่อพัฒนา
การศึกษา (UniNet) รับทราบขอมูลของเครือขายการศึกษาและวิจัยนานาชาติ ทั้งในดานเครือขายสารสนเทศและเนื้อหา
(Content) บนเครือขายฯ ตลอดจนกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาของสถาบันสมาชิกเครือขาย
ดังนั้น เพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เปนสมาชิกในเครือขายฯ ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด สํานักงาน
บริหารเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภู เก็ต เห็นสมควรจัด ใหมีการดําเนินการ
ประชุ มเชิ งปฏิ บัติการ เรื่อง “การดํ าเนิ นกิจกรรมบนระบบเครื อขายสารสนเทศเพื่อพั ฒนาการศึ กษา ครั้ งที่ 38 (38th
WUNCA)” และการประชุมวิชาการประจําป 2562 ในระหวางวันที่ 23-25 มกราคม 2562 ณ ศูนยประชุมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยการประชุมดังกลาวเปนเวทีใหมหาวิทยาลัย/สถาบันที่เปนสมาชิกบนเครือขาย
สารสนเทศเพื่ อพั ฒ นาการศึ กษา (UniNet) ได แ ลกเปลี่ ย นข อมู ล ประสบการณ ใ นการดู แ ลระบบ และบริ ห ารจั ด การ
เครือขายที่จะตองใชงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค
- เพื่อกําหนดแนวทางในการดําเนินกิจกรรมบนเครือขายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Uninet)
- เพื่อศึกษาวิจัย การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศบนเครือขายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
- เพื่อแลกเปลี่ยนความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือขายระหวางกลุมสมาชิก
- เพื่อใหผูเชี่ ยวชาญดานตางประเทศถายทอดความรูและประสบการณและความเชี่ย วชาญในดานเทคโนโลยีเครื อขาย
Hardware and Software
หัวขอการบรรยาย
1. Library 2029: อีก 10 ปหองสมุดจะเปนอยางไร
โดย นายปราชญ สงวนศักดิ์ และนางสาวจิตราภรณ ชัยมณี (มหาวิทยาลัยเชียงใหม)
- การใชทรัพยากร และการจัดเก็บหนังสือในอนาคต
• ปจจุบันการใชทรัพยากรหนังสือมีดวยกัน 2 ประเภท คือ หนังสือที่มีรูปแบบเปนเลม (Paper-book)
กับหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) โดยจํานวนการใชงานทรัพยากรทั้ง 2 อยางมีปริมาณที่ใกลเคียง
กัน เพราะคนสวนใหญยงั สะดวกกับการใชงานหนังสือในรูปแบบเลมเกี่ยวกับงานดานวิชาการ วิจัย การ
เรี ย นการสอน และมี ค วามสะดวกกั บ การใช ง านหนั ง สื ออิ เ ล็ กทรอนิ กส กับ การอ านบทความสั้ น ๆ
นิตยาสาร วารสาร จึงทําทําใหปริมาณการใชงานของทั้ง 2 ทรัพยากรมีจํานวนที่ใกลเคียงกัน
• การจัดเก็บทรัพยากรหนัง สือในอนาคตมีแนวโน มจัด เก็บ ในรู ปแบบอิเ ล็กทรอนิ กสม ากขึ้ น เนื่องจาก
ต น ทุ น การตี พิ ม พ ห นั ง สื อ มี ร าคามากกว า การขายในรู ป แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ดั ง นั้ น สํ า นั ก พิ ม พ
จึงขายทรัพยากรหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสมีจํานวนมากขึ้น ทําใหเกิดผลกระทบกับหองสมุดใน
เรื่ องรูป แบบการสั่ ง ซื้อทรั พ ยากรหนั ง สื อ เรื่ องการจั ด เก็ บ ทรั พยากรหนั ง สื อ และพื้นที่ ใ นหองสมุ ด
ในอนาคตการซื้อสั่งซื้อทรัพยากรหนังสือในของหองสมุ ดจะมีรูปแบบเปนอิเล็ กทรอนิกสม ากขึ้น การ
จัดเก็บหนังสือ ในอนาคตชั้นหนังสือจะมีจํานวนลดลง เพราะหนังสือในรูปแบบเลมก็มีจํานวนลดลง แต
ตองเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บทรัพยากรหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสใหมากขึ้น และสามารถรองรับ
เก็บขอมูลที่มีจํานวนมาก นอกจากนี้ควรมีระบบการเชื่อมโยงทรัพยากรหนังสือระหวางหองสมุดของ

แต ล ะสถาบั น ส ว นพื้ น ที่ ว า งจะจั ด เป น พื้ น ที่ สํ า หรั บ จั ด กิ จ กรรม, ประชุ ม , ร ว มถึ ง พื้ น ที่ ใ นการ
ศึกษาคนควาเพิ่มเติม
- การบริการเพิ่มเติมของหองสมุดในอนาคต
• Intelligent library คือ การนําเทคโนโลยีเชื่อมโยงกับขอมูลทรัพยากรทั้งหมดภายในหองสมุด เพื่อเพิ่ม
การบริการใหกับผูใ ชบริการในหลากหลายรูปแบบ เชน การคนหาบทความ การคนหาตําแหนงที่ตั้ ง
หนังสือ การคนหาทรัพยากรอื่นๆ ในหองสมุด เปนตน
• Massive data library คือ การนําเทคโนโลยีเชื่ องโยงขอมูลระหวางหองสมุดกับสถานบันตางๆ ที่ มี
การเชื่ อมโยง ตัวอยางเช น การค นหาทรัพ ยากรสามารถคนหาผ านทางระบบค นหาโดยการคนหา
จะสามารถคนหาไดเพิ่มเติมกับขอมูลภายในเครือขายที่มีการเชื่อมโยงไว
• Augmented reality library คื อ การให บ ริ การด ว ยเทคโนโลยี ที่ มี ค วามสั ม พั นธ กับ ข อมู ล ภายใน
หองสมุ ด เช น การนํ าเทคโนโลยี Augmented reality มาพัฒ นาเป นแอปพลิ เคชันบนเครื่องมื อถื อ
สมาทโฟน โดยแอปพลิเคชันนั้นสามารถคนหาตําแหนงหนังสือ จากภาพที่อยูบนหนาจอเครื่องมือถือ
สมาทโฟน หรือสามารถอานเนื้อหาภายในหนังสือผานทางแอปพลิเคชัน
• Context aware library คือ การเขาถึงทรัพยากรหนังสือไดทุกสถานที่บนอุปกรณที่หลากหลาย เชน
มือถือสมาทโฟน แท็บเล็ต เครื่องคอมพิวเตอร เปนตน
• Cutting-edge recognition capability คือ หองสมุด ตองสามารถพัฒนาแอปพลิ เคชั นให รองรับกั บ
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
รองศาสตราจารยน้ําทิพย วิภาวิน (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
- ที่มาของการประเมินตนเองของคลังสารสนเทศดิจิทัลตามมาตรฐานสากล
• ที่มาของการประเมินคลังสารสนเทศดิจิทัลตามมาตรฐานสากล ปจจุบันการเก็บทรัพยากรหนังสือของ
หองสมุดมีดว ยกัน 2 รูปแบบ นั้นก็คือรูปแบบเลมหนังสือ กับ รูปแบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งการจัดเก็บใน
รู ป แบบเล ม หนั ง สื อสามารถจั ด เก็ บ ได มี อายุ ม ากกว า 1000 ป แต ใ นขณะที่ การจั ด เก็ บ ในรู ป แบบ
อิเล็กทรอนิกสไมสามารถมีความแนนอนในการคนหา หรือการคงอยูทรัพยากรนั้นๆ ดังนั้นจึงมีการนํา
มาตรฐานการจัดเก็บคลังสารสนเทศมาใชเปนมาตรฐาน เพือ่ ใหทรัพยากรที่ถูกจัดเก็บสามารถมีความคง
อยูที่มั่นคงและแนนอน รวมตั้งยังสามารถนํามาเปนมาตรฐานในการเชื่อมโยงขอมูลของแตละสถานที่
หรือสถาบันการศึกษาตองไป

- กระบวนการผลิต ตีพิมพ และเผยแพรบทความ
• ขั้นตอนการคนคว าหาขอมูล เพื่ อนํ ามาทํางานวิจัย โดยการใชเ ครื่ องมื อหรือเทคโนโลยีในการค นหา
ขอมูล เพื่อนํามาทํางานวิจัย บทความ หนังสือ สื่อ วารสาร วิทยานิพนธ และอื่น
• ขั้นตอนการผลิตและการรายงานผล งานวิจัย บทความ หนังสือ สื่อ วารสาร วิทยานิพนธ และอื่น
• ขั้นตอนการสงตีพิมพรูปเลมหนังสือ
• ขั้นตอนการเผยแพรขอมูล
- ความแตกตางระหวางฐานขอมูลหองสมุดกับคลังสารสนเทศดิจิทัล
• ฐานขอมูลหองสมุดมีหนาที่จัดเก็บจัดการขอมูลหนังสือเทานั้น
• คลังสารสนเทศดิจิทัลมีหนาที่จัดเก็บขอมูลในรูปแบบดิจิทัลทุกอยาง เชน รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว
เปนตน ดังนั้นจะเห็นไดวาปริมาณการจัดเก็บของคลังสารสนเทศมีขนาดใหญกวาฐานขอมูลหองสมุด
และตองมีสามารถในการเชื่อมโยงขอมูลในแตละสถานที่เขาดวยกัน
- มาตรฐานที่ใชในการประเมินการจัดเก็บคลังสารสนเทศดิจิทัลของหองสมุด
• จากขอมูลขางตนทําใหการจัดเก็บขอมูลแบบคลังสารสนเทศดิจิทัลตองมีมาตรฐานในการจัดเก็บขอมูล
ทางผูวิจัยและคณะไดศึกษามาตรฐานดังกลาว สรุปไดวามาตรฐานที่จะนํามาใชในการประเมินมีดวยกัน
4 มาตรฐาน คือ DSA, WDS, DIN และ ISO ในมาตรฐานนั้นประกอบไปดวย 10 องคประกอบดังนี้
ขอมูลวิจัย, เมตะดาตา, นโยบายและพันธกิจดานขอมูลวิจัยและคลัง สารสนเทศสถานบัน, แผนการ
สงวนรักษาข อมูลดิจิทัล, มาตรฐานการจั ดเก็บถาวร OAIS (Open Archival Information System),
ใชเทคโนโลยีดานซอฟแวรและฮารดแวรที่เหมาะสม, ลิขสิทธิ์ในการใชขอมูลวิจัย, เครื่องมือหรือวิธีการ
เพื่อรับรองวาขอมูลแทนความตองการเชื่อมโยงเขากับขอมูลวิจัย, การใชระเบียบการเขาถึงขอมูลวิจัย
และแนวทางปฏิบัติที่ไดรับการยอมรับ และการมีกระบวนการจัดการและเผยแพรเปนลายอักษร
• สิ่งที่คนพบจากการทําวิจัยในครั้งนี้คือ ในองคประกอบ 10 ประการ หองสมุดสวนใหญจะมีความพรอม
ในเรื่องของ เมตะดาตา, ใชเทคโนโลยีดานซอฟแวรและฮารดแวรที่เหมาะสม, ลิขสิทธิ์ในการใชขอมูล
วิจัย, เครื่องมือหรือวิธีการเพื่อรับรองวาขอมูลแทนความตองการเชื่อมโยงเขากับขอมูลวิจัย และการใช
ระเบียบการเขาถึงขอมูลวิจัยและแนวทางปฏิบัติที่ไดรับการยอมรับ สวนปญหาที่หองสมุดสวนใหญมี
นั้นก็คือ ขอมูลวิจัย, นโยบายและพันธกิจดานขอมูลวิจัยและคลังสารสนเทศสถานบัน, แผนการสงวน
รักษาขอมูล ดิจิทัล , มาตรฐานการจั ดเก็บ ถาวร OAIS (Open Archival Information System) และ
และการมีกระบวนการจัดการและเผยแพรเปนลายอักษร
• วิธีแกไขปญหาดังกลาวนั้นก็คื อ การที่ผูที่มีส วนรวมในกระบวนการแพร เผยขอมูล ตองชวยกันหากฎ
หรือขอบังคับในการแพรเ ผยขอมูลดังกลาว ทางผู วิจัยและคณะจึงไดจัดตั้งโครงการเพื่อนําการแกไ ข
ปญหา โดย ไดรับความรวมจากหลายๆ หนวยงานที่เกี่ยวของ
3. การบรรยายเรื่อง การขับเคลื่อนบริการสอนการรูสารสนเทศยุคใหมดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(New Frontier for Information Literacy Through Innovation and Technology)
โดย นายธนะพันธุ การคนซื่อ และนางสาวอุทุมพร มณีวรรณ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม)
- การใหบริการโดยรูปแบบการสอนดวยหลักสูตรออนไลน
• ทางหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหมไดจัดระบบสอนการใชงานโปรแกรมที่ใชงานกับหอสมุดในรูปแบบ
หลักสูตรออนไลน โดยใหผูใชงานที่มีความตองการเรียนรูโปรแกรมสามรถเลือกหลักสูตรที่ทางหอสมุด

4.

-

-

5.

-

จัดทําไว เมื่อเขาใชงานระบบดังกลาวจะมีการทดสอบกอนเรียนแตละหลักสูตร จากนั้นจะมีวีดีโอสอน
การใชง านโปรแกรม ซึ่ ง มี การแบ งเป นบทการเรีย นรู ทําให ผู เรี ย นสามารถเลื อกบทเรี ย นได ต ามที่
ตองการไดอีกดวย หลังจากที่ผูเรียนไดศึกษาครบทุกบทเรียนในหลักสูตรแลว ระบบจะมีการทดสอบ
ผูเรียนเพื่อประเมินการเรียนรูเพื่อในไปปรับหลักสูตรใหมีประสิทธิ์ภาพมากขึ้นอีกดวย
การบรรยายเรื่อง การพัฒนานวัตกรรมหองสมุดเพื่อจัดบริการสนับสนุนการวิจัยและการตีพิมพผลงานวิชาการ
( Development of Library Innovation for Research Support and Publication Support Service)โ ด ย
นางอรพรรณ การคนซื่อ และนางสาวแพรวนภา ศรีวรรณตัน (มหาวิทยาลัยเชียงใหม)
การพัฒนานวัตกรรมหองสมุดเพื่อจัดบริการสนับสนุนการวิจัยและการตีพิมพผลงานวิชาการ
• หอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหมไดมีบริการใชกับนักศึกษาที่ตองการทํางานวิจัย โดยเริ่มตนตั้งแตการชวย
อํานวยความสะดวกในการสื บ คนและการเก็บ ขอมู ล การตรวจสอบความถูกของขอมูล การอ างอิ ง
เอกสาร การตรวจสอบการคั ดลอกผลงาน การเขียนบทความวิ จัยตลอกจนการแนะนําแหลง ตีพิม พ
เผยแพรผลงานวิจัย
เทคโนโลยีที่ทางหอสมุดไดใหบริการกับผูวิจัย
• หอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหมไดมีระบบ CMU Library Academic Repository เปนระบบฐานขอมูล
รวบรวม และใหบ ริการสารสนเทศที่ ประกอบด วยผลงานวิ ชาการของบุค ลากร นักศึกษา ตลอดจน
ทรัพยากรสารสนเทศที่เ กี่ยวของในมหาวิท ยาลั ย นอกจากมีร ะบบดังกลาวแลวทางหอสมุ ดยัง มีการ
ใหบริการในรูปแบบของโปสเตอรที่ใหผูใชบริการสามารถแสกน QR Code เพื่อเขาถึงระบบไดอีกดวย
การบรรยายเรื่อง Human Library Digital และ การยกระดับการใหบริการหองสมุดดวยมาตรฐานดาน IT
โดย นางอุบลศิลป โพธิ์พรม (มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร) และนางอมรรัตน นาคะโร (มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ภูเก็ต)
มาตรฐานดาน IT
• มาตรฐานด าน IT คือมาตรฐานที่ เ หมาะกับ หน วยงานใช เทคโนโลยีใ นการประกอบกิ จการ ป จจุ บั น
มาตรฐานดาน IT มีหลากหลายและเกณฑการประเมินไมเหมือนกัน ดังนั้นทางหอสมุดมหาวิทยาลัยราช
ภัฎสกลนคร ตองการพัฒนาหอสมุดใหมีความสมัยและไดมาตรฐาน ดังนั้นมาตรฐานที่สามรถชวยแกไข
ปญหาไดนั้นคือ ITLL
• มาตรฐาน ITLL คือมาตรฐานที่เหมาะสมกับการใชงานพัฒนาระบบบริหารการใชบริการเทคโนโลยีให
เหมาะสม คุมคากับงานในหองสมุด รวมถึงกฎเกณฑการใชงานเทคโนโลยีใหมีความปลอดภัย และมี
ประสิท ธิ์ภ าพมากที่สุ ด มีองคป ระกอบอยู 5 อยางดั งนี้ Service Strategy คือการพั ฒนาระบบการ
ใหบริการกับธุรกิจ เพื่อใหสอดคลองตอความตองการของผูใชงาน Service Design คือการออกแบบ
กิจกรรมที่ใหเกิดการบริการ Service Transition คือการดําเนินการเพื่อใหไดผลลัพธของการบริการที่ดี
ที่สุด รวมถึงการใชบริการในรูปแบบใหมดวย Service Operation คือ การทํากิจกรรมที่จําเปนตอการ
ปฏิบัตงิ านใหบรรลุจุดประสงคที่หนวยงานไดตั้งไว และ Continual Service Improvement คือการ
พัฒนาปรับปรุงการใหบริการมีประสิทธิ์ภาพมากขึ้น
• การจัดโครงการเพื่อนํามาพัฒนาหอสมุดของมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร โดยการนํามาตรฐานของ
ITLL มาเปนเกณฑการประเมินการใหบริการภายในหอสมุด จึงจัดทําแผนทําโครงการเพื่อนํามาตอบ
โจทยขอมาตรฐานดังกลาว ปจจุบันหอสมุดไดมีการพัฒนามากขึ้นกวาในอดีต และยังสามารถใหบริการ
ไดตรงตามมาตรฐานสากลอีกดวย

6. การบรรยายเรื่ อง การจั ด กิ จ กรรมห องสมุ ด มนุ ษย โ ดยใช สื่ อดิ จิทั ล ที่ ห ลากหลาย(The Organizing Human
Library Activities Using the Digital Medias)
โดย นางอุบลศิลป โพธิ์พรม และนายพอเจตน เกษมสินธุ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)
- Human Library
• Human Library หรือ หองสมุ ดมนุษย คือการใหความรูผ านทางผูเชี่ยวชาญในดานสาขาตาง มาจั ด
กิจกรรมการแบงปนความรูใ หกับผูที่มีความสนใจในเรื่องนั้นๆ หองสมุดมนุษยมีองคประกอบดังตอไปนี้
1) บรรณารักษ คือ ผูที่เชื่อมระหวางผูสอนกับที่ผูสอนใหมีความเขาใจตรงกัน นอกจากนี้ทางหอสมุด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครไดเพิ่มหนาอีกอยางคือ การเก็บความรูจากกิจกรรมในรูปแบบของขอมูล
ดิจิทัลและรูปแบบเลมหนังสือ 2) หนังสือมีชีวิต คือ ผูที่มาใหความรูตามความเชี่ยวชาญ 3) ผูอาน คือ ผู
ที่มีความสนใจและเขามาเรียนรูผานทางกิจกรรม 4) ระยะเวลา คือ เวลาที่เหมาะสมกับการทํากิจกรรม
5) สถานที่จัดกิจกรรม คือ สถานที่จัดกิจกรรมตองมีความเหมาะตามกิจกรรมนั้นๆ
ประโยชนที่ไดรับ
1. Library 2029: อีก 10 ปหองสมุดจะเปนอยางไร
- ไดรูและเขาใจการเปลี่ยนปรับการใชทรั พยากร และการจัด เก็บหนั งสือในอนาคตมีแนวโนมจัด เก็บในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกสมากขึ้น เนื่องจากตนทุนการตีพิมพหนังสือมีราคามากกวาการขายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ดังนั้น
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
ทําใหเกิดผลกระทบกับหองสมุดในเรื่องรูปแบบการสั่งซื้อทรัพยากรหนังสือ เรื่องการจัดเก็บทรัพยากรหนังสือ
และพื้นที่ในหองสมุด ในอนาคตการซื้อสั่งซื้อทรัพยากรหนังสือในของหองสมุดจะมีรูปแบบเปนอิเล็กทรอนิกสมาก
ขึ้น การจัดเก็บหนังสือ ในอนาคตชั้นหนังสือจะมีจํานวนลดลง เพราะหนังสือในรูปแบบเลมก็มีจํานวนลดลง แต
ตองเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บทรัพยากรหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสใหมากขึ้น และสามารถรองรับเก็บขอมูลที่
มีจํานวนมาก นอกจากนี้ควรมีระบบการเชื่อมโยงทรัพยากรหนังสือระหวางหองสมุดของแตละสถาบัน สวนพื้น
ที่วางจะจัดเปนพื้นที่สําหรับจัดกิจกรรม, ประชุม, รวมถึงพื้นที่ในการศึกษาคนควาเพิ่มเติม
- ไดรูและเขาใจการบริการเพิ่มเติมของหองสมุดในอนาคตโดยตองมีองคประกอบดังตอไปนี้
• Intelligent library คือ การนําเทคโนโลยีเชื่อมโยงกับขอมูลทรัพยากรทั้งหมดภายในหองสมุด เพื่อเพิ่ม
การบริการใหกับผูใ ชบริการในหลากหลายรูปแบบ เชน การคนหาบทความ การคนหาตําแหนงที่ตั้ ง
หนังสือ การคนหาทรัพยากรอื่นๆ ในหองสมุด เปนตน
• Massive data library คือ การนําเทคโนโลยีเชื่ องโยงขอมูลระหวางหองสมุดกับสถานบันตางๆ ที่ มี
การเชื่อมโยง ตัวอยางเชน การคนหาทรัพยากรสามารถคนหาผานทางระบบคนหาโดยการคนหาจะ
สามารถคนหาไดเพิ่มเติมกับขอมูลภายในเครือขายที่มีการเชื่อมโยงไว
• Augmented reality library คื อ การให บ ริ การด วยเทคโนโลยี ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ข อ มู ล ภายใน
หองสมุ ด เช น การนํ าเทคโนโลยี Augmented reality มาพัฒ นาเป นแอปพลิ เคชันบนเครื่องมื อถื อ
สมาทโฟน โดยแอปพลิเคชันนั้นสามารถคนหาตําแหนงหนังสือ จากภาพที่อยูบนหนาจอเครื่องมือถือ
สมาทโฟน หรือสามารถอานเนื้อหาภายในหนังสือผานทางแอปพลิเคชัน
• Context aware library คือ การเขาถึงทรัพยากรหนังสือไดทุกสถานที่บนอุปกรณที่หลากหลาย เชน
มือถือสมาทโฟน แท็บเล็ต เครื่องคอมพิวเตอร เปนตน

• Cutting-edge recognition capability คือ หองสมุด ตองสามารถพัฒนาแอปพลิ เคชั นให รองรับกั บ
อุปกรณเทคโนโลยีใหมๆ ใหทันยุคทันสมัย
• Infinite creative space คือ การจัดพื้นที่ภายในหองสมุดใหสามารถจัดกิจกรรม หรือประชุมกลุมใหญ
และกลุมยอย
• โดยสรุปเรื่อง Library 2029: อีก 10 ปหองสมุดจะเปนอยางไร
• แนวโนมการใชงานทรัพยากรหนังสือในอนาคตอีก 10 ปขางหนา
• การจัดเก็บทรัพยากร ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
2. การบรรยาย เรื่อง การประเมินตนเองของคลังสารสนเทศดิจิทัล
- ไดรูและเขาใจทีม่ าของการประเมินตนเองของคลังสารสนเทศดิจิทัลตามมาตรฐานสากลปจจุบันการเก็บ
ทรัพยากรหนังสือของหองสมุดมีดวยกัน 2 รูปแบบ นั้นก็คือรูปแบบเลมหนังสือ กับ รูปแบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่ง
การจัดเก็บในรูปแบบเลมหนังสือสามารถจัดเก็บไดมีอายุมากกวา 1000 ป แตในขณะที่การจัดเก็บในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกสไมสามารถมีความแนนอนในการคนหา หรือการคงอยูทรัพยากรนั้นๆ ดังนั้นจึงมีการนํามาตรฐาน
การจัดเก็บคลังสารสนเทศมาใชเปนมาตรฐาน
- ไดรูและเขาใจกระบวนการผลิต ตีพิมพ และเผยแพรบทความ มีขั้นตอนดังตอไปนี้
• ขั้นตอนการคนควาหาขอมูลเพื่อนํามาทํางานวิจัย โดยการใชเครื่องมือหรือเทคโนโลยีในการคนหา
ขอมูล เพื่อนํามาทํางานวิจัย บทความ หนังสือ สื่อ วารสาร วิทยานิพนธ และอื่น
• ขั้นตอนการผลิตและการรายงานผล งานวิจัย บทความ หนังสือ สื่อ วารสาร วิทยานิพนธ
• ขั้นตอนการสงตีพิมพรูปเลมหนังสือ
• ขั้นตอนการเผยแพรขอมูล
- ไดรูและเขาใจความแตกตางระหวางฐานขอมูลหองสมุดกับคลังสารสนเทศดิจิทัล
• คลังสารสนเทศดิจิทัลมีหนาที่จัดเก็บขอมูลในรูปแบบดิจิทัลทุกอยาง เชน รูปภาพ เสียง
ภาพเคลื่อนไหวเปนตน ดังนั้นจะเห็นไดวาปริมาณการจัดเก็บของคลังสารสนเทศมีขนาดใหญกวา
ฐานขอมูลหองสมุด และตองมีสามารถในการเชื่อมโยงขอมูลในแตละสถานที่เขาดวยกัน
- ไดรูและเขาใจมาตรฐานที่ใชในการประเมินการจัดเก็บคลังสารสนเทศดิจิทัลของหองสมุดและผลการวิจัย
• สิ่งที่คนพบจากการทําวิจัยในครั้งนี้คือ ในองคประกอบ 10 ประการ หองสมุดสวนใหญจะมีความพรอม
ในเรื่องของ เมตะดาตา, ใชเทคโนโลยีดานซอฟแวรและฮารดแวรที่เหมาะสม, ลิขสิทธิ์ในการใชขอมูล
วิจัย, เครื่องมือหรือวิธีการเพื่อรับรองวาขอมูลแทนความตองการเชื่อมโยงเขากับขอมูลวิจัย และการใช
ระเบียบการเขาถึงขอมูลวิจัยและแนวทางปฏิบัติที่ไดรับการยอมรับ สวนปญหาที่หองสมุดสวนใหญมี
นั้นก็คือ ขอมูลวิจัย, นโยบายและพันธกิจดานขอมูลวิจัยและคลังสารสนเทศสถานบัน, แผนการสงวน
รักษาขอมูลดิจิทัล, มาตรฐานการจัดเก็บถาวร OAIS (Open Archival Information System) และ
และการมีกระบวนการจัดการและเผยแพรเปนลายอักษร
• วิธีแกไขปญหาดังกลาวนั้นก็คือ การที่ผูที่มีสวนรวมในกระบวนการแพรเผยขอมูล ตองชวยกันหากฎ
หรือขอบังคับในการแพรเผยขอมูลดังกลาว ทางผูวิจัยและคณะจึงไดจัดตั้งโครงการเพื่อนําการแกไข
ปญหา โดย ไดรับความรวมจากหลายๆ หนวยงานที่เกี่ยวของ

3. การขับเคลื่อนบริการสอนการรูสารสนเทศยุคใหมดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
- ไดรูและเขาใจการใหบริการโดยรูปแบบการสอนดวยหลักสูตรออนไลน
• จัดระบบสอนการใชงานโปรแกรมที่ใชงานกับหอสมุดในรูปแบบหลักสูตรออนไลน โดยใหผูใชงานที่มี
ความตองการเรียนรูโปรแกรมสามรถเลือกหลักสูตรที่ทางหอสมุดจัดทําไว เมื่อเขาใชงานระบบดังกลาว
จะมีการทดสอบกอนเรียนแตละหลักสูตร จากนั้นจะมีวีดีโอสอนการใชงานโปรแกรม ซึ่งมีการแบงเปน
บทการเรียนรู ทําใหผูเรียนสามารถเลือกบทเรียนไดตามที่ตองการไดอีกดวย หลังจากที่ผูเรียนไดศึกษา
ครบทุกบทเรียนในหลักสูตรแลว ระบบจะมีการทดสอบผูเรียนเพื่อประเมินการเรียนรูเพื่อในไปปรับ
หลักสูตรใหมีประสิทธิ์ภาพมากขึ้น
4. การพัฒนานวัตกรรมหองสมุดเพื่อจัดบริการสนับสนุนการวิจัยและการตีพิมพผลงานวิชาการ
- ไดรูและเขาใจการพัฒนานวัตกรรมหองสมุดเพื่อจัดบริการสนับสนุนการวิจัยและการตีพิมพผลงานวิชาการ
• บริการใชกับนักศึกษาที่ตองการทํางานวิจัย โดยเริ่มตนตั้งแตการชวยอํานวยความสะดวกในการสืบคน
และการเก็บขอมูล การตรวจสอบความถูกของขอมูล การอางอิงเอกสาร การตรวจสอบการคัดลอก
ผลงาน การเขียนบทความวิจัยตลอกจนการแนะนําแหลงตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย
5. การบรรยายเรื่อง Human Library Digital และ การยกระดับการใหบริการหองสมุดดวยมาตรฐานดาน IT
- ไดรูและเขาใจมาตรฐานดาน ITLL
• มาตรฐาน ITLL คือมาตรฐานที่เหมาะสมกับการใชงานพัฒนาระบบบริหารการใชบริการเทคโนโลยีให
เหมาะสม คุมคากับงานในหองสมุด รวมถึงกฎเกณฑการใชงานเทคโนโลยีใหมีความปลอดภัย และมี
ประสิทธิ์ภาพมากที่สุดมีองคประกอบอยู 5 อยางดังนี้ Service Strategy คือการพัฒนาระบบการ
ใหบริการกับธุรกิจ เพื่อใหสอดคลองตอความตองการของผูใชงาน Service Design คือการออกแบบ
กิจกรรมที่ใหเกิดการบริการ Service Transition คือการดําเนินการเพื่อใหไดผลลัพธของการบริการที่
ดีที่สุด รวมถึงการใชบริการในรูปแบบใหมดวย Service Operation คือ การทํากิจกรรมที่จําเปนตอ
การปฏิบัติงานใหบรรลุจุดประสงคที่หนวยงานไดตั้งไว และ Continual Service Improvement คือ
การพัฒนาปรับปรุงการใหบริการมีประสิทธิ์ภาพมากขึ้น
6. การจัดกิจกรรมหองสมุดมนุษยโดยใชสื่อดิจิทัลที่หลากหลาย
- ไดรูและเขาใจ Human Library
• Human Library หรือ หองสมุดมนุษย คือการใหความรูผานทางผูเชี่ยวชาญในดานสาขาตาง มาจัด
กิจกรรมการแบงปนความรูใหกับผูที่มีความสนใจในเรื่องนั้นๆ หองสมุดมนุษยมีองคประกอบดังตอไปนี้
1) บรรณารักษ คือ ผูที่เชื่อมระหวางผูสอนกับที่ผูสอนใหมีความเขาใจตรงกัน นอกจากนี้ทางหอสมุด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครไดเพิ่มหนาอีกอยางคือ การเก็บความรูจากกิจกรรมในรูปแบบของขอมูล
ดิจิทัลและรูปแบบเลมหนังสือ 2) หนังสือมีชีวิต คือ ผูที่มาใหความรูตามความเชี่ยวชาญ 3) ผูอาน คือ
ผูที่มีความสนใจและเขามาเรียนรูผานทางกิจกรรม 4) ระยะเวลา คือ เวลาที่เหมาะสมกับการทํา
กิจกรรม 5) สถานที่จัดกิจกรรม คือ สถานที่จัดกิจกรรมตองมีความเหมาะตามกิจกรรมนั้นๆ

