เลขที่...........

แบบรายงานการเขาอบรม/ สัมมนา/ ศึกษาดูงาน
 รายบุคคล
 กลุมบุคคล
ชื่อ – สุกล : นายทรงยศ ขันบุตรศรี
ตําแหนง : หัวหนาฝายเทคโนโลยีหองสมุด
กลุมงาน / หนวยงาน : ฝายเทคโนโลยีหองสมุด
ชื่อ – สุกล : นายกันตพงศ พุมอยู
ตําแหนง : นักวิชาการคอมพิวเตอร
กลุมงาน / หนวยงาน :ฝายเทคโนโลยีหองสมุด
ชื่อหลักสูตร
การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8
วัน เดือน ป
9-11 มกราคม พ.ศ. 2561
สถานที่จัด
ณ โรงแรมฟอรจูน จังหวัดนครพนม
หนวยงานผูจ ัด
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม และขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค
คาใชจาย

(PULINET)
 ไมมี

 มี จํานวน 2,500 บาท ตอคน

เบิกจายจากงบประมาณ  แผนดิน  เงินรายได  งบอื่นๆ (ระบุ)
 ไดรับ
 ไมไดรับ เนื่องจาก................................................................................
 ไมมี

ใบเกียรติบัตร/
วุฒิบัตร
สรุปสาระสําคัญ
ในการประชุมวิชาการ PULINET ในครั้งนี้ มีบุคลากรของสํานักหอสมุดกลางเขารวม 2 ทานโดยเขารวมฟงบรรยาย
ภายใตหวั ขอตางๆ ภายในงานประชุมวิชาการ PULINET ครั้งที่ 8 โดยหัวขอที่ไดเขารวมฟงบรรยายมีดังตอไปนี้
วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561
เขาสูงานพิธีการมีการฉายวีดีทัศนแนะนํามหาวิทยาลัยนครพนมหลังจากพิธีเปดการประชุมวิชาการ PULINET ครัง้ ที่ 8
ไดเขาฟงการบรรยายเรื่อง Library of Things: Big Data
นิยาม BIG DATA คือเทคโนโลยีทีมีขนาดของขอมูลมหาศาล BIG DATA คือขอมูลที่มีพฤติกรรมอยู 4 แบบ
1. Volume ขอมูลที่มีขนาดใหญมาก
2. Velocity ขอมูลที่มีความเร็วมาก
3. Variety ขอมูลที่มีความหลากหลาย
4. Veracity ขอมูลที่มีความสับสน
สิ่งที่จะทําใหเกิดประโยชนกับ BIG DATA คือการ Analytics การวิเคราะหขอมูลที่หลังไหลเขามาอยางมหาศาลเพื่อให
เกิดประโยชน
วันพุธที่ 10 มกราคม 2561
ในวันที่สองของการประชุมวิชาการ PULINET ครั้งที่ 8 ไดเขารวมฟงบรรยายผลงานดังนี้
1.กลุมงานการบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM) ไดเขารวมฟงบรรยายในหัวขอ
- คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปด หอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล เปนนําเสนอแนวปฏิบตั ิในการ
รวบรวมและการเผยแพรทรัพยากรการศึกษาแบบเปด กรณีศึกษาหอสมุดและคลังความรูม หาวิทยาลัยมหิดล

เผยแพรทรัพยากรผานคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปด (Repository for Open Educational Resources) ที่เว็บไซต
http://oer.learn.in.th ภายใตโครงการระบบสื่อสาระออนไลนเพื่อการเรียนรูทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในวโรกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยเปนความ
รวมมือระหวางหอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดลกับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ (สวทช.) ในระยะเวลา 3 เดือน
- การใชระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเองของนักศึกษาและคณาจารยกรณีศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการใชระบบการยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง ความ
คิดเห็นของผูใชตอระบบการยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง ตลอดจนปญหาและขอเสนอแนะของผูใชตอระบบการยืมคืนหนังสือดวยตนเอง ซึง่ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ พบวา อาจารยและนักศึกษาสวนใหญมีประสบการณการใช
บริการยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง 2 ป มากที่สุด การเรียนรูวิธีการใชบริการยืม-คืนหนังสือดวยตนเองเรียนรูจ าก
การแนะนําบนหนาจอของระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเองมากทีส่ ุด สําหรับทรัพยากรสารสนเทศทีย่ ืมมากทีส่ ุด
คือ หนังสือ ตํารา และนําสงคืนหนังสือ ณ ตูรับคืนอาคารบรรณสาร มากที่สุด ดานความคิดเห็นตอการใชระบบ
ยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความเห็นดวยในทุก ๆ ดานที่สอบถาม ไดแก ดาน
ผูใหบริการ ดานการติดตอระหวางระบบกับผูใ ชบริการ ดานความสามารถของระบบ ดานการออกแบบหนาจอ
ระบบการยืมหนังสือดวยตนเอง ดานสลิปการยืม ในขณะทีผ่ ูตอบแบบสอบถามบางสวน เห็นวาควรปรับปรุงการ
ออกแบบหนาจอ ตัวอักษรบนสลิป และเพิ่มเติมขอมูลบนสลิป ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นไมพบความ
แตกตางระหวางกลุมตัวอยาง
2. เทคโนโลยี (IT) ไดเขารวมฟงบรรยายในหัวขอ
- ระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (TU e-Thesis)
การใชระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ (TU e-Thesis) เพื่อประโยชนในดานคุณภาพและจริยธรรมของการวิจยั
แลวนั้น ยังชวยลดปญหาของหอสมุดในการจัดการวิทยานิพนธจํานวนมากในแตละปการศึกษา เชน ในการ
ตรวจสอบเนื้อหาของวิทยานิพนธในตัวเลมและไฟลใหตรงกัน ความลาชาของการจัดสงวิทยานิพนธจากหนวยงาน
ตาง ๆ ใหกับหอสมุด ซึ่งทําใหหอสมุดสามารถใหบริการวิทยานิพนธฉบับใหมไดรวดเร็วยิง่ ขึ้น โดยปจจุบนั มี
วิทยานิพนธที่สงผานระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธแลวมากกวา 3,500 รายการ
- CMUL Instant Bot : ระบบสรางปญญาประดิษฐเพื่อบริการตอบคําถามและชวยการคนควา
CMUL InstantBot เปนระบบทีส่ รางขึ้นโดยสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อใหหองสมุด
คณะและหนวยงานที่สนใจสามารถขยายโอกาสการใหบริการโดยการสรางระบบปญญาประดิษฐสาหรับตอบคา
ถามหรือชวยเหลือการคนควาแบบอัตโนมัติไดดวยตนเองผานเว็บไซตทใี่ ชงานงายโดยผูสรางไมจาเปนตองมีความรู
หรือทักษะดานการพัฒนาโปรแกรม CMUL InstantBot สามารถเขาถึงผูใชบริการโดยการเชื่อมตอสวนติดตอกับ
ผูใชงาน (User Interface) ที่หลากหลาย เชน กลองสนทนา เฟสบุคเมสเซนเจอร หรือพูดคุยดวยภาษามนุษย ซึ่ง
ระบบถูกพัฒนาขึ้นใหสามารถเรียนรูด วยตนเองไดเมื่อพบคาถามทีไ่ มสามารถตอบไดโดยการเชื่อมโยงขอมูลกับ
คลังความรูบริการชวยการคนควาของสานักหอสมุด CMUL InstantBot ถูกพัฒนาดวย HTML5, AngularJS,
NodeJS บนระบบจัดการฐานขอมูลเรียลไทม Google Firebase และเรียนรูส ิ่งใหมดวยตนเองผานระบบประสาท
เทียม
- เครื่องกดปุมเพื่อเรียกหาเจาหนาทีผ่ านไลน : Push-button Device to Call the Staff through the LINE
เครื่องกดปุมเพื่อเรียกหาเจาหนาที่ผานไลนเปนเครื่องมือสื่อสารระหวางผูใชบริการกับเจาหนาที่เพื่อแกไขปญหา

ผูใชบริการหาเจาหนาที่ไมพบในพื้นทีใ่ หบริการตาง ๆ ของสํานักหอสมุดในกรณีทตี่ องการความชวยเหลือ โดย
ผูใชบริการกดปุมเรียกหาเจาหนาทีจ่ ะมาพบผูใชบริการภายในเวลา 5 นาที การพัฒนาเครือ่ งกดปุมเพื่อเรียกหา
เจาหนาที่ผานไลนดวยการประยุกตใชหนวยควบคุมหลักโนด (node) รุน ESP8266 NodeMCU ที่ทํางานรวมกับไลน
แอพพลิเคชั่นสําหรับการสื่อสาร และใชภาษาพีเฮชพี (PHP) ที่ทํางานรวมกันกับระบบฐานขอมูล MySQL ในการ
บันทึกขอมูลการใชบริการ
ประโยชนที่ไดรับ
- นําความรูปที่ไดมาปรับใชกับการทํางาน
- เปนแนวทางสําหรับการพัฒนาองคกรสูความกาวหนา

นําความรูที่ไดรับมาใชปรับปรุงการทํางาน ดังตอไปนี้
หัวขอการปรับปรุง / พัฒนา

รายงานผลการปรับปรุง/ พัฒนา
ภายในวันที่

ขอเสนอแนะอื่นๆ(ถามี)

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