แบบรายงานการเขาอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน
 รายบุคคล  กลุมบุคคล

เลขที่.......................

ชื่อ - สกุล : นางสมพิศ พรวิริยะกุล
ตําแหนง : บรรณารักษชํานาญการ
งาน : เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อ - สกุล : นายปภาดา นอยคํายาง
ตําแหนง : บรรณารักษชํานาญการ
งาน : บริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
ชื่อ - สกุล : นางสาวอัสนีย งึมกระโทก
ตําแหนง : บรรณารักษ
งาน : บริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
ชื่อ - สกุล : นายกันตพงศ พุม อยู
ตําแหนง : นักวิชาการคอมพิวเตอร
งาน : เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อ – สกุล : นายกมลพัชร พลรบ
ตําแหนง : นักวิชาการคอมพิวเตอร
งาน : เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันเดือนป : 13 – 15 กรกฏาคม 2559
เวลา : 8.00 – 16.00 น.
ชื่อหลักสูตร : ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดําเนินกิจกรรมบนระบบเครือขายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 33
(Workshop on UniNet Network and Computer Application: 33rd WUNCA)
สถานที่จัด : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หนวยงานผูจัด : สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาฯ รวมกับ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คาใชจาย
 ไมมี  มี
จํานวน.................บาท
เบิกจายจากงบประมาณ  แผนดิน  เงินรายได งบอื่นๆ (ระบุ)............................
ใบเกียรติบัตร/วุฒิบัตร
 ไดรับ  ไมไดรับ เนือ่ งจาก...........................................................................
 ไมมี
วันที่ 13 กรกฏาคม 2559
เวลา 09:00 – 11:00 น. พิธีเปดการประชุมเชิงปฎิบัติการ "การดําเนินกิจกรรมบนระบบเครือขายสารสนเทศเพื่อพัฒนา
การศึกษา ครั้งที่ 33" (33rd WUNCA) ณ หอประชุม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เวลา 11:00 – 12:00 น. ฟงการบรรยายพิเศษ เรื่อง ขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติไทยดวยวิจัยไอที วิทยากรคือ รศ.ดร.ครรชิต
มาลัยวงศ ราชบัณฑิต โดยวิทยากรกลาวถึง แนวคิดที่จะนํางานวิจัยไอที เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรของชาติไทย ซึ่งประกอบดวย
เปาหมาย 17 ประการที่ทําใหมนุษยชาติยั่งยืน 1. ไมมีความยากจน 2. ไมมีความหิวโหย 3. มีสุขภาพที่ดี 4. มีการศึกษาที่มีคุณภาพ
5. มีความเทาเทียมกันระหวางเพศ 6. มีน้ําสะอาด 7. พลังงานที่สะอาด 8. การทําใหเศรษฐกิจเติมโต 9. สงเสริมในอุตสหกรรม
10. ลดความเหลื่อมล้ํา 11. เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน 12. การผลิตและบริโภคของมีคุณภาพ 13. สิ่งแวดลอมที่มีคุณภาพ
14. การควบคุมหรือการดูแลสัตวน้ํา 15. การใชชีวิตบนพื้นแผนดิน 16. การอยูดวยกันอยางมีสันติสุข 17. ความรวมมือ หลังจาก
อธิบาย เปาหมาย 17 เสร็จวิทยาลัยไดพูดถึงประเด็นยุทธศาสตร 20 ป ความมั่นคง ความมั่งคั่ง ความยั่งยืน ที่นายกรัฐมนตรีพูดเอาไว
ซึ่งวิทยากรไดอธิบายความหมายของคําวา ความมั่นคง ความมั่งคั่ง ความยั่งยืน อธิบายไดดังนี้ 1.ความมั่นคง คือ มีความมั่นคง
ปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ ความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดลอมและการเมือง ความมั่นคงทางดาน อาหาร พลังงาน และน้ํา 2. ความมั่งคั่ง คือ การขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องจน
เขาสูกลุมประเทศรายไดสูง มีความสามารถในการแขงขันทางดานเศรษฐกิจได ความสมบูรณในทุนที่จะสามารถสรางการพัฒนา
ตอเนื่อง 3. ความยั่งยืน คือ การพัฒนาที่สามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชนใหเพิ่มขึ่นอยางตอเนื่อง มุง
ประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืนใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนในสังคม

การบรรยาย เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศกับจุดเปลี่ยนหองสมุดในยุคดิจิทัล โดย นายปราชญ สงวนศักดิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วิทยากร กลาวถึง เทคโนโลยีที่มีผลกระทบตอหองสมุดและสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดังนี้
1. Display Technology การแสดงผลหนาจอที่มีหลายขนาด โดย Google จัดอันดับเว็บไซตที่สามารถรันบน อุปกรณมือ
ถือไดจะถูกจัดอันดับใหอยูอันดับตน ๆ มีผลตั้งแต 21 เมษายน 2558 เครื่องมือที่สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดนํามาใชใน
การออกแบบ ไดแก Material design Lite, Bootstrap และ Materialize เหมาะสําหรับคนเขียนเว็บไซต เมื่อใชงานแลวจะมี
เครื่องมือที่เรียกวา “Think with Google” เพื่อชวยวิเคราะหความเปน Mobile friendly บนเว็บไซต
2. Mobile Technology เครื่องมือที่นํามาพัฒนาบนอุปกรณมือถือ ไดแก PhoneGap, Android Studio และ Xcode
สําหรับ iOS ซึ่งสามารถ run บน html 5 ได
ผลงานที่สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหมพัฒนาขึ้น ไดแก
2.1 CMUL AirPAC เปนแอพลิเคชั่นสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ ของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 9
แหง สามารถสืบคนผลงานทางวิชาการผาน OCLC WorldCat, ยืม-คืน นําสงทรัพยากรหองสมุด, บริการขอความชวยเหลือ Ask
Librarian Service และประชาสัมพันธขาวสารของหองสมุด (รองรับระบบปฏิบัติการ Android)
2.2 CMUL Find Library เปนแอพลิเคชั่นสแกนเลข ISBN ของหนังสือและแจงผูใชบริการใหทราบวาหองสมุด
ใดบางที่มีหนังสือเลมนั้น (รองรับระบบปฏิบตั ิการ Android)
2.3 CMU e-Textbooks เปนแอพลิเคชั่นอานหนังสือออนไลน เพื่อแกปญหาในเรื่องทรัพยากรไมเพียงพอ และเพิ่ม
ชองทางการเขาถึงทรัพยากรหองสมุด
2.4 Mobile book inventory เปนแอพลิเคชั่นสําหรับเจาหนาที่ของหองสมุดเพื่อสํารวจชั้นหนังสือ โดยใช
โทรศัพทมือถือสแกนที่ชั้น สามารถใชแทนอุปกรณ RFID Handheld Tracker ซึ่งมีราคาสูง
3. Virtual Technology Virtual reality (VR) and Augmented reality (AR) – VR คือ การนําตัวเราไปอยูในโลก
ดิจิทัล สวน AR คือ การนําเอาโลกดิจิทัลออกมา ตัวอยางเชน หนังสือเรื่อง 4D Anatomy หองสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดนําเอา
เทคโนโลยี VR เขามาประยุกตใช โดยใช Google street view ถายภาพหองสมุด 360 องศา ผูใชเพียงแคนําโทรศัพทมือถือมาใสใน
แวน เพียงเทานี้ก็จะเหมือนการนําตัวเองมาอยูในหองสมุด
4. Semantic technology โดยทั่วไปเรามักจะไดยิน Semantic search เปนการคนหาโดยระบบพยายามจะเขาใจ
วัตถุประสงคและบริบทของผูใชบริการ และผลลัพธที่จะทําใหผูใชบริการสามารถนําผลลัพธมาใชประโยชนใหมากที่สุด การคนหาใน
ปจจุบัน ใช Keyword และหลายๆที่ไมใช Keyword แลว แตจะถูกแทนที่ดวย # (Hashtag)
ปจจุบันหองสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหมกําลังพัฒนา OPAC เขากับ Google search และพัฒนาระบบ Photo Tagging
5. Cloud Computing แบงเปน 3 ประเภท ไดแก
5.1 SaaS (Software as a Service) Google Drive, Google Photo, Google Calendar, Facebook, Skype
5.2 PaaS (Platform as a Service) Google Cloud Platform, Graph api
5.3 IaaS (Infrastructure as a Service) Google Cloud Storage , Cloud SQL
หองสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดพัฒนาโปรแกรมที่เรียกวา CMUL Media Store (SaaS) เปนโปรแกรมสรางคอลเลคชันออนไลน
6. Artificial Intelligent ระบบที่คิดเหมือนมนุษย ระบบที่กระทําเลียนแบบมนุษย หองสมุด มหาวิทยาลัยไดนํามา
ประยุกตใชกับงาน Catalog หนังสือ มีการใชระบบ Tag ขอความซึ่งเขาใชกับหนังสือทุกเลม ทําใหสามารถตรวจสอบยอนกลับได โดย
ใหระบบ tag อัตโนมัติ
7. Internet of Things (IoT) ทุกอยางจะถูกควบคุมโดยอินเทอรเน็ตมากขึ้น เชน การเปด-ปดหลอดไฟ และเปนไปไดวาทุก

อยางจะอยูบนอินเทอรเน็ตไมไดอยูในหองสมุด ปจจุบันหองสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหมไมไดใชเจาหนาที่ในการใหบริการ (CMUL
Self-Services) ตัวอยางระบบที่พัฒนาขึ้น ไดแก ระบบจองหองผานระบบทัชสกรีน (Rooms Reservations) สามารถใชบัตร
นักศึกษาและเขาหองไดเลยโดยไมตองใชกุญแจ ระบบยืนยันตนเอง (Self Activation) และระบบยืมหนังสือ โดยไมผานเจาหนาที่
การพัฒนาระบบดังกลาวเกิดขึ้นมาเนื่องจากพบวาพฤติกรรมของผูใชบริการหองสมุดเปลี่ยนไป คือ ผูใชตองการสื่อสารผานระบบ
มากกวาเจาหนาที่
การเสวนา เรื่อง อดีต ปจจุบัน และ อนาคต ของ i-thesis ประสานความรวมมืออยางไร จึงจะมาเปน i-thesis ปญหาที่ประสบ/
อนาคต เปนอยางไร โดย นายธีรยุทธ โกสินทร (บริษัท FACGURE COMPANY LIMITED), นายชีวิน ตินนังวัฒนะ (บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) และ นางสาวชนิดา จริยาพรพงศ (สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)
วิทยากรกลาวถึงการใชงานระบบ CU E-Thesis โดยเกิดจากสังคมที่ไมยอมรับการลักลอบผลงานทางวิชาการ (Plagiarism) และ
นโยบายของผูบริหารมหาวิทยาลัย วาครบรอบ 100 ปจุฬา ใหประชาคมจุฬาฯ ปราศจากการคัดลอกวิทยานิพนธ เดิมนั้นการ
ตรวจสอบจะใชโปรแกรมตรวจสอบการลักลอบผลงาน คือ Turnitin แตโปรแกรม Turnitin มีขอ บกพรองคือ ไมมีฐานขอมูลภาษาไทย
ดังนั้น จึงทําการแกปญหาจุดดอย โดยขอความรวมมือคณะวิศวกรรมศาสตร เพื่อพัฒนาระบบ อักขราวิสุทธ ขึ้นมา โดยจะใชตรวจสอบ
ขอมูลวิทยานิพนธ ของจุฬาฯ ยอนหลัง 10 ป สาธิตการใชงาน และรายงานผลการตรวจสอบจากตัวโปรแกรมอักขราวิสทุ ธิ์
ดูตัวอยางไดที่ http://plag.grad.chula.ac.th/jobs/281895/6196659045

ในสวนของหองสมุดนั้น สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ มีการเตรียมการโดยเริ่มจากการประสานกับบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อการเชื่อม
ขอมูลจาก Server บัณฑิตวิทยาลัยมายังฐานขอมูลคลังปญญา (CUIR โดยใช DSpace) และ ฐานขอมูลหลักหองสมุด ( Sierra) โดย
เริ่มจาก CUIR export ออกมาเปนไฟล CSV ผานโปรแกรมที่โปรแกรมเมอรหองสมุดพัฒนาขึ้นเองดวย PHP เพื่อแปลงขอมูลเปน
MARC21 แลวตรวจสอบดวย KOHA (เพราะหองสมุดไดเพิ่มรายการ Metadata เขาไป เชน Subject) จากนั้น export และ import
เขา Sierra อีกครั้ง

ตอมาเมื่อพัฒนาระบบเปน iThesis ทางหองสมุดจึงเตรียมการใหม โดยสราง Communities ขึ้นมาใหม เปน Graduate School--iThesis และสราง Collection ภายใต Communities แยกไปตามคณะดวย ซึ่ง 2 วิธีดังกลาวจะมีขอเสีย คือ ดวยลักษณะการการ
คนขอมมูลจาก DSPACE User สามารถคนจาก Communities ของตัวเอง แตขอมูลบางสวนจะคนไมพบ จะพบก็ตอเมื่อคนจากฐาน
รวมทั้งหมด แกไขโดยจะสราง Collection ตาม Communities จริง เปนการชวย User ในกรณีเขาจะคนจาก Communities ของ
ตัวเอง
วันที่ 15 กรกฏาคม 2559
เขารวม Workshop ของบริษัท Trinitech ในหัวขอ Active learning กับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร สงผลใหเราสามารถเขาถึงองคความรูตางๆ ไดอยางรวดเร็ว กวางขวางและ
งายดาย เรียกไดวา องคความรูอยูที่เพียงปลายนิ้วสัมผัส เพื่อปรับตัวใหพรอมเสมอกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วสถาบันการศึกษาตางๆ
จึงใหความสําคัญกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อสรางทักษะแหงการเรียนรู การเรียนการสอนในรูปแบบ Active
Learning นั้นชวยกระตุนใหผูเรียนเกิดความใครรู และสามารถตกผลึกความรูความเขาใจดวยตนเองการการฝกฝนทักษะการคิด ควบคู
การทดลองปฏิบัติและเชื่อมโยงกลับมาที่องคความรู เปดโอกาสใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยูเสมอดวยความสนุก ทาทาย
เหมาะกับการสรางผูเรียนแหงอนาคต

อานเอกสารประกอบการบรรยาย ไดที่ http://www.wunca.uni.net.th/wunca_regis/wunca33_docday1.php

หัวขอการปรับปรุง / พัฒนา

รายงานผลการปรับปรุง / พัฒนา ภายในวันที่

ขอเสนอแนะอื่นๆ
........................................................................................................................................................................................

ผูรายงาน
นางสมพิศ พรวิริยะกุล
นางปภาดา นอยคํายาง
นางสาวอัสนีย งึมกระโทก
นายกันตพงศ พุมอยู
นายกมลพัชร พลรบ

วันที่ ................................................................

ความคิดเห็นของหัวหนาหนวยงาน
........................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ........................................
(.........................................)
วันที่................/.........................../...........
ความคิดเห็นของผูบริหารที่กํากับดูแลหนวยงาน
........................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ........................................
(.........................................)
วันที่................/.........................../...........
หมายเหตุ : 1. จัดทํารายงานฯ หลังจากเขาอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน ภายใน 15 วัน เสนอหัวหนาหนวยงาน
2. หัวหนาหนวยงานเสนอความเห็น ภายใน 3 วัน เสนอผูบริหารที่กํากับดูแล
3. แจงผูรายงานทราบ และจัดเก็บเขาแฟม รายงานการเขาอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน
4. หัวหนาหนวยงานติดตามผลการปรับปรุงพัฒนา

