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ช่ือ – สุกล  :  นายทรงยศ ขันบุตรศรี ตําแหนง : หัวหนาฝายเทคโนโลยหีองสมุด 

กลุมงาน / หนวยงาน : ฝายเทคโนโลยหีองสมุด 

ช่ือ – สุกล  :  นายกันตพงศ พุมอยู ตําแหนง : นักวชิาการคอมพิวเตอร 

กลุมงาน / หนวยงาน :ฝายเทคโนโลยหีองสมุด 

ช่ือหลักสูตร  การประชุมวชิาการระดับชาติ PULINET ครัง้ที่ 8 

วัน เดือน ป  9-11 มกราคม พ.ศ. 2561 

สถานที่จัด ณ โรงแรมฟอรจูน จังหวัดนครพนม 

หนวยงานผูจัด สํานักวทิยบรกิาร มหาวทิยาลัยนครพนม และขายงานหองสมุดมหาวทิยาลัยสวนภูมิภาค 

(PULINET) 

คาใชจาย   ไมมี               มี  จํานวน 2,500 บาท ตอคน 

 เบกิจายจากงบประมาณ   แผนดิน    เงินรายได     งบอื่นๆ (ระบุ) 

ใบเกียรติบัตร/

วุฒบิัตร 

 ไดรับ            ไมไดรับ เน่ืองจาก................................................................................              

 ไมมี 

สรุปสาระสําคัญ 

     ในการประชุมวชิาการ PULINET ในครัง้น้ี มีบุคลากรของสํานักหอสมุดกลางเขารวม 2 ทานโดยเขารวมฟงบรรยาย

ภายใตหัวขอตางๆ ภายในงานประชุมวชิาการ PULINET ครัง้ที่ 8 โดยหัวขอที่ไดเขารวมฟงบรรยายมีดังตอไปน้ี 

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 

เขาสูงานพิธีการมีการฉายวดีีทัศนแนะนํามหาวทิยาลัยนครพนมหลังจากพิธีเปดการประชุมวชิาการ PULINET ครัง้ที่ 8 

ไดเขาฟงการบรรยายเรื่อง Library of Things: Big Data  

นิยาม BIG DATA คือเทคโนโลยทีมีีขนาดของขอมูลมหาศาล BIG DATA คือขอมูลที่มีพฤติกรรมอยู 4 แบบ 

1. Volume ขอมูลที่มีขนาดใหญมาก 

2. Velocity ขอมูลที่มีความเร็วมาก 

3. Variety ขอมูลที่มีความหลากหลาย 

4. Veracity ขอมูลที่มีความสับสน 

ส่ิงที่จะทําใหเกิดประโยชนกับ BIG DATA คือการ Analytics การวเิคราะหขอมูลที่หลังไหลเขามาอยางมหาศาลเพ่ือให

เกิดประโยชน 

 

วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 

ในวันที่สองของการประชุมวชิาการ PULINET ครัง้ที่ 8 ไดเขารวมฟงบรรยายผลงานดังน้ี 

1.กลุมงานการบรหิารลูกคาสัมพันธ (CRM) ไดเขารวมฟงบรรยายในหัวขอ  

- คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปด หอสมุดและคลังความรูมหาวทิยาลัยมหิดล เปนนําเสนอแนวปฏิบติัในการ

รวบรวมและการเผยแพรทรัพยากรการศึกษาแบบเปด กรณศึีกษาหอสมุดและคลังความรูมหาวทิยาลัยมหิดล 



เผยแพรทรัพยากรผานคลังทรพัยากรการศึกษาแบบเปด (Repository for Open Educational Resources) ที่เว็บไซต 

http://oer.learn.in.th ภายใตโครงการระบบส่ือสาระออนไลนเพ่ือการเรยีนรูทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารใีนวโรกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยเปนความ

รวมมือระหวางหอสมุดและคลังความรูมหาวทิยาลัยมหิดลกับสํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติ (สวทช.) ในระยะเวลา 3 เดือน 

- การใชระบบยมื-คืนหนังสือดวยตนเองของนักศึกษาและคณาจารยกรณศูีนยบรรณสารและส่ือการศึกษา 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพการใชระบบการยมื-คืนหนังสือดวยตนเอง  ความ

คิดเห็นของผูใชตอระบบการยมื-คืนหนังสือดวยตนเอง ตลอดจนปญหาและขอเสนอแนะของผูใชตอระบบการยมื-

คืนหนังสือดวยตนเอง ซ่ึงเปนการวจิัยเชิงสํารวจ พบวา อาจารยและนักศึกษาสวนใหญมีประสบการณการใช

บรกิารยมื-คืนหนังสือดวยตนเอง 2 ป มากที่สุด การเรยีนรูวธีิการใชบรกิารยมื-คืนหนังสือดวยตนเองเรยีนรูจาก

การแนะนําบนหนาจอของระบบยมื-คืนหนังสือดวยตนเองมากทีสุ่ด สําหรับทรัพยากรสารสนเทศทีย่มืมากทีสุ่ด 

คือ หนังสือ ตํารา และนําสงคืนหนังสือ ณ ตูรับคืนอาคารบรรณสาร มากที่สุด ดานความคิดเห็นตอการใชระบบ

ยมื-คืนหนังสือดวยตนเอง พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความเห็นดวยในทุก ๆ  ดานที่สอบถาม ไดแก ดาน

ผูใหบรกิาร ดานการติดตอระหวางระบบกับผูใชบรกิาร  ดานความสามารถของระบบ  ดานการออกแบบหนาจอ

ระบบการยมืหนังสือดวยตนเอง ดานสลิปการยมื ในขณะทีผู่ตอบแบบสอบถามบางสวน เห็นวาควรปรับปรงุการ

ออกแบบหนาจอ  ตัวอักษรบนสลิป และเพ่ิมเติมขอมูลบนสลิป ทัง้น้ี เม่ือเปรยีบเทยีบความคิดเห็นไมพบความ

แตกตางระหวางกลุมตัวอยาง 

 

2. เทคโนโลย ี(IT) ไดเขารวมฟงบรรยายในหัวขอ  

- ระบบบรหิารจดัการวทิยานิพนธของมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร (TU e-Thesis)  

การใชระบบบรหิารจัดการวทิยานิพนธ (TU e-Thesis) เพ่ือประโยชนในดานคุณภาพและจรยิธรรมของการวจิยั

แลวน้ัน ยังชวยลดปญหาของหอสมุดในการจดัการวทิยานิพนธจํานวนมากในแตละปการศึกษา เชน ในการ

ตรวจสอบเน้ือหาของวทิยานิพนธในตัวเลมและไฟลใหตรงกัน ความลาชาของการจัดสงวทิยานิพนธจากหนวยงาน

ตาง ๆ ใหกับหอสมุด ซ่ึงทําใหหอสมุดสามารถใหบรกิารวทิยานิพนธฉบับใหมไดรวดเร็วยิง่ข้ึน โดยปจจบุนัมี

วทิยานิพนธที่สงผานระบบบรหิารจดัการวทิยานิพนธแลวมากกวา 3,500 รายการ 

- CMUL Instant Bot : ระบบสรางปญญาประดิษฐเพ่ือบรกิารตอบคําถามและชวยการคนควา 

CMUL InstantBot เปนระบบทีส่รางข้ึนโดยสานักหอสมุด มหาวทิยาลัยเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพ่ือใหหองสมุด

คณะและหนวยงานที่สนใจสามารถขยายโอกาสการใหบรกิารโดยการสรางระบบปญญาประดิษฐสาหรับตอบคา

ถามหรอืชวยเหลือการคนควาแบบอัตโนมัติไดดวยตนเองผานเว็บไซตทีใ่ชงานงายโดยผูสรางไมจาเปนตองมีความรู

หรอืทักษะดานการพัฒนาโปรแกรม CMUL InstantBot สามารถเขาถึงผูใชบรกิารโดยการเช่ือมตอสวนติดตอกับ

ผูใชงาน (User Interface) ที่หลากหลาย เชน กลองสนทนา เฟสบุคเมสเซนเจอร หรอืพูดคุยดวยภาษามนุษย ซ่ึง

ระบบถูกพัฒนาข้ึนใหสามารถเรยีนรูดวยตนเองไดเม่ือพบคาถามทีไ่มสามารถตอบไดโดยการเช่ือมโยงขอมูลกับ

คลังความรูบรกิารชวยการคนควาของสานักหอสมุด CMUL InstantBot ถูกพัฒนาดวย HTML5, AngularJS, 

NodeJS บนระบบจัดการฐานขอมูลเรยีลไทม Google Firebase และเรยีนรูส่ิงใหมดวยตนเองผานระบบประสาท

เทยีม 

- เครื่องกดปุมเพ่ือเรยีกหาเจาหนาทีผ่านไลน : Push-button Device to Call the Staff through the LINE 

เครื่องกดปุมเพ่ือเรยีกหาเจาหนาที่ผานไลนเปนเครื่องมือส่ือสารระหวางผูใชบรกิารกับเจาหนาที่เพ่ือแกไขปญหา



ผูใชบรกิารหาเจาหนาที่ไมพบในพ้ืนทีใ่หบรกิารตาง ๆ  ของสํานักหอสมุดในกรณทีีต่องการความชวยเหลือ โดย

ผูใชบรกิารกดปุมเรยีกหาเจาหนาทีจ่ะมาพบผูใชบรกิารภายในเวลา 5 นาท ีการพัฒนาเครือ่งกดปุมเพ่ือเรยีกหา

เจาหนาที่ผานไลนดวยการประยุกตใชหนวยควบคุมหลักโนด (node) รุน ESP8266 NodeMCU ที่ทํางานรวมกับไลน

แอพพลิเคช่ันสําหรับการส่ือสาร และใชภาษาพีเฮชพี (PHP) ที่ทํางานรวมกันกับระบบฐานขอมูล MySQL ในการ

บันทกึขอมูลการใชบรกิาร 

 

ประโยชนที่ไดรับ 

- นําความรูปที่ไดมาปรับใชกับการทํางาน 

- เปนแนวทางสําหรับการพัฒนาองคกรสูความกาวหนา 

 

 

 

 

 

 

นําความรูที่ไดรับมาใชปรบัปรุงการทาํงาน ดังตอไปน้ี 

หัวขอการปรับปรุง / พัฒนา รายงานผลการปรับปรุง/ พัฒนา 

ภายในวันที่ 

  

  

 

 

 

 

ขอเสนอแนะอื่นๆ(ถามี)  

           

 

 ผูรายงาน........................................................... 

                                                                                                                   (…………………………………………….) 

ตําแหนง………………………………………………………………. 

วันที่………………………………………………………………. 

ผูรายงาน........................................................... 

                                                                                                                   (…………………………………………….) 

ตําแหนง………………………………………………………………. 

วันที่………………………………………………………………. 

 

 




