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คำนำ
การประชุ ม ิ ช าการระดั บ ชาติ PULINET ครั้ ง ที่ 12 The 12 th PULINET Online National
Conference – PULINET 2022 ภายใต้กรอบแน คิด “New Generation Libraries: Toward House of
Access” จั ด ขึ้ น โดยค ามร่ มมื อ ระ ่ า ง านั ก อ มุ ด ม า ิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ และ ข่ า ยงาน ้ อ ง มุ ด
ม า ิทยาลัย ่ นภูมิภาค (PULINET) โดยกา นดจัดขึ้น ระ ่าง ันที่ 5-7 มกราคม พ. . 2565 ผ่านระบบ
Online Conference โดยมี ัตถุประ งค์ คือ 1) เพื่อเป็นเ ที ทาง ิชาการในการเผยแพร่ นาเ นอผลงาน
ิชาการ/งาน ิจัย และการแลกเปลี่ยนองค์ค ามรู้ ใ ้แก่บุคลากรในข่ายงาน ้อง มุดม า ิทยาลัย ่ นภูมิภาค
้อง มุด ถาบันอุดม ึก าทั่ ประเท และผู้ นใจทั่ ไป 2) เพื่อใ ้บรรณารัก ์ นัก าร นเท นัก ิชาการ
คอมพิ เตอร์ นักเทคโนโลยีการ ึก า อาจารย์ นัก ิจัย และผู้ นใจด้านการจัดการและการบริการ าร นเท
ร มถึงผู้ที่เกี่ย ข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ ึก ารูปแบบและติดตามค ามก้า น้าในการพัฒนา ้อง มุด
ทั้งในด้านการจัดการ าร นเท การบริการ าร นเท การบริ ารองค์กร และการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการ
พัฒนางาน 3) เพื่อ นับ นุนใ ้มีการพัฒนาและการนาผลงาน ิชาการ/งาน ิจัยไปใช้ในเชิงพัฒนา โดยมีผลงาน
ที่เข้าร่ มนาเ นอทั้งประเภทบรรยายและโป เตอร์ จาน น 79 ผลงาน โดยมีผู้ทรงคุณ ุฒิร่ มกันคัดเลือกและ
ประเมินคุณภาพทุกผลงาน
การประชุม ิชาการครั้งนี้ มีการบรรยายพิเ โดย ิทยากรผู้ทรงคุณ ุฒิ และการนาเ นอผลงานทาง
ิชาการ และผลงาน ิจัย ภายใต้ 3 ั ข้อ คือ
1) การจัดการทรัพยากร าร นเท (IM : Information Management) เนื้อ าครอบคลุมในด้านการ
จัด าทรัพยากร าร นเท การ ิเคราะ ์ทรัพยากร าร นเท การจัดเก็บทรัพยากร าร นเท การ ง น
รัก าทรัพยากร าร นเท และการนาเทคโนโลยีมาใช้พัฒนางาน
2) การบริการ าร นเท (IS : Information Services) เนื้อ าครอบคลุมในด้านบริการ าร นเท
การบริ ารลูกค้า ัมพันธ์ (CRM) การบริ ารการบริการจากประ บการณ์ของลูกค้า (CEM) การออกแบบ
บริการ (Service Design) และการนาเทคโนโลยีมาใช้พัฒนางาน
3) การบริ ารจัดการองค์กร (OM : Organizational Management) เนื้อ าครอบคลุมในด้านการ
บริ ารจัดการ การประกันคุณภาพ การบริ ารค ามเ ี่ยง การบริ ารจัดการ ้อง มุด ีเขีย / านักงาน ีเขีย
การบริ ารจัดการ านักงาน และการนาเทคโนโลยีมาใช้พัฒนางาน
ในนามของคณะกรรมการจัดประชุม ิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 12 ขอขอบคุณ ผู้ทรงคุณ ุฒิ
ิทยากร ม า ิทยาลัย มาชิกข่ายงานฯ และทุกท่านที่มี ่ นทาใ ้การจัดงานครั้งนี้ประ บค าม าเร็จลุล่ ง
บรรลุ ัตถุประ งค์ของการจัดประชุม

(นางอริ รา งิ ์ปัน)
ผู้อาน ยการ านัก อ มุด ม า ิทยาลัยแม่โจ้
ประธานคณะกรรมการจัดประชุม ิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 12

สารบัญ
เรื่อง
สวนที่ 1 บทนํา
โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 12
กําหนดการประชุม
คํากลาวรายงาน
คํากลาวเปด
คํากลาวปด
รางวัล PULINET AWARD ประจําป 2564
สวนที่ 2 ผลงานวิชาการ
การนําเสนอผลงานวิชาการประเภทบรรยาย (Oral Presentations)
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ (IM : Information Management)
ระบบคูมือการปฏิบัติงานออนไลนของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
ชัชวาล นาคพันธุ
การลดขั้นตอนทํางานที่ไมจําเปน: กรณีศึกษาการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ
เฉลิมพล แสงโชติ
การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศในการยืมระหวางหองสมุดดวย
Google tool
ยุทธ สุวรรณเดช, ดารุณี วงษศรีทรา, มัสยา ฐาปพันธนิติกุล และนภัสมน
แทนเพชร
การพัฒนาฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศรายวิชา “MFU Reading
Guide” โดยเชื่อมโยงกับฐานขอมูล OPAC ของระบบหองสมุดอัตโนมัติ
รักเผา เทพปน, ภัทรวรรณ สิขิวัฒน และจุฑารัตน มาลาวิลาศ
การวิเคราะหขอมูลเชิงลึกการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ของผูใชบริการ
หอสมุดจอหน เอฟ เคนเนดี้ สํานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
คมกริช รุมดอน
การพัฒนาระบบสนับสนุนการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ TSU LIB
Access ดวยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
ทิตยา จันทรสุข และเสาวภา เพ็ชรรัตน

หนา
1
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32

39

49

64

75

สารบัญ (ตอ)
เรื่อง
การเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมประสิทธิผลการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
ดวย PDCA Cycle
สุรียวรรณ สรรพสิงห
การบริการสารสนเทศ (IS : Information Services)
การทดสอบประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูออนไลนในรายวิชาคอมพิวเตอร
และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ : กรณีศึกษานักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม
รัตนา สุวรรณทิพย, วิไลวรรณ ไตรยราช และเจษฎา สารสุข
บริการรับหนังสือ ผานล็อกเกอรนอกเวลาทําการ : BOOKS IN BOXES
วงเดือน เจริญ
ความคิดเห็นของผูใชบริการนิทรรศการออนไลน ศูนยบรรณสารและการ
เรียนรู มหาวิทยาลัยพะเยา
สุพร สุริยะ
การบริการสารสนเทศภูมิปญญาทองถิ่นบนเว็บไซตของหองสมุด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นราธิป ปติธนบดี
การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารการตลาดผานไลนออฟฟเชี่ยลแอคเคานต
ดวยทฤษฎี 5W1H
อัคริมา สุมมาตย, นิติยา ศรีวรเดชไพศาล และธีรยุทธ บาลชน
ระบบควบคุมการเขา-ออกหองสมุด ยุคโควิด 19 กรณีศูนยบรรณสารและ
สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วิทวัฒน วะสุรี, บดินทร ยางราชย และพันธวิรา ปริญญาศรีเศวต
ความสัมพันธระหวางคาดําเนินการตีพิมพผลงานวิจัย และการไดรับอางอิง
ใน Open Access Journals
ชมพูนุช สราวุเดชา
แนวทางการพัฒนาการใหบริการหองคนควาเพื่อการเรียนรูในยุคที่สราง
ความพลิกผันทางเทคโนโลยี
อติกานต มวงเงิน, ธิดารัตน แซหยี และกนกวรรณ จันทร
ระบบขอยืมหนังสือออนไลน หอสมุดจอหน เอฟ เคนเนดี้
กิตติศักดิ์ แกวเนียม, ณัฐธยาน ถิ่นพันธุ และศลิษา เลี่ยมสุวรรณ

หนา
86

102
103

113
120

131

141

154

165

176

190

สารบัญ (ตอ)
เรื่อง
การวิเคราะหความคาดหวังและการบริการที่ไดรับจริงของสํานักทรัพยากร
การเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
รตานา ยามาเจริญ และขวัญนภา ปานสวัสดิ์
การศึกษาความคาดหวังของผูรับบริการตอความรูความสามารถของ
บุคลากรภายในสํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
มุกดา ชุมทอง และปณดารีย สุนทรวราภาส
U-Services: แพลตฟอรมออนไลนสนับสนุนการใหบริการแบบ One-Stop
Service
กนิษฐา ดอนสกุล
การวิเคราะหเนื้อหาขาวประชาสัมพันธและการตอบสนองของผูใชบริการ
ผาน Facebook Insight กรณีศึกษา Facebook Page สํานักทรัพยากร
การเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
สถิตาภรณ จันทรครา, เบ็ญจนา ทองนุย และรตานา ยามาเจริญ
การพัฒนาการสื่อสารดวยการตลาดดิจิทัล หองสมุดคณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
อรกัญญา เมธา และฐิติกมล แสนลี่
การวิเคราะหเสนทางของผูใชบริการในงาน Ask a Librarian บนเว็บไซต
หองสมุด มสธ.
เพ็ญพรรณ จารุสาร
การปรับปรุงกระบวนการรับชําระคาปรับของหองสมุดโดยใช LEAN
พิมพพาขวัญ ธนนพฤทธิ์
ใกล ไกล แคไหนก็สงถึง : บริการสงหนังสือ Book Delivery Service
ทัศนสุทินา อารมณฤทธิคุณ, กาญจนา เทพนอย, สถิตาภรณ จันทรครา
นุชรัตน คงสวี และรตานา ยามาเจริญ
หนังสือเสียงและหนังสืออักษรเบรลล : สงตอความรูสูผูพิการทางสายตา
นิสาชล กาญจนพิชิต และธัญลักษณ ธนประสิทธิ์พัฒนา
การพัฒนาระบบยืมทรัพยากรหองสมุดดวยตนเองแบบออนไลน
ปราชญ สงวนศักดิ์ และชัณษา สีแดง
การวิเคราะหการจัดบริการสอนการรูสารสนเทศ สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ธันทิวา ภักดีภัทรากร, ประกายดาว ศรีโมรา, สุรินทรา หลาสกูล
และอรณุศา จันทรแกว

หนา
203

215

224

234

244

257

266
276

286
292
302

สารบัญ (ตอ)
เรื่อง
การพัฒนาระบบบริหารจัดการสิทธิ การใชเครื่องมือตรวจสอบการคัดลอก
ผลงานทางวิชาการ
สุรินทรา หลาสกูล, ปยะบุตร ปญญาดี, ศุภวรรณ อาจกลา, ชัณษา สีแดง,
ธันทิวา ภักดีภัทรากร, ญากันตณัฐ เย็นสถิต และอรณุศา จันทรแกว
การเพิ่มประสิทธิภาพบริการยืมระหวางหองสมุดบนแพลตฟอรม
WorldShare Interlibrary Loan ดวย SIPOC Model
สุรินทรา หลาสกูล และอรณุศา จันทรแกว
การแบงกลุมผูใชบริการของสํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง
อรรถกระวีสุนทร ดวยเทคนิคแบบ RFM
ปณดารีย สุนทรวราภาส
การพัฒนากระบวนการบริการอบรมแบบออนไลน โดยใชกระบวนการคิด
เชิงออกแบบ กรณีศึกษา หลักสูตรนอกชั้นเรียน ICT 1 สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยทักษิณ
เนาวลักษณ แสงสนิท
การศึกษาการใชระบบสื่อการเรียนและแหลงเรียนรูรายวิชา เพื่อการเรียน
การสอนออนไลน
สมใจ ขุนเจริญ, สารภี สีสุข, ชาญณรงค เผือกพูลผล
และอภิยศ เหรียญวิพัฒน
การบริหารองคกร (OM : Organizational Management)
การศึกษาความรวมมือระหวางหองสมุดทางการพยาบาลในประเทศไทย
สุรางค ศิโรโรตมสกุล, ยุพิน ยังสวัสดิ์, นิภาพร เดชะ
และวรรณทิน ยิ่งพัฒนพันธ
แนวทางการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 หองสมุด
มหาวิทยาลัย กรณีศึกษาสํานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร
สายสัมพันธ คีรีรัตน
KKUL Learning Programs โปรแกรมการเรียนรูของหองสมุดยุคใหมเพื่อ
ตอบโจทยการเรียนรูตลอดชีวิต
ยุภาพร ทองนอย, ปติพงศ พิมพา, อัคริมา สุมมาตย, นิติยา ศรีวรเดช
ไพศาล, ธีรยุทธ บาลชน, สิริพร ทิวะสิงห, สีรุง พลธานี, อุทิศ นามสีฐาน,
อุบล ใจตาง, รศ.ดร.กานดา สายแกว, ดร.จันทรรัตน สิทธิสมจินต, เยาวภา
จันศรี, ดร.ประสิทธิ์ ประทุมรัตน และรศ.นพ.สุพัชญ สีนะวัฒน

หนา
313

325

337

345

357

378
379

390

403

สารบัญ (ตอ)
เรื่อง
การพัฒนาระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงานออนไลนบนพื้นฐาน New Normal
ประจักษ สุขอราม และสุกัญญา ออนจันทร
การพัฒนาหลักสูตรเพื่อสงเสริมและสนับการสนับสนุนการเขาสูตําแหนง
ทางวิชาชีพสําหรับบุคลากรหองสมุด : กรณีศึกษาศูนยบรรณสารและ
สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
อาภรณ ไชยสุวรรณ
การพัฒนานวัตกรรมเครื่องกําจัดเชื้อ COVID-19 ภายในตัวเลมหนังสือดวย
แสง UVC
สมบัติ นพจนสุภาพ
แนวปฏิบัติการจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือขอบเขต
งาน (TOR) สําหรับสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยประยุกตใช
กระบวนการ แบบอไจล
ขนิษฐา ไชยพันธุ, รุงสินี เขียวงาม และผศ.ดร.มานพ แกวโมราเจริญ
การนําเสนอผลงานวิชาการประเภทโปสเตอร (Poster Presentations)
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ (IM : Information Management)
ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย
แมฟาหลวง
นภสินธุ งามการ และรสกร แกวจินดา
การพัฒนากระบวนการใหบริการของศูนยบรรณสารและการเรียนรู
มหาวิทยาลัยพะเยา ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)
วิชญนนท มณีชาติ, วิไล จันทรแกว, เปรมยุพล ปุริมไพบูลย, ภคมณ ยะยศ,
นิชาภา ปุณณปวีน, สุดา ใจแกว, ปยะราช สุขภิญโญ
และวันเพ็ญ ตันจันทรกูล
MFU Library Bookshop: แหลงคัดเลือกและเสนอแนะหนังสือออนไลน
ของหองสมุดในยุคโควิด
สายกัญญา แสนโคตร, นภสินธุ งามการ และรุจิรดา ชุมแกว
เจาะลึกสถิติการใชทรัพยากรสารสนเทศแบบบูรณาการ
ธัญญาดา ดวงมณี
ความพึงพอใจของผูใชบริการตอการใชงานคลังขอมูล TU Digital
Collections
วิไลลักษณ ดวงบุปผา

หนา
416
429

442

456

466
467
468

475

488

500
509

สารบัญ (ตอ)
เรื่อง
สันทรายดิสคัฟเวอรี่ ขอมูลทองถิ่นของอําเภอสันทรายความหลากหลายของ
วิถีชีวิต
เยาวภา เขื่อนคํา, ณรงณ ณรงคชัยปญญา และสิทธิชัย วิมาลา
การบริการสารสนเทศ (IS: Information Services)
พฤติกรรมการใชบริการและความพึงพอใจการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสของ
ผูใชบริการใน สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
เนตรพรมมินทร พุทธา
สิ่งตีพิมพ เราจะไมทิ้งเธอไวขางหลัง : การสงเสริมการใชบริการสิ่งตีพิมพ
พนม จรูญแสง
ศึกษาพฤติกรรมการใชบริการหองโสตทัศนวัสดุ สํานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สุพาภรณ ทาจิตต
การจําลองสภาพแวดลอมพื้นที่ใหบริการภายในศูนยบรรณสารและ
สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ผานเกม The Sims 4
สุนทรีย พีระพาณิชย
การพัฒนา Video Content เพื่อถายทอดความรูสูประชาชน ของ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ศสิญา แกวนุย และพงศธร ชางโรจน
MFU Library Delivery: บริการดวยใจ สูภัยโควิด
ณชญาดา แตมรู, รักเผา เทพปน, กิตติกร เขื่อนแกว และวุฒิไกร โยวัง
บรรณสารสัญจร
นิสาศิลป ตรัยชิรอาภรณ
ระบบตรวจสอบหนี้สินคงคางของหองสมุด
จันทรจิรา ไชยศักดิ์ และรักเผา เทพปน
OpenAthens มองประสบการณหอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ฉัตรรัตน แสงคง และนัชฐภรณ ออนแกว
หองสมุดสรรพสิ่ง (Library of Things) เพื่อการเรียนรูไรขีดจํากัด
ปยะธิดา พุทธจรรยา และแพรววนิต ประสิทธิ์เวโรจน
การวิเคราะหขอมูลดวย Google Data Studio สําหรับบริการสนับสนุน
วิจัย : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร
ศศิธร ติณะมาศ

หนา
521

530
531

540
546

551

563

574
588
597
606
616
625

สารบัญ (ตอ)
เรื่อง
การชวยคนหาตัวเลมหนังสือบนชั้นดวยระบบระบุตําแหนง สํานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทรงยศ ขันบุตรศรี และสนธิชัย คํามณีจันทร
การพัฒนาการมีสวนรวมในการสรางแหลงเรียนรูตลอดชีวิต Live
learning Base : กรณีศึกษาฐานเรียนรูชันโรง มหาวิทยาลัยแมโจ
เยาวภา เขื่อนคํา, เบญจรัตน ศุภอุดมฤกษ และสิทธิชัย วิมาลา
การจัดการพื้นที่หอง Edutainment Zone
ภีรติ กระแจะจันทร และกันตพัฒน ในเกษตรธนพัฒน
ทัศนคติของนิสิตระดับปริญญาตรีตอบริการออนไลนของสํานักหอสมุด
กําแพงแสน
นภัสมน แทนเพชร, จรินทรญา ถาวรนิตยกุล และอัจฉรา เฮงสุวรรณ
การวิเคราะหผลจากการนําระบบใหลําดับเลข (Running Number) มาใช
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดชั้นหนังสือ
กาญจนา เทพนอย และทัศนสุทินา อารมณฤทธิคุณ
การวิเคราะหบริการยืมระหวางหองสมุดของสํานักทรัพยากรการเรียนรู
คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ระหวางป พ.ศ. 2560-2563
นุชรัตน คงสวี, กาญจนา เทพนอย และทัศนสุทินา อารมณฤทธิคุณ
กระบวนการทํา ETL สําหรับการทําเหมืองขอมูลของผูใชหองสมุดเพื่อ
ตรวจสอบความคุมคาในการใชวารสารอิเล็กทรอนิกส
ปณดารีย สุนทรวราภาส และอัษฎายุธ อุบลกาญจน
ระบบประตูทางเขา Smart Gate New Generation
สมพงศ หุตะจูฑะ
การบริหารองคกร (OM : Organizational Management)
วันพุธ หยุดสรางขยะ
บุณพจน บุญไพโรจน, พนม จรูญแสง และอภิญญา กลิ่นบัว
วันพุธและวันศุกรบุคลากรสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พรอมใจหยุดแคลลอรี่
สุภาพร ธีระพงษสวัสดิ์ และสุพาภรณ ทาจิตต
การปรับปรุงโครงสรางองคกร
ขนิษฐา จูมลี และวาสนา สะอาด
องคกรสีเขียวสูชุมชน
มะลิวัลย สินนอย และปริญญา บุญศรัทธา

หนา
635

642

651
658

666

674

683

691
709
710
715

721
730

สารบัญ (ตอ)
เรื่อง
พัฒนาการระบบบริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู
บริการยืมระหวางหองสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Book
Delivery)
ปทมา ปานมีทรัพย และรุงนภา แสงระวี
การจัดการเอกสารงานธุรการ ดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส : การ
ทําลายเอกสาร
ศิมาพร กาเผือกงาม และมณีวรรณ สาระไทย
ใกลชิด With RM : กลยุทธพัฒนาการสื่อสารของงานจัดการทรัพยากร
สารสนเทศ หอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
กนกวรรณ บัวงาม
การออกแบบงานพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากรสํานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยนครพนม
ชุติมา ศรีจันทรา
กลยุทธการจัดการงานพัสดุที่มีประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยนครพนม
ชุติมา ศรีจันทรา
การคัดเลือกนักแสดงภาพยนตรสั้นประชาสัมพันธสํานักวิทยบริการ
พนม จรูญแสง และชนิตา สุวรรณกูฎ
การประเมินความสําเร็จการจัดการความรูของ Catalog CoP หอสมุดแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รังสินี อุทัยวัฒนา
ถอดบทเรียนความรูจากการปฏิบัติ “เรื่องเลาจากทองถิ่น”
อาเขต แกวสวาง และกัลยาณี ศุภดิษฐ
การพัฒนาระบบเปลี่ยนวันปฏิบัติงานหองสมุด ศูนยบรรณสารและ
สื่อการศึกษา
พันธวิรา ปริญญาศรีเศวต, สุภาภรณ ทนสันเทียะ และนงลักษณ จันตา
นิทรรศการออนไลนเสมือนจริงเพื่อการประชาสัมพันธ สํานักงานสีเขียวของ
สํานักวิทยบริการ
ขวัญเนตร ปุญญถาวร, อนันต คาเรง และจอมใจ เพชรกลา
การพัฒนาสถานีการเรียนรูนอกหองสมุดของสํานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
กฤษฎ คงสีพุฒ
สวนที่ 3 เอกสารอื่น ๆ

หนา
740

750

756

766

780
795
800

810
820

832

842

853

สารบัญ (ตอ)
เรื่อง
ประกาศผลการตัดสินการนําเสนอผลงาน ประเภทโปสเตอร
ประกาศผลการตัดสินการนําเสนอผลงาน ประเภทบรรยาย
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 12
ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผูสมควรไดรับรางวัล
PULINET Award ประจําป 2564
ประวัติวิทยากร
รายนามผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน ประเภทโปสเตอร
รายนามผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน ประเภทบรรยาย
รายนามคณะกรรมการตัดสินผลงาน ประเภทโปสเตอร
รายนามคณะกรรมการตัดสินผลงาน ประเภทบรรยาย
รายนามผูใหการสนับสนุน
เอกสารประกอบการบรรยาย
บันทึกการประชุมวิชาการฯ

หนา
854
856
858
865
866
896
898
900
901
902

สวนที่ 1

บทนํา

2

โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 12
The 12th PULINET Online National Conference – PULINET 2022
“New Generation Libraries: Toward House of Access”
วันที่ 5-7 มกราคม 2565
1. ลักการและเ ตุผล
การประชุม PULINET ิชาการเป็นโครงการประชุม ิชาการระดับชาติที่จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี โดย มาชิก
ข่ายงาน ้อง มุดม า ิทยาลัย ่ นภูมิภาค ได้ มุนเ ียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
อำน ยการข่ายงาน ้อง มุดม า ิทยาลัย ่ นภูมิภาค (PULINET) ครั้งที่ 3/2563 ัน ุกร์ที่ 22 พฤ ภาคม 2563
เ ็นชอบใ ้ ำนัก อ มุด ม า ิทยาลัยแม่โจ้ เลื่อนการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม ิชาการระดับนานาชาติ PULINET
ครั้งที่ 11 โดยใ ้ข่ายงาน ้อง มุดม า ิทยาลัย ่ นภูมิภาค (PULINET) เป็นเจ้าภาพ และจัดการประชุมเป็นแบบ
ออนไลน์ และในช่ งต้นปี 2564 จนถึง ณ เ ลาปัจจุบัน เป็นช่ งการระบาดใ ญ่ของโรค COVID-19 ระลอกที่ าม
่งผลใ ้ ังคมเ ร ฐกิจเปลี่ยนแปลงไป ้อง มุดทั่ โลกต่างก็ได้รับผลการกระทบด้ ยเช่นกันจากภา ะโรคระบาดและ
การปรับบริการใ ้ตอบรับ ิถีชี ิตใ ม่ (New Normal) เพื่อเป็นแ ล่งเรียนรู้ที่ นับ นุนการ ึก าและ ิจัยของ ถาบัน
และ ังคมอย่างมีประ ิทธิภาพ ข่ายงาน ้อง มุดม า ิทยาลัย ่ นภูมิภาค (PULINET) ได้เล็งเ ็นค าม ำคัญของการ
พัฒนา ้อง มุดใ ้ ามารถรองรับ New Normal และปรับตั ทั้งระยะ ั้นและระยะยา จากโอกา ของค ามก้ า น้า
ทางเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต ื่อ ังคมออนไลน์ platform ต่าง ๆ เพื่อใ ้ ามารถตอบ นองค ามต้องการของผู้ ใช้ และ
จัดบริการได้อย่างมีประ ิทธิภาพ จึงเ ็นชอบใ ้ ำนัก อ มุด ม า ิทยาลัยแม่โจ้ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ิชาการ
ระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 12 ใน ันที่ 5-7 มกราคม 2565 ภายใต้กรอบแน คิด “New Generation Libraries:
Toward House of Access” เป็น การจัดประชุ ม ิ ชาการแบบออนไลน์ (The 12th PULINET Online National
Conference – PULINET 2022) เพื่อเป็นเ ทีแบบเปิดก ้าง ำ รับการถ่ายทอดค ามรู้ แลกเปลี่ยนประ บการณ์
การ ร้างค ามเข้าใจร่ มกันระ ่างบรรณารัก ์ นั ก าร นเท นัก ิชาการคอมพิ เตอร์ นักเทคโนโลยีการ ึก า
อาจารย์ นัก ิจัย และผู้ นใจด้านการจัดการและการบริการ าร นเท ร มถึงผู้ที่เกี่ย ข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ้อง มุดใน ังกัด ถาบันอุดม ึก า
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ำนัก อ มุด ม า ิทยาลัยแม่โจ้ ร่ มกับ ข่ายงาน ้อง มุดม า ิทยาลัย ่ นภูมิภาค (PULINET)
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3. วัตถุประ งค์
3.1 เพื่อเป็นเ ทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเ นอผลงาน ิ ชาการ/งาน ิ จั ย ใ ้แก่บุคลากรในข่ ายงาน
้อง มุด ม า ิทยาลัย ่ นภูมิภาคและ ้อง มุด ถาบันอุดม ึก าทั่ ประเท และผู้ นใจทั่ ไป
3.2 เพื่อใ ้บรรณารัก ์ นัก าร นเท นัก ิชาการคอมพิ เตอร์ นักเทคโนโลยีการ ึก า อาจารย์ นัก ิจัย
และผู้ นใจด้านการจัดการและการบริการ าร นเท ร มถึงผู้ที่เกี่ย ข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ ึก ารู ปแบบ
และติดตามค ามก้า น้าในการพัฒนา ้อง มุดทั้งในด้านการจัดการ าร นเท การบริการ าร นเท การบริ าร
องค์กร และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางานทั้ง ามด้าน
3.3 เพื่อ นับ นุนใ ้มีการพัฒนาและการนำผลงาน ิชาการ/งาน ิจัยไปใช้ในเชิงพัฒนา ร มทั้งจัดทำเป็นคลัง
ค ามรู้และจัดระบบการเข้าถึงเพื่อใ ้ ามารถต่อยอดองค์ค ามรู้ต่าง ๆ ได้ และ ร้าง รรค์ ังคมแ ่งการเรียนรู้
4. กลุ่มเป้า มาย จำน น 1,000 คน ประกอบด้ ย
4.1 ผู้บริ าร ้อง มุด รือ ูนย์ าร นเท ทั้งภาครัฐและเอกชน
4.2 บรรณารัก ์ นัก าร นเท ผู้ปฏิบัติงาน ้อง มุด รือ ูนย์ าร นเท
4.3 คณาจารย์ นัก ึก าทางด้านบรรณารัก า ตร์และ าร นเท า ตร์
4.4 ผู้ นใจทั่ ไป
5. รูปแบบการประชุมและวิธีดำเนินการ
5.1 การประชุม ิชาการแบบออนไลน์ด้ ยระบบ Zoom และ Facebook Live ตลอดการประชุม
ภาคเช้า
5 มกราคม 2565 พิธีเปิดและการบรรยาย
Webinar
ภาคบ่าย 5 มกราคม 2565 การนำเ นอผลงานโดยโป เตอร์ ้องประชุมย่อย Online Meeting
ภาคเช้า
6 มกราคม 2565 การนำเ นอผลงานโดยการ
้องประชุมย่อย Online Meeting
บรรยาย กลุ่ม IM
ภาคบ่าย 6 มกราคม 2565 การนำเ นอผลงานโดยการ
้องประชุมย่อย Online Meeting
บรรยาย กลุ่ม IS
ภาคเช้า
7 มกราคม 2565 การนำเ นอผลงานโดยการ
้องประชุมย่อย Online Meeting
บรรยายกลุ่ม OM
ภาคบ่าย
7 มกราคม 2565 พิธีปิด
Webinar
5.2 ไม่มีค่าลงทะเบียน การนำเ นอผลงานและการเข้าร่ มประชุม
5.3 กลุ่ม ั ข้อการนำเ นอผลงาน ิชาการ/งาน ิจัย ทั้งการนำเ นอโดยการบรรยายและโดยโป เตอร์
กลุ่ม 1 การจัดการทรัพยากร าร นเทศ (IM : Information Management) เนื้อ าครอบคลุมใน
ด้านการจัด าทรัพยากร าร นเท การ ิเคราะ ์ทรัพยากร าร นเท การจัดเก็บทรัพยากร าร นเท การ ง น
รัก าทรัพยากร าร นเท และการนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนางาน
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กลุ่ม 2 การบริการ าร นเทศ (IS: Information Services) เนื้อ าครอบคลุมในด้านบริการ าร นเท
การบริ ารลูกค้า ัมพันธ์ (CRM) การบริ ารการบริการจากประ บการณ์ ของลูกค้ า (CEM) การออกแบบบริก าร
(Service Design) และการนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนางาน
กลุ่ม 3 การบริ ารจัดการองค์กร (OM : Organizational Management) เนื้อ าครอบคลุมในด้าน
การบริ ารจัดการ การประกันคุณภาพ การบริ ารค ามเ ี่ยง การบริ ารจัดการ ้อง มุด ีเขีย / ํานักงาน ีเขีย
การบริ ารจัดการ ํานักงาน และการนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนางาน
5.4 การมอบราง ัล PULINET AWARD
5.5 การมอบราง ัลแก่เจ้าของผลงานดีเด่นประเภทการบรรยายและประเภทโป เตอร์
6. ระยะเวลาการประชุม
ันพุธที่ 5 – ัน ุกร์ที่ 7 มกราคม พ. . 2565
7. การนำเ นอผลงาน
จัดใ ้มีการนำเ นอผลงาน ในแต่ละกลุ่มด้ ยระบบ Zoom แบบ Meeting
7.1 การนำเ นอโดยการบรรยาย (Oral Presentation) นำเ นอด้ ย Microsoft PowerPoint และบันทึก
การนำเ นอเป็นไฟล์ ิดีโอ mp4 ไม่เกิน 8 นาที เพื่อใช้เปิดใ ้กรรมการตัด ินผลงานและผู้ฟังผ่านระบบ Zoom และ
Facebook Live และผู้นำเ นอตอบคำถามในช่ ง 2 นาที ลังการนำเ นอ
7.2 การนำเ นอโดยโป เตอร์ (Poster Presentation) นำเ นอด้ ยโป เตอร์ 90 x 120 เซนติเมตร พิมพ์
ข้อค ามในแน ตั้ง บันทึกรูปแบบไฟล์ jpg นำเ นอแบบ lightening talks ไม่เกิน 3 นาทีด้ ยไฟล์ ิดีโอ mp4 เพื่อใช้
เปิดใ ้กรรมการตัด ินผลงานและผู้ฟังผ่านระบบ Zoom และ Facebook Live และผู้นำเ นอตอบคำถามในช่ ง 2
นาที ลังการนำเ นอ
7.3 รูปแบบของผลงานที่นำเ นอ ดูรายละเอียดได้ที่ http://pulinet2022.pulinet.org
8. ิ่งที่เจ้าภาพจัดการประชุมจัดเตรียมใ ้ผู้เข้าร่วมประชุม
8.1 ผลงาน ิชาการประเภทการบรรยายและโป เตอร์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิก ์
8.2 เอก ารประกอบการบรรยายของ ทิ ยากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิก ์
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้บริ าร บรรณารัก ์ นัก าร นเท นัก ิชาการคอมพิ เตอร์ นักเทคโนโลยีการ ึก า อาจารย์ นัก ิจัย และ
บุคลากรอื่น ๆ ที่เกี่ย ข้องกับการบริการ าร นเท ได้รับค ามรู้ ค ามเข้าใจ ได้มีโอกา แลกเปลี่ยนค ามรู้ ร้างค าม
เข้าใจอันดี และมีค ามร่ มมือกันมากยิ่งขึ้ น เพื่อพัฒนาต่อยอดและ ร้างองค์ ค ามรู้ ใ ม่ที่เ ป็น ประโยชน์ ต ่อ การ
ใ ้บริการ าร นเท ในระดับอุดม ึก าของประเท ชาติต่อไป
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กำ นดกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ PULINET ครั้งที่ 12
(The 12th PULINET Online National Conference - PULINET 2022)
“New Generation Libraries: Toward House of Access”
วันที่ 5-7 มกรำคม 2565
จัดโดย ำนัก อ มุด ม ำวิทยำลัยแม่โจ้ ร่วมกับข่ำยงำน ้อง มุดม ำวิทยำลัย ่วนภูมิภำค (PULINET)
วันพุธที่ 5 มกรำคม 2565
08.00 น.

เปิด ้ งประชุม นไลน์

08.30 – 09.00 น. พิธีเปิด
• นาง ริ รา ิง ์ปัน
ผู้ าน ยการ านัก

มุด ม า ิทยาลัยแม่โจ้ กล่า รายงาน

• ร ง า ตราจารย์ ดร. ีระพล ท งมา
ธิการบดีม า ิทยาลัยแม่โจ้ กล่า เปิดงาน
พิธีมอบรำงวัล PULINET Award ประจำปีพุทธศักรำช 2564
• าจารย์ ดร.พง ์พันธ์ พิณโท
ประธานคณะกรรมการ าน ยการข่ายงาน ้ ง มุดม า ิทยาลัย ่ นภูมิภาค (PULINET)
กล่า ดุดีผู้ได้รับราง ัล PULINET Award ประจาปีพุทธ ักราช 2564
09.00 – 09.45 น. การบรรยายพิเ

เรื่ ง “New Generation Libraries: Toward House of Access”

โดย ผู้ได้รับราง ัล PULINET Award ประจาปีพุทธ ักราช 2564
09.45 – 09.55 น. พักการประชุม
09.55 – 11.00 น. การเ นา เรื่ ง “บริกำร ำร นเทศอย่ำงไรใ ้เป็นไปตำมกฎ มำยดิจิทัล” โดย
• าจารย์บุญเลิ รุณพิบูลย์
ผู้ าน ยการฝ่ายบริการค ามรู้ทาง ิทยา า ตร์และเทคโนโลยี
านักงานพัฒนา ิทยา า ตร์และเทคโนโลยีแ ่งชาติ ( ทช.)
• นาง นิดา รีท งคา
ผู้ าน ยการ านัก

มุด ม า ิทยาลัยเก ตร า ตร์
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• าจารย์ ดร.พฤ ภ์ บุ ญ มา
ร งผู้ าน ยการ านักทะเบียนและประม ลผล และ าจารย์ประจาภาค ิชา ิ กรรม
ค มพิ เต ร์ คณะ ิ กรรม า ตร์ ม า ิทยาลัยเชียงใ ม่
• ดาเนินรายการโดย
นายชัย ุฒิ ีทา
ิ กรฝ่ายบริการค ามรู้ทาง ิทยา า ตร์และเทคโนโลยี านักงานพัฒนา ิทยา า ตร์และ
เทคโนโลยีแ ่งชาติ ( ทช.)
11.00 – 12.30 น. การเ นา เรื่ ง “Open Library เพื่อ ังคม ภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงฉับพลันทำงดิจิทัล
(Digital disruption)” โดย
• ร ง า ตราจารย์ปัญญรัก ์ งาม รีตระกูล
ดีตประธานคณะกรรมการ าน ยการข่ายงาน ้ ง มุดม า ิทยาลัย ่ นภูมิภาค (PULINET)
• นาง า รารัก ์ พัฒนเกียรติพง ์
ผู้ าน ยการ านัก

มุด ม า ิทยาลัยเชียงใ ม่

• ผู้ช่ ย า ตราจารย์เ กรินทร์ ยลระบิล
ผู้ าน ยการ

มุดแ ่งม า ิทยาลัยธรรม า ตร์

• ร ง า ตราจารย์ ดร. นิดา แก่น ากา
าขา ิชา ิ กรรมค มพิ เต ร์ คณะ ิ กรรม า ตร์ ม า ิทยาลัยข นแก่น
• ดาเนินรายการโดย
ผู้ช่ ย า ตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์
ภาค ิชาบรรณารัก า ตร์ คณะ ัก ร า ตร์ จุ าลงกรณ์ม า ิทยาลัย
12.30 – 13.30 น. พักการประชุม
13.30 – 16.00 น. การนาเ น ผลงานประเภทโป เต ร์แบบ Lightning Talks
วันพฤ ั บดีที่ 6 มกรำคม 2565
08.30 น.

เปิด ้ งประชุม นไลน์

09.00 – 12.00 น. นาเ น ผลงานประเภทบรรยาย
กลุ่มการจัดการทรัพยากร าร นเท (IM : Information Management)
12.00 – 13.00 น. การบรรยายข ง Sponsor
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13.00 – 16.00 น. นาเ น ผลงานประเภทบรรยาย
กลุ่มการบริการ าร นเท (IS: Information Services)
วันศุกร์ที่ 7 มกรำคม 2565
08.30 น.

เปิด ้ งประชุม นไลน์

09.00 – 12.00 น. นาเ น ผลงานประเภทบรรยาย
กลุ่มการบริ าร งค์กร (OM : Organizational Management)
12.00 – 13.00 น. การบรรยายข ง Sponsor
13.00 – 15.00 น. ประกา ราง ัล า รับผู้นาเ น ผลงานประเภทบรรยายและโป เต ร์
พิธีปิด
• าจารย์ ดร.พง ์พันธ์ พิณโท ประธานคณะกรรมการ าน ยการข่ายงาน ้ ง มุด
ม า ิทยาลัย ่ นภูมิภาค (PULINET) กล่า ปิดงาน
**กา นดการ าจมีการเปลี่ยนแปลงตามค ามเ มาะ ม
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The 12th PULINET Online National Conference - PULINET 2022)
"New Generation Libraries: Toward House of Access"
5-7 January 2022
By Maejo University Library and Provincial University Library Network (PULINET)
Wednesday 5th January 2022
08.00 – 08.30 am. Open an online meeting room as well as other Live Channels
08.30 – 09.00 am. Opening Ceremony of the 12th PULINET Online National Conference:
• A report by Mrs. Arissara Singpan, Director of Maejo University Library
• A Welcoming remark and opening speech by Associate Professor Dr.
Weerapon Thongma, President of Maejo University
• A Tribute to the 2021 PULINET AWARD winner by Lecturer Dr. Pongpan
Pinto, Chair of Provincial University Library Network
09.00 – 09.45 am. An acceptance Speech by the 2021 PULINET AWARD winner
09.45 – 10.00 am. Break the meeting
10.00 – 11.00 am. A discussion on “How to Provide Information Services in Accordance with
Digital Law” by
• Lecturer Boonlert Aroonpiboon, Division Director, Science & Technology
Knowledge Services Division (STKS) at National Science and Technology
Development Agency (NSTDA)
• Mrs. Wanida Srithongkum, The Director of Kasetsart University Library
• Lecturer Dr. Pruet Boonma, Deputy director, Registration office and Lecture
of the Department of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Chiang
Mai University
• Moderated by Mr. Chaiwut Seeta, Engineer, Division Science & Technology
Knowledge Services Division (STKS) at National Science and Technology
Development Agency (NSTDA)
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11.00 – 12.15 pm. A discussion on “Open Library for Society under Digital Disruption” by
• Assoc. Prof. Panyarak Ngamsritragul, Former Chair of Provincial University
Library Network
• Ms. Wararak Pattanakiatpong, The Director of Chiang Mai University Library
• Assist. Prof. Akekarin Yolrabil, The Director of Thammasat University Library
• Assoc. Prof. Wanida Kanarkard, Department of Computer Engineering,
Faculty of Engineering Khon Kaen University
• Moderated by Assist. Prof. Dr. Songphan Choemprayong, Department of
Library Science, Faculty of Arts, Chulalongkorn University
12.15 – 01.30 pm. Break the meeting
01.30 – 04.00 pm. Poster Presentations (Lightning talks)
Thursday 6th January 2022
09.00 – 12.00 pm. Oral Presentations in the category of Information Management (IM)
12.00 – 01.00 pm. Sponsor's Lectures
01.00 – 04.00 pm. Oral Presentations in the category of Information Service (IS)
Friday 7th January 2022
09.00 – 12.00 am. Oral Presentations in the category of Organizational Management (OM)
12.00 – 01.00 pm. Sponsor's Lectures
01.00 – 03.00 pm. Announcement of award winners (Oral and poster presentations)
A closing remark by Dr. Pongpan Pinto, Chair of Provincial University Library
Network
Note: The program is subject to change, and will be updated continuously up to the conference.
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คำกล่ำวต้อนรับและกล่ำวรำยงำน
ในพิ ธีเปิ ดกำรประชุมวิ ชำกำรระดับชำติ PULINET ครัง้ ที่ 12
(The 12th PULINET Online National Conference – PULINET 2022)
“New Generation Libraries: Toward House of Access”
ของ คุณอริ ศรำ สิ งห์ปัน
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด มหำวิ ทยำลัยแม่โจ้
วันพุธที่ 5 มกรำคม พ.ศ. 2565 เวลำ 08.30 – 09.00 น.
ผ่ำนระบบออนไลน์ Zoom Meetings
ยิน ดีต้อนรับ สู่ม หาวิทยาลัยแม่ โ จ้ จัง หวัด เชียงใหม่ ในฐานะเจ้าภาพการจัด ประชุม
วิชาการ PULINET ครัง้ ที่ 12ภายใต้ Concept “New Generation Libraries: Toward House of Access”
คนรุ่ น ใหม่ ที่ม ีพ ลัง อัน เต็ ม เปี่ ยม พร้ อ มจะก้ า วข้ า มความเปลี่ ย นแปลง ในบริ บ ทที่
เปลี่ยนไปของ Generation ที่มกี ารขยับขยายไปในทิศทางที่แตกต่างจากจุดเดิม ๆ ในระบบนิเวศของ
การแบ่งปั นข้อมูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้กาหนดเป้ าหมายของมหาวิทยาลัยในการมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีและ
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ โดยองค์ความรูต้ ่าง ๆ จะถูกรวบรวมมาเก็บไว้ทหี่ อ้ งสมุ ด
เป็ น เสมือน House of Access ศูน ย์ก ลางข้อมูล ที่เข้าถึงได้ทงั ้ ผู้ป ระกอบการ เกษตรกร Startup โดย
อาศัยการแบ่งปันข้อมูลเป็ นดังระบบนิ
่
เวศ
Conference ครัง้ นี้ จัดในรูปแบบ Virtual และ live Conference ในระหว่างวันที่ 5 – 7
มกราคม 2565 เป็ นเวทีแลกเปลี่ยนและนาเสนอผลงานวิชาการ ให้แก่ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทัว่
ประเทศ และผู้สนใจทัวไป
่ เพื่อให้บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อาจารย์
นักวิจยั และผู้สนใจกว่า 400 คน ที่ลงทะเบียนเข้าร่วม ได้ติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาห้องสมุด
ทัง้ ในด้านการจัดการสารสนเทศ การบริการสารสนเทศ การบริหารองค์กร การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการ
พัฒนางานทัง้ สามด้าน และสนับสนุนให้มกี ารนาผลงานวิชาการ งานวิจยั ไปใช้ในเชิงพัฒนา รวมทัง้ จัดทา
เป็ นคลังความรูแ้ ละจัดระบบการเข้าถึงเพื่อให้สามารถต่อยอดองค์ความรู้ และสร้างสรรค์สั งคมแห่งการ
เรียนรู้
เรามีการบรรยายพิเศษโดย Specialist ทางวิชาการ การเสวนาจาก Keynote Speaker
และการนาเสนอผลงานทางวิชาการ ภายใต้ หัวข้อ Information Management, Information Services
และ Organizational Management ทัง้ ในรูปแบบ Oral และ Poster Presentation
ยังคงมีคาถามมากมายเกี่ยวกับทิศทางของห้องสมุด เราจะอยู่กนั อย่างไรในยุค Digital
และอนาคตเราจะเป็ นไปในทิศทางไหน ยังคงเป็ นคาถามทีช่ วนคิดค่ะ
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คำกล่าวเปิด
การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 12
(The 12th PULINET Online National Conference – PULINET 2022)
“New Generation Libraries: Toward House of Access”
ของ รองศา ตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีม าวิทยาลัยแม่โจ้
วันพุธที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 09.00 น.
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meetings
“ห้องสมุดจะอยู่อย่างไรในยุค Digital และอนาคตจะเป็ นไปในทิ ศทางไหน”
สวัสดีค รับ ยิน ดีแ ละรู้สึกเป็ นเกียรติ ที่ไ ด้ม าเป็ น ประธานในพิธีเปิ ด การประชุ ม วิชาการ
ระดับชาติ PULINET ครัง้ ที่ 12 ภายใต้ Concept “New Generation Libraries: Toward House of Access”
ความเข้มแข็งของข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมภิ าค ทีม่ กี ารร่วมมือกันยาวนานถึง
ปี ที่ 36 จนมาถึงภายใต้สถานการณ์ที่ห้องสมุดทัวโลกต้
่
องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลัน ของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งมีผลกระทบอย่างมากกับบริบทห้องสมุด แต่เราก็ยงั มี New Generation
Libraries ซึ่งสามารถปรับตัวและนา Big Data ทีเ่ รามี กลับมาบริการในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้ผคู้ นสามารถ
เข้าถึงข้อมูล ได้อย่างอิสระ เป็ นความท้าทายของการเปลีย่ นแปลงทีน่ ่ าสนใจและเป็ นโอกาสในการพลิกโฉม
ห้องสมุดในภาพลักษณ์อนาคต
การประชุ ม วิช าการ PULINET ครัง้ นี้ มีก ารจัด การบรรยายโดย Speaker ที่ ม ากด้ ว ย
ประสบการณ์ การนาเสนอผลงานวิชาการ ทีล่ ว้ นเป็ นประเด็นสาคัญของงานห้องสมุด การแบ่งปั นข้อมูลของ
Specialist อย่างผู้ที่ไ ด้น าองค์ค วามรู้ต่าง ๆ มาพัฒนา ช่ วยเหลือ แนะน า และให้ค าปรึก ษา เพื่อพัฒนา
ศัก ยภาพของห้องสมุด จนได้ร ับ รางวัล PULINET AWARD ที่น่ าชื่น ชม เป็ น แรงบัน ดาลใจให้ก ับ New
Generation ต่อไป
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การประชุมวิ ชาการระดับชาติ PULINET ครัง้ ที่ 12
(The 12 th PULINET Online National Conference – PULINET 2022)
“New Generation Libraries: Toward House of Access”
ของ อาจารย์ ดร. พงษ์พนั ธ์ พิ ณโท
ประธานคณะกรรมการอานวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิ ทยาลัยส่วนภูมิภาค
วันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น.
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

ขอบคุณ ทีมงานของแม่โจ้ ผู้นาเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมการประชุม และผู้ส นับ สนุ นทุกท่าน
Conference ครัง้ นี้ น่าประทับใจ และน่าตื่นเต้นมากครับ
Concept ในปี น้ี “New Generation Libraries: Toward House of Access” ได้รับ เกีย รติจาก
Speaker ผูม้ ากด้วยความรูแ้ ละความสามารถ ทีม่ าเติมเต็มความรูใ้ ห้กบั พวกเรา
การประชุมในทุกครัง้ ทีผ่ ่านมา ทาให้ทุกท่านได้รบั ทราบผลงานของ PULINET ทีเ่ ป็ นประโยชน์
ต่อห้องสมุดและผู้ใช้บริการ ความเข้มแข็งที่เกิดจากความร่วมมือกันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อมุ่งไปสู่
เป้ าหมายการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ผลงานทีน่ าเสนอทัง้ หมดในปี น้ี กว่า 80 ผลงาน จะถูกบันทึกไว้ในฐานะเป็ นต้นแบบองค์ความรู้
ทีม่ คี ุณค่าต่อการนามาพัฒนางานด้านห้องสมุดต่อไป และขอแสดงความยินดีกบั ทุกท่านทีม่ ผี ลงานโดดเด่น
จนได้รบั รางวัลการนาเสนอผลงาน
ขอบคุณที่เข้าร่วมกับเรา ขอให้ทุกท่านอยู่อย่างปลอดภัยและดูแลสุขภาพ แล้วพบกันใหม่ กับการ
ประชุมวิชาการะดับชาติ PULINET ครัง้ ที่ 13 ในปี 2023 กับเจ้าภาพการจัดประชุมครัง้ ต่อไป สานักวิทย
บริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สวัสดีครับ
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รางวัล PULINET Award ประจําป 2564
ตามที่ขายงาน อง มุดม า ิทยาลัย  นภูมิภาค (PULINET) ไดกํา นดใ มีการ รร าผู มค รไดรับ
ราง ัล PULINET Award ประจําป 2564 เพื่อเปนการยกยองและประกา เกียรติคุณใ แกบุคคลผู ราง รรค
ผลงานและคุ ณ ประโยชน ต อ ิ ช าชี พ บรรณารั ก า ตร แ ละ าร นเท า ตร รื อ ต อ  อ ง มุ ด
ถาบัน อุดม ึก า ตามประกา ขายงาน อง มุดม า ิทยาลัย  นภูมิภ าค (PULINET) เรื่อง คุณ มบัติ
ลักเกณฑ และ ิธีการ การ รร าผู มค รไดรับราง ัล PULINET Award เพื่อ รร าผู มค รไดรับราง ัล
PULINET Award ประจําป 2564 ลง ันที่ 18 พฤ ภาคม พ. . 2564 นั้น
คณะกรรมการอําน ยการขายงาน อง มุดม า ิทยาลัย  นภูมิภาค (PULINET) มีมติรับรองผลการ
คัดเลือก รองศาสตราจารย ดร.น้ําทิพย วิภาวิน เปนผู มค รไดรับการประกา เกียรติคุณใ ไดรับราง ัล
PULINET Award ประจํ า ป 2564 และเข า รั บ ราง ั ล PULINET Award ในการประชุ ม ิ ช าการระดั บ ชาติ
PULINET ครั้งที่ 12 (PULINET 2022) ตามประกา ขายงาน อง มุดม า ิทยาลัย  นภูมิภาค เรื่อง บุคคลผู
มค รไดรับราง ัล PULINET Award ประจําป 2564 ประกา ณ ันที่ 27 ตุลาคม พ. . 2564
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ประกา ขายงาน อง มุดม า ิทยาลัย  นภูมิภาค
เรื่อง บุคคลผู มค รไดรับราง ัล PULINET Award ประจําป
---------------------------------------ตามที่ขายงาน อง มุดม า ิทยาลัย  นภูมิภาค (PULINET) ไดกํา นดใ มีการ รร าผู มค ร
ได รั บ ราง ั ล PULINET Award ประจําป
เพื่อเปน การยกย อ งและประกา เกีย รติ คุ ณใ แ ก บุ ค คล
ผู ราง รรคผลงานและคุณประโยชนตอ ิชาชีพบรรณารัก า ตรและ าร นเท า ตร รือตอ อง มุด
ถาบัน อุดม ึก า ตามประกา ขายงาน  อง มุดม า ิทยาลัย  นภูมิภ าค (PULINET) เรื่อง คุณ มบั ติ
ลักเกณฑ และ ิธีการ การ รร าผู มค รไดรับราง ัล PULINET Award เพื่อ รร าผู มค รไดรับราง ัล
PULINET Award ประจําป
ลง ันที่ พฤ ภาคม พ. .
นั้น
คณะกรรมการอํ า น ยการข า ยงาน  อ ง มุ ด ม า ิ ท ยาลั ย  นภู มิ ภ าค (PULINET)
มีมติรับรองผลการคัดเลือก รองศาสตราจารย ดร.น้ําทิพย วิภาวิน เปนผู มค รไดรับการประกา เกียรติคุณ
ใ ไ ดรับราง ัล PULINET Award ประจําป
และเขารับราง ัล PULINET Award ในการประชุม ิชาการ
ระดับชาติ PULINET ครั้งที่ (PULINET
) ตอไป
ประกา ณ ันที่

ตุลาคม พ. .

(ดร.พง พันธ พิณโท)
ผูอําน ยการ ํานัก อ มุด ม า ิทยาลัยทัก ิณ
ประธานคณะกรรมการอําน ยการขายงาน อง มุดม า ิทยาลัย  นภูมิภาค

สวนที่ 2

ผลงานวิชาการ

การนําเสนอผลงานวิชาการประเภทบรรยาย
(Oral Presentations)

การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
(IM : Information Management)
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ระบบคู่มือการปฏิบัติงานออนไลน์ของ ูนย์บรรณ ารและ ื่อการ ึก า
ม า ิทยาลัย ลัยลัก ณ์
Operation Manual Online System of The Center for Library Resources
and Educational Media, Walailak University
ชัช าล นาคพันธุ์
ูนย์บรรณ ารและ ื่อการ ึก า ม า ิทยาลัย ลัยลัก ณ์
nchat@mail.wu.ac.th

บทคัดย่อ
ระบบคู่มือการปฏิบัติงานออนไลน์เป็นระบบ า รับ นับ นุนการดาเนินงานด้านการจัดเก็บและ
เผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานในรูปแบบออนไลน์ที่เป็นประโยชน์ต่อ ทั้งพนักงานและบุคคลทั่ ไป ซึ่งผู้ ิจัยได้ดาเนินการ
ิเคราะ ์โครง ร้างของคู่มือ ออกแบบและพัฒนาระบบคู่มือการปฏิบัติงานออนไลน์ ตามกรอบ งจรการพัฒนา
ระบบ (SDLC) โดยใช้ Drupal v.8.9 เป็นเครื่องมือ า รับการจัดการเนื้อ าบนเ ็บไซต์แบบอิ ระ (Content
Management Framework: CMF)
ผลการ ึก า พบ ่า (1) ระบบฯ ประกอบด้ ย 4 ระบบย่อยคือ ระบบการ ืบค้น ระบบการจัด
กลุ่ม ระบบการจัดการ ิทธิ์ และระบบการจัดทาคู่มือ (2) ระบบมีโครง ร้างและรูปแบบเป็นไปตามข้อกา นดของ
่ นทรัพยากรมนุ ย์และองค์กรร มถึง ูนย์บรรณ ารฯ ซึ่งมีค ามยืด ยุ่นและปรับปรุงแก้ไขได้ (3) ผลการประเมิน
โดยผู้เชี่ย ชาญด้านประ ิทธิภาพการทางานอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.61) และผลจากผู้ใช้งานระบบในการ
ประเมินค ามพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.82) (4) จากผลการประเมินพบ ่าจุดเด่นของระบบคือมีการ
ดาเนินการทีก่ ระชับก ่าคู่มือการปฏิบัติงานในรูปแบบ ิ่งพิมพ์ ามารถแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ทันทีและอธิบาย
การทางานโดยการแทรก ิดีทั น์ รือแ ล่ง าร นเท จากภายนอกที่มีการเชื่อมโยงกัน ลงในคู่มือการปฏิบัติงานได้
อย่าง ะด ก
คา าคัญ: ระบบคู่มือการปฏิบัติงาน, ระบบ าร นเท , ูนย์บรรณ ารและ ื่อการ ึก าม า ิทยาลัย ลัยลัก ณ์

ABSTRACT
This developed manual system supports collecting and distributing operation
manuals in an online format of The Center for Library Resources and Educational Media, intended
to provide benefits for employees and the public. The system development process consists of
analyzing the structure of the manual, designing the organization's storage, and developing the user
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interface of the online manual. The design follows the System Development Lifecycle ( SDLC)
concept. Drupal v.8.9 is also used directly as a Content Management Framework (CMF) tool.
The results of the study showed that the system consisted of (1) four subsystem
a search system, a grouping system, a rights management system, and a manual creation system.
( 2) The system structure is flexible and can modified formatted according to the organization's
requirements. (3) The evaluated of the system effectiveness by experts (𝑋̅ = 4.61) which was at a
high level and the satisfaction by general users (𝑋̅ = 4.82) which was at a high level. (4) The overall
assessment of the system revealed that the structure of the online operating manual was more
concise than the printed manual. In addition, the system can correct any errors that occur
immediately and simple to adding video or linked from external sources.
Keyword: Operation Manual Online System, Information system, The Center for Library Resources
and Educational Media.
บทนา
ม า ิ ท ยาลั ย ลั ย ลั ก ณ์ ไ ด้ ป ระกา นโยบายเกี ่ ย กั บ ผลงานที ่ ใ ช้ ใ นการแ ดงค ามเป็ น
ผู้ชานาญการ ชานาญการพิเ เชี่ย ชาญ และเชี่ย ชาญพิเ ซึ่งพนักงาน ามารถใช้ประกอบการเ นอขอกา นด
ตาแ น่งในระดับที่ ูงขึ้น รือใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 ม า ิทยาลัยฯ
ได้ประกา นโยบายอย่างชัดเจน โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงานของพนักงานประจาปี นอกจากจะมีการพิจารณา
ภาระงานร้อยละ 50 ภารกิจองค์กรร้อยละ 30 (ประ ิทธิภาพในการดาเนินงานตามภารกิจร้อยละ 12, ประ ิทธิภาพ
การดาเนินงานตามยุทธ า ตร์ นโยบายเร่งด่ น รือภารกิจที่ได้รับมอบ มายพิเ ร้อยละ 12 และประ ิทธิภาพใน
การบริ ารจัดการและพัฒนาน ัตกรรมร้อยละ 6) ในการพิจารณาด้านน ัตกรรมขององค์กรนั้น ม า ิทยาลัยยัง
พิจารณาประเมินจากคู่มือการปฏิบัติงานและผลการดาเนินงาน ซึ่งถูกเผยแพร่เป็นที่ประจัก ์ค บคู่กันไปด้ ย จาก
นโยบายดังกล่า ูนย์บรรณ ารฯ ได้ดาเนินงานใน ลายลัก ณะเพื่อเป็น ่ น นึ่งของการขับเคลื่อนม า ิทยาลัย
ลัยลัก ณ์ใ ้เป็น ถาบันการ ึก าชั้นนา โดยกา นด ัตถุประ งค์และผล ัมฤทธิ์ ลักตาม ลักการของ (OKRs:
Objectives and Key Results) ในการพั ฒ นาองค์ ก รใ ้ เ ป็ น องค์ ก รที ่ ม ี มรรถนะ ู ง (High Performance
Organization: HPO) ที่ าคัญได้ก า นดกลยุทธ์ใ ้พนักงานทุกคน (ร้อยละ 100) มีผลงานเป็นที่ประจัก ์ โดย
พนักงานทุกคนมีคู่มือการปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 เรื่อง/คน
ในยุคดิจิทัลคู่มือการปฏิบัติงานออนไลน์ (Operation Manual Online System : OMOS) เป็น
ผลงานขององค์กรที่จับต้องได้ที่ ะท้อนถึงทุนทางปัญญา (Smart, Whiting, & DeTienne, 2011) และเป็นตั บ่งชี้
ของการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและมีประ ิทธิภาพ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต้องอา ัยองค์ประกอบ าคัญ ลายประการ การมี
เป้า มายองค์กรใ ้ผู้ปฏิบัติมองเ ็นจุด มายของการดาเนินงานอย่างชัดเจนตรงกัน มีระเบียบ ตลอดจนแน ปฏิบัติ
ที่เป็นแบบแผน การ นับ นุนทรัพยากรที่เ มาะ ม (รัญชนา นาอิน, 2555) มี ภาพแ ดล้อมและบรรยากา ที่ดี
ร มไปถึงการมีผลตอบแทนที่พึงพอใจ ที่ าคัญเป็น ลักฐาน าคัญของการจาแนกตาแ น่งระดับชานาญการและ
ชานาญการพิเ อย่างเป็นรูปธรรม กล่า คือ ผู้มี มรรถนะในต าแ น่งดังกล่า ต้อง ามารถปฏิบัติงานอย่างผู้มี
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ค ามรู้ มีค าม ามารถ มีค ามชานาญงาน โดยอา ัยทัก ะ รือประ บการณ์ที่ ูงมากในการทางานที่เป็นงาน
เฉพาะด้าน นอกจากนั้นแล้ ผู้ปฏิบัติงานต้องทาการ ึก า ค้นค ้า ทดลอง ิเคราะ ์ และ ังเคราะ ์ผลออกมาเป็น
น ัตกรรมการทางาน โดยใช้ รือประยุกต์ ลักการ เ ตุผล แน คิด และ ิธีการ เพื่อ การปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่
น่ ยงานก า นด เป็นการพัฒนาแน ทางใ ม่ า รับงานเฉพาะด้าน รือแน ทางการแก้ปัญ าเชิงปฏิบัติซึ่งมี
ขอบเขตยุ่งยากและบริบทที่ซับซ้อน ( านักงาน ่งเ ริมและพัฒนา มรรถนะบุคลากร, 2564)
การ ร้างคู่มือปฏิบัติงานแบบออนไลน์ รือคู่มือดิจิทัล (OMOS) า รับผู้ปฏิบัติงานใน น่ ยงาน
เริ่มได้รับค ามนิยมมากขึ้น เนื่องจาก ามารถพัฒนาคู่มือเพื่อตอบ นองประ บการณ์ผู้ใช้ (User experience) ที่
แตกต่างไปจากคู่มือที่เป็น ิ่งพิมพ์ ทาใ ้มั่นใจ ่าไม่มี ่ นที่ตก ล่น รือผิดพลาดเกิดขึ้นในคู่มื อฉบับพิมพ์ เพราะ
ามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้ทันที อีกทั้งในการปฏิบัติงานที่มีค ามซับซ้อนนั้น คู่มือแบบ ิ่งพิมพ์ไม่ ามารถอธิบาย
การท างานได้ ดี เท่า กั บคู่ มื อแบบออนไลน์ โดย ามารถแทรกภาพประกอบ แผนผัง ิ ด ี ท ั น์ ร มไปถึ งแ ล่ง
าร นเท ภายนอก ซึ่งเข้าถึงได้แบบทันที ที่ าคัญคู่มือแบบออนไลน์นั้น ามารถลดต้นทุนการผลิตในรูปแบบ
ิ่งพิมพ์ ซึ่งถือเป็นต้นทุนที่เป็นมิตรกับ ิ่งแ ดล้อม (Eliasson & Ullenhag, 2017)
แม้ ่าทุก ันนี้ระบบจัดเก็บและค้นคืนคู่มือการปฏิบัติงานออนไลน์มี างจา น่าย รือเผยแพร่อยู่
เป็นจาน นมาก แต่การจัดทาคู่มือในลัก ณะของแพลตฟอร์ม (Platform) ที่มีระบบรองรับการดาเนินการในการ
จัดเก็บและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานของพนัก งานในลัก ณะ Client–server โดยใ ้บริการผ่านทาง Web
browser เพื่อค าม ะด กและร ดเร็ ในการจัดเก็บและค้นคืนคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานยังมีอยู่จาน นน้อย
และไม่มี ลักฐานชี้ชัด ่าระบบ รือแพลตฟอร์มใดที่ดีที่ ุด รือเข้ากับบริบทขององค์กรรูปแบบใดมากที่ ุด ดังนั้น
ผู้ ิจัยจึงมีค าม นใจในการพัฒนาระบบ าร นเท ที่รองรับการพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานแบบออนไลน์ ใ ้มีค าม
อดคล้องกับบริบทและค ามต้องการของพนักงาน ายปฏิบัติการใน ถาบันอุดม ึก า เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
คู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างมีประ ิทธิภาพ ่งผลต่อการทางาน การแบ่งปันค ามรู้ ตลอดจนผลในการขอกา นด
ตาแ น่งที่ ูงขึ้นของผู้ปฏิบัติงานเอง โดยระบบคู่มือการปฏิบัติงานออนไลน์ ามารถใช้เป็นแ ล่งแ ดงค ามรู้ ทัก ะ
ค าม ามารถ ค ามชานาญ ตลอดจนค ามเชี่ย ชาญเฉพาะด้านของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานได้ด้ ย ประการ าคัญคือ
คู่มือการปฏิบัติงานดังกล่า นี้ยัง ามารถเผยแพร่ ู่ าธารณะผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (https://library.wu.ac.th/)
เพื่อใ ้ผู้ นใจได้ ึก า น าไปประยุกต์ใช้ตาม ัตถุประ งค์ รืองานของตน ซึ่งถือเป็นการบรรลุ ัตถุประ งค์อีก
ประการของค ามเป็น ้อง มุด ถาบันอุดม ึก าด้ ย
ัตถุประ งค์
1. เพื่อ ิเคราะ ์องค์ประกอบของระบบคู่มือการปฏิบัติงานออนไลน์ของพนักงาน ูนย์บรรณ าร
และ ื่อการ ึก า
2. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบคู่มือการปฏิบัติงานออนไลน์ของพนักงาน ูนย์บรรณ ารและ
ื่อการ ึก า
ขั้นตอนและ ิธีดาเนินการ
การด าเนิ น งานในการพั ฒ นาระบบคู่ ม ือ การปฏิบ ั ติ งานของพนั ก งาน ู นย์ บรรณ ารฯ นั้ น
ามารถแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ระยะที่ 1 การ ึก าข้อมูลเบื้องต้น และระยะที่ 2 การออกแบบและพัฒนา
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ระบบคู ่ ม ื อ การปฏิ บ ัต ิ งานพนั ก งาน ู น ย์ บ รรณ ารฯ โดยในแต่ ล ะระยะของการด าเนิ น งาน ามารถอธิ บ าย
รายละเอียดได้ ดังนี้
ระยะที่ 1 การ ึก าข้อมูลเบื้องต้น เพื่อ ึก าข้อกา นดพื้นฐานในการจัดทาคู่มือปฏิบัติงาน
และ ิเคราะ ์โครง ร้าง อันจะถูกนามา ิ เคราะ ์ประเด็นเพื่อกา นด ่ นประกอบ (Components) ค ามต้องการ
เชิงระบบ (System requirement) และ ่ นติดต่อผู้ใช้ (User interface) ในการจัดทาคู่มือปฏิบัติงานของพนักงาน
ูนย์บรรณ ารฯ ต่อไป โดยขั้นตอนการดาเนินงานในการ ึก าข้อมูลเบื้องต้นนี้ ประกอบด้ ย
1.1 การร บร มข้อมูลพื้นฐาน เป็นการร บร มข้อกา นดที่จัดทาขึ้นโดย ่ นทรัพยากร
มนุ ย์และองค์กร ม า ิทยาลัย ลัยลัก ณ์ (https://hro.wu.ac.th) ซึ่งมีค าม อดคล้องกับประกา ก.พ.อ. เรื่อง
มาตรฐานการจ าแนกต าแ น่งข้าราชการพลเรือนใน ถาบันอุดม ึก า ( านักงาน ่งเ ริมและพัฒนา มรรถนะ
บุคลากร, 2564) โดยมีการอ้างอิงรูปแบบ ั ข้อและ ่ นประกอบของคู่มือการปฏิบัติงานมาจากคู่มือการเขียน
ิทยานิพนธ์ ม า ิทยาลัย ลัยลัก ณ์ (คณะกรรมการจัดทาคู่มือ ิทยานิพนธ์ ม า ิทยาลัย ลัยลัก ณ์, 2554) ผู้ ิจัย
ได้ดาเนินการ รุปออกมาเป็น ั ข้อและ ่ นประกอบของการจัดทาคู่มือปฏิบัติการ 2554 ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1. ั ข้อและ ่ นประกอบของคู่มือปฏิบัติการ 2554
1.2 การ ิเคราะ ์โครง ร้างของคู่มือ จาก ่ นประกอบพื้นฐานที่กา นดโดย ่ นทรัพยากร
มนุ ย์และองค์กร ม า ิทยาลัย ลัยลัก ณ์ ได้ก า นด ่ นประกอบพื้นฐานเพื่อเป็นแน ทางในการจัดท าคู ่มือ
ปฏิบัติการ ฉบับปี พ. . 2554 ไ ้จาน น 13 ่ น ดังแ ดงรายละเอียดของแต่ละ ่ นในภาพที่ 1 และเมื่อต้องพัฒนา
องค์ประกอบเ ล่านั้นใ ้เป็นคู่มือในรูปแบบออนไลน์ ผู้ ิจัยได้ใช้แน คิดของการพัฒนา Book chapter ด้ ย
Content Management Framework (CMF) Drupal ซึ่งเป็นซอฟต์แ ร์เผยร ั ที่ได้รับค ามนิยม ูง ุดในการ
พัฒนา รือ ร้างเนื้อ า า รับเ ็บไซต์ในปัจจุบัน
1.3 การเลื อ กเครื่ อ งมื อ า รั บ พั ฒนาระบบ การออกแบบและพัฒนาระบบคู่มือการ
ปฏิบัติงานพนักงาน ูนย์บรรณ ารฯ จาเป็นต้องมีซอฟต์แ ร์ า รับทา น้าที่เป็น Core system ในการดาเนินงาน
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ซึ่งผู้ ิจัยได้เลือกโปรแกรมเปิดเผยร ั (Open-source software) ชื่อ Drupal เ อร์ชั่น 8.9 มาเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาระบบ
ระยะที่ 2 การออกแบบและพัฒนาระบบคู่มือการปฏิบัติงานพนักงาน ูนย์บรรณ ารฯ เป็นไป
ตามกรอบแน คิด งจรการพัฒนาระบบ รือ System Development Life Cycle : SDLC ในรูปแบบ Iterative
SDLC Model (Okesola, Adebiyi, & Owoade, 2020) ซึ่งประกอบด้ ยกระบ นการย่อย 5 ขั้นตอน ดังนี้
2.1 การ างแผน (Planning) การดาเนินงานในขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนของการ ึก าค าม
เป็นไปได้และค ามคุ้มทุนของการพัฒนาระบบ โดยผู้ ิจัยได้มีการประชุมและ างแผนร่ มกันในการพัฒนาระบบ
ภายใต้การใ ้คาปรึก าของรองผู้อาน ยการ ูนย์บรรณ ารฯ และ ั น้าฝ่าย ้อง มุด เพื่อกา นดขอบเขตแล ะ
คุณลัก ณะของระบบใ ้ตอบโจทย์ มีผลลัพธ์เป็นไปตามนโยบายของม า ิทยาลัย ลัยลัก ณ์ และตอบ นองค าม
ต้ อ งการของผู ้ ใ ช้ งานระบบได้ อ ย่ า งมี ป ระ ิ ท ธิ ภ าพ ซึ ่ งผลลั พ ธ์ ใ นการด าเนิ น งานขั ้ น ตอนนี ้ ค ื อ กรอบแน คิด
(Framework) ของตั ระบบ
2.2 การ ิ เ คราะ ์ (Analysis) เป็ น ขั ้ น ตอนการร บร มข้ อ มู ล และ ิ เ คราะ ์ ร ะบบ
ประกอบด้ ย การ ึก าเครื่องมือในการพัฒนาระบบ การ ิเคราะ ์และการ างแผน ถาปัต ยกรรม การ ิเคราะ ์
ข้อมูลพื้นฐานของระบบ การ ิเคราะ ์โครง ร้างการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน การกา นดกลุ่มผู้ใช้และการ างแผน
ลาดับขั้นตอนในการดาเนินงานของระบบ
2.3 การออกแบบ (Design) ในขั้นตอนของการออกแบบระบบนั้น ผู้ ิจัยได้ออกแบบ
ถาปัตยกรรมและองค์ประกอบโดยร มของระบบ ดังภาพที่ 2 และได้ทาการดัดแปลง (Modification) มอดูล Book
chapter ของโปรแกรมเผยร ั Drupal เพื่อใ ้เ มาะ มกับบริบทการใช้งานของ ูนย์บรรณ ารฯ ซึ่งขั้นตอนนี้
ประกอบด้ ยการออกแบบ 2 ่ นใ ญ่ ๆ คือ การออกแบบโครง ร้างข้อมูล า รับบันทึกรายละเอียดของคู่มือ
ปฏิบัติงานและการออกแบบ ่ นติดต่อผู้ใช้ของระบบ

ภาพที่ 2. ถาปัตยกรรมและองค์ประกอบของระบบ
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2.4 การพัฒนาและติดตั้ง (Implementation) จากการ ิเคราะ ์และออกแบบระบบ
ผู้ ิจัยเลือกใช้เครื่องมือในการพัฒนาระบบ ซึ่งประกอบด้ ยรายการและรายละเอียดของแต่ละรายการ ดังนี้
2.4.1 Windows Server 2019 ซอฟต์แ ร์ระบบปฏิบัติการ (Operating system) ทา
น้าที่ค บคุมการท างานของโปรแกรมประยุกต์ (Application software) และรองรับการท างานของระบบใน
รูปแบบ Client–server
2.4.2 โปรแกรม Drupal เป็ น ซอฟต์ แ ร์ ใ นการบริ ารจั ด การเนื ้ อ าของเ ็ บ ไซต์
(Content Management Framework : CMF) โดยเลือกใช้ Drupal v.8.9.11 นับ นุนการทางานในการจัดการ
เนื้อ าได้ ลาย ลายรูปแบบ
2.4.3 โปรแกรม XAMPP เป็นซอฟต์แ ร์ที่ช่ ย นับ นุนการท างานในลัก ณะของ
Webserver โดยเลือกใช้ XAMPP v.7.4.21 ซึ่งมีการติดตั้ง PHP V.7.4.21 (ภา า า รับพัฒนาเ ็บแอพลิเคชั่น),
MariaDB v.10.4.20 (ฐานข้ อ มู ล), phpMyadmin v.5.1.1 (ระบบบริ ารฐานข้ อ มู ล) และ Apache v.2.4.48
(Webserver)
2.5 การบ ารุงรัก า (Maintenance) เมื่อด าเนินการพัฒนาและติดตั้งระบบเ ร็จแล้
ผู้ ิจัยได้ดาเนินการฝึกอบรมการใช้งานระบบใ ้แก่ผู้ใช้ ซึ่งประกอบด้ ยพนักงาน ูนย์บรรณ ารฯ จาน น 50 คน
โดยเมื่อการฝึกอบรมแล้ เ ร็จ พนักงานทุกคนได้ดาเนินการนาเข้าคู่มือการปฏิบัติงานของตนเองเข้ า ู่ฐานข้อมูล
กลางของระบบ มีการประเมินผลเพื่อนาผลที่ได้มาปรับปรุงประ ิทธิภาพ แก้ไขข้อผิดพลาด และเป็นข้อมูลตั้งต้นใน
การบารุงรัก าระบบในระยะยา ต่อไป ทั้งนี้ผู้ ิจัยใช้เครื่องมือ ลัก 2 อย่างในการบารุงรัก าระบบ ได้แก่ (1) Cron
module ของ Drupal ที่ใช้ในการ ิเคราะ ์ logs ต่าง ๆ ที่เป็นข้อผิดพลาดของระบบ และ (2) การแจ้งปัญ าในการ
ใช้งานระบบผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ โทร ัพท์ อีเมล เ ็บบอร์ด และ ื่อ ังคมออนไลน์
รุปและอภิปรายผล
จาก ัตถุประ งค์การ ิจัยในการ ิเคราะ ์องค์ประกอบ ออบแบบและพัฒนาระบบ ามารถ รุป
และอภิปรายผลการ ิจัยได้ดังนี้
1. ผลการ เิ คราะ อ์ งค์ประกอบของระบบคู่มือการปฏิบัติงาน
1.1 การทางานของมอดูล Book chapter บนแน คิดพื้นฐาน ่า นัง ือออนไลน์คือชุดของ
น้า (Page) ที่เชื่อมโยงกันในล าดับชั้น (Hierarchical sequence) อาจมีบท ่ น และ ่ นย่อย ในลัก ณะที่
เ มือน นัง ือฉบับพิมพ์ ผู้ใช้ระบบ ามารถใช้มอดูล Book chapter า รับการพัฒนาคู่มือ การ ร้างคาถามที่พบ
บ่อย (FAQ) รือแม้กระทั่ง ลัก ูตรในการเรียนแบบออนไลน์ นอกจากนั้นแล้ ผู้ใช้ยัง ามารถเพิ่มประเภทเนื้อ า
ใด ๆ ลงใน Book chapter ได้ และตั มอดูล Book chapter เองยัง ามารถมีโ นด (Node) ที่มีเนื้อ าได้มากก ่า
นึ่งประเภทด้ ย (Drupal.org, 2021) จากแน ทางดังกล่า ผู้ ิจัยได้ทาการ ิเคราะ ์ ่ นประกอบเพื่อกา นดเป็น
โครง ร้างในการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงาน ูนย์บรรณ ารฯ โดยใช้แน ทางของ Drupal book chapter
และได้องค์ประกอบของคู่มือที่จะเป็นฉบับออนไลน์ที่จะใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบต่อไป ดังแ ดงใน
ภาพที่ 3
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ภาพที่ 3. องค์ประกอบของคู่มือฉบับออนไลน์
ูนย์บรรณ ารฯ ได้มีการออกแบบองค์ประกอบของคู่มือการปฏิบัติงานจากข้อก า นดที่
จัดทาขึ้นโดย ่ นทรัพยากรมนุ ย์และองค์กร โดยมีการ ิเคราะ ์ค ามต้องการใช้งานคู่มือการปฏิบัติงานออนไลน์ที่
แบ่งเมนูการใช้งาน ลักตามฝ่าย/งาน เพื่อประโยชน์ในจัดเก็บและค้นคืนคู่มือการปฏิบัติงาน อีกทั้งมี การระบุ
Keyword ลงในเนื้อ า ่ นต่าง ๆ นับ นุนการเข้าถึงได้อย่าง ะด กและร ดเร็ ตรงตามค ามต้องการ า รับ
โครง ร้างของคู่มือปฏิบัติงานประกอบด้ ย ั ข้อและ ่ นประกอบตามค าม าคัญดังนี้
1.1.1 บทที่ 1 บทนา ประกอบด้ ยค าม าคัญ/ค ามจาเป็น, ัตถุประ งค์, ขอบเขต
ของคู่มือ, ประโยชน์ที่คาด ่าจะได้รับ และคาอธิบาย ัพท์เฉพาะ โดยใน ่ นของบทนาจะแ ดงภาพร มที่เกี่ย ข้อง
กับคู่มือการปฏิบัติงาน
1.1.2 บทที่ 2 น้าที่ค ามรับผิดชอบ ประกอบด้ ยโครง ร้างการบริ ารจัดการ และ
น้าที่ค ามรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตาแ น่งและลัก ณะงานที่ปฏิบัติของพนักงาน
1.1.3 บทที่ 3 ิธีการปฏิบัติงาน ประกอบด้ ยผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ
เงื่อนไข/ข้อ ังเกต/ข้อค รระ ังในการปฏิบัติงาน ซึ่ง ่ นของผังงานแยกการอธิบายออกเป็น 2 ่ น คือ 1) ่ น
Flowchart จะมีการอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานตามลาดับ และ 2) ่ น Workflow จะมีการอธิบายขั้นตอนการ
ทางานที่ต้องมีการประ านงานกับ น่ ยงานอื่น การติดต่อบุคคล รือ น่ ยงานที่เกี่ย ข้องในการปฏิบัติงาน โดยใน
ทั้ง 2 ่ นจะมีการระบุ Keyword เพื่ออาน ยค าม ะด กในการเข้าถึงข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงานได้โดยตรง ลด
เ ลาในการเข้าถึงผ่านบทที่ 1 รือบทที่ 2 ก่อน น้า ร มถึงการอธิบายเงื่อนไข ข้อ ังเกต และข้อค รระ ังต่าง ๆ ใน
การปฏิบัติงาน เพื่อลดค ามผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
1.1.4 ค าถามที ่ พ บบ่ อ ย FAQ ใน ่ นนี ้ จ ะมี ก ารระบุ ถ ึ งค าถามและ ิ ธ ี ก ารในการ
แก้ปัญ าดังกล่า เพื่อใ ้ผู้ปฏิบัติงานแทน ามารถแก้ปัญ าได้อ ย่างร ดเร็ โดยอาจจะไม่ต้องอ่านขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานทั้ง มด
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1.1.5 ข้อมูลผู้เขียน เพื่อค าม ะด กในการติดต่อประ านงานในกรณีการปฏิบัติงาน
แทน ามารถติดต่อผู้เขียนได้ผ่านทางช่องทางการติดต่อที่ระบุไ ้ใน ่ นนี้
1.1.6 บรรณานุกรม เป็น ่ นแ ดงข้อมูลการอ้างถึงเอก ารต่าง ๆ ที่เกี่ย ข้อง ามารถ
ืบค้นได้อย่าง ะด กและร ดเร็
1.1.7 ภาคผน ก (ถ้ามี) เป็นเอก ารที่เกี่ย ข้องกับคู่มือการปฏิบัติงาน เช่น ประกา
ม า ิทยาลัย ระเบียบ รือข้อกา นดต่าง ๆ

ภาพที่ 4. ั ข้อและ ่ นประกอบของคู่มือการปฏิบัติงานออนไลน์ ูนย์บรรณ ารและ ื่อการ ึก า 2564
1.2 คุณลัก ณะ ลักของ Drupal เ อร์ชั่น 8.9 ที่เลือกใช้งานในระบบ
1.2.1 การ ร้าง Basic tags า รับกลไกการ ืบค้นทั่ ไป
1.2.2 การ ร้าง Advanced tags า รับกลไกการ ืบค้นขั้น ูง
1.2.3 ามารถใช้งาน Schema.org: Person า รับเค้าร่างข้อมูลที่เป็นข้อมูลบุคคล
เช่น ข้อมูลผู้ปฏิบัติงาน
1.2.4 ามารถใช้งาน Schema.org: Organization า รับเค้าร่างข้อมูลที่เป็นข้อมูล
องค์กร
1.2.5 ามารถใช้งาน Dublin Core Basic Tags า รับเค้าร่างข้อมูลที่ใช้ดับลิน คอร์
เมทาดาทาพื้นฐาน ซึ่งเอื้อต่อการใช้งาน และเข้าถึงง่ายโดยกลไกการ ืบค้น เช่น Google เป็นต้น
จากการ ิเคราะ ์องค์ประกอบของระบบคู่มือการปฏิบัติงาน ผู้ ิจัยได้นามอดูล Book chapter
เข้ามาประยุกต์ใช้ใน ่ นของการก า นดโครง ร้างและองค์ประกอบของคู่มือการปฏิบัติงานฉบับออนไลน์ โดย
ดาเนินการกา นด ั ข้อและ ่ นประกอบของคู่มือใ ้ อดคล้องตามรูปแบบคู่มือการปฏิบัติงานของ ูนย์บรรณ ารฯ
เพื่ออาน ยค าม ะด กในการทางานและใ ้ผู้ใช้ ามารถเข้าถึงเนื้อ าได้ตรงค ามต้องการมากยิ่งขึ้น
2. ผลการออกแบบและพัฒนาระบบคู่มือการปฏิบัติงาน
2.1 การออกแบบกลุ่มผู้ใช้ ามารถแบ่งกลุ่มของผู้ใช้ที่เกี่ย ข้องออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่
2.1.1. กลุ่มผู้ดูแลระบบ (System administrator) ที่ท า น้าที่บริ ารจัดการระบบ
ก า นด ิทธิ์ในการใช้งานของผู้ใช้ ตร จ อบแฟ้มข้อมูลน าเข้าและการแ ดงผลข้อมูลที่น าเข้า ใ ้เป็นไปตาม
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โครง ร้างของ Directory ที่ได้กา นดไ ้ นอกจากนั้นแล้ ผู้ดูแลระบบยังมี น้าที่จัดการทาดรรชนี ืบค้น โดยมีทั้ง
ดรรชนีที่เป็นคา าคัญซึ่งได้จากผู้ใช้งานระบบที่เป็นเจ้าของคู่มือ และคาค้นที่ ร้างขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการแฟ้มข้อมูล
โดยตั ระบบ
2.1.2. กลุ่มพนักงาน (Staff) ที่นาเข้าข้อมูล รือทาการ ร้างคู่มือบนระบบ ผู้ใช้กลุ่มนี้
จะเกี่ย ข้องกับการท างานของระบบโดยตรง เพราะต้องมีการยืนยัน ิ ทธิ์ (Authenticated) ในการใช้งาน ่า
ามารถใช้งานฟังก์ชั่นใด รือพาเนลใดในระบบได้บ้าง
2.1.3. กลุ่มผู้ใช้ทั่ ไป (Public user) เป็นผู้ใช้ภายนอก ที่เข้าถึงระบบผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพื่อทาการ ืบค้น อ่าน รือดา น์โ ลดคู่มือการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่มีในระบบ ตาม ถาปัตยกรรมและ
องค์ประกอบของระบบในภาพที่ 2
2.2 การออกแบบโครง ร้างข้อมูลของระบบประกอบด้ ย 2 ่ น ตามรูปแบบในการจัดการ
ข้อมูลได้แก่
2.2.1. โครง ร้างข้อมูล า รับ ร้างรายการ ลักของเอก าร (Create book page)
2.2.2. โครง ร้างข้อมูล า รับ ร้างรายการลูกของเอก าร (Add child page)

ภาพที่ 5. แ ดงโครง ร้างข้อมูล
2.3 ระบบ ามารถแบ่งกลไกการทางานเป็นระบบย่อย 4 ระบบ ได้แก่ การ ืบค้น การจัด
กลุ่ม การจัดการ ิทธิ์ และการจัดทาคู่มือ (ภาพที่ 3) โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.3.1 ระบบการ ืบค้น ทางานด้ ยกลไกการใช้ Taxonomy module ของ Drupal
โดยข้อมูลทุก ่ นจะถูกกากับด้ ย Taxonomy เพื่อใ ้ผู้ใช้ ามารถ ืบค้นคาโดยใช้คา าคัญทั้งใน ่ นที่เป็นเนื้อ า
ของคู่มือ น่ ยงานย่อยผู้เป็นเจ้าของคู่มือ ตลอดจนคา าคัญอื่น ๆ ที่เกี่ย ข้อง ซึ่งการ ืบค้นในระบบนี้จะเป็นการ
ืบค้นแบบ Full-text จากเนื้อ าของตั คู่มือได้ โดยตรง ทาใ ้ระบบแตกต่างจากระบบจัดเก็บคู่มือของ น่ ยงาน
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โดยทั่ ไป ที่นิยมใช้ ิธีการจัดเก็บแฟ้มข้อมูล PDF รือแฟ้มข้อมูลในรูปแบบอื่น และใช้การทาดรรชนีด้ ย ั เรื่อง
(Subject) รือแท็ก (Tag) เป็นกลไกในการ ืบค้น
2.3.2 ระบบการจัดกลุ่ม ประกอบด้ ยการ ร้างกลุ่ม (Groups/Categories) ใ ้กับ
โ นดต่าง ๆ ซึ่งอยู่ภายในระบบ ได้แก่ กลุ่มของผู้ใช้งานระบบที่ถูกจาแนกและจัดกลุ่มโดยใช้ Directory เป็นตั จัด
กลุ่มของแฟ้มข้อมูลคู่มือการปฏิบัติงาน ภารกิจ ลักของผู้จัดทาคู่มือ และกลุ่มของค าค้นซึ่งถูกจัดตาม Drupal
Taxonomy
2.3.3 ระบบการจัดการ ิทธิ์ ใช้ในการกา นด ิทธิ์ในการใช้งานใ ้กับผู้ใช้ (User) ใน
ระบบ ทั้งที่เป็นพนักงานผู้จัดทาคู่มือและผู้ใช้ทั่ ไปจากภายนอก โดยในระบบย่อยนี้จะ ามารถเก็บประ ัติของผู้ใช้
รายละเอียดที่เป็นที่อยู่ติดต่อ ภาพถ่าย ร มไปถึงต้น ังกัดและภารกิจของผู้ใช้ซึ่งเชื่อมโยงกับคู่มือการปฏิบัติงานด้ ย
2.3.4 ระบบการจัดทาคู่มือ เป็นกลไก า รับการ ร้างคู่มือการปฏิบัติงานแบบออนไลน์
ซึ่งพนักงานผู้ ร้างคู่มือ ามารถระบุชื่อเรื่องของคู่มือ , อธิบาย าระ ังเขปที่เกี่ย ข้องกับงาน, ระบุประเภทของงาน
รือภารกิจ ซึ่งจะเป็นไปงานและฝ่ายที่พนักงานคนดังกล่า ังกัด นอกจากนี้แล้ ผู้ใช้ยัง ามารถ ร้างคา าคัญที่เป็น
บ่งบอกถึงเนื้อ าในคู่มือของตน ร มไปถึงการ ร้างแ ล่งเชื่อมโยง (Link) ไปยังงานอื่น ๆ ที่เกี่ย ข้องได้ด้ ย

ภาพที่ 6. น้า Home ของระบบ
โดยผู้ใช้งาน ามารถบันทึกรายละเอียดเนื้อ าในแต่ละ ั ข้อซึ่งจะประกอบด้ ย Title ใช้ า รับ
กา นดชื่อบท รือชื่อ ั ข้อ, Body ใช้ระบุรายละเอียดที่เกี่ย ข้อง รือคาอธิบาย า รับ ั ข้อนั้น ๆ , Keyword ใช้
า รับระบุคา าคัญของเนื้อ า, Book ใช้ า รับระบุการเชื่อมโยงเนื้อ ากับคู่มือการปฏิบัติงาน, Parent item ใช้
ระบุเนื้อ าที่กาลังดาเนินการอยู่ภายใต้ ั ข้อย่อยใด และ Weight ใช้ระบุลาดับในการแ ดงผลข้อมูล ดังภาพที่ 7
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ภาพที่ 7. แ ดงตั อย่าง น้าจอการเพิ่มข้อมูลลงในระบบ
เมื่อผู้ใช้งานทาการ ร้างและบันทึกเนื้อ าครบตามข้อกา นดของการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
ออนไลน์ ระบบจะแ ดงข้อมูลดังภาพที่ 8 โดยจะปรากฏเมนูซ้ายมือใน ่ นของ Book Navigation เ มือนเป็น
ารบัญของคู่มือการปฏิบัติงานและนาทางผู้ใช้ เข้า ู่เนื้อ าและ ั ข้อที่ต้องการ อีกทั้งยัง ามารถเรียกดูรายการ
ข้อมูลที่ต้องการผ่านกลุ่มของ Keyword ที่ผู้จัดทาคู่มือได้ทาการระบุไ ้ เพื่อช่ ยใ ้เข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่าง
ะด กและร ดเร็
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ภาพที่ 8. น้าจอแ ดง ั ข้อและ ่ นประกอบของเล่มคู่มือการปฏิบัติงานออนไลน์
จากการออกแบบและพัฒนาระบบคู่มือการปฏิบัติงานพบ ่า การ ร้างคู่มือออนไลน์จะใช้งาน
ผ่านโปรแกรม Editor ของระบบ ซึ่งมีประโยชน์ าคัญต่อผู้ใช้ 2 ประการ คือ (1) การรัก า Look & Feel ของ
ต้นฉบับเอาไ ้ ในกรณีที่ผู้ใช้ทาการคัดลอกเนื้อ าจากต้นฉบับที่เป็นเอก าร Word, PowerPoint, และ HTML
ที่ตนเองมีอยู่ ทาใ ้การอ่านคู่มือใ ้ค ามรู้ ึกที่ไม่แตกต่างจากการอ่านคู่มือฉบับพิมพ์ และ (2) เนื้อ าของคู่มือ
จัดเก็บในรูปแฟ้มข้อมูล Full-text ทาใ ้ผู้ใช้ ามารถ ืบค้นด้ ยคา าคัญที่ปราฏในเอก ารได้โดยตรง แตกต่างไป
จากระบบการจัดเก็บเอก ารที่ใช้ ิธีการอัปโ ลดแฟ้มข้อมูลขึ้นระบบ และ ืบค้นเอก ารด้ ยการใช้ดรรชนี ั เรื่อง
รือแท็ก
3. การประเมิ น ผลระบบ ผลลัพธ์ของการ ิจ ัย ในครั้ งนี้ คือระบบคู่มือการปฏิบ ัติ งานของ
พนักงาน ูนย์บรรณ ารฯ ซึ่งเป็นระบบ าร นเท ที่ได้รับการประเมินจากผู้เชี่ย ชาญ และผู้ใช้ในระดับดีมาก โดย
แบ่งการประเมินออกเป็น 2 ่ นดังนี้
3.1 การประเมินโดยผู้เชี่ย ชาญ จาน น 3 คน ประกอบด้ ย อาจารย์ผู้ อนด้านเทคโนโลยี
าร นเท นัก ิเคราะ ์ระบบ าร นเท และนักพัฒนาระบบที่เชี่ย ชาญด้าน ่ นติดต่อผู้ใช้ อย่างละ 1 คน โดย
ประเมินผลใน 5 ด้าน มีประเด็นในการประเมินร ม 23 ประเด็น ซึ่งการประเมินผลทั้ง 5 ด้านนี้ประกอบ ด้านการ
พั ฒ นาระบบที ่ ต รงตามค ามต้ อ งการ (Function requirement), ด้ า นค าม ามารถท างานได้ ต าม น้ า ที่
(Function), ด้านค ามง่ายต่อการใช้งาน (Usability), ด้านประ ิทธิภาพโดยร ม (Performance), และด้านการ
รัก าค ามปลอดภัยของข้อมูล (Security) ซึ่งได้รับคะแนนประเมินจากผู้เชี่ย ชาญเฉลี่ยร มทุกด้านที่ 4.61/5.00
3.2 การประเมินโดยผู้ใช้ที่เป็นพนักงาน ูนย์บรรณ ารฯ ที่เข้ารับการอบรมการใช้งานระบบ
จาน น 50 คน มีผู้ประเมินผลและใ ้เ นอแนะจาน น 47 คน ประกอบด้ ย ั ข้อการประเมินค ามพึงพอใจในการ
ใช้งานระบบ 9 ด้าน ได้แก่ (1) เมนูและ ่ นนาทางของระบบ (2) ่ นการเข้า ู่ระบบและจัดการข้อมูล ่ นตั (3)
่ นการ ร้าง Book chapter (4) ่ นการ ร้างค าม าคัญ/ค ามจาเป็นของงาน (5) ่ นการกา นด น้าที่ค าม
รับผิดชอบและโครง ร้างการบริ ารจัดการ (6) ่ นการ ร้างผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (7) ่ นการ ร้าง
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คาถามที่พบบ่อย FAQ (8) ่ นการ ร้างข้อมูลผู้เขียนเพื่อการอ้างอิงผลงาน และ (9) ่ นการบูรณาการแ ล่งข้อมูล
จากภายนอกเข้ากับคู่มือ ซึ่งได้รับคะแนนประเมินจากผู้ใช้เฉลี่ยร มทุกด้านที่ 4.82/5.00
จากผลการประเมินพบ ่าระบบคู่มือการปฏิบัตงิ านได้รบั คะแนนประเมินจากผู้เชี่ย ชาญและผู้ใช้
ในระดับดีมาก เนื่องจากระบบอาน ยค าม ะด กและร ดเร็ ในการจัดเก็บและค้นคืนคู่มอื การปฏิบัตงิ าน อดคล้อง
กับบริบทและค ามต้องการของพนักงานในการทางาน การแบ่งปันค ามรู้ โดยระบบคู่มื อการปฏิบัติงานถือเป็น
แ ล่งร บร มค ามรู้ ทัก ะ ค าม ามารถ ค ามชานาญ และค ามเชี่ย ชาญของผู้ปฏิบัติงานอันนาไป ู่การขอ
กา นดตาแ น่งที่ ูงขึ้นของพนักงานในอนาคต อีกทั้งระบบคู่มือการปฏิบัติงานออนไลน์ ามารถลดต้นทุนการผลิต
เอก ารในรูปแบบ ิ่งพิมพ์ นองตอบการท างานที่เป็ นมิตรต่อ ิ่งแ ดล้อมตามแน คิด ้อง มุด ีเขีย (Green
Library) และยังเป็น ่ นในการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กร ู่การเป็นองค์กร มรรถนะ ูง (High Performance
Organization: HPO)
ข้อเ นอแนะ และการนาไปใช้ประโยชน์
จากการด าเนิ น การดั งกล่ า ระบบคู ่ ม ื อ การปฏิ บ ั ต ิ งานของพนั ก งาน ู น ย์ บ รรณ ารและ
ื่อการ ึก ามีข้อเ นอแนะ และ ามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ดังนี้
1. ระบบคู่มือการปฏิบัติงานพนักงาน ูนย์บรรณ ารฯ เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อ นับ นุน
พนักงานทุกคนมีคู่มือการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ ระบบดังกล่า นี้เอื้อต่อการนาไปใช้ประโยชน์ า รับ น่ ยงานอื่น
นอกเ นือจาก ูนย์บรรณ ารฯ ด้ ย เนื่องจากตั ระบบเอื้อต่อการจัดโครง ร้างภายในใ ้ อดคล้องกับบริบทของ
น่ ยงาน ดังนั้นระบบ าร นเท นี้ ามารถเป็น นึ่งในเครื่องมือ า รับมุ่ง ู่การเป็นองค์กร มรรถนะ ูง (High
Performance Organization : HPO) เพราะพนักงาน ามารถเข้าใช้งานระบบได้ทุกที่ ทุกเ ลา
2. เป็นระบบ าร นเท ออนไลน์ที่ ามารถเผยแพร่ข้อมูลเอก ารเต็มรูป รือ Full-text ผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ช่ ยลดการใช้งานกระดา จึงเ มาะ า รับ น่ ยงานที่ต้องการลดการใช้กระดา ตลอดจน
การ ร้างบริบทการทางานที่เป็นมิตรต่อ ิ่งแ ดล้อมตามแน คิด ้อง มุด ีเขีย (Green Library)
3. ปัจจุบันระบบคู่มือการปฏิบัติงานพนักงาน ูนย์บรรณ ารฯ ามารถเข้าถึงได้ผ่าน URL:
http://clmmanual.wu.ac.th/workmanual/ แม้ ่าโดยภาพร มแล้ ระบบจะทางานได้อย่างมีประ ิทธิภาพ แต่
ในแง่ของการออกแบบ ่ นติดต่อผู้ใช้นั้น ผู้ใช้แต่ละคน รือแต่ละ น่ ยงานยังไม่ ามารถ ร้าง รือเลือกเทมเพลต
า รับการทางาน ที่ อดคล้องกับค ามต้องการ รือภาพลัก ณ์ของ น่ ยงานที่ต้องการ ื่อต่อ น่ ยงานภายนอก
ได้ ซึ่งถือเป็นค ามท้าทาย า รับการ ิจัยในครั้งต่อไป ในการพัฒนาระบบคู่มือการปฏิบัติงานพนักงาน ูนย์บรรณ
ารฯ ในอนาคต
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บทคัดย่อ
กระบ นการจัด าทรัพยากรของ อ มุดแ ่งม า ิทยาลัยธรรม า ตร์ได้รับการถ่ายทอด ิธีการ
การดาเนินงาน ยึดขั้นตอนเดิมมาเป็นระยะเ ลานาน ดังนั้นจึงมีการปรับปรุงกระบ นการจัด าทรัพยากร าร นเท
ประเภท ิ่งพิมพ์ของ อ มุดแ ่งม า ิทยาลัยธรรม า ตร์ขึ้น มี ัตถุประ งค์เพื่อ ิเคราะ ์และทบท นกระบ นการ
การจัด าฯ เพื่อปรับปรุงกระบ นการใ ้มีประ ิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยการลดขั้นตอนทางานที่ไม่จาเป็น ผลจากการ
ดาเนินงานพบ ่า อ มุดแ ่งม า ิทยาลัยธรรม า ตร์ได้ดาเนินการปรับปรุงกระบ นการจัด าที่ไม่จาเป็น 3
กระบ นการที่มีโอกา ในการปรับปรุงมากที่ ุด ได้แก่ การจัดทาเอก าร ร้านค้ามา ่ง นัง ือ และการเดินทาง
ระ ่าง ้อง มุดกับงานจัดการ ซึ่ง ลังจากประเมินพบ ่า ามารถลดขั้นตอนการขับรถมา ่ง นัง ือของทางร้านค้า
ได้ 289 ครั้ง ลดการใช้กระดา ใบเ นอรคา ใบ ่งของ และบันทึกข้อค ามขออนุมัติได้ 867 แผ่น ลดการเดินทางไป
กลั บ ระ ่ า ง ้ อ ง มุ ด าขากั บ งานจั ด การฯ ได้ 170 ครั้ ง คิ ด เป็ น ระยะทาง 57.8 กิ โ ลเมตร ช่ ยใ ้ ป ระ ยั ด
งบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่เกี่ย ข้องกับการจัด า ทาใ ้มีประ ิทธิภาพในการทางาน ูงขึ้น นอกจากนั้น ยัง
ช่ ยใ ้บุคลากรมีค ามพึงพอใจในการทางาน และได้ฝึกทัก ะการคิด ิเคราะ ์ ช่ ยใ ้เกิดกระบ นการปรับปรุงการ
งานอย่างต่อเนื่องและ ่งเ ริมดาเนินงานที่เป็นมิตรต่อ ิ่งแ ดล้อม อดคล้องกับนโยบายคุณภาพ และ ิ่งแ ดล้อม
ของ อ มุดฯ

คา าคัญ: การปรับปรุงขั้นตอนการทางาน, การจัด าทรัพยากร าร นเท
ABSTRACT
Acquisitions processing operational methods for Thammasat University Library
( TULib) printed information resources were handed down over many years without revision. The
goal was to improve the acquisitions process for TULib printed information resources by analyzing
and reviewing processes and improve work efficiency by reducing unnecessary steps. Results were
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that TULib has identified three non- essential topics with the greatest potential for improvement:
documentation, inter- library book delivery, and cataloguing division. Process revision indicated
possible process reduction of 289 driving trips to deliver book from a retailer as well as paper use
reduction by 867 paper quotations, delivery slips, and memoranda for approval by. Other
reductions included 170 branch library deliveries to the cataloguing and administrative divisions,
representing a distance of 57.8 kilometers. In this way, equipment budget related to the acquisition
process was saved, as was paper usage, toner, automobile fuel for book delivery from stores
sourcing books, and distances reduced for transferring books between branch libraries. These
advances increased work efficiency and helped staff practice critical thinking skills while constantly
improving the work process in an environmentally friendly approach following TULib’s quality and
environment policies.

Keywords: Process improvement, Library acquisitions, Green library.
บทนา
อ มุดแ ่งม า ิทยาลัยธรรม า ตร์เป็น น่ ยงาน นับ นุนการเรียนรู้และการ ิจัย โดยจัดใ ้
มีบริการทรัพยากร าร นเท นัง ือ าร าร ฐานข้อมูลออนไลน์ เครื่องมือ อุปกรณ์และบริการต่าง ๆ เพื่อ
นับ นุนการเรียนการ อนและการทา ิจัยของประชาคมธรรม า ตร์ ทรัพยากร าร นเท เป็นบริการ นึ่งที่มี
ผู้ใช้บริการจาน นมาก อ มุดฯ จึงใ ้ค าม าคัญกับการจัด าทรัพยากร าร นเท ใ ้ตรงกับค ามต้องการของ
ผู้ใช้บริการและ อดคล้องกับการจัดการเรียนการ อน ในปี 2563 ้อง มุด าขาได้จัด าทรัพยากร ิ่งพิมพ์เพื่อใ ้
บริการมากถึง 14,100 เล่ม ซึ่งมาจากจัดซื้อด้ ยงบประมาณประจาปีและการรับบริจาคจากบุคคล รือองค์กร
การดาเนินการจัด าทรัพยากร าร นเท มีขั้นตอนการดาเนินงานที่ยุ่งยากซับซ้อน ลายอย่าง
ทาต่อกันมาเป็นเ ลานานโดยไม่มีการทบท นคุณค่า รือค ามจาเป็น มีค ามเกี่ย ข้องกับ ลาย ่ นงานทั้งภายใน
และภายนอก ่งผลต่อระยะเ ลาดาเนินการ การรอคอย และค ามพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประกอบกับมีค ามเ ี่ยง
ในด้านอัตรากาลังที่ลดลงทุกปี อ มุดฯ จึงได้มีแน คิดในการปรับปรุงขั้นตอนการทางานโดยมุ่งเน้น ทบท นคุณค่า
ของกระบ นการทางาน เพื่อมอง าโอกา ที่จะช่ ยลดขั้นตอน ระยะเ ลาในการทางาน และการดาเนินงานที่เป็น
มิตรต่อ ิ่งแ ดล้อม โดยในบทค ามนี้จะกล่า ถึงการจัด าทรัพยากร าร นเท ที่เป็น ิ่งพิมพ์เท่านั้น
ัตถุประ งค์
1. เพื่อทบท นและ ิเคราะ ก์ ระบ นการจัด าทรัพยากร าร นเท
2. เพื่อปรับปรุงกระบ นการจัด าทรัพยากร าร นเท ใ ้มีประ ิทธิภาพมากขึ้น
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ขั้นตอนและ ิธีดาเนินการ
กระบ นการการ จั ด าทรั พ ยากร าร นเท ประเภท ิ่ ง พิ ม พ์ ของ อ มุ ดแ ่ ง
ม า ิทยาลัยธรรม า ตร์ เป็น น้าที่ค ามรับผิดชอบของ ้อง มุด าขา 8 แ ่ง ในท่าพระจันทร์ ูนย์รัง ิต และ
ูนย์ลาปาง มีกระบ นการที่เกี่ย ข้องกับผู้ใช้บริการ งานจัดการทรัพยากร าร นเท (ต่อไปผู้เขียนจะขอเรียก ่า
“งานจัดการฯ”) งานคลังและพั ดุ และร้านค้าที่เป็นตั แทนจา น่าย นัง ือ โดยเริ่มต้นจากผู้ใช้บริการเ นอใ ้
้อง มุด าขาจัดซื้อ นัง ือ บรรณารัก ์ พิจารณา ่าจะ ั่งซื้อ นัง ือ รือไม่ จากนั้นจึงขอใบเ นอราคาไปยังร้านค้า
เปรียบเทียบราคาและยืนยันการ ั่งซื้อกับร้านค้า เมื่อร้านค้าจัด ่ง นัง ือ บรรณารัก ์จะดาเนินการจัดเตรียมตั เล่ม
เพื่อ ่งใ ้งานจัดการฯ เพื่อ ิเคราะ ์ทรัพยากร าร นเท ลงรายการข้อมูลบรรณานุกรม ติด ติ๊กเกอร์เลขเรียก
นัง ือ (Label) ติดตั้งแถบ ัญญาณ RFID และ ่งตั เล่มกลับมายัง ้อง มุด าขาเพื่อใ ้บริการ นอกจากนั้น ยังมี
ขั้นตอนของการจัดทาเอก ารเพื่อขออนุมัติจัดซื้อ นัง ือ ไปยังงานคลังและพั ดุ และบันทึกข้อมูลงบประมาณเมื่อ
ได้รับการอนุมัติ ( อ มุดแ ่งม า ิทยาลัยธรรม า ตร์, 2564)
ผูใ้ ช้บริการเสนอ
ซือ้ หนังสือ

ห้องสมุดสาขา
พิจารณาสั่งซือ้

เปรียบเทียบราคา
และสั่งซือ้

ร้านค้าจัดส่งหนังสือ

นาหนังสือ
ออกให้บริการ

ส่งหนังสือให้งานจัดการฯ
ลงรายการทรัพยากร

ส่งเอกสารขออนุมตั ิให้
งานคลังและพัสดุ

ห้องสมุดสาขาเตรียมตัว
เล่มและเอกสาร

ภาพที่ 1. กระบ นการจัด าทรัพยากร าร นเท ประเภท ิ่งพิมพ์
1. ประชุมผู้เกี่ย ข้องกับ กระบ นการการจัด าทรัพยากร าร นเท ประกอบด้ ยผู้บริ าร
บรรณารัก ์ และผู้ปฏิ บัติงาน ้อง มุด โดยกา นดผู้รับผิดชอบและแผนการดาเนินงาน เพื่อ ิเคราะ ์ทบท น
ขั้นตอนการทางาน และปรับปรุงขั้นตอนการทางานใ ้มีประ ิทธิภาพ
2. คณะทางาน ิเคราะ ์ทบท นกระบ นการการจัด าทรัพยากร าร นเท ตั้งแต่ผู้ใช้บริการ
เ นอซื้อ นัง ือไปจนถึง นัง ือออกใ ้บริการ โดยใ ้ผู้รับผิดชอบ ารือกันเพื่อมอง าขั้นตอนการทางานที่ไม่จาเป็น
ปรา จากคุณค่าต่อผู้ใช้บริการ รือองค์กร รืออาจนาเทคโนโลยี าร นเท มาประยุกต์ใช้เพื่อทาใ ้ลดระยะเ ลา
ดาเนินการ ลดจาน นผู้ปฏิบัติงาน การจัดทาและจัดเก็บ าเนาเอก าร และโอกา ที่จะปรับปรุงการดาเนินงานที่เป็น
มิตรต่อ ิ่งแ ดล้อม โดยคณะทางานพบ ่ามี ลายขั้นตอนที่มีโอกา ในการปรับปรุง ดังนี้
2.1 การ ั่งซื้อ นัง ือ
1) ้อง มุด าขา ั่ง นัง ือ ชื่ อเรื่องเดี ย กัน ลายครั้ง เนื่องจาก ลายคณะมีก าร
จั ดการเรียนการ อนใน ลาย ู นย์การ ึ ก า รือบรรณารัก ์ต้องการใ ้มี นัง ือชื่ อเรื่องเดีย กันใ ้บริการที่
้อง มุด าขาของตนเอง
2) ติดต่อร้านค้าเดีย กัน เปรียบเทียบราคา ยืนยันการ ั่งซื้อ และทาเอก ารเพื่อขอ
อนุมัติ ซ้า ลายครั้ง
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3) ร้านค้าต้องจัดใ ้มีรถมา ่ง นัง ือชื่อเรื่องเดีย กัน ลายครั้ง
2.2 การจัดเตรียมตั เล่มก่อน ่งใ ้งานจัดการฯ
1) การประทับตรา ้อง มุด 4 จุด ได้แก่ ัน นัง ือด้านข้าง ด้านบน น้าปกใน และ
น้าลับ ซึ่งการประทับตรามี ัตถุประ งค์เพื่อใ ้ตร จ อบได้ ่าเป็น นัง ือของ ้อง มุด ป้องกันการนาออกจาก
้อง มุดโดยไม่ผ่านการยืม แต่ปัจจุบัน ้อง มุด าขาติดแถบ ัญญาณ RFID เพื่อป้องกัน นัง ือ าย
2) การประทับ ันที่ ที่ น้าปกใน เพื่อใ ้ทราบ ันที่ ้อง มุดได้รับ นัง ือมาใ ้บริการ
แต่เมื่อใช้ระบบ ้อง มุดอัตโนมัติ ผู้ปฏิบัติงาน ามารถตร จ อบ ันที่ได้จากในระบบ ้อง มุด
3) การติดบาร์โค้ด ที่ น้าปกใน ทาใ ้เ ียเ ลาเปิด าทั้งตอนติดบาร์โค้ด การเพิ่ม
ข้อมูลในระบบ ร มถึงการใ ้บริการยืม-คืน ณ เคาน์เตอร์บริการ
2.3 การจัด ่ง นัง ือจาก ้อง มุด าขาใ ้กับงานจัดการฯ
บรรณารัก ์งานจัดการฯ ปฏิบัติงานอยู่อาคาร อ มุดแ ่งม า ิทยาลัยธรรม า ตร์ ท่า
พระจันทร์ และ อ มุดป๋ ย อึ๊งภากรณ์ ูนย์รัง ิต ้อง มุด าขาจึงต้องจัด ่ง นัง ือใ ้กับงานจัดการฯ เพื่อ
ิเคราะ ์และลงรายการในระบบ ้อง มุด มีทั้งจัด ่งภายใน ูนย์การ ึก า และที่ต้องขน ่งมาเป็นระยะทางไกลจาก
นู ย์ลาปาง ่งมาที่งานจัดการฯ ท่าพระจันทร์
2.4 การติดแถบ ัญญาณ RFID
1) ้อง มุด าขาดาเนิน การติดแถบ ัญญาณ RFID เมื่อได้รับ นัง ือที่ลงรายการ
เรียบร้อยแล้ จากงานจัดการฯ ใช้ผู้ปฏิบัติงานในขั้นตอนเดีย กัน ลายคน
2) มี ้อง มุด าขาที่ปรับมาใช้ระบบ ัญญาณ RFID เพิ่ม 4 ้อง มุด ทาใ ้ต้องจัดซื้อ
เครื่องตั้ง ัญญาณ RFID เพิ่มเติม
จากการ ิเคราะ ์ทบท นกระบ นการการจัด าทรัพยากร าร นเท จาก อาจ รุปโอกา ที่จะ
ปรับปรุงกระบ นการทางานที่จะ ่งผลลัพธ์ในด้านประ ิทธิภาพของการทางาน 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านขั้นตอนการ
ทางาน (2) ด้านงบประมาณ (3) ด้าน ิ่งแ ดล้อม ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 โอกา ในการปรับปรุงกระบ นการจัด าทรัพยากร าร นเท
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

กระบ นการ
่งั ซื้อ นัง ือชื่อเรื่องเดีย กัน ลายครั้ง
ติดต่อร้านค้า เปรียบเทียบราคา ยืนยันการ ั่งซื้อ
จัดทาเอก าร ใบเ นอราคา ใบ ่งของ และบันทึก
ข้อค ามขออนุมัติ
ร้านค้าจัดรถมา ง่ นัง ือ ลายครั้ง
ประทับตรา ้อง มุด ลายจุด
ติดบาร์โค้ด น้าปกใน
จัด ่ง นัง ือจาก ้อง มุด าขามาที่งานจัดการฯ
การติดแถบ ัญญาณ RFID

โอกา ในการปรับปรุง
ขั้นตอน งบประมาณ
ิ่งแ ดล้อม
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ผลการดาเนินการ อภิปรายผล
ผลการดาเนินการ
1. กา นดใ ้ ้อง มุด าขาดูแลการ ั่งซื้อ นัง ือเฉพาะ าขา ิชา ใ ้กับ ้อง มุดคณะและ
้อง มุด าขาอื่นใน ูนย์การ ึก าเดีย กัน รือต่าง ูนย์การ ึก าที่มีนัก ึก าในคณะนั้น ๆ เรียนอยู่ เพื่อลดการ ั่ง
นัง ือชื่อเรื่องเดีย กัน ลายครั้ง และทาใ ้ ้อง มุด าขามีบทบาทในการบริ ารจัดการทรัพยากร าร นเท ใน
าขา ิ ช าที่ ต นเองมี ค ามเชี่ ย ชาญ เช่ น ้ อ ง มุ ด ั ญ ญา ธรรม ั ก ดิ์ เป็ น ้ อ ง มุ ด ประจ าคณะนิ ติ า ตร์
ท่ า พระจั น ทร์ จะด าเนิ น การ ั่ ง ซื้ อ นั ง ื อ กฎ มายใ ้ กั บ อ มุ ด ป๋ ย อึ๊ ง ภากรณ์ ู น ย์ รั ง ิ ต และ ้ อ ง มุ ด
บุญชู ตรีทอง ูนย์ลาปาง ทาใ ้ลดจาน นครั้งของการ ั่งซื้อ นัง ือ ลดจาน นเอก ารใบเ นอราคา ใบ ่งของ
ลดการทาเอก ารขออนุมัติ และลดการใช้รถเพื่อขน ่ง นัง ือจากร้านค้าไปยัง ้อง มุดต่าง ๆ เนื่องจากแต่ละ
้อง มุด าขามักจะ ั่ง นัง ือจากร้านค้าประจาเพียงไม่กี่ร้าน
2. ลดขั้นตอนการจัดเตรียมตั เล่ม นัง ือ โดยลดการประทับตรา ้อง มุดจาก 4 จุด ได้แก่
ัน นัง ือด้านข้าง ด้านบน น้าปกใน และ น้าลับ เ ลือเพียง 2 จุด คือ (1) ัน นัง ือด้านบน โดยใช้เป็นชื่อ
้อง มุด รือ ัญลัก ณ์ของ ้อง มุด าขา เพื่อผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นจุด ังเกตเมื่อรับคืน นัง ือจากผู้ใช้บริการจะ
ามารถแยก นัง ือ ่งคืน นัง ือต่าง ้อง มุด าขาได้อย่างร ดเร็ และ (2) น้าปกใน โดยใช้เป็นตรา ัญลัก ณ์
ของ อ มุดแ ่งม า ิทยาลัยธรรม า ตร์ เพือ่ ที่ ่า ากมีผูเ้ ก็บ นัง อื ได้จะมีขอ้ มูลเพือ่ ติดต่อนา ง่ คืน อ มุดฯ
ยกเลิกขั้นตอนที่พิจารณาแล้ ่าไม่มีค ามจาเป็น ได้แก่ (1) การประทับ ันที่ ่ง นัง ือทั้งในแถบ
กระดา 1 และตั เล่ม (2) การประทับตรา นัง ือบริจาค (3) ยกเลิกการใ ่ชื่อร้านค้าในแถบกระดา เนื่องจาก
ผู้ปฏิบัติงาน ามารถเรียกดูข้อมูลได้จากในระบบ ้อง มุด KOHA นอกจากนี้ ยังเปลี่ยนการติดแถบบาร์โค้ด จากเดิม
ที่ น้าปกใน แก้เป็น น้าที่ องรองจากปก เพื่อลดเ ลาในการเปิด าบาร์โค้ดของผู้ปฏิบัติงานในขั้นตอนการติด
บาร์โค้ด การเพิ่มข้อมูล บาร์โค้ด ในระบบของงานจัดการฯ และการ แกนบาร์โค้ดตอนใ ้บริการยืม -คืน นัง ือ
ณ เคาน์เตอร์บริการ
3. ลดการเดินจัด ่ง นัง ือจาก ้อง มุด าขาท่าพระจันทร์ โดยใ ้ร้านค้าจัด ่ง นัง ือที่ อ มุด
ปรีดี พนมยงค์ เพื่อใ ้ อ มุดปรีดีฯ จัดเตรียมตั เล่ม นัง ือและ ่ง นัง ือใ ้กับงานจัดการฯ เนื่องจากอยู่ภายใน
อาคารเดีย กัน ร้านค้าไม่ต้องนารถไปจัด ่ง นัง ือที่ ลาย ้อง มุด และ ้อง มุด าขาลดการขนย้าย นัง ือมา ่ง
งานจัดการฯ
4. ประ ยัดงบประมาณจัดซื้อเครื่องตั้ง ัญญาณ RFID ใน ้อง มุด าขา 3 แ ่ง ที่จะต้องจัดซื้อ
เครื่องตั้ง ัญญาณ RFID ใ ม่ เนื่องจากมีการเปลี่ยนระบบจาก ัญญาณแม่เ ล็กเป็นระบบ RFID โดยปรับเปลี่ยน
กระบ นการทางานจากเดิมที่ ้อง มุด าขาท่าพระจันทร์จะต้องติดตั้งแถบ ัญญาณเอง เปลี่ยนเป็นใ ้งานจัดการฯ
ดาเนินการแทนทาใ ้ ามารถใช้เครื่องติดตั้งแถบ ัญญาณเดิมที่มีอยู่ ไม่ต้องจัดซื้อใ ม่ใ ้กับแต่ละ ้อง มุด
5. จากการ อบถามคณะทางานจัด าทรัพยากร าร นเท มีค ามพึงพอใจในการทางานที่ลด
ขั้นตอนที่ไม่จาเป็นออกไป ทาใ ้ปฏิบัติงานได้อย่างร ดเร็

1

กระดา ที่เ ียบอยู่กับตั เล่มของ นัง ือที่เตรียมจัด ่งใ ้กับงานจัดการฯ มีข้อมูลเลข bib งบที่ใช้ ตั ย่อ ้อง มุด จาน นเล่ม
ประเภท นัง ือ ชื่อ รือร ั ของผู้เ นอซื้อ (ถ้ามี) และราคาเต็ม โดยมี ัตถุประ งค์เพื่อใ ้ข้อมูลกับงานจัดการฯ ทาใ ้ ามารถ
ดาเนินการตร จ อบและลงรายการข้อมูล นัง ือ (Catalog) ได้อย่างร ดเร็
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จากการปรับปรุงกระบ นการจัด าทรัพยากร าร นเท คณะทางานได้นาข้อมูลการดาเนินงาน
ในปีงบประมาณ 2564 มาใช้เป็นฐานการคิดคาน ณ เพื่อคาดการณ์ผลลัพธ์ที่คาด ่าจะเกิดขึ้น โดย รุปข้อมูลได้ตาม
ตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 รุปผลการปรับปรุงกระบ นการจัด าทรัพยากร าร นเท
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

กระบ นการ
ลดการ ั่งซื้อ นัง ือซ้าระ ่าง ้อง มุด
ลดการขับรถมา ่ง นัง ือของร้านค้า
ลดการใช้กระดา ใบเ นอราคา ใบ ่งของ และบันทึก
ข้อค ามขออนุมัติ
ลดการประทับตรา ้อง มุด
ลดประทับ ันที่ในแถบกระดา และตั เล่ม
ยกเลิกประทับตรา นัง ือบริจาค
ยกเลิกการใ ่ชื่อร้านค้าในแถบกระดา
ลดการเดินไป-กลับจากการเดิน ่ง นัง ือระ ่าง ้อง มุด
าขากับงานจัดการฯ
ประ ยัดงบประมาณจัดซื้อเครื่องตัง้ ัญญาณ RFID
ลดจาน นผู้ปฏิบตั ิงานติดตัง้ ัญญาณ RFID

ผลลัพธ์ (ต่อปี)
204 ครั้ง
289 ครั้ง
867 แผ่น
ลดเ ลาทางาน 58 นั
ลดเ ลาทางาน 29 ัน
ลดเ ลาทางาน 26 นั
ลดเ ลาทางาน 29 ัน
170 ครั้ง คิดเป็นระยะทาง 57.8
กิโลเมตร
210,000 บาท
5 คน

อภิปรายผล
จากการปรั บ ปรุ ง กระบ นการจั ด าทรั พ ยากร าร นเท คณะท างานได้ น ามาปรั บ ใช้ กั บ
้อง มุด าขาบางแ ่งโดยพิจารณาตามค ามเ มาะ ม โดย รุปผลได้ดังนี้ (1) ลดขั้นตอนการ ั่งซื้อ นัง ือซ้า
ระ ่าง ้อง มุด จาน น 204 ครั้งต่อปี โดยใ ้ ้อง มุด ัญญา ธรรม ักดิ์ ั่ง นัง ือ าขา ิชาด้านนิติ า ตร์ใ ้กับ
อ มุดป๋ ย อึ๊งภากรณ์ และ ้อง มุดบุญชู ตรีทอง ช่ ยลดขั้นตอนทางานได้ (2) ลดการขับรถมา ่ง นัง ือของ
ร้านค้า จาน น 289 ครั้งต่อปี (3) ลดการใช้กระดา จาน น 867 แผ่นต่อปี ของ ้อง มุด าขาท่าพระจันทร์ อ
มุดป๋ ย อึ๊งภากรณ์ และ ้อง มุดบุญชู ตรีทอง (4) ลดเ ลาทางานการประทับตรา ้อง มุด ประทับ ันที่ในแถบ
กระดา และตั เล่ม ยกเลิกประทับตรา นัง ือบริจาค ยกเลิกการใ ่ชื่อร้านค้าในแถบกระดา จาน น 142 ันต่อปี
ของ ้อง มุด าขาท่าพระจันทร์ ูนย์รัง ิต และ ูนย์ลาปาง (5) ลดการเดินไป-กลับจากการเดิน ่ง นัง ือระ ่าง
้อง มุด าขากับงานจัดการฯ 170 ครั้ง คิดเป็นระยะทาง 57.8 กิโลมเตรต่อปี (6) ประ ยัดงบประมาณจัดซื้อเครื่อง
ตั้ง ัญญาณ RFID ของ ้อง มุด .ดิเรก ชัยนาม ้อง มุด . ังเ ียน อินทร ิชัย และ ้อง มุดป๋ ย อึ๊งภากรณ์
(คณะเ ร ฐ า ตร์) จาน น 210,000 บาท (7) ลดจาน นผู้ปฏิบัติงานติดตั้ง ัญญาณ RFID จาน น 5 คน ใน
้อง มุด าขาท่าพระจันทร์ เนื่องจากปรับขั้นตอนใ ้งานจัดการฯ ดาเนินการแทนในจุดเดีย
นอกจากนั้น คณะทางานจัด ายังมีค ามพึงพอใจในการลดขั้นตอนที่ไม่จาเป็น และยังมีการลด
การทา าเนาเอก ารขออนุมัติจัดซื้อ นัง ือ โดยใ ้งานพั ดุ แกนเอก ารเก็บไ ้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิก ์ เพื่อ
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ตร จ อบข้อมูลย้อน ลังแทนการทา าเนาเอก าร ช่ ยใ ้การเข้าถึงเอก ารทาได้ ะด กขึ้น ลดพื้นที่จัดเก็บ
เอก าร และยังเป็นการดาเนินงานที่เป็นมิตรต่อ ิ่งแ ดล้อมอีกด้ ย
รุปผล ข้อเ นอแนะ และการนาไปใช้ประโยชน์
รุปผล
การปรับปรุงกระบ นการจัด าทรัพยากร าร นเท ช่ ยลดขั้นตอนการทางานได้ มาก โดยการ
ลดการทางานซ้าของผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ย ข้องกับกระบ นการ ประ ยัดงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ ช่ ยลด
การใช้งานกระดา การใช้ มึกพิมพ์ ลดการใช้น้ามันเพื่อจัด ่ง นัง ือไม่ ่าจะเป็นจากร้านค้าที่มา ่ง นัง ือ ร มถึง
การ ่ง นัง ือระ ่าง ้อง มุด าขาด้ ย ทาใ ้มีประ ิทธิภาพในการทางาน ูงขึ้น นอกจากนั้นยังช่ ยใ ้บุคลากรที่
ปฏิบัติงานเกิดค ามพึงพอใจที่ ามารถทางานได้ร ดเร็ ขึ้น ได้ฝึกทัก ะการคิด ิเคราะ ์ ช่ ยใ ้เกิดกระบ นการ
ปรับปรุงการทางานอย่างต่อเนื่องและ ่งเ ริมการดาเนินงานที่เป็นมิตรต่อ ิ่งแ ดล้อม อดคล้องกับนโยบายคุณภาพ
และ ิ่งแ ดล้อมของ อ มุดฯ
ข้อเ นอแนะ
อ มุดฯ อาจพิจารณาปรับเปลี่ยนโครง ร้างองค์กรเพื่อใ ้ดาเนินงานมีประ ิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ลดจาน นผู้ปฏิบติงานในงานที่ต้องทาซ้า ๆ กัน โดยร ม ูนย์การจัด าทรัพยากร าร นเท ที่เกี่ย ข้องกับการติดต่อ
ประ านงานกับร้านค้า การเปรียบเทียบราคา คัดเลือกร้านค้า ขั้นตอนทางธุรการ การจัดทาเอก าร การลงรายการ
ทรัพยากร าร นเท โดยยังคงใ ้ ้อง มุด าขาบริ ารจัดการงบประมาณ และดาเนินงานเกี่ย กับการพิจารณาคา
ขอเ นอซื้อ นัง ือจากผู้ใช้บริการและคัดเลือก นัง ือเข้า ้อง มุด เนื่องจากมีค ามใกล้ชิดกับผู้ใช้บริการและมี
ค ามคุ้นเคย รือเชี่ย ชาญในการคัดเลือกทรัพยากร าร นเท ตาม าขา ิชา อีกทั้งจะต้องมีการประเมินค ามพึง
พอใจของการปรับปรุงกระบ นการจัด าใ ม่ จากผู้ปฏิบัติงาน และผู้ใช้บริการ ่ามีค ามพึงพอใจต่อการปรับปรุง
กระบ นการจัด ามากน้อยเพียงใด
นอกจากนั้น การจัดใ ้มีอุปกรณ์ านักงานใ ้พร้อมใช้เ มอ เช่น เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบที่ไม่
ต้องเปลี่ยนภา าเ ลาใช้งาน เครื่องพิมพ์ (Printer) และเครื่อง แกนเอก ารอีกทั้งจัด าโปรแกรมที่ช่ ยจัดการการ
ทางานใ ้ ะด กมากขึ้นในอนาคตเพือ่ จะช่ ยใ ้การปฏิบัติงาน ะด กร ดเร็ ยิ่งขึ้น
การนาไปใช้ประโยชน์
การปรับปรุงกระบ นการจัด าทรัพยากร าร นเท ของ อ มุดฯ อาจใช้เป็นแน ทางการ
ปรับปรุงกระบ นการทางานอย่างต่อเนื่อง โดยลดขั้นตอนการทางาน การยกเลิกขั้นตอนที่ไม่เกิดประโยชน์ การนา
เทคโนโลยีมาช่ ยในการดาเนินการ ร มถึงการดาเนินงานที่เป็นมิตรต่อ ิ่งแ ดล้อม า รับการปรับปรุงกระบ นการ
อื่นของ อ มุดฯ และเป็นแน ทางใ ้กับ น่ ยงานภายนอกนาไปปรับใช้กับการดาเนินงานของตนเอง

รายการอ้างอิง
อ มุดแ ่งม า ิทยาลัยธรรม า ตร์. (2564). คู่มือการปฏิบัติงานจัด าทรัพยากร าร นเท ประเภท ิ่งพิมพ์.
ืบค้น 12 ตุลาคม 2564, จาก http://edoc.library.tu.ac.th/eSmart7
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การพัฒนาระบบฐานข้อมูล าร นเท ในการยืมคืนระ ่าง ้อง มุดด้ ย
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บทคัดย่อ
ระบบฐานข้อมูล าร นเท ในการยืม คืนระ ่าง ้อง มุดด้ ย Google tools เป็นระบบที่
ถูกพัฒนาขึ้นโดยมี ัตถุประ งค์เพื่อจัดท าฐานข้อมูล าร นเท ในการยืม คืนระ ่าง ้อง มุดของผู้ใช้บริการ
ใ ้ ามารถจัดเก็บข้อมูล าร นเท ในรูปแบบของฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิก ์ จากนั้นนาข้อมูลที่ถูกจัดเก็บมา ิเคราะ ์
เพื่อใ ้ได้ผลลัพธ์ า รับประกอบการตัด ินใจในการจัดซื้อทรัพยากร าร นเท ของ านัก อ มุด ก าแพงแ น
ม า ิทยาลัยเก ตร า ตร์ในภายภาค น้า ระบบฐานข้อมูล าร นเท ในการยืมคืนระ ่าง ้อง มุดด้ ย Google
tools พัฒนาโดยประยุกต์ใช้เครื่องมือจาก Google เพื่อแ ดง น้าของเ ็บแอปพลิเคชัน ่ นของการนาเข้าข้อมูล
(input) ของผู้ใช้บริการ ใช้เครื่องมือที่ชื่อ ่า Google form เรียกใช้งานผ่าน Google site และข้อมูล (input) จะถูก
จัดเก็บเป็นฐานข้อมูลใน Google sheet ผลการดาเนินการ ทาใ ้การจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบ จากการ อบถามค าม
คิดเ ็นของผู้ใช้งานเกี่ยวกับประ ิทธิภาพของระบบ พบ ่าด้านประ ิทธิภาพ อยู่ในระดับมากที่ ุด อีกทั้ง ามารถ
รายงานข้อมูลเพื่อประกอบการบริ ารจัดการทรัพยากร าร นเท ของ านัก อ มุด โดยระบบ ามารถประมาณ
การลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อทรัพยากร าร นเท ได้ ด้ ยการใช้ทรัพยากร าร นเท ร่ มกันระ ่างเครือข่าย
้อง มุด

คา าคัญ: ฐานข้อมูล, ข้อมูล าร นเท , ระบบ าร นเท , การยืมคืนระ ่าง ้อง มุด
ABSTRACT
In order to develop interlibrary loan database for users and to collect information
in electronic database, construction of database in the interlibrary loan system using the system
of Google Tool is implemented. As a result, the collected data is analyzed for planning and
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resource acquisition for KU Library Kamphaeng Saen Campus. The interlibrary loan information
system based on Google Tool is developed by using tools from Google to display the web screen
for the application. For the input data from users, the tool called Google Form is applied through
Google Site and the input data is collected systematically in the databased based on Google Sheet
called “Performance Result”. Form the survey on the effectiveness of this system, it found that
the aspect of the effectiveness receives the highest score. It can provide the report for resource
management and resource budget planning among library networks.

Keyword: Database, Data and Information, Information System, Interlibrary Loan
บทนา
ด้ ยปัจจุบันเทคโนโลยี าร นเท มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาก้า น้าไปอย่างร ดเร็ องค์กร
และ น่ ยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีการนาเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อช่ ยอาน ย
ค าม ะด ก บาย เพิ่มค ามร ดเร็ และลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ร มถึงช่ ยในกระบ นการ ิเคราะ ์
ข้อมูลเพื่อนาไปพัฒนาต่อยอดได้
านัก อ มุด ก าแพงแ น ม า ิทยาลัยเก ตร า ตร์ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็น ูนย์กลางข้อมูล
ที่ นับ นุนการเรียนการ อน การ ิจัย ของม า ิทยาลัยเก ตร า ตร์ ิทยาเขตก าแพงแ น พัฒนาทรัพยากร
าร นเท เพื่อตอบ นองค ามต้องการค ามรู้ของภูมิภาคตะ ันตก ใ ้บริการยืมคืน าร นเท ต่าง ๆ อาทิเช่น
นัง ือ าร าร บทค าม งาน ิจัย เป็นต้น นอกจากการใ ้บริการยืมคืน าร นเท ที่มีภายใน านัก อ มุดแล้
านัก อ มุดยังเปิดใ บ้ ริการยืมคืนระ ่าง ้อง มุด า รับผู้ที่ นใจอีกด้ ย โดยในอดีตการใ ้บริการยืมคืนระ า่ ง
้อง มุด ผู้ใช้บริการต้องเขียนคาร้องเป็นเอก าร ยื่นแก่เจ้า น้าที่ เมื่อเจ้า น้าที่ได้รับเอก ารคาร้องจะดาเนินการ
บันทึกข้อมูลคาร้องด้ ยลายมือลงใน มุดบันทึก เพื่อร บร มข้อมูลการยืมคืนระ ่าง ้อง มุด และดาเนินการ ยืม
าร นเท ดังกล่า จาก ้อง มุดแ ่งอื่นที่มี ปัญ าที่พบในการจัดเก็บข้อมูลด้ ย ิธีการบันทึกด้ ยลายมือ พบ ่า
ลายมืออ่านยาก ข้อมูลที่บันทึกผิดพลาด การจัดเก็บ มุดบันทึกต้องใช้พื้นที่ และเมื่อมีการใช้ มุดบันทึกร่ มกันของ
เจ้า น้าที่ทาใ ้เกิดการ ูญ ายได้ง่าย
านัก อ มุด ก าแพงแ น ม า ิทยาลัยเก ตร า ตร์ จึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบฐานข้อมูล
าร นเท ในการยืมคืนระ ่าง ้อง มุด ด้ ย Google tools นี้ขึ้น เพื่อแก้ไขปัญ าต่าง ๆ ลดข้อผิดพลาด เพิ่ม
ค ามร ดเร็ ในการทางาน ร มถึงช่ ยอาน ยค าม ะด กในการทางานของเจ้า น้าที่และการใช้งานของผู้ใช้บริการ
ตลอดจนช่ ยในการจัดเก็บรัก าข้อมูล าร นเท ใ ้เป็นระบบง่ายต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยัง ามารถนา
ข้อมูล าร นเท นี้ไป ิเคราะ ์เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการบริ ารจัดการทรัพยากร าร นเท ของ านัก อ มุด
กาแพงแ น ม า ิทยาลัยเก ตร า ตร์ ในอนาคตต่อไป
ัตถุประ งค์
1. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล าร นเท ในการยืมคืนระ ่าง ้อง มุดด้ ย Google tools
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2. เพื่อ ามารถน าข้อมูล าร นเท มา ิเคราะ ์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการบริ ารจัด การ
ทรัพยากร าร นเท
ขั้นตอนและ ิธีดาเนินการ
การจั ด ท าระบบฐานข้ อ มู ล าร นเท ในการยื ม คื นระ ่ า ง ้ อ ง มุ ด ได้ แ บ่ งขั ้ นตอนและ
ิธีดาเนินการ โดยใช้ งจรบริ ารงานคุณภาพ PDCA (Plan Do Check Action) ดังนี้
1. การ างแผน (Plan)
ิเคราะ ์ปัญ าในการจัดเก็บข้อมูล าร นเท ในการยืม คืนระ ่าง ้อง มุด ที่จัดเก็บใน
รูปแบบการบันทึกด้ ยลายมือของเจ้า น้าที่ลงใน มุด เบื้องต้น พบ ่า 1) มีการบันทึกข้อมูลที่ผิดพลาด 2) เจ้า น้าที่
ที่จะนาข้อมูลไปใช้งาน ไม่ ามารถอ่านลายมือของเจ้า น้าที่ผู้บันทึกได้ถูกต้อง 3) การเก็บรัก า มุดบันทึกที่ต้องใช้
พื้นที่และป้องกันการ ูญ ายได้ยากจากการ ยิบไปใช้งาน และ 4) การนาข้อมูลไป ิเคราะ ์ทาได้ยาก จึงได้ร่ ม
ประชุมเพื่อ ิเคราะ ์ า าเ ตุและ างแผนในการจัดทาระบบฐานข้อมูล าร นเท ในการยืมคืนระ ่าง ้อง มุดขึ้น
เพื่อแก้ไขปัญ าดังกล่า
2. การจัดทาระบบ (Do)

ภาพที่ 1. Flowchart แ ดงขั้นตอนการทางานของระบบ
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โดยการท างานของระบบผ่านเ ็บแอปพลิเคชัน จะถูก ร้างขึ้นจาก Google tools ที่ชื่อ ่า
Google site เพื่อแ ดง น้าของเ ็บแอปพลิเคชัน ใน ่ นของการนาเข้าข้อมูล (input) ของผู้ใช้บริการ ใช้เครื่องมือ
ที่ชื่อ ่า Google form โดยนาเอาโค้ดฝัง(embed code) ของ Google form มาเรียกใช้งานผ่าน Google site และ
ข้อมูล (input) ที่ผู้ใช้บริการนาเข้าข้อมูลตามที่ผู้พัฒนาได้ออกแบบไ ้จะถูกเก็บไ ้เป็นฐานข้อมูลใน Google sheet
ใน ่ นของการแจ้งเตือนผ่าน Line application เมื่อมีการนาเข้าข้อมูล (input) ระบบจะแจ้ง
เตื อ นไปยัง Line application ของแจ้ ง น้ า ที ่ ร มถึ งแจ้ งเตื อ นไปยั ง email ของเจ้ า น้ า ที ่ ด้ ย ลั งจากนั้น
เจ้า น้าที่จะเข้าระบบ admin เพื่อนาเข้าข้อมูลลงในระบบจัดการฐานข้อมูล ซึ่งระบบนี้จะใช้งานได้เฉพาะเจ้า น้าที่
เท่านั้น จากนั้นเจ้า น้าที่จะด าเนินการยืม าร นเท ตามที่ผู้ใช้บริการร้องขอจาก ้อง มุดอื่น ้อง มุดอื่น
ด าเนินการ ่ง าร นเท กลับมาใ ้ เจ้า น้าที่ ด าเนินการ ่ง าร นเท ใ ้กับผู้ใช้บริการเมื่อถึงระยะเ ลาคืน
าร นเท ผู้ใ ้บริการนา ่ง าร นเท คืนที่ านัก อ มุด กาแพงแ น ม า ิทยาลัยเก ตร า ตร์ เพื่อใ ้เจ้า น้าที่
ด าเนิ นการตร จ อบค ามเรี ยบร้อ ยของ าร นเท เมื่ อ ตร จ อบเรีย บร้ อ ยแล้ เจ้า น้า ที ่จ ะด าเนิ นการ ่ง
าร นเท ดังกล่า กลับคืนไปยัง ้อง มุดเครือข่ายที่ยืมมา
3. การทด อบระบบ และการใช้งาน (Check)

ภาพที่ 2. แ ดงระบบฐานข้อมูล าร นเท ในการยืมคืนระ ่าง ้อง มุด
ทด อบระบบฐานข้อมูล าร นเท ในการยืม คืนระ ่าง ้อง มุดด้ ย Google tools โดยการ
ใ ้เจ้า น้าที่เป็นคนนาเข้าข้อมูล (input) จาก มุดบันทึก ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน เพื่อ ร้างฐานข้อมูล
ในระบบฐานข้อมูล าร นเท ในการยืมคืนระ ่าง ้อง มุด
4. การดาเนินการและปรับปรุงใ ้เ มาะ ม (Action)
เจ้า น้าที่ทด อบระบบฐานข้อมูล าร นเท ในการยืมคืนระ ่าง ้อง มุดด้ ย Google tools
โดยการนาเข้าข้อมูลการยืม คืนระ ่าง ้อง มุดที่มีการบันทึกใน มุด ลงระบบฐานข้อมูล เพื่อ ร้างฐานข้อมูลใน
ระบบ จากนั้นทด อบระบบการรายงานผลของข้อมูล มีการปรับปรุงและแก้ไขใ ้ระบบง่ายต่อการใช้งานยิ่งขึ้น
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ผลการดาเนินการ อภิปรายผล
านัก อ มุด กาแพงแ น ม า ิทยาลัยเก ตร า ตร์ ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูล าร นเท ใน
การยืมคืนระ ่าง ้อง มุดด้ ย Google Tools ดังนี้
1. ผู้ใช้บริการที่ประ งค์จะยืมคืนระ ่าง ้อง มุด ามารถเข้า ู่ น้าเ ็บ ไซต์แอปพลิเคชัน
ระบบยื ม ระ ่ า ง ้ อ ง มุ ด ได้ ท ี ่ เ ็ บ ไซต์ https://sites.google.com/ku.th/kukpsill จากนั ้ น เลื อ กที ่ เ มนู
“ยืม นัง ือระ ่าง ้อง มุด”

ภาพที่ 3. แ ดงการเข้า ู่ฟอร์มการยืมระ ่าง ้อง มุด
2. แ ดง น้าต่างเพื่อนาเข้าข้อมูลตามแบบฟอร์มการยืม นัง ือระ ่าง ้อง มุด โดยผู้ใช้บริการ
ที่ประ งค์ยืม นัง ือระ ่าง ้อง มุดต้องนาเข้าข้อมูลตามแบบฟอร์มนี้ เพื่อ ่งข้อมูลดังกล่า ไปยังฐานข้อมูลและ
ระบบจะแจ้งเตือนไปยังเจ้า น้าที่ดูแลระบบ (admin)

ภาพที่ 4. แ ดงแบบฟอร์มที่ผู้พัฒนาได้ออกแบบไ ้
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3. ภาพแ ดงฐานข้อมูลที่ผู้ใช้บริการนาเข้าข้อมูลตามแบบฟอร์มตามที่ผู้พัฒนาได้ออกแบบ ผ่าน
เ บ็ ไซต์แอปพลิเคชัน ข้อมูลจะถูกร บร มมาเก็บไ ้ในรูปแบบไฟล์ Excel

ภาพที่ 5. แ ดงฐานข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ใน Google sheet
4. ระบบแจ้งเตือนเจ้า น้าที่ (admin) เมื่อมีผู้ใช้บริการนาเข้าข้อมูลตามแบบฟอร์มเพื่อขอยืม
นัง อื ระ ่าง อ้ ง มุด

ภาพที่ 6. แ ดงการแจ้งเตือนผ่าน Line application
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5. ผู้ใช้บริการ ามารถตร จ อบ ถานะการขอยืม นัง ือระ ่าง ้อง มุดได้ ด้ ยการกรอก
email

ภาพที่ 7. แ ดง น้าจอ ลักเพื่อเข้า ู่ น้าตร จ อบ ถานะ

ภาพที่ 8. แ ดง น้าจอการตร จ อบ ถานะการยืม
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6. น้าจอแ ดงการรายงานข้อมูลของระบบฐานข้อมูล าร นเท ในการยืมคืนระ ่าง ้อง มุด
ด้ ย Google tools โดยรายงานข้อมูลด้านประเภทผู้ใช้บริการ ามารถจาแนกเป็นนิ ิตปริญญาตรี นิ ิตปริญญาโท
นิ ิตปริญญาเอก อาจารย์ บุคลากร บุคคลภายนอก เป็นต้น ประเภท นัง ือและภา า เพื่อดู ถิติการขอยืมประเภท
นัง ือ ชื่อ นัง ือ ผู้แต่งและภา า แจกแจงเป็นรายการ พร้อมทั้งแ ดงค ามถี่ในการขอยืม าร นเท ดังกล่า ด้ ย
ระบบ ามารถร บร มข้อมูลค ามถี่ในการขอยืม าร นเท ระ ่าง ้อง มุด ทั้ง มด นามาใช้
คาน ณเพื่อประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อทรัพยากร าร นเท โดยใช้ราคากลางของ าร นเท แต่ละประเภท
ในการค าน ณ ประมาณการเป็ นจ าน นเงิ น ที่ านั ก อ มุ ดจะ ามารถลดค่า ใช้ จ่ ายในการจั ดซื้ อ ทรั พยากร
าร นเท ได้ โดยการใช้ทรัพยากร าร นเท ร่ มกันระ ่างเครือข่าย ้อง มุด

ภาพที่ 9. แ ดงข้อมูลการ เิ คราะ ์ข้อมูลด้ ย Google data studio

ภาพที่ 10. แ ดงข้อมูลการประมาณการลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อทรัพยากร าร นเท
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รุปผล ข้อเ นอแนะ และการนาไปใช้ประโยชน์
รุปผล
1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล าร นเท ในการยืม คืนระ ่าง ้อง มุด ด้ ย Google tools
พบ ่า ข้อมูล าร นเท ในการยืมคืนระ ่าง ้อง มุด ถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ ามารถแ ดงผลการ
ิเคราะ ์ข้อมูลด้ ย Google data studio โดยแ ดงข้อมูลจาน นของประเภท นัง ือ ประเภทการขอยืม ประเภท
ภา าของ าร นเท ชื่อ นัง ือที่มีการขอยืม จาน นค ามถี่ในการขอยืม ของ นัง ือ ข้อมูลประเภทผู้ใช้บริการ
โดยจากการ อบถามความคิดเ ็นเกี่ยวกับประ ิทธิภาพของระบบของเจ้า น้าที่ผู้ใช้งาน (admin) จ าน น 3 คน
พบ ่า ด้านประ ิทธิภาพ (Performance) ในภาพร มอยู่ในระดับมากที่ ุด (ค่าเฉลี่ย 4.87) เมื่อจาแนกเป็นรายข้อ
พบ ่า ค ามเร็ ในการบันทึกปรับปรุงข้อมูล ค ามเร็ ในการนาเ นอข้อมูล และค ามเร็ ในการทางานของระบบใน
ภาพร ม อยู่ในระดับมากที่ ุด (ค่าเฉลี่ย 5.00) รองลงมาคือ ค ามเร็ ในการแ ดงผลจากการเชื่อมโยงเพจ และ
ค ามเร็ ในการติดต่อกับฐานข้อมูล อยู่ในระดับมากที่ ุด (ค่าเฉลี่ย 4.67), ด้าน ามารถท างานได้ตาม น้าที่
(Function) ในภาพร มอยู่ในระดับมากที่ ุด (ค่าเฉลี่ย 4.80) เมื่อจาแนกเป็นรายข้อ พบ ่า ค ามถูกต้องของการ
ทางานระบบในภาพร ม ค ามถูกต้องของระบบในการปรับปรุงข้ อมูล และค ามถูกต้องของระบบในการนาเ นอ
ข้อมูล อยู่ในระดับมากที่ ุด (ค่าเฉลี่ย 5.00) รองลงมาคือ ค ามถูกต้องของระบบในการเพิ่มข้อมูล อยู่ในระดับมาก
ที่ ุด (ค่าเฉลี่ย 4.67) และค ามถูกต้องของระบบในการจัดประเภทข้อมูล อยู่ในระดับมากที่ ุด (ค่าเฉลี่ย 4.33) ,
ด้านค ามง่ายต่อการใช้งาน (Usability) ในภาพร มอยู่ในระดับมากที่ ุด (ค่าเฉลี่ย 4.80) เมื่อจาแนกเป็นรายข้อ
พบ ่า ค ามง่ายในการเรียกใช้ระบบ ค ามชัดเจนของข้อค ามที่แ ดงบนจอภาพ และค ามน่าใช้ของระบบใน
ภาพร ม อยู่ในระดับมากที่ ุด (ค่าเฉลี่ย 5.00) รองลงมาคือ ค าม ะด กในการเข้ าใช้ระบบ อยู่ในระดับมากที่ ุด
(ค่าเฉลี่ย 4.67) และค ามเ มาะ มในการออกแบบ น้าจอโดยภาพร ม อยู่ในระดับมากที่ ุด (ค่าเฉลี่ย 4.33), ด้าน
ค ามปลอดภัยของข้อมูล (Security) ในภาพร มพบ ่าอยู่ในระดับมากที่ ุด (ค่าเฉลี่ย 4.67) เมื่อจาแนกเป็นรายข้อ
พบ ่า การกา นด ิทธิ์การเข้าใช้ระบบเกิดค ามปลอดภัยในการใช้งาน ค ามปลอดภัยของระบบเครือข่าย ค าม
ปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูล การค บคุมใ ้ใช้งานตาม ิทธิ์ผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง และการใ ้คาปรึก าและแก้ปัญ า
า รับการใช้งาน อยู่ในระดับมากที่ ุด (ค่าเฉลี่ย 4.67), และด้านตรงตามค ามต้องการ (Function Requirement)
ในภาพร มอยู่ในระดับมากที่ ุด (ค่าเฉลี่ย 4.60) เมื่อจาแนกเป็นรายข้อ พบ ่า ค าม ามารถของระบบในการเพิ่ม
ข้อมูล และระบบฐานข้อมูลมีค ามถูกต้องครบถ้ น อยู่ในระดับมากที่ ุด (ค่าเฉลี่ย 5.00) รองลงมาคือ ค าม ามารถ
ของระบบในการปรับปรุงข้อมูล อยูใ่ นระดับมากที่ ุด (ค่าเฉลี่ย 4.67) ค าม ามารถของระบบในการนาเ นอข้อมูล
อยู่ในระดับมากที่ ุด (ค่าเฉลี่ย 4.33) และค าม ามารถในการเรียกใช้งานในระบบฐานข้อมูล อยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย 4.00)
2. การน าข้อมูล าร นเท มา ิเคราะ ์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการบริ ารจัดการทรัพยากร
าร นเท พบ ่า ระบบ ามารถจัดเก็บร บร มข้อมูล ต่าง ๆ โดยการน าข้อมูล ค ามถี่ทั้ง มดในการขอยืม คืน
าร นเท ระ ่าง ้อง มุด นามาใช้คาน ณเพื่อประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อทรัพยากร าร นเท โดยใช้
ราคากลางของ าร นเท แต่ละประเภทในการคาน ณ ประมาณการเป็นจาน นเงินที่ านัก อ มุดจะ ามารถลด
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อทรัพยากร าร นเท ได้ โดยการใช้ทรัพยากร าร นเท ร่ มกันระ ่างเครือข่าย ้อง มุด
และเป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการบริ ารจั ด การทรั พ ยากร าร นเท ในมิ ต ิ อ ื ่ น ของ านั ก อ มุ ด ก าแพงแ น
ม า ิทยาลัยเก ตร า ตร์อย่างเ มาะ มต่อไป
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ข้อเ นอแนะ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล าร นเท ในการยืมคืนระ ่าง ้อง มุดด้ ย Google tools ในครั้ง
นี้ เป็นการนาเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่ ยแก้ไขปัญ าต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประ ิทธิภาพและประ ิทธิผล
ของการปฏิบัติงานใ ้มากยิ่งขึ้น ร มถึงช่ ยอาน ยค าม ะด กในการทางานของเจ้า น้าที่ผู้ใช้ระบบและการใช้งาน
ของผู้ใช้บริการเท่านั้น ค รมีการ าร จค ามพึงพอใจในการใช้งานระบบของผู้ใช้บริการ เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล าร นเท ในการยืมคืนระ ่าง ้อง มุดด้ ย Google tools ใ ้มีประ ิทธิภาพและประ ิทธิผลต่อไป
การนาไปใช้ประโยชน์
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล าร นเท ในการยืม คืนระ ่าง ้อง มุดด้ ย Google Tools เป็น
น ัตกรรมที่ ่งเ ริมการน าเทคโนโลยี าร นเท มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญ าต่าง ๆ ลด
ข้อผิดพลาด เพิ่มค ามร ดเร็ ในการปฏิบัติงาน ร มถึงช่ ยอาน ยค าม ะด กในการทางานของเจ้า น้าที่และการ
ใช้งานของผู้ใช้บริการ และทาใ ้การจัดเก็บรัก าข้อมูล าร นเท เป็นระบบมากขึ้น อีกทั้งเป็นการเพิ่มประ ิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานและเกิดประ ิทธิผลยิ่งขึ้น
รายการอ้างอิง
กิตติพง ์ ุ รรณราช. (2563). แนะนาพื้นฐานของ Google Data Studio ที่ควรรู้ า รับมือใ ม่ ร้าง Data
Visualization ง่าย. ืบค้น 9 ิง าคม 2564 จาก https://tinyurl.com/3rc3p6bt
ธัญธัช นันท์ชนก. (2559). Google analytics. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: Witty group.
เอก ิทธิ์ พัชร ง ์ ักดา. (2563). A Little Book of Big Data and Machine Learning. พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพฯ:
บจก. ไอดีซี พรีเมียร์.
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การพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากร าร นเท ราย ิชา “MFU Reading Guide”
โดยเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล OPAC ของระบบ อ้ ง มุดอัตโนมัติ
A Development of “MFU Reading Guide” Database
Integrated with OPAC of Library Automation System
รักเผ่า เทพปัน, ภัทร รรณ ิขิ ัฒน์, จุฑารัตน์ มาลา ิลา
ูนย์บรรณ ารและ ื่อการ กึ า ม า ิทยาลัยแม่ฟ้า ล ง
pattarawan.sik@mfu.ac.th

บทคัดย่อ
“MFU Reading Guide” เป็ น ฐานข้ อ มู ล ที่ ู น ย์ บ รรณ ารและ ื่ อ การ ึ ก า ม า ิ ท ยาลั ย
แม่ฟ้า ล งพัฒนาขึ้น เพื่อตอบ นองค ามต้องการตามข้อเ นอแนะของอาจารย์ผู้ อน ในด้านการ ่งเ ริมการใช้
ทรัพยากร าร นเท ใ ้เ มาะ ม า รับ ใช้ประกอบการเรียนการ อนของอาจารย์และนัก ึก า และจากปัญ า
จาน นของ ถิติของการยืม นัง ือที่มีการเ นอแนะเพื่อจัดซื้อเข้า ้อง มุด ยังไม่คุ้มค่าเท่าที่ค ร ด้ ยเ ตุนี้ จึงได้มี
การต่อยอดแน คิ ดจากฐานข้อมูลช่ ย ืบค้ น าร นเท ประกอบราย ิช า (Information Seeking by Course
Code) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ร บร ม นัง ือประกอบราย ิชาที่มีการเรียนการ อน ของม า ิทยาลัยแม่ฟ้า ล ง ซึ่ง
ใช้งานอยู่เดิม
ฐานข้ อ มู ล ทรั พ ยากร าร นเท ราย ิ ช า “MFU Reading Guide” ที่ พั ฒ นาขึ้ น ใ ม่ นี้
จะร บร มข้อมูล นัง ือ ประกอบราย ิชาจาก 2 ิธี การ ได้แก่ 1) อาจารย์ผู้ อนระบุราย ิชา (Course Code)
ประกอบ นัง ือที่ใ ้ ูนย์บรรณ ารฯ จัด ซื้อเพื่อใ ้บริการ และ 2) ร บร มรายการ นัง ือประกอบการเรียนการ
อนของราย ิ ช าต่ า งๆ อ้ า งอิ ง ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ ุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด ม ึ ก าแ ่ ง ชาติ 3 (มคอ.3) (Course
Specification) ซึ่งจะทาใ ้ทราบด้ ย ่ามี นัง ือเล่มใดบ้างที่ยังไม่มีใ ้บริการใน ูนย์บรรณ ารฯ เพื่อจะนาเข้า ู่
กระบ นการจัด าต่อไป
ฐานข้ อ มู ล ทรั พ ยากร าร นเท ราย ิ ช า “MFU Reading Guide” มี จุ ด เด่ น ก ่ า ฐานข้อมูล
“Information Seeking by Course Code” เดิ ม คื อ ามารถเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล บรรณนุ ก รมจากระบบ ้ อ ง มุ ด
อัตโนมัตกิ ับฐานข้อมูลฯ นี้ได้ทันที ่งผลใ ้เมื่อมีการเพิ่ม รือแก้ไขข้อมูลบรรณานุกรมที่ระบบ ้อง มุดอัตโนมัติ จะ
ทาใ ้การแ ดงข้อมูลบรรณานุกรมที่ฐานข้อมูลฯ “MFU Reading Guide” เปลี่ยนแปลงไปด้ ย ทาใ ้บรรณารัก ์
ไม่ต้องมีภาระงานที่ซ้าซ้อนในการจัดการข้อมูลในฐานข้อมูลนี้ นอกจากนี้ เพื่ออาน ยค าม ะด กใ ้กับผู้ใช้บริการ
ในการค้น า นัง ือประกอบราย ิชา ผู้พัฒนาระบบได้เพิ่มช่องทางการ ืบค้น จากชื่อราย ิชาและร ั ราย ิชา
(Course Code) บน น้าจอ OPAC ไปพร้อมกัน และยังเชื่อมโยงไปยังบริการ “MFU Book Delivery” ทาใ ้เมื่อ
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ผู้ใช้บริการพบ นัง ือที่ต้องการแล้ จะ ามารถขอใช้บริการจัด ่ง นัง ือจากฐานข้อมูล “MFU Reading Guide”
ได้ทันทีอีกด้ ย
จากการใ ้บริการฐานข้อมูลทรัพยากร าร นเท ราย ิชา “MFU Reading Guide” ดังกล่า
พบ ่า นัก ึก า ามารถ ืบค้นรายการ นัง ือที่ต้องใช้ประกอบการเรียนการ อนในแต่ละราย ิชาได้ร ดเร็ เพื่อ
เตรียมค ามพร้อมก่อนการเรียน และยังเป็นแ ล่งข้อมูลที่ทาใ ้อาจารย์ผู้ อนทราบ ่าในแต่ละราย ิชาที่ อน มี
นัง ือเพียงพอต่อ การใช้งาน รือไม่ นอกจากนี้ ูนย์บรรณ ารฯ ยังใช้ เป็นเครื่องมือ ่งเ ริมการใช้ทรัพยากร
าร นเท ที่จัดซื้อเข้า ้อง มุดใ ้เกิดการใช้งานอย่างคุ้มค่าได้อีกด้ ย

คา าคัญ: ฐานข้อมูล, แบบ มคอ.3 รายละเอียดของราย ิชา, Course Specification
ABSTRACT
“ Reading Guide” is a database for service at the Library and Education Media
Center of Mae Fah Luang University. The creators developed this database based on the advice of
lecturers in promoting the use of books suitable for the course. Also, resolve the issue of statistics
indicating that fewer books have been borrowed. Therefore, the concept has been built on from
a database " Information Seeking by Course Code" , which is a database that collects books that
support Mae Fah Luang University courses that are being taught.
Reading Guide services are developed with collected resources by two methods.
First, collect a list of recommended books from lecturers that specify course codes in each of them
for MFU library purchase. Second, collect from TQF3 ( Thai Qualifications Framework for Higher
Education 3 ) in part of Course Specification. This method helped the creator to discover books
that were unavailable at the MFU library and bring them into the acquisition process.
“Reading Guide” had a prominent point that is better than “Information Seeking
by Course Code”, which can link the bibliography from MFU library OPAC immediately. When the
librarian edits the database on the library automatic system, “ Reading Guide” will automatically
be updated. It is also made librarian convenient by one-time editing. The creator makes it easier
for the user by including a course code search box in the MFU library OPAC. Moreover, “ Reading
Guide” has linked with MFU Book Delivery. The user can use the service straight away by clicking
the MFU Book Delivery button.
From the "MFU Reading Guide" database serviced, it was found that students were
able to quickly search for a list of books required for studying in each course. It can help to prepare
before studying. The lecturers also can review the list of books to check if they are sufficient for
teaching. Including promoting to be worthwhile borrow books in the library.

Keyword: TQF3, Subject guide, Reading guide
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บทนา
นับตั้งแต่ที่ ้อง มุด มี ิธีบริ ารจัดการ นัง ือปริมาณม า าลใ ้ ามารถจัดเก็บได้อย่างเป็น
ระบบ ด้ ยการจัด ม ด มู่ ตามประเภทและเนื้อ าของ นัง ือ ทาใ ้ผู้ใช้บริการ ามารถค้น า นัง ือที่ตนเอง
ต้องการได้ง่าย นอกจากนี้ ้อง มุดยังนาค ามก้า น้าของเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ โดยพัฒนาใ ้ ามารถ ืบค้น
นัง ือด้ ยระบบอิเล็กทรอนิก ์ ทาใ ้ผู้ใช้บริการ ามารถ ืบค้น นัง ือได้อย่าง ะด กร ดเร็ ทุกที่ ทุกเ ลา
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม ู น ย์ บ รรณ ารฯ ยั ง คงได้ รั บ ข้ อ เ นอแนะในเรื่ อ งการค้ น า นั ง ื อ เพื่ อ
ประกอบการเรียนการ อนในราย ิชาต่าง ๆ จากผู้ใช้บริการ ทั้งอาจารย์และนัก ึก า ่าค รจะมีบริการใ ้ข้อมูล ่า
นัง ือรายการใดมีค าม อดคล้องกับ ลัก ูตรการเรียนการ อนในแต่ละราย ิชาบ้าง ดังนั้น ูนย์บรรณ ารฯ ใน
ฐานะที่เป็น น่ ยงาน นับ นุนพันธกิจด้านการเรียนการ อนและการ ิจัยของม า ิทยาลัย จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลตามข้อเ นอแนะดังกล่า เพื่ออาน ยค าม ะด กใ ้แก่ผู้ใช้บริการ
ในระยะแรกที่ผ่านมา ูนย์บรรณ ารฯ ได้พัฒนาฐานข้อมูลช่ ย ืบค้น าร นเท ประกอบ
ราย ิชา (Information Seeking by Course Code) ขึ้น เพื่อใช้จัดเก็บข้อมูล นัง ือ ตารา ที่แต่ละราย ิชาต้องใช้
โดยอ้างอิงตาม มคอ.3 รายละเอียดของราย ิชา (Course Specification) ซึ่งได้ค าม นใจจากผู้ใช้บริการเป็นอย่าง
มาก แต่เนื่องจากเป็นฐานข้อมูลเอกเท เมื่อใช้งานไประยะ นึ่ง พบ ่า บรรณารัก ์ต้องมีภาระงานเพิ่มมากขึ้น จาก
กรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รือลบข้อมูลบรรณานุกรมในระบบ ้อง มุดอัตโนมัติ ทาใ ้ต้องแก้ไขข้อมูลใน
ฐานข้อมูล Information Seeking by Course Code ตามไปด้ ย เมื่อมีจ าน นข้อ มูลบรรณานุ กรมที่ ต้องแก้ ไ ข
เพิ่มขึน้ เป็นจาน นมาก ทาใ ้ไม่ ามารถแก้ไขข้อมูลได้ทัน ่งผลใ ้ข้อมูล นัง ือของทั้ง 2 ระบบไม่ตรงกัน
ด้ ยเ ตุนี้ ูนย์บรรณ ารฯ จึงมีแน คิดพัฒนาระบบฐานข้อมูล MFU Reading Guide ขึ้น เพื่อ
จัดเก็บข้อมูล นัง ือตามราย ิชา โดยใ ้มีการใช้ข้อมูลบรรณานุกรมร่ มกับระบบ ้อง มุดอัตโนมัติ โดยเริ่มจากการ
ารือร่ มกับผู้พัฒนาระบบ ึก าโครง ร้างฐานข้อมูล ของระบบ ้อง มุดอัตโนมัติเพื่อ าตารางข้อมูลที่จาเป็นต้อง
ใช้ และออกแบบโครง ร้างฐานข้อมูลของระบบ “MFU Reading Guide” เพิ่มเติม จากนั้นจึงได้ร บร มรายการ
นัง ือโดยจาแนกตามราย ิชา ด้ ย 2 ิธีการ ได้แก่ 1) ใ ้อาจารย์ผู้ อนเป็นผู้ระบุราย ิชา (Course Code) ของ
นัง ือที่ใ ้ ูนย์บรรณ ารฯ จัด ซื้อเข้า ้อง มุด และ 2) ร บร ม นัง ือประกอบราย ิชา โดยอ้างอิงตามกรอบ
มาตรฐานคุณ ุฒิระดับอุดม ึก าแ ่งชาติ 3 (มคอ.3) (Course Specification)
เมื่อได้ข้อมูลบรรณานุกรม นัง ือที่จาแนกตามราย ิชาแล้ บรรณารัก จะ ามารถบันทึกข้อมูล
บรรณานุกรม นัง ือเข้า ู่ระบบ โดยจาแนกออกเป็น 2 กรณี คือ 1) กรณีที่ยังไม่มี นัง ือ ใน ้อง มุด จะทาการ
บันทึกข้อมูลบรรณานุกรมผ่านฐานข้อมูล MFU Reading Guide โดยตรง และ 2) กรณีที่มี นัง ือพร้อมใ ้บริการใน
้อง มุดแล้ ามารถบันทึกข้อมูลบรรณานุกรมผ่านระบบ ้อง มุดอัตโนมัติ โดยบันทึกร ั ราย ิชาไ ้ที่ MARC
TAG 694 (Subfield A) จากนั้น ระบบจะทาการดึงข้อมูล นัง ือเพื่อ นาไปแ ดงผลที่ฐานข้อมูล MFU Reading
Guide โดยจาแนกตามราย ิชาใ โ้ ดยอัตโนมัติ
จากการพั ฒ นาฐานข้ อ มู ล MFU Reading Guide โดยออกแบบใ ้ มี ก ารบั น ทึ ก ข้ อ มู ล โดย
เชื่อมโยงกับระบบ ้อง มุดอัตโนมัติดังกล่า ข้างต้น คาด ัง ่าจะช่ ยลดภาระงานที่ซ้าซ้อนของบรรณารัก ์ผู้ลง
รายการบรรณานุกรม ใ ้ ามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลบรรณานุกรมจากระบบ ลักของ ้อง มุด เพียงจุดเดีย
แล้ ามารถเชื่อมโยงข้อมูลไปยังฐานข้อมูล MFU Reading Guide ได้ทันที และยังคงเป็นการรัก าจุดเด่นของ
ฐานข้อมูล Information Seeking by ที่เคยใช้งานอยู่เดิม ในการเป็นแ ล่งร บร มข้อมูล นัง ือประกอบราย ิชา
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ซึ่ง ามารถตอบคาถามผู้ใช้ทั้งอาจารย์และนัก ึก าได้ ่า มี นัง ืออ่านประกอบราย ิชาต่างๆ อยู่มากน้อยเพียงใด
โดยผู้ใช้บริการจะ ามารถ ืบค้น นัง ือประกอบราย ิชาได้ ทั้งจากชื่อราย ิชาและร ั ราย ิชา จาก น้าฐานข้อมูล
“MFU Reading Guide” โดยตรง รือ ืบค้นจาก น้า OPAC ของระบบ ้อง มุดอัตโนมัตกิ ็ได้
นอกจากนี้ ผู้พัฒนาฯ ได้เชื่อมโยงฐานข้อมูล MFU Reading Guide กับบริการจัด ่ง นัง ือ
“MFU Book Delivery” เพื่ อ เพิ่ ม ค าม ะด กใ ้ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร ามารถขอใช้ บ ริ ก ารจั ด ่ ง นั ง ื อ ได้ ทั น ที
ซึ่งเป็นการ ่งเ ริมใ ้มีการยืม นัง ือเพิ่มมากขึน้ ่งผลใ ้มีการใช้ นัง ือได้อย่างคุ้มค่ามากขึ้นตามไปด้ ย
ัตถุประ งค์
1. เพื่อพัฒนาระบบจัดการข้อมูล นัง ือ และการ ืบค้น นัง ือประกอบราย ิชา ที่ก่อใ ้เกิด
ค าม ะด กแก่อาจารย์ และนัก ึก า ในการค้น า นัง ือที่มีค าม อดคล้องกับการเรียนการ อนของแต่ละราย ิชา
2. เพื่อช่ ยลดภาระงานที่ซ้าซ้อนของบรรณารัก ์ โดยใ ้ ามารถทารายการบรรณานุกรมได้จาก
ระบบ ้อง มุดอัตโนมัติแล้ ามารถเชื่อมโยงข้อมูลไปยังฐานข้อมูล MFU Reading Guide ได้
3. เพื่อเป็นเครื่องมือในการ ่งเ ริมใ ้มีการใช้ นัง ือที่จัดซื้อได้อย่างคุ้มค่า
ขั้นตอนและ ิธีดาเนินการ

ภาพที่ 1. แ ดงขั้นตอนและ ิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1 เจ้า น้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ึก าปัญ า รูปแบบ และขั้นตอนการ ืบค้น นัง ือประกอบ
ราย ิชาจากแ ล่งข้อมูลที่เกี่ย ข้อง
ขั้นตอนที่ 2 ประชุม ารือร่ มกันระ ่างผู้พัฒนาฯ บรรณารัก ์ และเจ้า น้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ย ข้อง เพื่อ ิเคราะ ์ปัญ า และค ามต้องการในการออกแบบฐานข้อมูล โดย ามารถร บร มค ามต้องการของ
ระบบที่จะพัฒนาได้ ดังนี้
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2.1 ต้องการใ ้เป็นระบบที่ช่ ยจัดเก็บและค้น าข้อมูลบรรณานุกรม นัง ือที่จาแนก
ตามราย ิชาที่มีการเรียนของ อนของม า ิทยาลัย มี น้าจอการทางาน และใ ้บริการ ืบค้นในรูปแบบ WebBased Application
2.2 ต้ อ งการใ ้ มี ก ารเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล บรรณานุ ก รม นั ง ื อ ที่ มี อ ยู่ แ ล้ จากระบบ
้อง มุดอัตโนมัติ และใ ม้ ีการเรียกข้อมูลบรรณานุกรมที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ
2.3 ต้องการอาน ยค าม ะด กใ ้ผู้ใช้บริการ ามารถค้น า นัง ือตามราย ิชาได้
จากทั้ง น้าจอการ ืบค้น OPAC ของระบบ ้อง มุดอัตโนมัติ และ น้าจอของฐานข้อมูล MFU Reading Guide
2.4 ต้ อ งการอ าน ยค าม ะด กใ ้ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร ในการเรี ย กใช้ ตั เล่ ม นั ง ื อ
โดยเชื่อมโยงเข้ากับระบบ “MFU Book Delivery” และใ ้ ามารถ ่งต่อข้อมูลบรรณานุกรมได้โดยอัตโนมัติ
ขั้ น ตอนที่ 3 ผู้ พั ฒ นาฯ ึ ก าและ ิ เ คราะ ์ โ ครง ร้ า งฐานข้ อ มู ล ระบบ ้ อ ง มุ ด อั ต โนมั ติ
โดยปัจจุบัน ูนย์บรรณ ารฯ ใช้งานระบบ ้อง มุดอัตโนมัติ KOHA 19.11 ซึ่งเป็นซอฟต์แ ร์แบบเปิดเผยร ั
(Open Source) จัดเก็บข้อมูลทั้ง มดบนฐานข้อมูลเชิง ัมพันธ์ MySQL
จากการ ิเคราะ ์โครง ร้างฐานข้อมูลระบบ ้อง มุดอัตโนมัติ ทาใ ้ได้ตารางข้อมูลที่จัดเก็บ
ข้อมูลบรรณานุกรมของทรัพยากร าร นเท ดังนี้

ภาพที่ 2. แ ดงโครง ร้างตารางฐานข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลบรรณานุกรมของทรัพยากร าร นเท
ในฐานข้อมูลระบบ ้อง มุดอัตโนมัติ
ตาราง Biblio เป็นตาราง ลักค บคุมรายการทรัพยากร าร นเท จัดเก็บข้อมูล
บรรณานุกรมที่ าคัญบาง ่ น ใช้ฟิลด์ Biblionumber เป็น Primary Key ในการอ้างอิงระเบียนข้อมูล
ตาราง Biblio_Metadata เป็นตารางจัดเก็บข้อมูลบรรณานุกรมทั้ง มดในรูปแบบ
MARC21 (MARCXML) อ้างอิงกับตาราง Biblio ด้ ยเลข Biblionumber
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ภาพที่ 3. แ ดงการจัดเก็บข้อมูลบรรณานุกรมในรูปแบบ MARC21 (MARCXML) .
ในตาราง Biblio_Metadata ฐานข้อมูลระบบ ้อง มุดอัตโนมัติ
ขั้ น ตอนที่ 4 เมื่ อ ได้ ึ ก า ิ เ คราะ ์ โ ครง ร้ า งฐานข้ อ มู ล ของระบบ ้ อ ง มุ ด อั ต โนมั ติ
ร มถึงค ามต้องการในการใช้งานระบบแล้ ผู้พัฒนาฯ ได้ตัด ินใจเลือกเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
“MFU Reading Guide” โดยแบ่งเป็น ่ นของฐานข้อมูล ่ นประม ลผลเบื้อง ลัง และ ่ นโต้ตอบผู้ใช้ ดังนี้
4.1 การจัดเก็บข้อมูลบนฐานข้อมูลเชิง ัมพันธ์ เลือกจัดเก็บข้อมูลของฐานข้อมูล MFU
Reading Guide ลงบนระบบฐานข้อมูล MySQL บนเครื่องแม่ข่ายเดีย กันกับระบบ ้อง มุดอัตโนมัติ และ ร้าง
ค าม ัมพันธ์ (Relation) ไปยังตารางข้อมูลบรรณานุกรม ของฐานข้อมูลของระบบ ้อง มุดอัตโนมัติ ซึ่ง ามารถ
แ ดงไดอะแกรมของฐานข้อมูลได้ดังนี้

ภาพที่ 4. แ ดงโครง ร้างฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงค าม ัมพันธ์ระ ่างตาราง
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ตาราง Books จัดเก็บรายการ นัง ือทั้ง มดที่ถูกคัดเลือกมาแ ดงผลในฐานข้อมูล
MFU Reading Guide โดยก า นดรู ป แบบการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เป็ น 2 กรณี คื อ 1) ในกรณี ที่ มี นั ง ื อ เล่ ม นั้ น ใน
ฐานข้ อ มู ล ลั ก ของ ้ อ ง มุ ด จะจั ด เก็ บ เฉพาะเลข Biblionumber ลงในตาราง Books และก า นดค่ า
use_opac_info ในระเบียนนั้นเป็น true จะทาใ ้โปรแกรมทราบ ่า เมื่อแ ดงผล จะต้องไปดึงข้อมูลบรรณานุกรม
ของ นัง ือเล่มนั้น จากฐานข้อมูลระบบ ้อง มุดมาแ ดงผล 2) ในกรณีที่ยังไม่มี นัง ือเล่มนั้นในฐานข้อมูล ลัก
ของ ้ อ ง มุ ด ามารถบั น ทึ ก ข้ อ มู ล บรรณานุ ก รมของ นั ง ื อ ลงในตาราง Books ได้ ทั้ ง มด โดยก า นดค่ า
use_opac_info ในระเบียนนั้นเป็น false
ตาราง Courses จั ด เก็ บ ชื่ อ ราย ิ ช าที่ เ ปิ ด อนในม า ิ ท ยาลั ย โดยเชื่ อ มโยง
ค าม ัมพันธ์กับตาราง Books เพื่อทาใ ้ทราบ ่ารายการ นัง ือแต่ละเล่มนั้น เชื่อมโยงกับราย ิชาใด
ตาราง Schools จัดเก็บรายชื่อ านัก ิชาของม า ิทยาลัย โดยเชื่อมโยงกับตาราง
Courses เพื่อทาใ ้ทราบ ่าแต่ละราย ิชาเป็นของ านัก ิชาใด
4.2 การพั ฒ นาระบบประม ลผลข้ อ มู ล ลั ง บ้ า น (Backend) เลื อ กพั ฒ นาด้ ย
Laravel Framework (ภา า PHP) เพื่อ ่งข้อมูลไปยัง ่ นแ ดงผลโต้ตอบผู้ใช้ (Frontend) ในรูปแบบ API
นอกจากนี้ ผู้พัฒนายัง เขียนโปรแกรมออโต้ บ อท เพื่อ ใ ้ระบบ ามารถตร จ อบ
รายการบรรณานุกรม นัง ือในฐานข้อมูลระบบ ้อง มุดอัตโนมัติ า่ มีรายการบรรณานุกรมใดบันทึกร ั ราย ิชาไ ้
ที่ MARC TAG 694 บ้าง จากนั้น จึงนาเลข biblionumber ชอง นัง ือเล่มนั้นไปบันทึกไ ้ในตาราง Books ของ
ฐานข้อมูล MFU Reading Guide โดย ามารถเขียน flowchart แ ดงการทางานของออโต้บอทดังกล่า ได้ดังนี้

ภาพที่ 5. ขั้นตอนการทางานของออโต้บอท เพื่อดึงข้อมูล นัง ือ
จากฐานข้อมูลระบบ ้อง มุด มาบันทึกไ ้ที่ฐานข้อมูล MFU Reading Guide
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โดยเบื้องต้น ผู้พัฒนาระบบได้ตั้งค่าระบบปฏิบัติ การ (Linux) ใ ้กระตุ้นการทางาน
ของออโต้บอท (Cron Job) นั ละ 1 ครั้ง
4.3 การพั ฒ นา ่ นโต้ ต อบผู้ ใ ช้ (Frontend) พั ฒ นาในรู ป แบบ Web-Based
Application ที่รองรับการแ ดงผลบน น้าจอของอุปกรณ์ ลาก ลายรูปแบบ โดยเลือกพัฒนาด้ ย Angular ซึ่ง
เป็น Web Application Framework ที่เขียนด้ ยภา า Typescript โดยที่ ่ นโต้ตอบผู้ใช้นี้ ามารถรับ ่งข้อมูล
เพื่อนาไปประม ลผลที่ Backend ผ่านการเชื่อมต่อในรูปแบบ API

ภาพที่ 6. แ ดงโครง ร้างของระบบฐานข้อมูล Reading Guide
ขั้ น ตอนที่ 5 เมื่ อ ด าเนิ น การจั ด ท าฐานข้ อ มู ล ฯ แล้ ได้ ติ ด ตั้ ง และทด อบ โดยผู้ พั ฒ นาฯ
ได้บรรยาย และ าธิตการใช้งานใ ้ผู้ที่เกี่ย ข้อง ปรับแก้ระบบตามเงื่อนไขและค ามต้องการของผู้ที่เกี่ย ข้อง เพื่อใ ้
ฐานข้อมูลฯ ทางานได้อย่างมีประ ิทธิภาพ และตรงกับค ามต้องการมากขึ้น
ขั้นตอนที่ 6 นาเข้าข้อมูล เพื่อเตรียมใช้งานฐานข้อมูลฯ โดยมีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
6.1 ร บร มข้อมูลราย ิชาที่มีการเรียนการ อนในม า ิทยาลัยแม่ฟ้า ล ง
6.2 ร บร มรายการ นัง ือจากฐานข้อมูลเ นอแนะการจัดซื้อ นัง ือ ที่มีการระบุ
ร ั ราย ิชาที่จะใช้ นัง ือประกอบเอาไ ้แล้
6.3 ร มรายการ นัง ืออ่านประกอบราย ิชา จากที่ปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณ ุฒิ
ระดับอุดม ึก าแ ่งชาติ 3 (มคอ.3) ของราย ิชาต่างๆ
6.4 นาข้อมูลราย ิชาที่เปิด อนและรายการบรรณานุกรม นัง ือ ที่จาแนกตาม ิชาที่
ร บร มไ ้เบื้องต้น ่งใ ้ผู้พัฒนานาเข้า ู่ฐานข้อมูล MFU Reading Guide

ภาพที่ 7. แ ดงตั อย่างข้อมูล แ ดงการร บร มข้อมูล นัง ือประกอบราย ิชา
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ขั้นตอนที่ 7 เปิดใ ้บริการฐานข้อมูล MFU Reading Guide ดังนี้
7.1 เพิ่ม ่ นการค้น าข้อมูล นัง ือจากฐานข้อมูล MFU Reading Guide ที่ น้าจอ
ืบค้นของระบบ OPAC และที่ น้าเ ็บไซต์ ูนย์บรรณ ารฯ โดย ามารถค้น า นัง ือได้ด้ ยชื่อ รือร ั ราย ิชา
7.2 เชื่อมโยงบริการกับระบบ MFU Book Delivery
7.3 ร้างเมนูที่ น้าเ ็บไซต์ ้อง มุดเชื่อมโยงไปยัง ฐานข้อมูล MFU Reading Guide
7.3 ประชา ัมพันธ์การใ ้บริการฐานข้อมูล MFU Reading Guide
7.4 อบรม ิธีปฏิบัติงานแก่บรรณารัก ์ ผู้ลงรายการบรรณานุกรม ในกรณีที่ต้องการ
นาข้อมูลเข้า ู่ฐานข้อมูล MFU Reading Guide เพิ่มเติม
ผลการดาเนินการ อภิปรายผล
ผลการดาเนินการ
จากการเก็บร บร มค ามต้องการ างแผน และดาเนินการพัฒนาฐานข้อมูล ทาใ ้ได้ฐานข้อมูล
ซึ่งทา น้าที่จัดเก็บและใ ้บริการ ืบค้นข้อมูลบรรณานุกรม นัง ือตามราย ิชา ดังนี้
1. การจัดเก็บข้อมูลบรรณานุกรม นัง ือจาแนกตามราย ิชาที่เปิด อน
1.1 การเพิ่ม/แก้ไข ข้อมูลราย ิชา ามารถดาเนินการได้ ใน น้าจอของฐานข้อมูล MFU
Reading Guide

ภาพที่ 8. แ ดงการเพิ่ม/แก้ไข ข้อมูลราย ิชา
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1.2 การเพิ่ม / แก้ไข รายการ นัง ืออ่านประกอบรายราย ิชา ามารถดาเนินการได้ 2
กรณี คือ
1.2.1 กรณี ที่ เ ป็ น นั ง ื อ ที่ มี ใ ้ บ ริ ก ารใน ู น ย์ บ รรณ ารฯ ามารถแก้ ไ ขข้ อ มู ล
บรรณานุ ก รมผ่ า นระบบ ้ อ ง มุ ด อั ต โนมั ติ (รู ป แบบ MARC21) โดยบั น ทึ ก ร ั ราย ิ ช าไ ้ ที่ MARC TAG 694
(Subfield A) โดยระบบ MFU Reading Guide จะตร จ อบรายการ นัง ือที่มีการเพิ่มข้อมูลร ั ราย ิชาโดย
อัตโนมัติ เมื่อออโต้บอททางาน (ในระยะแรกผู้ดูแลระบบกา นดใ ้ออโต้บอททางานอัตโนมัติ ันละ 1 ครั้ง)

ภาพที่ 9. แ ดงการบันทึกข้อมูลบรรณานุกรม นัง ือที่มี MARC TAG 694 (Subfield A) (ร ั ราย ิชา)
ใน น้าจอระบบ ้อง มุดอัตโนมัติ
1.2.2 กรณีที่เป็น นัง ือที่ไม่มีใ ้บริการใน ูนย์บรรณ ารฯ ามารถบันทึกที่ น้าจอ
ฐานข้อมูล MFU Reading Guide โดยไม่ต้องระบุเลข Biblionumber และกา นดค่า “Use Opac Info”เป็น Off

ภาพที่ 10. แ ดงการเพิ่ม / แก้ไขข้อมูลบรรณานุกรม นัง ือ ใน น้าจอฐานข้อมูล MFU Reading Guide
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2. การ ืบค้นข้อมูล จากฐานข้อมูล MFU Reading Guide
ามารถ ืบค้นข้อมูลและเรียกดูข้อมูล นัง ือประกอบรายราย ิชา ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่
2.1 น้าเ ็บไซต์ ูนย์บรรณ ารฯ
• ามารถ ืบค้นข้อมูลโดยระบุชื่อ รือร ั ราย ิชา ที่ช่องค้น าข้อมูล แล้ กา นดเงื่อนไข
การ บื ค้นเป็น “Course Code / Name”
• ามารถคลิกที่เมนู “Reading Guide” เพื่อเข้า ู้ น้าฐานข้อมูลโดยตรง




ภาพที่ 11. แ ดงการ ืบค้นและเข้าถึงฐานข้อมูล MFU Reading Guide จาก น้าเ ็บไซต์ ูนย์บรรณ ารฯ
• ที่ น้ า ฐานข้ อ มู ล MFU Reading Guide ามารถ ื บ ค้ น ข้ อ มู ล โดยระบุ ชื่ อ รื อ ร ั
ราย ชิ า และ ามารถเรียกดูรายการ นัง ือ ตาม านัก ิชาและราย ิชาได้

ภาพที่ 12. แ ดง น้าฐานข้อมูล MFU Reading Guide ที่มีการจัดแ ดงข้อมูลบรรณานุกรม นัง ือ
ตาม านัก ิชาและราย ิชาที่เปิด อน
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• เมื่อผู้ใช้บริการพบ นัง ือประกอบราย ิชาที่ต้องการแล้
OPAC” เพื่อดู ถานะและตาแ น่งชั้น นัง ือ จาก น้าจอระบบ OPAC ได้

ามารถคลิกที่ปุ่ม “View in

ภาพที่ 13. แ ดง น้าข้อมูลบรรณานุกรม นัง ือ ที่มีปุ่มเชื่อมโยงไปยัง น้าจอ OPAC
ซึ่งมีข้อมูล ถานะและตาแ น่งของ นัง ือใน ูนย์บรรณ ารฯ
2.2 การค้น นัง ือประกอบราย ิชาจาก น้าจอ OPAC ระบบ ้อง มุดอัตโนมัติ
ามารถ ืบค้นข้อมูลโดยระบุชื่อ รือร ั ิชาที่ช่องค้น าข้อมูล แล้ กา นดเงื่อนไขการค้น
เป็น “Course Code / Name” ระบบ OPAC จะ ่งคาค้นมาที่ระบบ MFU Reading Guide โดยตรง

ภาพที่ 14. แ ดง ืบค้นจากฐานข้อมูล MFU Reading Guide ผ่าน น้าจอ ืบค้น OPAC
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3. การเรียกใช้บริการ MFU Book Delivery
เมื่อต้องการใช้บริการจัด ่ง นัง ือ ผู้ใช้บริการ ามารถคลิกที่ปุ่ม “Request to Pickup or
Delivery” โดยระบบจะ ่งต่อข้อมูลบรรณานุกรมไปยังระบบ MFU Book Delivery โดยอัตโนมัติ

ภาพที่ 15. แ ดง น้าข้อมูลบรรณานุกรม นัง ือ ที่มีปุ่มเชื่อมโยงไปยังบริการ MFU Book Delivery
อภิปรายผล
ฐานข้อมูล “MFU Reading Guide” ได้ ึ ก ารูปแบบจากฐานข้ อ มูลช่ ย ืบค้ น าร นเท
ประกอบราย ิชา นามาพัฒนาใ ้ระบบมี ประ ิทธิภาพ ามารถตอบ นองผู้ใช้บริการได้ดียิ่งขึ้น และยังช่ ยใ ้
บรรณารัก ์ไม่ต้องปฏิบัติงานซ้าซ้อน โดย รุปการทางานของแต่ละ ่ นดังนี้
1. การเตรียมข้อมูลทรัพยากร นัง ือที่จะนาเข้า ฐานข้อมูล ผู้จัดทาได้ร บร มรายการ นัง ือ
อ้างอิงที่ระบุใน เอก ารกรอบมาตรฐานคุณ ุฒิระดับอุดม ึก าแ ่งชาติ 3 (มคอ. 3) ของแต่ละ ิชา และรายการ
นัง ือที่เ นอแนะใ ้จัดซื้อเพื่อใ ้บริการใน ูนย์บรรณ ารฯ ที่มีการระบุราย ิชาที่ใช้ประกอบการ อนจากอาจารย์
ไ ้อย่างชัดเจน ทาใ ้มีจาน นรายการ นัง ืออ่านประกอบราย ิชาเพียงพอ า รับเปิดใ ้บริการฐานข้อมูล “MFU
Reading Guide”
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2. น้าฐานข้อมูล “MFU Reading Guide” มีการจาแนก ม ด มู่ นัง ือออกเป็น านัก ิชา
และราย ิชา แล้ จึงแ ดงรายการ นัง ือประกอบราย ิชานั้น ทาใ ้ผู้ใช้บริการ ามารเลือกดู นัง ือตาม ม ด มู่
ราย ิชาที่ต้องการได้ รือ ามารถค้น า นัง ือด้ ยชื่อ รือร ั ราย ิชาได้โดย ะด ก ที่ช่องการ ืบค้นใน น้าระบบ
3. ระบบ ามารถจัดการข้อมู ล โดยใช้ออโต้บอทดึงเลข biblionumber ประจา นัง ือจาก
ฐานข้อมูลระบบ ้อง มุดอัตโนมัติ เพียงเพิ่มร ั ราย ิชาลงใน MARC TAG 694 เมื่อมีการ ิเคราะ แ์ ละลงรายการ
บรรณานุกรม นัง ือ จึงช่ ยลดเ ลาปฏิบัติงานของบรรณารัก ์ ไม่ต้องนาข้อมูล นัง ือมาบันทึกในระบบ “MFU
Reading Guide” ด้ ยตนเอง
4. ระบบ ามารถแ ดงผลข้ อ มู ล โดยดึ ง ข้ อ มู ล บรรณานุ ก รมจากฐานข้ อ มู ล ระบบ ้ อ ง มุ ด
อัตโนมัติไปแ ดงผลโดยตรง ทาใ ้มั่นใจได้ ่าข้อมูลบรรณานุกรมที่แ ดงไม่ผิดเพี้ยน และตรงกับที่แ ดงในระบบ
OPAC เมื่ อ มี ก ารแก้ ไ ขข้ อ มู ล บรรณานุ ก รมที่ ฐ านข้ อ มู ล ลั ก การแ ดงผลที่ ร ะบบ MFU Reading Guide ก็ จ ะ
เปลี่ยนแปลงไปพร้อมกัน
5. ปุ่ม “View in OPAC” ภายใต้ รายการ นัง ือ แต่ละรายการที่ น้าระบบ MFU Reading
Guide ทาใ ้ผู้ใช้บริการ ามารถคลิกไปที่ น้า OPAC เพื่อดู ถานะ นัง ือและตาแ น่งชั้น นัง ือได้โดย ะด ก
6. ปุ่ ม “Request to Pickup or Delivery” ท าใ ้ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร ามารถคลิ ก เรี ย กใช้ บ ริ ก าร
“MFU Book Delivery” เพื่อนา ่ง นัง ือเล่มนั้น ๆ ไปยังผู้ใช้บริการได้ทันที
รุปผล ข้อเ นอแนะ และการนาไปใช้ประโยชน์
รุปผล
จากการใ ้บริการฐานข้อมูลทรัพยากร าร นเท ราย ิชา “MFU Reading Guide” พบ ่ามี
อาจารย์ และนัก ึก าซึ่งเป็นกลุ่มเป้า มาย ลักมีค าม นใจ และเข้าใช้งานเพื่อค้น า นัง ือประกอบการเรียนการ
อนในราย ิชาของตนเองเป็นจาน นมาก มีค ามต้องการยืม นัง ือที่ใช้ประกอบการเรียนการ อนแต่ละราย ิชา
เพิ่มขึ้น และพบ า่ มีการใช้บริการ “MFU Book Delivery” ผ่าน น้าฐานข้อมูล“MFU Reading Guide” อีกด้ ย
นอกจากนี้ ยั ง คาด ั ง ่ า จะ ามารถใช้ ง านฐานข้ อ มู ล “MFU Reading Guide” ได้ อ ย่ า ง
ยา นาน เนื่องจากการจัดการข้อมูลไม่ซับซ้อน และไม่เพิ่มปริมาณงานมากนัก โดยบรรณารัก ์ ามารถเพิ่ม รือ
แก้ไขข้อมูลบรรณาณุกรมที่ระบบ ้อง มุดอัตโนมัติ เพียงครั้งเดีย ข้อมูลก็จะถูกเปลี่ยนแปลงที่ น้าฐานข้อมูล
“MFU Reading Guide” โดยทันที
ทั้ง นี้ จากการ าร จค ามพึงพอใจจากผู้ใช้ งาน พบ ่า ได้รับคะแนนค ามพึงพอใจระดับ ดี
(คะแนนเฉลี่ย 4.0) ค ามพึงพอใจที่ได้คะแนน ูง ุดคือ ด้านการ ืบค้นข้อมูล นัง ือง่ายและ ะด กต่อการใช้งาน
ข้อเ นอแนะ
จากการประชา ัมพันธ์ฐานข้ อมูล “MFU Reading Guide” แล้ าร จค ามพึง พอใจจาก
ผู้ใช้งาน พบ ่า มีข้อเ นอแนะใ ้ปรับปรุงระบบ 2 ประเด็น ดังนี้
1. อาจารย์ ผู้ อนมี ค ามประ งค์ จ ะเพิ่ ม รื อ แก้ ไ ขข้ อ มู ล นั ง ื อ ประกอบการเรี ย น
การ อนได้เอง
2. ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารต้ อ งการดู ถานะของ นั ง ื อ ่ า พร้ อ มใ ้ บ ริ ก าร รื อ ไม่ ที่ น้ า ฐานข้ อ มู ล
“MFU Reading Guide” ได้โดยตรง โดยไม่จาเป็นต้องคลิกลิงค์เพื่อไปที่ น้าจอ OPAC
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การนาไปใช้ประโยชน์
จากการพัฒนา เปิดใช้งาน และประเมินผล พบ ่า ูนย์บรรณ ารฯ ามารถนาฐานข้ อ มูล
“MFU Reading Guide” ไปใช้ใ ้บริการ นับ นุนการเรียนการ อน และใช้ตอบคาถามเมื่อผู้ใช้บริการต้องการ
รายการ นัง ืออ่านประกอบราย ิชาต่าง ๆ ได้ อาจารย์และนัก ึก ามีแ ล่งร บร มข้อมูล นัง ือประกอบราย ิชา
ที่มีการเรียนการ อนในม า ิทยาลัยแม่ฟ้า ล ง ที่ครบถ้ น ใช้งานง่าย และ ะด กในการเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเ ลา จึง
คาด ัง ่าจะ ามารถใช้งานฐานข้อมูล “MFU Reading Guide” เป็นเครื่องมือ ่งเ ริมการใช้ทรัพยากร นัง ือของ
้อง มุดในระยะยา ได้
รายการอ้างอิง
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บทคัดย่อ
การ ึ ก าครั ้ ง นี ้ ม ี ั ต ถุ ประ งค์ เพื ่ อ ร บร มและ ิเ คราะ ์ ข ้ อ มู ล เชิ งลึ ก การยื ม ทรั พ ยากร
าร นเท ของผู้ใช้บริการ อ มุด จอ ์น เอฟ เคนเนดี้ จากฐานข้อมูลระบบ ้อง มุดอัตโนมัติ ด้ ยโปรแกรม
Power BI โดยการร บร มและจาแนกข้อมูลการยืมทรัพยากรในในช่ งระยะเ ลา 5 ปี ย้อน ลัง (พ. . 2559 –
พ. . 2564) จาน น 446,720 รายการ ข้อมูลทรัพยากร าร นเท ที่ถูกยืม จาน น 127,171 รายการ และข้อมูล
มาชิกที่อยู่ในระบบ จาน น 16,882 รายการ ดาเนินการ าค าม ัมพันธ์ ่างชุดข้อมูลเพื่อ ิเคราะ ์ข้อมูลเชิงลึก
ได้แก่ 1) ด้านการยืมทรัพยากร าร นเท อาทิ ถิติการยืมทรัพยากร าร นเท และทรัพยากร าร นเท ที่ ูญ
าย จ าแนกตามประเภททรัพยากร าร นเท น่ ยงาน และประเภทผู้ใช้บริการ ร มไปถึงมูลค่าทรัพยากร
าร นเท ที่ถูกยืม และ 2) ด้านผู้ใช้บริการ อาทิ ถิติผู้ใช้บริการ จ าแนกตามเพ น่ ยงาน และประเภท
ผู้ใช้บริการ ร มไปถึง ัน มดอายุ มาชิก โดยนาเ นอออกมาในลัก ณะแผนภูมิ ผลจากการ ึก าจะนามา ู่การ
ได้มาของ าร นเท เพื่อ นับ นุนการตัด ินใจของผู้บริ าร การก า นดกลยุทธ์ในการบริ ารจัดการทรัพยากร
าร นเท และการจัดบริการใ ค้ รอบคลุมกับค ามต้องการของผู้ใช้บริการ อ มุด จอ ์น เอฟ เคนเนดี้

คา าคัญ: การ ิเคราะ ์ข้อมูลเชิงลึก, การยืมทรัพยากร าร นเท , านัก อ มุดจอ ์น เอฟ เคนเนดี้
ABSTRACT
The purpose of this study was to collect and analyze of user circulation insight of
an information resource of John F Kennedy Library from the library automation database employ
Microsoft Power BI program, by separate the data from During the year 2 0 1 6 - 2 0 2 1 , amount
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446,720 items, The data of circulation resources 127,171 items, and 16,882 members in the
database system. The relationship between the datasets was conducted to analyze the insights
information as follows: 1 ) circulation Information resources; such as statistics on circulation of
information resources and lost information resources, Classified by type of information resources,
departments and kind of users, and the value of circulation information resources; and
2) the service user aspect, such as service user statistics classified by gender, affiliation and kind of
user, and membership expiration date. The results of the study will lead to the acquisition of
information to support the executive decision-making, strategies for managing information
resources, and providing services to accordant with the needs of John F Kennedy Library users.

Keyword: Insight analysis, Circulation, John F. Kennedy Library
บทนา
ถาบันอุดม ึก าเป็นแ ล่งการเรียนรู้ระดับ ูงที่ผู้เรียนเข้ามาแ ง าค ามรู้เพื่อใช้ในการ
ทางานและดารงชีพ ลัก ูตรการเรียนการ อนในระดับอุดม ึก า มีค ามเข้มข้นทั้งด้านเนื้อ า ค ามรู้ การปฏิบัติ
และการมอบ มายงานเพื่อใ ้นัก ึก ามีค ามรู้ และเกิดทัก ะที่มากเพียงพอ า รับมาตรฐานในแต่ละ ิชาชีพ โดย
ในแต่ละภาคการ ึก านัก ึก าจะได้เรียนราย ิชาต่าง ๆ ทั้งใน ่ นของทฤ ฎี การปฏิบัติ และการ ึก าค้นค ้า
ด้ ยตนเอง ซึง่ ในแต่ละราย ิชาจะมีการมอบ มายงานทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน ากเป็นงานที่นัก ึก ายังไม่มี
ค ามรู้เพียงพอ นัก ึก าจาเป็นต้องแ ง า าร นเท เพิ่มเติมเพื่อทางานในการเรียนใ ้ าเร็จ แ ล่ง าร นเท
และทรัพยากร าร นเท ที่ผู้เรียนเข้าถึงและใช้เพื่อประกอบการ ึก าอาจเป็นการเข้าใช้ทรัพยากร าร นเท ที่มี
ใ ้บริการ ้อง มุดของ ถาบันการ ึก า อาทิ นัง ือ บทค าม และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิก ์ รือได้ าร นเท
จากการพูดคุย นทนา อบถามจากผู้รู้ าร นเท รือการแ ง า าร นเท จากแ ล่งอินเทอร์เน็ต อย่างไร
ก็ตาม การเรียนการ อนและการมอบ มายงานนับเป็น ่ น นึ่งของการ ึก า แต่การที่นัก ึก าจะ ามารถทางาน
ตามที่ได้รับมอบ มาย รือกิจกรรมในการเรียนได้อย่างมีประ ิทธิภาพ (ภคพร อามาตย์มณี ชุ่มอินทรจักร์, 2559)
การแ ง า าร นเท จึงเป็น ิ่ง าคัญ โดยเริ่มจากค ามต้องการ าร นเท ซึ่งมีบริบทเฉพาะของนัก ึก าแต่ละ
คน อาทิ าขา ิชา และระดับการ ึก าที่แตกต่างกัน ในระ ่างการแ ง า าร นเท อาจจะพบอุป รรคที่
ขัดข างต่อการแ ง า าร นเท อาทิ การเข้าถึงค ามรู้พื้นฐาน และประ บการณ์ในการแ ง าของนั ก ึก า
เมื่อผ่านอุป รรคนั้นได้ จะได้ าร นเท ที่ต้องการเพื่อตอบ นองค ามต้องการนั้น ๆ (อารีย์ ชื่น ัฒนา, 2545)
้อง มุดเป็น ั ใจ าคัญในการเรียนรู้ด้ ยตนเอง มี น้าที่ ลักในการ นับ นุนเพิ่มพูนค ามรู้
ของอาจารย์ บุคลากร และนัก ึก า ด้านการเรียนการ อนและการ ิจัย เนื่องจาก ้อง มุดเป็นแ ล่งจัด า จัดเก็บ
และร บร มทรัพยากร าร นเท ทุกรูปแบบใ ้ครบถ้ นตามค ามจาเป็นและต่อเนื่องใ ้ อดคล้องกับ ัตถุประ งค์
ของม า ิทยาลัย โดยใ ้บริการทรัพยากร าร นเท ได้ตรงตามค ามต้องการของผู้ใช้ บริการ นับ นุนการเรียน
การ อนของอาจารย์และนัก ึก าเพื่อการ ึก าค้นค ้า และแ ง า าร นเท ด้ ยตนเอง และเข้าถึง าร นเท
ได้อย่าง ะด กร ดเร็ ้อง มุดยุคปัจจุบันมิใช่เป็นเพียง ถานที่ที่มี นัง ือเท่านั้นแต่จะต้องมีทรัพยากร าร นเท
ในรูปแบบอื่น ๆ ที่ ลาก ลายเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนใ ้ ามารถเลือกใช้ประโยชน์ตรงตามค ามต้องการ เช่น
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มีฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่ ามารถ ืบค้นด้ ยคอมพิ เตอร์ (พ า พันธุ์เมฆา, 2541) และปัจจุบัน ้อง มุดม า ิทยาลัยได้
บริการการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ช่ ยในการค้นและเป็นเครื่องมือช่ ยชี้แนะแ ล่งค ามรู้ที่อยู่ในรูป ื่อ ิ่งพิม พ์
ซึ่งทาใ ้มีการ ืบค้น าร นเท จาก ื่อ ิ่งพิมพ์ได้อย่างร ดเร็ ถู กต้อง ตรงตามค ามต้องการ และประ ยัดเ ลา
( ุมาลี พง ดิลก, 2559)
อ มุดจอ ์น เอฟ เคนเนดี้ านัก ิทยบริการ ม า ิทยาลัย งขลานครินทร์ เป็นแ ล่งร ม
ค ามรู้ที่ ลาก ลาย าชา ิชา โดยเน้นค ามเชี่ย ชาญทางด้านมนุ ย า ตร์และ ังคม า ตร์ ประกอบด้ ย
ทรัพยากรกร าร นเท ประเภท ิ่งตีพิมพ์ ิ่งไม่ตีพิมพ์ และอิเล็กทรอนิก ์ อีกทั้งยังเป็น ถานที่ ที่จัดเก็บทรัพยากร
าร นเท ที่เกี่ย ข้องกับพ ุ ัฒนธรรมที่ ลาก ลายในเขตพื้นที่จัง ัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งนอกจากการบริการด้าน
าร นเท แล้ ยังต้องตระ นักถึงการบริการที่เกี่ย ข้องกับ า นาเพื่อตอบ นองกับค ามต้องการของผู้ใช้บริการ
เช่น การบริการยืมคืน การบริการ ืบ ค้น การบริการตอบคาถามและช่ ยค้นค ้า การบริการยืมระ ่าง ้อง มุด
การบริการยืม นัง ือออนไลน์ การบริการฐานข้อมูลออนไลน์ และการบริการ นัง ืออิเล็กทรอนิก ์ ฯลฯ ซึ่งการ
บริการดังกล่า ถือเป็นพันธกิจ ลักขององค์กรเพื่อตอบ นองต่อพฤติกรรมค ามต้องการของผู้ใช้บริการ ที่ เป็น
บุคลากรของม า ิทยาลัย งขลานครินทร์
การ ึก าพฤติกรรมการยืมทรัพยากร าร นเท ของผู้ใช้บริการ เป็นแน ทาง นึ่งที่จะทาใ ้
ผู้บริ ารทราบถึงปริมาณการใช้ทรัพยากร าร นเท ตลอดจนพฤติกรรมการใช้ทรัพยากร าร นเท ของผู้ใช้บริการ
ซึ่ง ามารถนาไปปรับปรุงการบริ ารทรัพยากร าร นเท และการใ บ้ ริการ ใ ้ตรงกับค ามต้องการของผู้ใช้บริการ
อย่างแท้จริง แต่เนื่องจากการ ึก าพฤติกรรม ่ นใ ญ่อา ัยการ ังเกต และข้อมูลทาง ถิติเป็น ลัก ซึ่งกระบ น
ดังกล่า ปฏิบัติได้ยาก เนื่องจากข้อจากัดด้านการเข้าถึงข้อมูล ่งผลใ ้ไม่ ามารถ ึก าพฤติกรรมของ มาชิกได้
จากการน าระบบ ้อง มุดอัตโนมัติใ ้บริการแด่ผู้ใช้บริการ ทาใ ้ อ มุดจอ ์น เอฟ เคนเนดี้ กลายเป็นแ ล่ง
ร บร มข้อมูลด้านการยืมคืนทรัพยากร าร นเท ของผู้ใช้บริการไ ้เป็นจาน นมากแต่ยัง ไม่ได้นาข้อมูลม า าล
(Big Data) เ ล่า นี้มาท าการ ิเคราะ ์ เพื่อน าผลการ ิเคราะ ์ ไปใช้ใ ้เกิดประโยชน์ ูง ุด อาทิ ข้อมูลการยืม
ทรัพยากร าร นเท แต่ละรายการ รือทรัพยากร าร นเท แต่ละรายการนั้นมีผู้ใช้บริการประเภทใดเป็นผู้ยืม
ทรัพยากร าร นเท ประเภทใดถูกยืมมากที่ ุดและน้อยที่ ุด เป็นต้น การ ิเคราะ ์ข้อมูลเชิงลึกการยืมทรัพยากร
ารเท ของผู้ใช้บริการ เป็นการประยุกต์ ค ามรู้ ด้านฐานข้อมูล การ ิเคราะ ์ข้อมูล ซึ่งเป็นการน า ิทยาการ
คอมพิ เตอร์มาประยุกต์ใช้กับข้อมูลที่เก็บไ ้ในระบบฐานข้อมูลของ น่ ยงาน (ไพโรจน์ เอี่ยมชัยมงคล และนันทิยา
อัก รกิตติ์, 2552; ธนากร ปามุทา, 2557) ในการ ิเคราะ ์ข้อมูลเชิงลึกการยืมทรัพยากร าร นเท ของ อ มุด
จอ ์น เอฟ เคนเนดี้ จะทาใ ้ทราบพฤติกรรมการยืมทรัพยากร าร นเท ใน ลาก ลายมิติ และการ ิเคราะ ์
แน โน้มการใช้ทรัพยากร าร นเท จะ ามารถน าผลลัพธ์ ที่ได้มาปรับปรุงการใ ้ บริการและจัด าทรัพยากร
าร นเท ใ ้ อดคล้องกับค ามต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างคุ้มค่า
จากค าม าคัญดังกล่า ผู้ ึก าจึงมีค าม นใจที่จะ ิเคราะ ์ข้อมูลเชิงลึก การยืมทรัพยากร
าร นเท ของผู้ใช้บริการ อ มุดจอ ์น เอฟ เคนเนดี้ านัก ิทยบริการ ม า ิทยาลัย งขลานครินทร์ด้ ยโปรแกรม
Microsoft Power BI โดยใช้ข้อมูลการยืมทรัพยากรในช่ งระยะเ ลา 5 ปี ย้อน ลัง (พ. . 2559 – พ. . 2564) จาก
ฐานข้อมูลในระบบ ้อง มุดอัตโนมัติมาแ ดงในรูปแบบแผนภูมิรูปภาพ เพื่อ นับ นุนการตัด ินใจของผู้บริ าร การ
ก า นดกลยุทธ์ในการบริ ารจัดการทรัพยากร าร นเท เช่น การจัดบริการใ ้ครอบคลุมกับค ามต้องการของ
ผู้ใช้บริการ การ างแผน การติดตาม และการป้องกันทรัพยากร าร นเท ูญ าย ร มถึงการจัด รรงบประมาณ
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ของ อ มุด จอ ์น เอฟ เคนเนดี้ นอกจากนี้ การ ิเคราะ ์ข้อมูลเชิงลึกในการ ึก าครั้งนี้ จะช่ ยใ ้ บรรณารัก ไ์ ด้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงประ ิทธิภาพในการใ ้บริการ การ ิเคราะ ์พฤติกรรม าร นเท ของ
ผู้ใช้บริการ ร มถึงจัด าทรัพยากรที่ อดคล้องต่อค ามต้องการ ออกแบบประ บการณ์ผู้ใช้ที่ ามารถรองรับ
ผู้ใช้บริการประเภทต่าง ๆ ได้อย่างเ มา ม และการปรับเปลี่ยนการใ ้บริการทรัพยากร าร นเท ได้ เช่น การ
พัฒนาระบบติดตาม นัง ือ การแจ้งเตือนยืมต่อผ่าน Line Official รือ ร้างแคมเปญการต่ออายุ มาชิกใ ้กับ
ผู้ใช้บริการ เป็นต้น
ัตถุประ งค์
เพื่อร บร มและ ิเคราะ ์ข้อมูลเชิงลึกการยืมทรัพยากร าร นเท ของผู้ใช้บริการ อ ุด จอ ์น
เอฟ เคนเนดี้ จากฐานข้อมูลระบบ ้อง มุดอัตโนมัติ ด้ ยโปรแกรม Microsoft Power BI
กลุ่มตั อย่าง
กลุ่มตั อย่างที ่ใ ช้ ในการ ึก าครั ้งนี ้ ได้ท าการคัดเลือกข้ อมูลด้ ย ิ ธีเจาะจง (Purposive
Selected) โดยการก า นดคุณลัก ณะของข้อมูลที่ใช้เป็นกลุ่มตั อย่างเพื่อการ ิเคราะ ์ข้อมูลเชิงลึกในช่ ง
ระยะเ ลา 5 ปี ย้อน ลัง (พ. . 2559 – พ. . 2564) ซึ่งมีคุณลัก ณะดังนี้ (1) เป็นข้อมูลการยืมทรัพยากร
าร นเท จาน น 446,720 รายการ (2) เป็นข้อมูลของผู้ใช้บริการ จาน น 16,882 รายการ และ (3) เป็นข้อมูล
รายการทรัพยากร าร นเท ที่ถูกยืม จาน น 127,171 รายการ
ขอบเขตการ ึก า
ผู้ ึก าได้ก า นดขอบเขตของการ ึก า คือ ข้อมูล ถิติการยืมทรัพยากร าร นเท ของ
ผู้ใช้บริการ (นัก ึก าระดับปริญญาตรี นัก ึก าระดับบัณฑิต ึก า อาจารย์ บุคลากร าย นั บ นุน และบุคคล
ทั่ ไป) ของ อ มุดจอ ์น เอฟ เคนเนดี้ านัก ิทยบริการ ม า ิทยาลัย งขลานครินทร์ ิทยาเขตปัตตานี ในช่ ง
ระยะเ ลา 5 ปี ย้อน ลัง (พ. . 2559 – พ. . 2564) ที่ได้จากระบบ ้อง มุดระบบอัตโนมัติ (Data Warehouse)
เท่านั้น
ขั้นตอนและ ิธีดาเนินการ
การ ึก าการ ิเคราะ ์ข้อมูลเชิงลึกการยืมทรัพยากร าร นเท ของผู้ใช้บริการ อ มุดจอ ์น
เอฟ เคนเนดี้ านัก ิทยบริการ ม า ิทยาลัย งขลานครินทร์ ครั้งนี้เป็นการ ึก าเชิงปริมาณ โดยใช้แน คิดการ
พัฒนาเชิงระบบ (System Approach) และแน คิด Power BI Architecture เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาน ัตกรรมใ ม่
(New Innovation) ในการพัฒนา ิ่งที่ต้องการเพื่อใช้ในการปฏิบัติ รือแก้ไขปัญ า และมีทฤ ฎีรองรับตามระเบียบ
ิธี ิจัย (อุทัย บุญประเ ริฐ, 2542) ามารถนาเ นอขั้นตอนการดาเนินงานและการ ิเคราะ ์ข้อมูลได้ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1. ขั้นตอนการดาเนินงานและการ ิเคราะ ์ข้อมูล
ที่มา: ประยุกต์จากแน คิด Power BI Architecture (Microsoft, 2564) และ Research Methodology
(Kewsuwun, N., Kajornkasirat, S., in press)
จากภาพที่ 1 ขั้นตอนการดาเนินงานและการ ิเคราะ ์ข้อมูล ามารถอธิบายขั้นตอนได้ดังนี้
1) คัดเลือกข้อมูล (Data Collection) จากฐานข้อมูลระบบ ้อง มุดระบบอัตโนมัติ (Data
Warehouse) ในช่ งระยะเ ลา 5 ปี ย้อน ลัง (พ. . 2559 – พ. . 2564) เพื่อใช้ในการ ิเคราะ ์จากข้อมูลเชิงลึก
และทาการเลือกฟิลด์ (Field) ที่อยู่ในตาราง (Table) โดยแ ดงรายละเอียดในตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 แ ดงฟิลด์ที่ใช้ในการ ิเคราะ ์ข้อมูลเชิงลึก
ตารางการยืมทรัพยากร าร นเท
ชื่อฟิลด์
ค าม มาย
PATRON_BARCODE*
ร ั ผู้ใช้
ITEM_BARCODE*
ร ั ทรัพยากร
TITLE
ชื่อทรัพยากร
CHECKOUT_DATETIME
ันที่ยืม
IS_LOST
ูญ าย
RENEW_DATETIME
ันยืมทรัพยากรต่อ
RENEW_TIMES
จาน นครั้งที่ยืมต่อ

มายเ ตุ *Primary Key

ตารางรายการทรัพยากร าร นเท
ชื่อฟิลด์
ค าม มาย
LOG_TYPE_NAME
ชื่อการทารายการ
ITEM_BARCODE*
ร ั ทรัพยากร
PRICE
ราคา
ITEM_TYPE_NAME
ชื่อประเภททรัพยากร
COLLECTION_NAME
ชื่อคอลเล็คชั่น
TITLE
ชื่อทรัพยากร

ตารางผู้ใช้บริการ
ชื่อฟิลด์
ค าม มาย
PATRON_BARCODE*
ร ั ผู้ใช้
TITLE
คานา น้า
PATRON_NAME
ชื่อผู้ใช้
PATRON_TYPE_NAME
ชื่อประเภทผู้ใช้
FACULTY_NAME
ชื่อ ังกัด
DEPARTMENT_NAME
ชื่อ น่ ยงาน
EXPIRE_DATETIME
ันที่ มดอายุ
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2) ร บร มข้อมูล (Data Selection) ที่ใช้ในการ ิเคราะ ์ข้อมูลเชิงลึก ได้แก่ ข้อมูลการยืม
ทรัพยากร าร นเท ข้อมูลรายการทรัพยากร าร นเท และข้อมูล มาชิก โดยทาการดึงข้อมูลจากฟิลด์ (Field)
ที่อยู่ในตาราง (Table) ในรูปแบบคา ั่ง SQL Command ดังภาพที่ 2
SELECT *
FROM V_LOG_CIRCULATION
WHERE LOG_DATETIME BETWEEN '1-Jan-16' AND '31-Dec-21'
AND LOG_TYPE_ENG IN ('Check-out item','Renew item')

ภาพที่ 2. รูปแบบคา ั่ง SQL Command
3) ทาค าม ะอาดข้อมูล (Data Cleansing) เป็นขั้นตอนการตร จ อบค ามถูกต้องของข้อมูล
การแก้ไข รือลบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกจากชุดข้อมูล โดยการพิจารณารายการ (Record) ที่มีข้อมูลไม่ครบถ้ น ไม่
มบูรณ์ออก เพื่อคัดกรองข้อมูลที่มีคุณภาพ และร มไปถึงการ ิเคราะ ์ข้อมูลเชิงลึ ก (Insight Analysis) การยืม
ทรัพยากร าร นเท ของผู้ใช้บริการ เพื่อนาเ นอผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบแผนภูมิ
4) น าเ นอข้ อ มู ล (Presentation) โดยการแ ดงข้ อ มู ล ในรู ป แบบรู ป ภาพนิ ่ ง (Data
Visualization) ในลัก ณะแผนภูมิต่าง ๆ และออกแบบ น้าจอแ ดงผล (Dashboard) ใ ้ ยงาม
5) นาข้อมูลที่ได้จากการ ิเคราะ ์เชิงลึกไปใช้ประโยชน์ (Utilization) เพื่อ นับ นุนการตัด ินใจ
ของผู้บริ ารในการดูแน โน้มการยืมทรัพยากร าร นเท และกา นดกลยุทธ์ในการจัด าทรัพยากร าร นเท
เพื่อใ ้ครอบคลุมกับค ามต้องการของผู้ใช้บริการทุกประเภท
ผลการดาเนินการ อภิปรายผล
การ ิเคราะ ์ข้อมูลเชิงลึกการยืมทรัพยากร าร นเท ของผู้ใช้บริการ อ มุดจอ ์น เอฟ เคน
เนดี้ านัก ิทยบริการ ม า ิทยาลัย งขลานครินทร์ โดยใช้ข้อมูล การยืมทรัพยากรในในช่ งระยะเ ลา 5 ปี
ย้อน ลัง (พ. . 2559 – พ. . 2564) ผู้ ึก าได้กา นดโครง ร้างของฐานข้อมูลในโปรแกรม Microsoft Power BI
เพื่อแ ดงการเชื่อมโยงข้อมูลในแต่ละตาราง ดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 3. โครง ร้างของฐานข้อมูลในโปรแกรม Microsoft Power BI

ภาพที่ 4. รายงานการยืมทรัพยากร าร นเท ของผู้ใช้บริการ
จากภาพที่ 4 พบ ่า ในปี พ. . 2559 – พ. . 2564 มีการยืมทรัพยากร าร นเท จ าน น
446,720 ครั้ง โดยปี พ. . 2562 มีการยืมทรัพยากร าร นเท มากที่ ุด จาน น 32,202 ครั้ง ากจาแนกเป็นราย
เดือนพบ ่า ในเดือนตุลาคม มีการยืมทรัพยากร าร นเท มากที่ ุด จาน น 13,548 ครั้ง
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ภาพที่ 5. รายงานการยืมทรัพยากร าร นเท ของผู้ใช้บริการโดยจาแนกตามประเภทการบริการ
จากภาพที่ 5 พบ ่า เมื่อพิจารณาจาน นการยืมทรัพยากร าร นเท โดยจาแนกตาม น่ ยงาน
พบ ่า คณะ ึก า า ตร์ มี ถิติการยืมทรัพยากร าร นเท มากที่ ุด จาน น 38,319 ครั้ง (30.14%) รองลงมาคือ
คณะมนุ ย า ตร์และ ังคม า ตร์ จาน น 26,761 ครั้ง (21.05%)
เมื่อพิจารณาจาน นการยืมทรัพยากร าร นเท โดยจาแนกตามประเภทผู้ใช้ พบ ่า นัก ึก า
ระดับปริญญาตรี มี ถิติการยืมทรัพยากร าร นเท มากที่ ุด จาน น 76,645 ครั้ง (60.29%) รองลงมาคือ อาจารย์
จาน น 26,262 ครั้ง (20.66%)
เมื่อพิจารณาจาน นการยืมทรัพยากร าร นเท โดยจ าแนกตามคอลเล็คชั่น พบ ่า นัง ือ
ทั่ ไป มี ถิติการยืมมากที่ ุด จาน น 795,817 ครั้ง (75.38%) รองลงมาคือ เรื่อง ั้น จาน น 8,143 ครั้ง (6.41%)
เมื ่ อ พิ จารณาจ าน นการยื มทรั พยากร าร นเท โดยจ าแนกตามประเภทของทรัพยากร
าร นเท พบ ่า นัง ือภา าไทย มี ถิติการยืมมากที่ ุด จาน น 95,900 ครั้ง (75.44%) รองลงมาคือ นัง ือ
ภา าต่างประเท จาน น 11,1746 ครั้ง (9.24%)
เมื่อพิจารณาจ าน นทรัพยากร าร นเท ที่ ูญ าย พบ ่า นัง ือภา าไทย มีการ ูญ าย
มากที่ ุด จาน น 106 เล่ม คอลเล็คชั่นที่ ูญ ายมากที่ ุด คือ นัง ือทั่ ไป จาน น 106 เล่ม
เมื่อพิจารณามูลค่าการยืมทรัพยากร าร นเท พบ ่า มูลค่าการยืมทรัพยากรในปี พ. . 2559
– พ. . 2564 ร มทั้ง ิ้น 238,103,308 บาท าพิจารณาเป็นรายปี พบ ่า ปี พ. . 2561 มีมูล ค่าการยืมทรัพยากร
าร นเท มากที่ ุด ร มทั้ง ิ้น 6,5125,889 บาท
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ภาพที่ 6. รายงานผู้ใช้บริการ
จากภาพที่ 6 พบ ่า มีผู้ใช้บริการในระบบ จ าน น 16,882 คน จ าแนกเป็นเพ ญิง จ าน น
12,302 คน และเพ ชาย จาน น 4,580 คน
เมื่อพิจารณาผู้ใช้บริการ โดยจาแนกตาม น่ ยงาน พบ ่า ผู้ใช้บริการของ ่ นกลางม า ิทยาลัย
มากที ่ ุด จ าน น 3,537 คน (20.95%) รองลงมาคื อ ผู ้ ใ ช้ บ ริก ารของคณะ ึก า า ตร์ จ าน น 3,389 คน
(20.07%)
เมื่อพิจารณาผู้ใช้บริการ โดยจ าแนกตามประเภทผู้ใช้บริการ พบ ่า นัก ึก าปริญญาตรี
มากที ่ ุด จ าน น 3,537 คน (20.95%) รองลงมาคื อ ผู ้ ใ ช้ บ ริก ารของคณะ ึก า า ตร์ จ าน น 3,389 คน
(20.07%)

ภาพที่ 7. รายงานทรัพยากรที่ ูญ าย
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จากภาพที่ 7 พบ ่า ในปี พ. . 2559 – พ. . 2564 มีทรัพยากร าร นเท ที่ ูญ ายจากการยืม
จ าน น 124 รายการ เมื่อจ าแนกตามรายปี พบ ่า ในปี พ. . 2563 มีทรัพยากร าร นเท ที่ ูญ ายมากที่ ุด
จ าน น 37 รายการ เมื่อจาแนกตามรายเดือน พบ ่า เดือนกรกฎาคม มีทรัพยากร าร นเท ที่ ูญ ายมากที่ ุด
จาน น 20 รายการ
เมื่อพิจารณามูลค่าการยืมทรัพยากร าร นเท ที่ ูญ าย โดยจาแนกตามรายปี พบ ่า ปี พ. .
2559 มีมูลค่าการยืมทรัพยากร าร นเท ที่ ูญ าย มากที่ ุด ร มทั้ง ิ้น 73,800 บาท และจาแนกตามรายเดือน
พบ ่า เดือนมกราคม มีมูลค่าการยืมทรัพยากร าร นเท ที่ ูญ าย มากที่ ุด ร มทั้ง ิ้น 41,692 บาท
รุปผล ข้อเ นอแนะ
จากการ ิเคราะ ์ข้อมูลเชิงลึกการยืมทรัพยากร าร นเท ของผู้ใช้บริการ อ มุดจอ ์น เอฟ
เคนเนดี้ านัก ิทยบริการ ม า ิทยาลัย งขลานครินทร์ พบ ่า คณะที่ยืมทรัพยากร าร นเท มากที่ ุด คือ คณะ
ึก า า ตร์ อาจเป็นเพราะม า ิทยาลัย งขลานครินทร์ ิทยาเขตปัตตานี มีคณะทางด้านมนุ ย า ตร์และ
ังคม า ตร์ ใน ัด ่ นที่มากก ่าคณะทางด้าน ิทยา า ตร์ ุขภาพ และทางด้าน ิทยา า ตร์และเทคโนโลยี เมื่อ
พิจารณาข้อมูลในเชิงลึก พบ ่า จ าน น าขา ิชาของคณะทางด้านมนุ ย า ตร์และ ังคม า ตร์ อาทิ คณะ
ึก า า ตร์ คณะ ิทยาการอิ ลาม คณะรัฐ า ตร์ และคณะมนุ ย า ตร์และ ังคม า ตร์ มีค าม ลาก ลาย
ของ าขา ิชา และมีจาน นนัก ึก าทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิต ึก า ดังนั้น จึงอาจ ่งผลต่อจาน น
ของการยืมทรัพยากร าร นเท โดยเฉพาะคณะ ึก า า ตร์ และเมื่อพิจารณาประเภทผู้ใช้บริการที่ยืมทรัพยากร
าร นเท มากที่ ุด คือ นัก ึก าระดับปริญญาตรี อาจเป็นเพราะนัก ึก าในระดับปริญญาตรีมีจาน น น่ ยกิต
และราย ิชาที่ลงทะเบียนในแต่ละภาคการ ึก า อีกทั้งนโยบายของม า ิทยาลัย งขลานครินทร์ ที่อนุญาตใ ้
นัก ึก า ามารถลงทะเบียนเรียนในราย ิชาข้ามคณะและ ิทยาเขตได้ อีกทั้งนัก ึก าในระดับปริญญาตรีอาจมีการ
ได้รับมอบ มายงานจากอาจารย์ประจา ิชา ดังนั้น จึงต้องมีการแ ง าค ามรู้ ร มถึงแ ง า าร นเท เพื่อใช้
ประกอบการจัดการเรียนการ อนเพิ่มเติมจาก อ มุดจอ ์น เอฟ เคนเนดี้
ประเภททรัพยากร าร นเท ที่ถูกยืมมากที่ ุด ได้แก่ นัง ือทั่ ไปที่เป็นภา าไทย อาจเป็น
เพราะ ่าเป็นทรัพยากร าร นเท ที่ อดคล้องกับการจัดการเรียนการ อนของแต่ละ ลัก ูตร รือราย ิชาของ
ม า ิทยาลัย อีกทั้งทรัพยากร ่ นใ ญ่ภายใน อ มุดมาจากค ามต้องการของนัก ึก า นอกจากนั้น ในการจัดทา
รายงานของราย ิชา ทรัพยากร าร นเท ประเภท นัง ือทั่ ไปเป็นทรัพยากรที่นัก ึก า ามารถเข้าถึงและ ืบค้น
ได้ง่ายจากฐานข้อมูล และมีระยะเ ลาในการยืมได้นานก ่าทรัพยากร าร นเท ประเภทอื่น และเมื่อพิจารณา
ทรัพยากร าร นเท ในปี พ. . 2563 พบ ่า มีทรัพยากร าร นเท ที่ ูญ ายจากการยืมมากที่ ุด และเดือน
กรกฎาคมมีทรัพยากร าร นเท ที่ ูญ ายจากการยืมมากที่ ุด เป็นเพราะ ถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไ รั
COVID-19 อ มุดจอ ์น เอฟ เคนเนดี้ มีการใ ้บริการทรัพยากร าร นเท ในรูปแบบออนไลน์ และการจัด ่งทาง
ไปร ณีย์ (delivery) จึง ่งผลกระทบต่อการ ูญ ายของทรัพยากรที่ ืบเนื่องมาจากการติดตามกลับคืน และการ
ลงลืม รือ ับ นของผู้ใช้บริการ ซึ่งปัญ าและผลกระทบในประเด็นดังกล่า อ มุดจอ ์น เอฟ เคนเนดี้ จะ
นาไป ู่การกา นดนโยบายเพื่อป้องกันปัญ าเกี่ย กับการ ูญ ายของทรัพยากร าร นเท ต่อไป
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การนาไปใช้ประโยชน์
ผลจากการ ึก าจะน ามา ู่การได้มาของ าร นเท เพื่อ นับ นุนการตัด ินใจของผู้บริ าร
การกา นดกลยุทธ์ในการบริ ารจัดการทรัพยากร าร นเท เช่น การจัดบริการใ ค้ รอบคลุมกับค ามต้องการของ
ผู้ใช้บริการ การ างแผน การติดตาม และการป้องกันทรัพยากร าร นเท ูญ าย ร มถึงการจัด รรงบประมาณ
ของ อ มุด จอ ์น เอฟ เคนเนดี้
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การพัฒนาระบบ นับ นุนการเข้าถึงทรัพยากร าร นเท TSU LIB Access
ด้ ยกระบ นการคิดเชิงออกแบบ
Developing a Support System for Library Information Resources Access
through a Design Thinking Approach toward TSU LIB Access
ทิตยา จันทร์ ุข, เ า ภา เพ็ชรรัตน์
านัก อ มุด ม า ิทยาลัยทัก ิณ
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บทคัดย่อ
ำนัก มุด ม ำ ิทยำลัยทัก ิณ ได้พัฒนำระบบ นับ นุนกำรเข้ำถึงทรัพยำกร ำร นเท
TSU LIB Access โดยมี ัตถุประ งค์เพื่ ่งเ ริม/ นับ นุนกำรเข้ำถึงทรัพยำกร ำร นเท ข ง ำนัก มุด จำก
กำรทำค ำมเข้ำใจผู้ใช้บริกำรโดยใช้กระบ นกำรคิดเชิง กแบบ และเพื่ ร บร มทรัพยำกร ำร นเท และบริกำร
ต่ำง ๆ ข ง ำนัก มุด โดยจำแนกทรัพยำกร ำร นเท ตำมคณะ ำขำ ิชำ และตำมประเภทข งทรัพยำกร
เพื่ ใ ้ผู้ใช้บริกำร ำมำรถเข้ำถึงบริกำรและทรัพยำกร ำร นเท ข ง ำนัก มุดที่ ดคล้ งกับค ำมต้ งกำรได้
ย่ำง ะด กและเกิดกำรใช้ประโยชน์ที่คุ้มค่ำ
ผลกำรดำเนินกำรพบ ่ำ ผู้ใช้บริกำร ำมำรถเข้ำถึงทรัพยำกร ำร นเท และบริกำรข ง ้ ง มุด
ตำม ังกัดคณะและ ำขำ ิชำข งตนเ งได้ โดยแต่ละคณะ จะใ ้บริกำรทั้งทรัพยำกร ำร นเท ตำมประเภท ซึ่ง
ประก บด้ ย 1) นัง ื 2) ิทยำนิพนธ์ 3) ำร ำร 4) ฐำนข้ มูล 5) E-book และบริกำรต่ำงๆ (Customer
Service) ผ่ำนระบบ นับ นุนกำรเข้ำถึงทรัพยำกร ำร นเท TSU LIB Access จำกเ ็บไซต์ ำนัก มุด และ
แ พพลิ เ คชั่ น TSU LIB Access ซึ่ ง ได้ มี ก ำรน ำระบบฯ ไปทดล งใช้ กั บ กลุ่ ม เป้ ำ มำย คื นิ ิ ต และ ำจำรย์
ำขำ ิชำกำรแพทย์แผนไทย คณะ ิทยำกำร ุขภำพและกำรกี ำ จำน น 50 คน พบ ่ำ นิ ิตและ ำจำรย์ มีค ำม
พึงพ ใจเฉลี่ย ยู่ ในระดับดีมำก (4.60 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 5) และนำผลกำรประเมินไปปรับปรุงระบบก่ น
นำไปใช้งำนกับผู้ใช้บริกำรทั้งม ำ ิทยำลัย

คา าคัญ: กำรเข้ำถึงทรัพยำกร ำร นเท , ฐำนข้ มูลทรัพยำกร ้ ง มุด, กระบ นกำรคิดเชิง กแบบ
ABSTRACT
TSU LIB Access is the Information Resource Access Support System. It aims to
solve the main problems of users to access information from diverse information resources and
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services of Thaksin Library. It was developed through a design thinking approach according to the
empathy of service users. Therefore, the information resources and services of the library were
collected, analyzed and categorized by the type of resources and the specific users corresponding
to their own faculties and field of study. Hence, it enabled the users to access services and
information resources of the library easily so that the library resources were used worthily.
The results showed that users could conveniently access via website and TSU LIB
App to library resources as their own faculties and field of study. Each faculty would be provided
5 categories of resources that consist of 1) Books, classified by the field of study and subjects
offered 2) Thesis 3) Journals 4) Databases 5) E- books. Moreover, TSU LIB Access also provided
Customer Services for the users to access various library services due to their own faculty and field
of study. Consequently, the system was tested by the targeted groups, consisting of students and
teachers with the amount of 50 persons from the department of Thai traditional medicine, faculty
of health sciences and sports. It found that the average satisfaction level of students and teachers
was at a good level (4.60 out of 5 points)

Keywords: House of Access, Library Information Database, Design Thinking
บทนา
ต รร ที่ 21 ได้ เ กิ ด กำรพั ฒ นำและกำรเปลี่ ย นแปลง ย่ ำ งก้ ำ กระโดดใน ลำย ๆ ด้ ำ น
โดยเฉพำะค ำมก้ ำ น้ ำ ด้ ำ นเทคโนโลยี ำร นเท ท ำใ ้ เ กิ ด กระแ โลกำภิ ั ต น์ ที่ ่ ง ผลกระทบต่ เ ร ฐกิ จ
กำร ึก ำ กำรเมื ง และ ิถีชี ิตข งคนยุคใ ม่ ที่มีกำรใช้ชี ิต ต่ำงไปจำกยุคเดิมเป็น ย่ำงมำก ้ ง มุดทั่ โลก
ร มถึง ำนัก มุด ม ำ ิทยำลัยทัก ิณ ต่ำงได้รับผลกระทบจำกกระแ โลกำภิ ัตน์ดังกล่ำ จึงจำเป็นต้ งติดตำม
และ ึก ำค ำมเปลี่ยนแปลง เพื่ ้ ง มุดจะได้ปรับตั ใ ้ทันกับกำรเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้น ย่ำงร ดเร็ โดยมุ่ง ู่
กำรเป็น ้ ง มุดยุคใ ม่ภำยใต้ฐำนค ำมรู้และกำร ร้ำง รรค์น ัตกรรมที่ร งรับกำรเปลี่ยนแปลงใน ต รร ที่ 21
โดย ำมำรถปรับตั เรียนรู้ และพร้ มที่จะเปลี่ยนแปลง เพื่ ไป ู่เป้ำ มำยในกำรพัฒนำเป็น ้ ง มุด 4.0
ำนัก มุด ม ำ ิทยำลัยทัก ิณ ขับเคลื่ นกำรดำเนินงำนข ง ้ ง มุด เพื่ เป็น ้ ง มุด 4.0
ภำยใต้แผนยุทธ ำ ตร์กำรพัฒนำ ำนัก มุด ซึ่งมุ่งเน้นกำรพัฒนำกำรบริกำร ู่กำรเป็นกำรบริกำร 4.0 ซึ่งเป็น
บริกำรที่ ดคล้ งกับประ บกำรณ์ พฤติกรรม และ ิถีชี ิตข งผู้ใช้บริกำรรุ่นใ ม่ ที่เน้นกำรบริกำรที่ได้จำกปัญ ำ
และค ำมต้ งกำรแท้ จ ริ ง ร มถึ ง จำกกำรบริ ำรประ บกำรณ์ ข งผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำร (Customer Experience
Management – CEM) โดย ร้ำงน ัตกรรมกำรบริกำรที่เน้นกำรพัฒนำและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ที่ทัน มัย
ตล ดจนใช้ ื่ ังคม นไลน์เชื่ มต่ เข้ำถึงผู้ใช้บริกำรโดยไม่มีข้ จำกัดด้ำนพื้นที่บริกำร ร มทั้ง ำมำรถเข้ำถึง
บริกำรได้ ะด กจำกจุดเดีย ทุกที่ ทุกเ ลำ ทุก ุปกรณ์ (Omni Channel Service) ( ำนัก มุด ม ำ ิทยำลัย
ทัก ิณ, 2561, น. 26)
ีก นึ่งปัจจัยค ำม ำเร็จที่ ำคัญ คื กำรนำระบบเกณฑ์รำง ัลคุณภำพแ ่งชำติ รื TQA มำ
ใช้ เป็นเครื่ งมื ในกำรปรับปรุง และพัฒนำระบบงำน ย่ำ งต่ เนื่ งเพื่ มุ่ง ู่ค ำมเป็ นเลิ ช่ ยขับเคลื่ นกำร

77

ดำเนินงำนข ง ำนัก มุดใ ้เป็นไป ย่ำงมีประ ิทธิภำพ เข้มแข็งและยั่ง ยืน โดยเน้นกำรใ ้ค ำม ำคั ญ กับ
ผู้ใช้บริกำรและกำร ร้ำง งค์กรแ ่งกำรเรียนรู้ ภำยใต้โครงกำร ำนัก มุดพบเครื ข่ำย (TSU-LiNet) ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่ใ ้ผู้ใช้บริกำรกลุ่มนิ ิตและ ำจำรย์ได้มี ่ นร่ มในกำร ะท้ นปัญ ำและค ำมต้ งกำรซึ่งเป็นประโยชน์
ในกำร กแบบรูปแบบในกำรเข้ำถึงบริกำรและใช้ทรัพยำกร ำร นเท ข ง ำนัก มุดได้ ย่ำง ะด กและคุ้มค่ำ
ซึ่ ง ด ำเนิ น กำร บถำมปั ญ ำและค ำมต้ งกำรข งนิ ิ ต และ ำจำรย์ โดยใช้ ก ระบ นกำรคิ ด เชิ ง กแบบ
(Design Thinking) พบ ่ำ Pain Point นึ่งที่ ำคัญในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร ำร นเท คื นิ ิตและ ำจำรย์ มี
พฤติกรรมและ ิถีชี ติ ทีเ่ ปลี่ยนไป ไม่นิยม ืบค้นข้ มูล ำร นเท จำกเ ็บไซต์ ำนัก มุด แต่กลับนิยม ืบค้นข้ มูล
ำร นเท และเข้ำถึงข้ มูล ำร นเท จำกแ ล่งที่คุ้นชิน ได้แก่ Google และ Google Scholar เป็น ่ นใ ญ่
เพรำะเข้ำใช้งำนได้ง่ำยและ ะด ก ซึ่งแตกต่ำงจำกกำรเข้ำใช้จำกเ ็บไซต์ ำนัก มุดที่ต้ ง ืบค้น จำก ลำยเมนู/
ลิงค์ จึงจะได้ข้ มูล ำร นเท ในคณะ/ ำขำ ิชำข งตนเ ง เนื่ งจำกข้ มูลบนเ ็บไซต์ ำนัก มุดเป็นกำรร มทุก
ทรัพยำกร ำร นเท ตำมกร บแน คิดเดิมข งกำร กแบบเ ็บไซต์ ที่เรียก ่ำ House of Knowledge
ดังนั้น ำนัก มุด ม ำ ิทยำลัยทัก ิณ ได้ตระ นักถึง Pain Point และ Gain Point ดังกล่ำ
ข้ำงต้น ร มถึง ิ ัยทั น์ข ง ้ ง มุด ู่กำรเป็น ้ ง มุด 4.0 จึงดำเนินกำรเปลี่ยนแปลงแน คิดจำกกำรเป็น House
of Knowledge มำเป็น House of Access โดยได้พัฒนำระบบ นับ นุนกำรเข้ำถึงทรัพยำกร ำร นเท TSU LIB
Access ขึ้นมำ เพื่ ร บร มทรัพยำกร ำร นเท และบริกำรข ง ำนัก มุด ใ ้ ำมำรถเข้ำถึงได้จำกช่ งทำง
เดีย ทั้งทรัพยำกร ำร นเท ภำยในและภำยน ก ้ ง มุด โดยจำแนกทรัพยำกร ำร นเท และบริกำรตำมคณะ
และ ำขำ ิชำ เพื่ ช่ ยใ ้ผู้ใช้บริกำร ำมำรถเข้ำถึงบริกำรและทรัพยำกร ำร นเท ข ง ำนัก มุ ดได้ ย่ำง
ะด กและ ดคล้ งกับค ำมต้ งกำรข งผู้ใช้บริกำรมำกยิ่งขึ้น
ัตถุประ งค์
1. เพื่ พัฒนำระบบ นับ นุนกำรเข้ำถึงทรัพยำกร ำร นเท TSU LIB Access ที่ ำน ยค ำม
ะด กและ ดคล้ งค ำมต้ งกำรข งผู้ใช้บริกำรในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร ำร นเท ข ง ำนัก มุด
2. เพื่ ร บร มทรัพยำกร ำร นเท และบริกำรต่ำง ๆ ข ง ำนัก มุด โดยจำแนกทรัพยำกร
ำร นเท ตำมประเภทข งทรัพยำกร และบริกำรข งแต่คณะ และ ำขำ ิชำ
3. เพื่ ่งเ ริมกำรใช้ บริกำรและทรัพยำกร ำร นเท ข ง ำนัก มุด ได้ ย่ำง ะด กและ
คุ้มค่ำ
ขั้นตอนและ ิธีการดาเนินการ
จำกภำพที่ 1 แ ดงขั้นต นและ ิธีกำรดำเนินกำรพัฒนำระบบ นับ นุนกำรเข้ำถึงทรัพยำกร
ำร นเท TSU LIB Access โดยใช้ ก ระบ นกำรคิ ด เชิ ง กแบบ (Design Thinking) โมเดลข ง Stanford
D.School (ไปรมำ ิ รเ นำ ณ ยุธยำ และชูจิต ตรีรัตนพันธ์, 2560, น. 21) ในกำรแก้ปัญ ำ และ ร้ำง รรค์
น ัตกรรมใ ม่ที่ ดคล้ งกับค ำมต้ งกำรข งผู้ใช้บริกำร มีขั้นต น 5 ขั้นต นดังนี้
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ภาพที่ 1. ขั้นต นและ ิธีกำรดำเนินกำรพัฒนำระบบ นับ นุนกำรเข้ำถึงทรัพยำกร ำร นเท TSU LIB Access
1. การทาค ามเข้าใจปัญ า (Empathy)
ดำเนินกำรทำค ำมเข้ำใจปัญ ำ (Empathy) ข งผู้ใช้บริกำรภำยใต้โครงกำร ำนัก มุด
พบเครื ข่ำย (TSU-LiNet) โดยกำร ัมภำ ณ์และ ิเครำะ ์แก่น ำระ (Thematic Analysis) นิ ิตและ ำจำรย์ด้ ย
คำถำมปลำยเปิดใน 3 ประเด็น ลัก คื 1) ปัญ ำ รื ุป รรคในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร ำร นเท รื กำรใช้บริกำร
้ ง มุดมี ะไรบ้ำง 2) ำนัก มุด ำมำรถ นับ นุนกำรเรี ยนกำร นข งนิ ิตและ ำจำรย์ได้ ย่ำงไรบ้ำง และ
3) บริกำร รื ค ำมต้ งกำร ื่นๆ ที่ต้ งกำรใ ้ ำนัก มุดจัดใ ้ โดย ัมภำ ณ์ตั แทนจำกคณะ ิทยำกำร ุขภำพ
และกำรกี ำ และตั แทนจำกคณะ ึก ำ ำ ตร์ ร มทั้ง มด 50 คน แบ่งเป็นนิ ิตคณะละ 20 คน และ ำจำรย์คณะ
ละ 5 คน จำกนั้นร บร มข้ มูลที่ได้เพื่ ทำกำร ิเครำะ ์ และเข้ำใจในประเด็นคำต บที่ได้รับเพื่ ใ ้ได้ปัญ ำที่
แท้จริง โดยใช้กระบ นกำรคิดเชิง กแบบในกำรแก้ปัญ ำ ร้ำง รรค์ ิ่งใ ม่ ๆ ตล ดจน ร้ำงน ัตกรรมเพื่ ต บ
โจทย์ผู้ใช้บริกำร
2. การ ิเคราะ ์และ ังเคราะ ์ปัญ า (Define)
นำคำต บทั้ง มดที่ได้จำกกำร ัมภำ ณ์มำ ิเครำะ ์แก่น ำระ เพื่ ังเครำะ ์และแยกแยะ
ข้ มูล ซึ่งจะพิจำรณำ Pain Point ที่ ำคัญข งผู้ใช้บริกำรเป็นลำดับแรก โดยพบ ่ำ Pain Point และ Gain Point
ข งผู้ใช้บริกำรในกำรใช้บริกำร ้ ง มุดมีทั้ง มด 3 ด้ำน คื 1) ด้ำนทรัพยำกร ำร นเท 2) ด้ำนบริกำร และ 3)
ด้ำนกำรบริกำรใ ้กำร ึก ำ จำกนั้นดำเนินกำรจัดลำดับค ำม ำคัญและ ำแน ทำงแก้ไขประเด็น Pain Point และ
Gain Point ต่ำง ๆ ข งผู้ใช้บริกำร โดยพิจำรณำระดับผลกระทบข ง Pain Point และ Gain Point และระยะเ ลำ
ในกำรดำเนินกำรแก้ไข โดยจะพิจำรณำจำกผลกระทบต่ กำรเรียน กำร น กำร ิจัย เป็น ันดับแรก ดังแ ดงตำม
ตำรำงที่ 1
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ตารางที่ 1 แ ดง Pain Point , Gain Point และแน ทำงแก้ไข Pain Point & Gain Point
ด้าน
ทรัพยากร
าร นเท

บริการ

Pain Point
- นิยมค้น ำข้ มูลและ
บทค ำม ำร ำรจำก
Google มำกก ่ำ ำจำก
เ ็บไซต์ ้ ง มุด
- เ ็บไซต์ ้ ง มุดมี ลำย
ขั้นต นยุ่งยำกในกำร ำ
ข้ มูล ิจัยที่ต้ งกำร
- ำ นัง ื ไม่เจ บนชั้น
- นัง ื ภำ ำไทยที่มี
ใ ้บริกำรมีแต่ปีพิมพ์เก่ำๆ

Gain Point
- นำ นัง ื เด่นที่น่ำ นใจ
มำตั้งโช ์ใ ้ ะดุดตำ
- เพิ่ม นัง ื ข ง ำขำ ิชำ
ใ ้มีจำน นเพิ่มขึ้น
- ต้ งกำรใ ้มี นัง ื
ิเล็กทร นิก ์ที่ ำมำรถ
ดำ น์โ ลดข้ มูลได้เลย
- ต้ งกำรใ ้ ้ ง มุด
จัดเรียง ำร ำรจำแนก
รำยชื่ ำร ำรตำมคณะ
- ต้ งกำรใ ้บน น้ำเ ็บไซต์
้ ง มุดแ ดงทรัพยำกร
ำร นเท แบ่งตำมคณะ
และ ำขำ ิชำ แทนแบบเดิม
ที่ร มทุกทรัพยำกร
ำร นเท เพื่ ใ ้ ำข้ มูล
ำร นเท ได้ง่ำยขึ้น

- ผู้ใช้บริกำรไม่ยืม นัง ื
- ต้ งกำรใ ้ร มบริกำรข ง
เพรำะกลั ลืมคืน นัง ื
้ ง มุดแบบ One Stop
และมีค่ำปรับ
Service
- ใ ้ ้ ง มุดโทรแจ้งเมื่ มี
ค่ำปรับเกิน 200 บำท
เพรำะข้ ค ำมที่ ่งแจ้ง
เตื นทำง ีเมล์บำงครั้งไม่ได้
เปิด ีเมล์ ่ำน

แน ทางแก้ไข
- พัฒนำระบบ นับ นุนกำรเข้ำถึง
ทรัพยำกร ำร นเท TSU LIB
Access ที่จำแนกทรัพยำกร
ำร นเท และบริกำรตำมกลุ่ม
ผู้ใช้บริกำร (P/G)
- บริกำรเชิงรุกเพื่ ช่ ย ำ นัง ื
และติดตำมตั เล่มใ ้กับ
ผู้ใช้บริกำรมำกยิ่งขึ้น (P)
- ดำเนินกำรคัดเลื ก นัง ื ที่ต่ำ
ก ่ำปี พ. . 2536 ำ รับ นัง ื
ภำ ำไทยและ ค. .1993 ำ รับ
นัง ื ภำ ำต่ำงประเท
เปลี่ยนเป็น นัง ื เก่ำและ
ใ ้บริกำรแบบชั้นปิด (P)
- เพิ่มกำร ื่ ำรกับ ำขำ ิชำใ ้
ร่ มพิจำรณำเ น แนะ นัง ื
เพื่ จัดซื้ ปีพิมพ์ใ ม่มำทดแทนปี
พิมพ์เก่ำ (P)
- เพิ่มกำร ่ำนชั้น นัง ื ทุก
ัปดำ ์ เพื่ ลดปัญ ำกำร ำ
นัง ื บนชั้นไม่พบ (P)
- จัด ำ นัง ื ื และ ำร ำร
ิเล็กทร นิก ์เพิ่มขึ้น (G)
- พัฒนำระบบ TSU LIB Access
ที่จำแนกทรัพยำกร ำร นเท
และบริกำรตำมกลุ่มผู้ใช้บริกำรซึ่ง
มีกำรประชำ ัมพันธ์ข้ มูลและ
ข่ำ ำรแก่ผู้ใช้บริกำร (G)
- เพิ่มช่ งทำงกำรแจ้งเตื นเมื่
ใกล้ถึงกำ นด ่ง นัง ื ผ่ำนทำง
ไลน์ (P)
- เพิ่มบริกำรติดตำมค่ำปรับ
ำ รับผู้ใช้บริกำรที่มีย ดค้ำง
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ด้าน

บริการใ ้
การ ึก า

Pain Point
- ไม่ค่ ยได้มำเข้ำใช้
้ ง มุด เพรำะติดเรียน/
น

- ตำมเนื้ ำที่ นไม่ทัน
เพรำะมีนิ ิตมำก
- ขำดค ำมชำนำญในกำร
ค้น ำทรัพยำกร ำร นเท
ข ง ้ ง มุด เนื่ งจำกไม่
เข้ำใจกำรจัดเรียง ม ด มู่
นัง ื ำไม่เป็น เลยไม่
ยำกเข้ำใช้บริกำร
ทรัพยำกร ำร นเท ข ง
้ ง มุด จึงค้น ำข้ มูลจำก
ินเท ร์เน็ตแทน

Gain Point

- เพิ่มคลิปแนะนำกำรติดตั้ง
VPN
- เพิ่มบริกำร นกำร ืบค้น
แก่นิ ิต

แน ทางแก้ไข
ชำระตั้งแต่ 200 บำทขึ้นไป 1
ครั้ง/เดื น (P)
- จัดบริกำร TSU LIB Bookman
Delivery นำ ่ง นัง ื และ
ำร ำรถึงที่ภำยในม ำ ิทยำลัย
และจัด ่งทำงไปร ณีย์ (P)
- พัฒนำระบบ TSU LIB Access
เพื่ ใ ้เข้ำถึงกำรบริกำรใ ้
กำร ึก ำได้ ะด กและ ดคล้ ง
กับผู้ใช้บริกำรแต่ละคณะ และ
ำขำ ิชำ (P/G)
- จัดทำคลิปแนะนำกำรติดตั้ง
VPN (G)
- จัดทำคลิป ิดีโ แนะนำกำร
ืบค้น ทรัพยำกร ำร นเท ข ง
้ ง มุดทั้งประเภท นัง ื
ำร ำรและฐำนข้ มูล
(P/G)
- เพิ่มบริกำรใ ้กำร ึก ำ กำ นด
กลุ่มเป้ำ มำยใ ้คร บคลุมทุก
ำขำ ิชำ โดยเน้นนิ ิตชั้นปีที่ 3
และชั้นปีที่ 4 เพื่ ใช้ในกำรทำ ิจัย
(P/G)

มำยเ ตุ : ัญลัก ณ์ใน งเล็บ P คื Pain Point และ G คื Gain Point
จำกตำรำงที่ 1 เรียงลำดับค ำม ำคัญข ง Pain Point และ Gain Point ในแต่ละด้ำน ได้แก่
ด้ำนทรัพยำกร ำร นเท ด้ำนบริกำร ด้ำนกำรบริกำรใ ้กำร ึก ำ ตำมลำดับ ซึ่งในแต่ละด้ำน ำมำรถนำระบบ
TSU LIB Access มำแก้ Pain Point และ Gain Point ได้ โดยจ ำแนกทรั พ ยำกร ำร นเท และกำรจั ด กลุ่ ม
ทรัพยำกร ำร นเท (Resource Collection) ทีค่ ร บคลุมค ำมต้ งกำรข งผู้ใช้บริกำร
3. การระดมค ามคิด (Ideate)
ลั ง จำก ิ เ ครำะ ์ แ ละ ั ง เครำะ ์ ปั ญ ำเรี ย บร้ ยแล้ ได้ ด ำเนิ น กำรจั ด ตั้ ง ที ม งำน ซึ่ ง มี
บรรณำรัก ์และนัก ิชำกำรค มพิ เต ร์ ได้ร่ มกันระดมค ำมคิด กำ นดกร บข ง Pain Point ลักที่ผู้ใช้บริกำร
พบเจ มำกที่ ุด คื ด้ำนทรัพยำกร ำร นเท และกำรเข้ำถึงทรัพยำกร ำร นเท จำกนั้นจึงร่ มกันกำ นดกร บ
แน คิด ำ รับระบบ TSU LIB Access ขึ้นมำ ใ ้คร บคลุมค ำมต้ งกำรข งผู้ใช้บริกำร เพื่ แก้ Pain Point และ
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Gain Point ข งกำรเข้ำถึงบริกำรและทรัพยำกร ำร นเท โดยจำแนกทรัพยำกร ำร นเท ตำมประเภทข ง
ทรัพยำกร คณะ และ ำขำ ิชำ เน้นใ ้เข้ำถึงแบบ นไลน์ได้ ย่ำง ะด กและมีกำรใช้ประโยชน์ ย่ำงคุ้มค่ำ ดังแ ดง
กร บแน คิดตำมภำพที่ 2

ภาพที่ 2. กร บแน คิดข งระบบ นับ นุนกำรเข้ำถึงทรัพยำกร ำร นเท TSU LIB Access
จำกกร บแน คิ ด ข งระบบ TSU LIB Access ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำร คื นิ ิ ต และ ำจำรย์ โดย
งค์ประก บข งระบบ ประก บด้ ย 1) User Interface ำมำรถเข้ำถึงทรัพยำกร ำร นเท ตำมคณะ/ ำขำ ิชำ
และประเภทข งทรัพยำกรได้ 2) Resources & Services โดยแต่ละคณะ ำมำรถเข้ำถึงทรัพยำกร ำร นเท ตำม
Resource Collection ที่ประก บด้ ย นัง ื ิทยำนิพนธ์ ำร ำร ฐำนข้ มูล และ E-book ซึ่งในแต่ละประเภท
ำมำรถค้น ำข้ มูลตำม ำขำ ิชำได้ ีกด้ ย ร มทั้ง ำมำรถเข้ำถึง Customer Service ซึ่งจำแนก กเป็นบริกำร
ทั่ ไป E-Service และกำรติดต่ ้ ง มุด
ในกำรจัดกลุ่มทรัพยำกร ำร นเท (Resource Collection) มี 4 ขั้นต น ลัก คื 1) ร บร ม
แ ล่งทรัพยำกร ำร นเท ข ง ้ ง มุด 2) ิเครำะ ์ค ำมต้ งกำรข งผู้ใช้บริกำร 3) จำแนกประเภททรัพยำกร
ำร นเท ทีต่ รงกับค ำมต้ งกำร ะด กและง่ำยต่ กำรเข้ำถึงทรัพยำกร ำร นเท 4) นำข้ มูลเข้ำระบบตำมกลุ่ม
ทรัพยำกร ำร นเท แ ดงดังภำพที่ 3
1.ร บร มแ ล่ง
ทรัพยากร าร นเท

2. เิ คราะ ์ค าม
ต้องการของ
ผู้ใช้บริการ

3.จาแนกตาม
ประเภททรัพยากร
าร นเท

4.นาข้อมูลเข้าระบบ
นับ นุนการเข้าถึง
ทรัพยากร าร นเท
TSU LIB Access

ภาพที่ 3. ขั้นต น ลักข งกำรจัดกลุ่มทรัพยำกร ำร นเท (Resource Collection)
4. การ ร้างต้นแบบ (Prototype)
ร้ำ งต้นแบบระบบ TSU LIB Access ด้ ยโปรแกรม Figma โดยระดมค ำมคิ ดข งทีมงำน
ได้แก่ ทีมบรรณำรัก ์ และทีมผู้พัฒนำระบบ ใ ้เป็นรูปธรรม ทั้ง ่ นติดต่ กับผู้ใช้บริกำร (Front End) และระบบ

82

บริ ำรจัดกำรทรัพยำกร (Back End) เพื่ ใ ้เข้ำใจในทิ ทำงเดีย กันกับระบบที่จะพัฒนำขึ้น และนำเ น ต้นแบบ
กับทีมงำน เพื่ ค้น ำปัญ ำ ำ รับกำรปรับปรุง ก่ นกำรพัฒนำระบบใช้งำนจริง
5. การลงมือทาและการทด อบ (Execute and Test)
เมื่ ได้ต้นแบบระบบ TSU LIB Access เรียบร้ ยแล้ จึงดำเนินกำรพัฒนำระบบใน ่ นติดต่
กับผู้ใช้บริกำรด้ ยภำ ำ HTML, CSS และ JavaScript เพื่ พัฒนำเ ็บไซต์ในกำรทำงำน และระบบบริ ำรจัดกำร
ทรัพยำกร ใช้ภำ ำ PHP และฐำนข้ มูล MySQL ในกำรจัดเก็บและบริ ำรจัดกำรข้ มูล และนำเข้ำข้ มูล ู่ระบบ
โดยบรรณำรัก ์ พร้ มพัฒนำแ พพลิเคชั่น TSU LIB Access ที่ร งรับกำรใช้งำนบน Smart Phone และ Tablet
จำกนั้ น นำต้นแบบไปทด บกับกลุ่ ม เป้ำ มำย ซึ่ง เป็นนิ ิตและ ำจำรย์ค ณะ ิ ทยำกำร ุ ขภำพและกำรกี ำ
ำขำ ิชำกำรแพทย์แผนไทย ม ำ ิทยำลัยทัก ิณ ิทยำเขตพัทลุง จำน น 50 คน เพื่ ทด บประ ิทธิภำพข ง
ระบบ ตล ดจนประเมินผล และนำปัญ ำ ข้ ดีข้ เ ียที่เกิดขึ้นมำพัฒนำปรับปรุงแก้ไข ก่ นนำไปใช้งำนจริง กับ
ผู้ใช้บริกำรข งม ำ ิทยำลัยทัก ิณ
ผลการดาเนินการ อภิปรายผล
ผลการดาเนินการ
1. ่ นของผู้ใช้บริการ
1.1 ผู้ใช้บริกำร ำมำรถเข้ำถึงทรัพยำกร ำร นเท และบริกำรข ง ำนัก มุด ผ่ำนระบบ
TSU LIB Access ได้ที่ http://www.lib.tsu.ac.th/tsu-lib-access.php ระบบเดีย เชื่ มต่ ทรัพยำกร ำร นเท
ข ง ้ ง มุดเข้ำด้ ยกัน ไม่ ่ำผู้ใช้บริกำรจะเข้ำถึงทรัพยำกร ำร นเท ผ่ำนเ ็บไซต์ ำนัก มุด รื แ พพลิเคชั่น
TSU LIB Access ก็ ำมำรถเข้ำถึงข้ มูลจุดเดีย กันได้ ดังภำพที่ 4 และภำพที่ 5

ภาพที่ 4. น้ำจ ระบบ TSU LIB Access

ภาพที่ 5. น้ำจ แ พพลิเคชั่น TSU LIB Access

1.2 ผู้ใช้บริกำร ำมำรถเข้ำถึงทรัพยำกร ำร นเท ข ง ้ ง มุดได้ โดยทรัพยำกร ำร นเท ที่
ใ ้บริกำร จะจำแนกเป็นทรัพยำกร ำร นเท แยกตำมคณะ และทรัพยำกร ำร นเท แยกตำมประเภททรัพยำกร
1.3 ผู้ใช้บริกำร ำมำรถเข้ำถึงทรัพยำกร ำร นเท ข ง ้ ง มุดตำม ังกัดคณะและ ำขำ ิชำ
ข งตนเ ง ซึ่ ง ในแต่ ล ะคณะจะใ ้ บ ริ ก ำรทั้ ง ทรั พ ยำกร ำร นเท ตำมประเภท ประก บด้ ย 1) นั ง ื
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2) ิทยำนิพนธ์ 3) ำร ำร 4) ฐำนข้ มูล 5) E-book ในแต่ละประเภท ำมำรถค้น ำข้ มูลตำม ำขำ ิชำได้ เพื่ ใ ้
ง่ำยต่ กำรใช้งำนข งผูใ้ ช้บริกำร และมีทรัพยำกร ำร นเท ทั่ ไปที่ใ ้บริกำร ดังภำพที่ 6 และภำพที่ 7

ภาพที่ 6. ทรัพยำกร ำร นเท ที่ใ ้บริกำรแต่ละคณะ

ภาพที่ 7. ทรัพยำกร ำร นเท ทั่ ไปที่ใ ้บริกำร

2. ่ นของบรรณารัก ์ผู้ใ ้บริการ
2.1 บรรณำรัก ์ผู้ใ ้บริกำร ำมำรถ เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้ มูลทรัพยำกร ได้แก่ นัง ื ำร ำร
ฐำนข้ มูล นัง ื ิเล็กทร นิก ์ (E-Book) ตำรำ ลักตำมกลุ่ม ิชำ และ นัง ื ใ ม่แนะนำ (New Arrival Book) ที่
มีใ ้บริกำรในระบบ TSU LIB Access ได้ ดังภำพที่ 8

ภาพที่ 8. ตั ย่ำง น้ำจ แ ดงรำยกำร ำร ำรในกำรจัดกำรข้ มูล ำ รับบรรณำรัก ์
อภิปรายผล
จำกกำรทด บระบบ นั บ นุ น กำรเข้ ำ ถึ ง ทรั พ ยำกร ำร นเท TSU LIB Access กั บ
กลุ่มเป้ำ มำย คื นิ ิตชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3 คณะ ิทยำกำร ุขภำพและกำรกี ำ ำขำ ิชำกำรแพทย์แผนไทย
ม ำ ิทยำลัยทัก ิณ ิทยำเขตพัทลุง จำน น 45 คน และ ำจำรย์ ำขำ ิชำกำรแพทย์แผนไทย จำน น 5 คน ร ม

84

ทั้ง มด 50 คน โดยใ ้ทดล งใช้ระบบ TSU LIB Access พบ ่ำ มีค ำมพึงพ ใจด้ำนกำรใช้งำนระบบ เฉลี่ย ยู่ใน
ระดับดีมำก (4.60) แบ่งเป็น 1) กำรจัด ม ด มู่ข งข้ มูล ะด กต่ กำรค้น ำและ ืบค้น ยู่ในระดับดีมำก (4.53)
2) ระบบ ำร นเท คร บคลุมครบถ้ น ทุก ำขำ ิชำ ยู่ในระดับดีมำก (4.65) 3) ระบบ ำร นเท ใช้งำนง่ำย
ะด ก เป็นมิตรกับผู้ใช้ (4.60) 4) ประ ิทธิภำพ/ค ำมร ดเร็ ในกำรเข้ำถึงข้ มูล ยู่ในระดับดีมำก (4.55) และ
5) ระบบ ำร นเท เป็นประโยชน์ ตรงตำมค ำมต้ งกำรข งผู้ใช้บริกำร ยู่ในระดับดีมำก (4.60)
ผลกำรประเมินค ำมพึงพ ใจ พบ ่ำ ผู้ใช้บริกำรมีค ำมพึงพ ใจระบบ TSU LIB Access มำก
ซึ่ง ำมำรถต บ น ง Gain Point และแก้ Pain Point ในกำรเข้ำถึงบริกำรและทรัพยำกร ำร นเท ข งผู้ใช้บริกำร
ได้ และกำรจัดกลุ่มทรัพยำกร ำร นเท (Resource Collection) ที่คร บคลุมค ำมต้ งกำรข งผู้ใช้บริกำร ทำใ ้
ได้ข้ มูล ำร นเท ที่ต บ น งตรงตำมค ำมต้ งกำรข งผู้ใช้งำน ข้ มูลมีประโยชน์ต่ ผู้ใช้งำน และระบบ TSU
LIB Access มีค ำม ะด ก เข้ำถึงและง่ำยต่ กำรใช้งำน ดคล้ งกับ ัตถุประ งค์ในกำรจัดทำ
รุปผล ข้อเ นอแนะ และการนาไปใช้ประโยชน์
รุปผล
รุปผลกำรดำเนินงำนกำรพัฒนำระบบ นับ นุนกำรเข้ำ ถึงทรัพยำกร ำร นเท TSU LIB
Access ด้ ยกระบ นกำรคิดเชิง กแบบ ดังนี้
1. ระบบ TSU LIB Access พัฒนำขึ้นเพื่ แก้ Pain Point และ Gain Point ข งผู้ใช้บริกำร ซึ่ง
คร บคลุมทั้งด้ำนทรัพยำกร ำร นเท บริกำร และกำรใ ้กำร ึก ำ ซึ่งใช้กระบ นกำรคิดเชิง กแบบโมเดลข ง
Stanford D.School ในกำรดำเนินกำรตั้งแต่กระบ นกำรทำค ำมเข้ำใจปัญ ำ ิเครำะ ์ปัญ ำ ระดมค ำมคิด
ร้ำงต้นแบบ ลงมื ทำและทด บ ซึ่งเป็น ิธีที่เ มำะ มที่จะนำมำใช้พัฒนำบริกำรเพื่ แก้ปัญ ำใ ้ถูกจุด ำ ิถีทำง
ที่ดีที่ ุด และเ มำะ มที่ ุด โดยเน้นผู้ใช้บริกำรเป็น ลัก
2. ระบบ TSU LIB Access ผู้ใช้บริกำร ำมำรถเข้ำถึงบริกำรและทรัพยำกรข ง ้ ง มุดได้ตำม
ั ง กั ด คณะ และ ำขำ ิ ช ำข งตนเ ง ซึ่ ง ในแต่ ล ะคณะจะใ ้ บ ริ ก ำรทั้ ง ทรั พ ยำกรตำมประเภท ประก บด้ ย
1) นัง ื (แยกตำม ำขำ ิชำ และรำย ิชำที่เปิด น) 2) ิทยำนิพนธ์ 3) ำร ำร 4) ฐำนข้ มูล 5) E-book และ
ทรัพยำกรทั่ ไปที่ใ ้บริกำร โดยได้ทำกำรร บร ม จำแนก แยกแยะ ทรัพยำกร ำร นเท ทั้งที่จัดซื้ ในรูปแบบ
ฉบับพิมพ์และ นไลน์ เพื่ ใ ้เข้ำถึงง่ำย และ ะด กต่ กำรใช้งำนข งผู้ใช้บริกำร
3. จำกกำรนำระบบ TSU LIB Access ไปทดล งใช้กับนิ ิตและ ำจำรย์ คณะ ิทยำกำร ุขภำพ
และกำรกี ำ ำขำแพทย์แผนไทย ม ำ ิทยำลัยทัก ิณ ิทยำเขตพัทลุง พบ ่ำ นิ ิตและ ำจำรย์จำน น 50 คน มี
ค ำมพึงพ ใจเฉลี่ย ยูใ่ นระดับดี (4.60 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 5)
ข้อเ นอแนะ
1. ค รติดตำมกำรใช้งำนระบบ นับ นุนกำรเข้ำถึงทรัพยำกร ำร นเท TSU LIB Access เพื่
นำผล Pain Point และ Gain Point ภำย ลังจำกกำรใช้งำนระบบมำปรับปรุงระบบ TSU LIB Access ที่ ดคล้ ง
กับค ำมต้ งกำรมำกยิ่งขึ้น
2. ค ร บรมแนะนำกำรใช้ระบบ TSU LIB Access ทั้งนิ ิตระดับปริญญำตรีและบัณฑิต ึก ำ
เพื่ ใ ้กำร ึก ำแก่นิ ิต ำมำรถใช้แ ล่งทรัพยำกร ำร นเท และบริกำรต่ำงๆ ข ง ำนัก มุด ที่จำแนกตำม
ประเภทข งทรัพยำกร ำร นเท คณะ และ ำขำ ิชำที่ ึก ำ ได้ ย่ำงมีประ ิทธิภำพและประ ิทธิผล ูง ูด
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3. ปรั บ ปรุ ง กำรประชำ ั ม พั น ธ์ เ พื่ ่ ง เ ริ ม กำรใช้ ง ำนระบบ TSU LIB Access และกำรใช้
ทรัพยำกร ำร นเท ย่ำงคุ้มค่ำ
การนาไปใช้ประโยชน์
1. มีแ ล่งทรัพยำกร ำร นเท ตำมประเภทข งทรัพยำกร ำร นเท คณะ และ ำขำ ิชำ ที่
ดคล้ งค ำมต้ งกำรข งผู้ใช้บริกำรและช่ ย ่งเ ริมกำรใช้งำนใ ้เกิดค ำมคุ้มค่ำ และเกิดประโยชน์ได้มำกที่ ุด
2. ช่ ยใ ้ผู้ใช้บริกำร ำมำรถเข้ำถึงทรัพยำกร ำร นเท และบริกำรต่ำง ๆ ข ง ำนัก มุด
ได้ตำมประเภทข งทรัพยำกร คณะ และ ำขำ ิชำ
3. ช่ ยใ ้ผู้ใช้บริกำรเข้ำถึงทรัพยำกร ำร นเท และบริกำรต่ำง ๆ ข ง ำนัก มุดได้ ย่ำง
ะด กร ดเร็ ได้ทุกที่ ทุกเ ลำ และทุก ุปกรณ์
4. บรรณำรั ก ์ ใ ้ ค ำแนะน ำเกี่ ย กั บ แ ล่ ง ทรั พ ยำกร ำร นเท และบริ ก ำรต่ ำ ง ๆ ข ง
ำนัก มุด ได้ตำมประเภทข งทรัพยำกร คณะ และ ำขำ ิชำที่เชื่ มโยงได้จำกระบบ TSU LIB Access
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บทคัดย่อ
การเพิ่มประ ิทธิภาพและเ ริมประ ิทธิผลการจัดการทรัพยากร าร นเท ด้ ย PDCA Cycle
ข ง านัก มุด ม า ิทยาลัยเชียงใ ม่ มี ัตถุประ งค์เพื่ พัฒนากระบ นการดาเนินงานใ ้เป็นระบบ โดยใช้ งจร
บริ ารงานคุณภาพ PDCA เป็นแน ทางการดาเนินงาน และเพื่ ่งเ ริมการใช้ ทรัพยากร าร นเท ใ ้เพิ่มมากขึ้น
โดยได้ดาเนินการ นัง ื จัดซื้ ข ง ้ ง มุดกลาง ม า ิทยาลัยเชียงใ ม่ ในปีงบประมาณ 2557-2561 ที่ถูกยืม ก
ในระบบ ้ ง มุด ัตโนมัติ Innovative Millennium ระ ่าง ันที่ 1 มกราคม 2557 - ันที่ 31 ธัน าคม 2561
โดยใช้ งจรบริ ารงานคุณภาพ PDCA ซึ่งประก บด้ ย P-Plan, D-Do, C-Check, A-Act มาใช้เป็นแน ทางการ
ดาเนินงาน ามารถนามาจัดการกระบ นการทางานใ ้เกิดเป็นระบบ ามารถปรับปรุง ิธีการ รื พัฒนาขั้นต น
การปฏิบัติงานใ ้กับผู้ปฏิบัติงาน และเกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการใ ้ได้มากที่ ุด และผลการดาเนิน การพบ ่า การ
ดาเนินงานในแต่ละ ่ นงาน ามารถปฏิบัติงานได้ ย่างต่ เนื่ ง การจัดการทรัพยากร าร นเท เกิดประ ิทธิภาพ
และมีค ามเป็นระบบตามแน ทาง PDCA และ ามารถ ่งเ ริมการใช้ทรัพยากร าร นเท ใ ้เกิดประ ิทธิผลจาก
การปฏิบัติงานที่เป็นระบบและมีแบบแผนนี้ ร มทั้งการใช้ นัง ื จัดซื้ มี ัตรา ูงคิดเป็นร้ ยละ 80.09 และเพื่ นา
ผลการ ึก ามา ิเคราะ ์ประ ทิ ธิผลในการใช้ทรัพยากร าร นเท ที่ได้จัดการ เป็นประโยชน์ต่ กระบ นการจัดการ
ทรัพยากร าร นเท ข ง านัก มุด และ ามารถน าผลการ ึก ามาเป็นแน ทางในการพัฒนากระบ นการ
จัดการทรัพยากร าร นเท ด้ ยเ ตุนี้จึงเกิดการ ึก า ิจัยในเรื่ งนี้ เพื่ ใ ้เกิดการใช้ทรัพยากร าร นเท ที่คุ้มค่า
และเกิดประโยชน์ได้ ย่าง ูง ุด

ค า าคัญ : การจัดการทรัพยากร าร นเท , การเพิ่มประ ิทธิภาพ, การเ ริมประ ิทธิผล, านัก
ม า ิทยาลัยเชียงใ ม่, PDCA Cycle

มุ ด
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ABSTRACT
Increasing the efficiency and effectiveness of information resources management
with PDCA cycle of Chiang Mai University Library had objectives were 1 ) to develop a systematic
work processes with using the PDCA cycle and 2) to promote the use of more information resources.
This is a study on the use of books purchased from Chiang Mai University Library in the fiscal year
2014-2018 that was borrowed in Innovative Millennium Library Automation System during January
1, 2014 - December 31, 2018 with using the PDCA cycle (P-Plan, D-Do, C-Check, A-Act) used as a
guideline. From the results that have been prepared can be used to manage the work process as
a system can improve methods or improve operational procedures for staffs and benefit the service
users the most. The results showed that operations in each segment can operate continuously.
Efficient information resources management and systematic work processes according to the PDCA
cycle including the use of purchasing books at a high rate accounted for 80.09 percent. And to use
the results of the study to analyze the effectiveness of the managed information resources. It is
beneficial to the library's information resource management processes and can use the results of
the study as a guideline for the development of information resource management processes. For
this reason, research studies have been conducted on this subject in order to make the most costeffective and useful use of information resources.

Keyword: Information resources management, Increasing the Efficiency, Increasing the
Effectiveness, Chiang Mai University Library, PDCA Cycle
บทนา
ทรัพยากร าร นเท มีคุณค่าในการ ร้างค ามรู้ ค ามคิด และ ติปัญญา และมีค าม าคัญทั้ง
ต่ บุคคลและ ังคมในการเป็นเครื่ งมื การถ่ายท ดค ามรู้และ ร้างค ามเข้าใจ ร้าง ังคมแ ่งการเรียนรู้ ร มทั้ง
เ ริม ร้างระบบการ ึก า ้ ง มุดในฐานะที่มีบทบาท าคัญในการใ ้บริการ าร นเท แก่ ังคม จึงพยายามที่จะ
คัดเลื กและจัด าทรัพยากร าร นเท ที่มีคุณภาพดีเข้าไ ้ในระบบ เพื่ จัดเก็บและร บร มทรัพยากร าร นเท ที่
มีคุณค่าและเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ใ ้มากที่ ุด
านัก มุด ม า ิทยาลัยเชียงใ ม่ เป็น น่ ยงาน นับ นุนบริการ ิชาการ ทา น้าที่จัด า
จัดระบบ ร บร ม ง นรัก า ่งเ ริมการใช้ ร มทั้งใ ้บริการและเผยแพร่ ทรัพยากร าร นเท ลาก ลาย
ประเภท าทิเช่น นัง ื าร าร นิตย าร นัง ื พิมพ์ โ ตทั น ั ดุ ุปกรณ์ ตล ดจนทรัพยากร าร นเท
รูปแบบ ิเล็กทร นิก ์และดิจิทัลต่าง ๆ ที่ ดคล้ งกับ ลัก ูตรการเรียนการ น และการ ึก าค้นค ้าข งนัก ิจัย
าจารย์ บุคลากร และนัก ึก า ข งม า ิทยาลัยเชียงใ ม่ ีกทั้ง านัก มุด ม า ิทยาลัยเชียงใ ม่ ยังเป็น ูนย์
การเรียนรู้เพื่ นับ นุนค ามเป็นเลิ ทาง ิชาการ และการบริ ารจัดการเพื่ นาไป ู่บริการที่มีประ ิทธิภาพ ่งผล
ต่ การ นับ นุนการ ึก า การเรียนรู้ การทา ิจัยข งม า ิทยาลัยเชียงใ ม่ ม า ิทยาลัยเชียงใ ม่ และเพื่ ใ ้
ดคล้ งกับแผนยุทธ า ตร์ระยะ 5 ปีข ง านัก มุด และแผนพัฒนาการ ึก าม า ิทยาลัยเชียงใ ม่ ระยะที่
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12 (พ. . 2560-2564) นั้น านัก มุดจึงได้กา นดนโยบายการพัฒนาทรัพยากร าร นเท ใ ้ น งต่ นโยบาย
ข งม า ิทยาลัย และ ิ ัยทั น์ข ง านัก มุดในการเป็นประตูการเรียนรู้ชั้นนาเพื่ นับ นุนการ ึก าและการ
ิจัยข งชุมชนม า ิทยาลัยเชียงใ ม่และ ังคม โดยนโยบายการพัฒนาทรัพยากร าร นเท ที่กา นดขึ้นใช้เป็น
แน ทางในการพัฒนาทรัพยากร าร นเท ทั้ง ้ ง มุดกลางและ ้ ง มุดคณะ/ ถาบัน/ ูนย์ ( านัก มุด
ม า ิทยาลัยเชียงใ ม่, 2560)
ฝ่ายจัดการทรัพยากร าร นเท านัก มุด ได้ดาเนินการตามแผนยุทธ า ตร์และแผนการ
ึก าดังกล่า จึงมีกระบ นการจัดการทรัพยากร าร นเท ที่เป็นระบบ โดยด าเนินการจัดซื้ จัด าทรัพยากร
าร นเท เข้ามายัง ้ ง มุด เพื่ ร บร มนามาจัดเก็บและใ ้บริการแก่ผู้ใช้บริการ โดยเริ่มจากงานพัฒนาและ
จัดระบบทรัพยากร าร นเท ที่จะด าเนินการจัด าทรัพยากร าร นเท ตามงบประมาณที่ได้จัด รร โดยมี
ลักเกณฑ์ในการพิจารณา ย่างเป็นระบบ และด าเนินการจัดซื้ จัด าทรัพยากร าร นเท ตล ดปีงบประมาณ
เพื่ ใ ้มีทรัพยากร าร นเท ที่เพียงพ เ มาะ ม า รับการเรียนการ น และการ ึก า ิจัยข งม า ิทยาลัย
จากนั้นจึงจัดระบบทรัพยากร าร นเท และ ่ง งานพัฒนาดิจิทัลค ลเล็ก ชั่น เพื่ จัดทาไฟล์ ิเล็กทร นิก ์ข ง
ทรัพยากร าร นเท และน า ่งงานบริการ าร นเท เพื่ น าทรัพยากร าร นเท กใ ้บริการ ร มทั้งฝ่า ย
เทคโนโลยี าร นเท ้ ง มุด ก็จะช่ ยเ ื้ าน ยด้านระบบและเทคโนโลยีใ ้ผู้ใ ช้บริ การเข้าถึงทรัพ ยากร
าร นเท ได้ ย่างเกิดประ ิทธิผล
ในการด าเนินการจัดการทรัพยากร าร นเท ดังกล่า เพื่ ใ ้ การด าเนินงานเป็นไป ย่า งมี
ระบบ มีการพัฒนาปรับปรุง ย่างต่ เนื่ งใ ้เกิดคุณภาพ ร มทั้งเพิ่มประ ิทธิภาพและเ ริมประ ิทธิผลใ ้กับการ
จัดการทรัพยากร าร นเท จึงได้นาแน คิดข ง งจรบริ ารงานคุณภาพ PDCA ซึ่งประก บด้ ย P-Plan, D-Do,
C-Check, A-Act มาใช้เป็นแน ทางการด าเนินงาน เพื่ จัดการกระบ นการท างานใ ้ เกิด เป็นระบบ ามารถ
ปรับปรุง ิธีการ รื พัฒนาขั้นต นการปฏิบัติงานใ ้กับผู้ปฏิบัติงาน และเกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการใ ้ได้มากที่ ุด
วัตถุประ งค์
1. เพื่ พัฒนากระบ นการดาเนินงานใ ้เป็นระบบ โดยใช้ งจรบริ ารงานคุณภาพ PDCA เป็น
แน ทางการดาเนินงาน
2. เพื ่ ิ เ คราะ ์ป ระ ิท ธิผลในการใช้ ท รั พยากร าร นเท และ ่งเ ริ มการใช้ ท รั พยากร
าร นเท
ขั้นตอนและวิธีดาเนินการ
การ ึก าครั้งนี ้เป็น การ ึ ก าเชิ ง าร จ โดยมีกระบ นการจัด การทรัพยากร าร นเท
(ทรั พ ยากร าร นเท ในที นี้ มายถึ ง นั ง ื จั ดซื ้ ในช่ งปี งบประมาณ 2557-2561 ข ง ้ ง มุ ดกลาง
ม า ิทยาลัยเชียงใ ม่ ที่ นุญาตใ ้ยืม กได้ ในระบบ ้ ง มุด ัตโนมัติ Innovative Millennium โดย ร้าง
เครื่ งมื ในการเก็บข้ มูล คื ตารางบันทึกข้ มูลข ง นัง ื โดยการนับค ามถี่ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel
ซึ่งมีขั้นต นการ ร้างเครื่ งมื ดังต่ ไปนี้
1) ึก าข้ มูล นัง ื จัดซื้ ข ง ้ ง มุดกลาง ม า ิทยาลัยเชียงใ ม่ ปีงบประมาณ พ. .
2557-2561 ในระบบ ้ ง มุด ัตโนมัติ Innovative Millennium
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2) ึก าข้ มูล นัง ื จัดซื้ ข ง ้ ง มุดกลาง ม า ิทยาลัยเชียงใ ม่ ที่ถูกยืม กในระบบ
้ ง มุด ัตโนมัติ Innovative Millennium ระ ่าง ันที่ 1 มกราคม 2557 - ันที่ 31 ธัน าคม 2561
3) ึก า ิธีการ Create list ในระบบ ้ ง มุด ัตโนมัติ Innovative Millennium
4) ทด บการ Create list ข้ มูล นัง ื จัดซื้ ข ง ้ ง มุดกลาง ม า ิทยาลัยเชียงใ ม่
ปีงบประมาณ พ. . 2557-2561 ในระบบ ้ ง มุด ัตโนมัติ Innovative Millennium โดยใช้โปรแกรม Microsoft
Excel
5) ทด บการ Export ข้ มู ล จากระบบ ้ ง มุ ด ั ตโนมั ต ิ Innovative Millennium ไป ู่
โปรแกรม Microsoft Excel
6) ตร จ บค ามถูกต้ งและค ามครบถ้ นข งข้ มูล Export ในโปรแกรม Microsoft Excel
โดยเครื่ งมื ประก บด้ ย 1. ลาดับที่ (no.) 2. เลขระเบียนฉบับ (item) 3. เลข มู่ นัง ื (call
no.) 4.ชื่ ผู้แต่ง (author) 5. ชื่ เรื่ ง (title) 6. พิมพลัก ณ์ (imprint) 7. จาน นเล่ม (copy) 8. ราคา (price) 9.
มายเ ตุ (note) 10. ถานะข ง นัง ื (status) 11. ประเภทข ง นัง ื (itype) 12. ภา า (language) 13.
ถานที่จัดเก็บ (location) 14. จาน นครั้งในการยืม (tot checkout) และนับร มเฉพาะ นัง ื ิชาการฉบับพิมพ์
ที่ ยู่ใน ม ด 000-900 เท่านั้น ไม่นับร มน นิยายฉบับพิมพ์ และ ุปกรณ์ประก บการเรียนการ น ื่น ๆ) ซึ่งใน
กระบ นการจัดการทรัพยากร าร นเท นั้น ต้ งปฏิบัติงานร่ มกับ ่ นงาน ื่น ๆ ย่างเป็นระบบ จึงได้นาแน คิด
ข ง งจรบริ ารงานคุณภาพ PDCA ซึ่งประก บด้ ย P-Plan, D-Do, C-Check, A-Act (ดังภาพที่ 1) มาใช้เป็นแน
ทางการดาเนินงาน

P - Plan

A - Act

D - Do

C - Check
ภาพที่ 1. งจรบริ ารงานคุณภาพ PDCA
โดยการด าเนินงานตาม งจรบริ ารงานคุณภาพ PDCA ซึ่งประก บด้ ย P-Plan, D-Do, CCheck, A-Act มีขั้นต นการดาเนินการดังนี้
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1. P - Plan การวางแผนดาเนินงาน
1.1 ึก าข้ มูลและทบท นข้ มูลจาก
1.1.1 แผนพัฒนาการ ึก าม า ิทยาลัยเชียงใ ม่ ระยะที่ 12 (พ. . 2560-2564) ตาม
ยุทธ า ตร์เชิงรุก 3 ด้าน ได้แก่ 1) น ัตกรรมด้าน ิ่งแ ดล้ มและพลังงาน 2) น ัตกรรมด้าน า ารและ ุขภาพ
และ 3) การดูแลผู้ ูง ายุ และล้านนา ร้าง รรค์

ภาพที่ 2. แผนพัฒนาการ ึก าม า ิทยาลัยเชียงใ ม่ ระยะที่ 12 (พ. 2560-2564)
1.1.2 แผนยุทธ า ตร์ระยะ 5 ปีข ง านัก มุด ม า ิทยาลัยเชียงใ ม่ (พ. .25602564) ตามยุทธ า ตร์ที่ 1 พัฒนาทรัพยากรการเรีย นรู้ โครงการพัฒนาทรัพ ยากร าร นเท เพื่ นั บ นุ น
ยุทธ า ตร์เชิงรุกและยุทธ า ตร์ตามพันธกิจข งม า ิทยาลัย
1.1.3 นโยบายและแน ปฏิ บ ั ต ิ ก ารพั ฒ นาทรั พ ยากร าร นเท านั ก มุ ด
ม า ิทยาลัยเชียงใ ม่ พ. . 2560-2564
โดย านัก มุดมีการจัดซื้ ทรัพยากร าร นเท ตามโครงการพัฒนาทรัพยากร าร นเท เพื่
นับ นุนยุทธ า ตร์เชิงรุกและยุทธ า ตร์ตามพันธกิจข งม า ิทยาลัย โดยมีเกณฑ์การคัดเลื กเนื้ า ได้แก่ 1)
ทรัพยากร าร นเท ที่มีเนื้ าเกี่ย กับ า าร ุขภาพ การดูแลผู้ ูง ายุ ิ่งแ ดล้ มพลังงาน และ ิชาการ ุบัติใ ม่
2) ทรัพยากร าร นเท ที่มีเนื้ าเกี่ย กับการเ ริม ร้างทัก ะชี ิต ร้างแรงบันดาลใจ 3) ทรัพยากร าร นเท ที่มี
เนื้ าด้านล้านนา 4) ทรัพยากร าร นเท ที่มีเนื้ าเกี่ย กับการเ ริม ร้างทัก ะภา า ังกฤ และ 5) ทรัพยากร
าร นเท ที่ใช้ร่ มกันและมีเนื้ า ลาก ลาย าขา ิชา
ซึ่งจะมีการคัดเลื กทรัพยากร าร นเท โดยผู้มี ิทธิ์ในการคัดเลื กและเ น รายชื่ ทรัพยากร
าร นเท คื บุคลากรข งม า ิทยาลัยเชียงใ ม่ ประก บด้ ย 1) าจารย์ 2) นัก ิจัย บุคลากร 3) นัก ึก า และ
4) บรรณารัก ์
โดยเ น รายชื ่ ผ่ า นช่ งทางการเ น ซื ้ ได้ แ ก่ ระบบเ น ซื ้ CMUL Book
Recommendation การเ น ซื้ ภายในงาน CMU Book Fair และการเ น รายชื่ ผ่านทาง ีเมล ( านัก มุด
ม า ิทยาลัยเชียงใ ม่, 2560)
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2. D – Do การปฏิบัติ
2.1 ดาเนินการในแต่ละ ่ นงานร่ มกัน ได้แก่ งานพัฒนาและจัดระบบทรัพยากร าร นเท
งานพัฒนาดิจิทัลค ลเล็กชั่น งานบริการ าร นเท และฝ่ายเทคโนโลยี าร นเท ้ ง มุด เป็นระบบ ย่างต่ เนื่ ง
ดังนี้
งานพัฒนา
และจัดระบบ
ทรัพยากร
าร นเทศ

งานพัฒนา
ดิจิทัลคอลเล็ก
ชั่น

งานบริการ
าร นเทศ

ฝ่ายเทคโนโลยี
าร นเทศ
้อง มุด

ภาพที่ 3. ่ นงานทีด่ าเนินการร่ มกัน
2.1.1 งานพัฒนาและจัดระบบทรัพยากร าร นเทศ มีกระบ นการดาเนินงาน ดังนี้
(1) การพัฒนาทรัพยากร าร นเท ด าเนินการจัด าทรัพยากร าร นเท
ตามงบประมาณที่ได้จัด รร โดยมี ลักเกณฑ์ในการพิจารณา ย่างเป็นระบบ และดาเนินการจัดซื้ จัด าทรัพยากร
าร นเท ตล ดปีงบประมาณ เพื่ ใ ้มีทรัพยากร าร นเท ที่เพียงพ เ มาะ ม า รับการเรียนการ น และ
การ ึก า ิจัยข งม า ิทยาลัย โดยมีช่ งทางการจัดซื้ ทรัพยากร าร นเท ได้แก่ ระบบเ น ซื้ CMUL Book
Recommendations การเ น ซื้ ภายในงาน CMU Book Fair และการเ น ซื้ ผ่านทาง ีเมล์ ( านัก มุด
ม า ิทยาลัยเชียงใ ม่ , 2560) ใ ้ด าเนินงานภายใต้ นโยบายและแน ปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากร าร นเท
านั ก มุ ด ม า ิ ท ยาลั ย เชี ย งใ ม่ พ. . 2560-2564 และแผนยุ ท ธ า ตร์ ร ะยะ 5 ปี ข ง านั ก มุ ด
ม า ิทยาลัยเชียงใ ม่ (พ. .2560-2564) ใ ้ ดคล้ งกับแผนพัฒนาการ ึก าม า ิทยาลัยเชียงใ ม่ ระยะที่ 12
(พ. . 2560-2564)
(2) การจัดระบบทรัพยากร าร นเท ดาเนินการดังนี้
- เตรียมทรัพยากร าร นเท (เตรียมตั เล่ม)
- ืบค้นและตร จ บข้ มูลในระบบ
- ร้างระเบียนจัดซื้ (order) ร้างระเบียนบรรณานุกรม (bib) และ ร้าง
ระเบียนฉบับ (item)
- จัดระบบทรัพยากร าร นเท และตร จ บระเบียนบรรณานุกรม
- ค บคุมคุณภาพระเบียนบรรณานุกรม โดยการตร จ บค ามถูกต้ งและ มบูรณ์
ข งระเบียนบรรณานุกรม
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- เตรียมค ามพร้ มข งตั เล่มก่ น กใ ้บริการ โดยการ ติดลาเบลเลข
เรียก นัง ื / ติดบัตรกา นด ่ง / ติดแถบแม่เ ล็ก / ติด RFID
- ่ง ีเมล์แจ้งผู้ใช้บริการ ใ ้ ามารถยืมตั เล่มได้
2.1.2 งานพั ฒนาดิ จ ิ ท ั ล คอลเล็ ก ชั ่ น ด าเนิ น การจั ด ท าไฟล์ ิ เ ล็ ก ทร นิ ก ์ ข ง
ทรัพยากร าร นเท ประก บด้ ย น้าปก และ ารบัญ (เพื่ เป็นช่ งทางใ ้ผู้ใช้บริการ ามารถเข้าถึงทรัพยากร
าร นเท ได้มากยิ่งขึ้น และเพิ่มการพิจารณาทรัพยากรใ ้ตรงตามค ามต้ งการข งผู้ใช้บริการ)

ภาพที่ 4. น้าจ OPAC แ ดงรายการที่มีไฟล์ ิเล็กทร นิก ์ข งทรัพยากร าร นเท

ภาพที่ 5. น้าจ OPAC แ ดงไฟล์ ิเล็กทร นิก ์ข งทรัพยากร าร นเท
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2.1.3 งานบริการ าร นเทศ ดาเนินการโดยนาทรัพยากร าร นเท
และจัดแ ดง นัง ื ใ ม่ใน น้าเ ็บไซต์ข ง านัก มุด โดยเข้าที่ https://library.cmu.ac.th/

ภาพที่ 6. การจัดแ ดง นัง ื ใ ม่ใน น้าเ ็บไซต์ข ง านัก

กใ ้บริการ

มุด

2.1.4 ฝ่ายเทคโนโลยี าร นเทศ ้อง มุด ด าเนินการเ ื้ าน ยด้านระบบและ
เทคโนโลยีใ ้ผู้ใช้บริการเข้าถึงทรัพยากร าร นเท ได้ ย่างเกิดประ ิทธิผล และใ ้ระบบแ ดงภาพ น้าปก นัง ื
เพื่ ใ ้ผู้ใช้ ามารถเ ็นภาพและเข้าใจทรัพยากร าร นเท เพิ่มมากขึ้น

ภาพที่ 7. การแ ดงภาพ น้าปก นัง ื ใน น้าเ ็บไซต์ข ง านัก
3. C – Check การตรวจ อบและประเมินผล

มุด
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ลังจากด าเนินการน า นัง ื กใ ้บริการเรียบร้ ยแล้ การด าเนินการในแต่ละ ่ นงาน
ร่ มกัน ได้แก่ งานพัฒนาและจัดระบบทรัพยากร าร นเท งานพัฒนาดิจิทัลค ลเล็กชั่น งานบริการ าร นเท
ฝ่ายเทคโนโลยี าร นเท ้ ง มุด ร มทั้งงาน ้ ง มุดคณะ 18 แ ่ง เป็นระบบ ย่างต่ เนื่ ง ดังนี้
3.1 ตร จ บค ามถูกต้ งและ มบูรณ์ข งระเบียนบรรณานุกรม ในระบบ ้ ง มุด ัตโนมัติ
Innovative Millennium
3.2 การตร จ บข้ มูลจากฐานข้ มูล OPAC (https://search.library.cmu.ac.th) โดย
ผู้ปฏิบัติงานข ง ้ ง มุดกลาง และ ้ ง มุดคณะต่าง ๆ ทั้ง 18 แ ่ง
3.3 ากพบปัญ า รื ข้ ผิดพลาดใด ๆ ผู้ปฏิบัติงานข ง ้ ง มุดกลาง และ ้ ง มุดคณะ
ต่าง ๆ ทั้ง 18 แ ่ง และผู้ใช้บริการ ามารถแจ้งข้ ร้ งเรียนผ่านช่ งทางต่าง ๆ เพื่ ดาเนินการแก้ไขปรับปรุง โดยมี
ช่ งทางติดต่ ื่ ารข้ ร้ งเรียนดังนี้
(1) แจ้งได้ที่ฝ่ายจัดการทรัพยากร าร นเท เพื่ ดาเนินการจัดการแก้ไข
(2) แจ้งข้ ร้ งเรียน/ข้ เ น แนะ ข ง านัก มุด ม า ิทยาลัยเชียงใ ม่ ได้ทางระบบ
VOC รื Voice of Customer โดยเข้าที่ https://voc.cmu.ac.th/VOC1
(3) แจ้งข้ ร้ งเรียน/ข้ เ น แนะ ได้ที่ช่ งทางการ ื่ ารทุกช่ งทาง ได้แก่ แจ้งโดยตรง
กับทาง านัก มุด โทร ัพท์ จด มาย ิเล็กทร นิก ์ (e-mail) และเครื ข่าย ังคม นไลน์ (Facebook / Line /
YouTube / Instagram / TikTok / Twitter)

ภาพที่ 8. ช่ งทางการแจ้งข้ ร้ งเรียน/ข้ เ น แนะ
4. A - Act การปรับปรุงและพัฒนา
4.1 ทบท น ิเคราะ ์กระบ นการ เพื่ ปรับปรุงขั้นต น รื กระบ นการ
4.2 พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากปัญ า รื กระบ นการต่าง ๆ ที่ติดขัด เพื่ ร้างค าม
เข้าใจร่ มกัน และนาไปปรับปรุงพัฒนา ย่างต่ เนื่ ง
4.3 แก้ไขจากข้ ร้ งเรียน/ข้ เ น แนะ โดยการคานึงถึง ค ามร ดเร็ ในการแก้ปัญ า /
ระยะเ ลาดาเนินการต บ น งต่ ข้ ร้ งเรียน

95

P วางแผนดาเนินงาน
-กา นดแผน/นโยบาย
-ดาเนินงานตามขั้นตอน
-แนวปฏิบัติ

A การปรับปรุงและพัฒนา

D การปฏิบัติ

-ทบทวน วิเคราะ ์กระบวนการ

-ดาเนินการในแต่ละ ่วนงาน

-พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้

-การใช้เทคโนโลยีในการดาเนินงาน

-แก้ไขข้อร้องเรียน/ข้อเ นอแนะ

-การทางานร่วมกัน

C การตรวจ อบและประเมินผล
-ตรวจ อบความถูกต้องและ มบูรณ์

-แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเ นอแนะ ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ

ภาพที่ 9. แน ปฏิบัติที่เป็นระบบตาม งจร PDCA
ผลการดาเนินการ อภิปรายผล
ผลการดาเนินการ รุปได้ดังนี้
1. กระบวนการดาเนินงานเป็นระบบและเกิดประ ิทธิภาพ โดยใช้วงจรบริ ารงานคุณภาพ
PDCA เป็นแนวทางการดาเนินงาน
จากการดาเนินการจัดการทรัพยากร าร นเท โดยการนา งจรบริ ารงานคุณภาพ PDCA ซึ่ง
ประก บด้ ย P-Plan, D-Do, C-Check, A-Act มาเป็นแน ทางในการดาเนินงาน มีผลการดาเนินการดังนี้
1.1 การดาเนินการจัดการทรัพยากร าร นเทศ ได้ผลการดาเนินงานเกินกว่าเป้า มาย
จากการดาเนินงานตามแผนยุทธ า ตร์ระยะ 5 ปีข ง านัก มุด ม า ิทยาลัยเชียงใ ม่ (พ. .2560-2564) ที่
ดคล้ งกับแผนพัฒนาการ ึก าม า ิทยาลัยเชียงใ ม่ ระยะที่ 12 (พ. . 2560-2564) ที่ ามารถนาเข้าทรัพยากร
าร นเท ได้จาก ลาก ลายช่ งทางการจัดซื้
1.2 แต่ละ ่วนงาน ามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ด้ ยการด าเนินงานที่เกี่ย เนื่ ง
ัมพันธ์กันข งแต่ละ ่ นงาน ทาใ ้มีการติดตามงานในแต่ละ ่ น ซึ่งช่ ยใ ้ทราบ ่า ทรัพยากร าร นเท นั้น ยู่ใน
งาน ่ นใด และ ากเกิดปัญ า รื ข้ ผิดพลาดที่ทาใ ้ก ารดาเนินงาน ะดุด ไม่ต่ เนื่ ง จะนาไปพูดคุยแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากปัญ า รื กระบ นการต่าง ๆ ที่ติดขัด เพื่ ร้างค ามเข้าใจร่ มกัน และนาไปปรับปรุง
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1.3 จัดทาคู่มือและแนวปฏิบัติเพื่อปฏิบัติงาน ด้ ยการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ มีแบบแผนใน
การด าเนินงาน ผู้ปฏิบัติงานจึง ามารถจัดทาคู่มื และแน ปฏิบัติในการปฏิบัติงานในแต่ละ ่ น เพื่ น าไปเป็น
แน ทางในการปฏิบัติงานใ ้เป็นไปในทิ ทางเดีย กัน และก่ ใ ้เกิดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
2. การใช้ทรัพยากร าร นเทศเกิดประ ิทธิผล
จากการด าเนิ น การจั ด การ นั ง ื จั ด ซื ้ ข ง ้ ง มุ ด กลาง ม า ิ ท ยาลั ย เชี ย งใ ม่ ใน
ปีงบประมาณ 2557-2561 ที่ถูกยืม กในระบบ ้ ง มุด ัตโนมัติ Innovative Millennium ระ ่าง ันที่ 1
มกราคม 2557 - ันที่ 31 ธัน าคม 2561 โดยใช้ งจรบริ ารงานคุณภาพ PDCA เป็นแน ทางในการดาเนินงาน ทา
ใ ้เกิดผลการดาเนินงานดังนี้
2.1 การวิเคราะ ์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ นัง ือ
จากการ ึก า นัง ื จัดซื้ ข ง ้ ง มุดกลาง ม า ิทยาลัยเชียงใ ม่ ในปีงบประมาณ
2557-2561 ที่ถูกยืม กในระบบ ้ ง มุด ัตโนมัติ Innovative Millennium ระ ่าง ันที่ 1 มกราคม 2557 ันที่ 31 ธัน าคม 2561 ามารถ รุปข้ มูลเกี่ย กับการใช้ นัง ื จัดซื้ ได้ดังนี้
1) นัง ื จัดซื้ ทั้ง มดที่มีการใช้มากที่ ุด ในช่ งปีงบประมาณ 2557-2561 คื ม ด
300 ังคม า ตร์ จ าน น 18,647 ครั้ง คิดเป็นร้ ยละ 24.59 ร งลงมาคื ม ด 600 เทคโนโลยี การแพทย์
จาน น 12,432 ครั้ง คิดเป็นร้ ยละ 16.40 และ ม ด 900 ประ ัติ า ตร์ ภูมิ า ตร์ จาน น 10,927 ครั้ง คิดเป็น
ร้ ยละ 14.41 ่ น ม ดที่มีการใช้น้ ยที่ ุด คื ม ด 200 า นา จาน น 1,084 ครั้ง คิดเป็นร้ ยละ 1.43
2) นัง ื จัดซื้ ภา าไทยที่มีการใช้มากที่ ุด ในช่ งปีงบประมาณ 2557-2561 คื
ม ด 300 ังคม า ตร์ จาน น 15,729 ครั้ง คิดเป็นร้ ยละ 23.49 ร งลงมาคื ม ด 600 เทคโนโลยี การแพทย์
จาน น 10,605 ครั้ง คิดเป็นร้ ยละ 15.84 และ ม ด 900 ประ ัติ า ตร์ ภูมิ า ตร์ จาน น 10,403 ครั้ง คิดเป็น
ร้ ยละ 15.53 ่ น ม ดที่มีการใช้น้ ยที่ ุด คื ม ด 200 า นา จาน น 960 ครั้ง คิดเป็นร้ ยละ 1.43
3) นัง ื จัดซื้ ภา าต่างประเท ที่มีการใช้มากที่ ุด ในช่ งปีงบประมาณ 2557-2561
คื ม ด 300 ังคม า ตร์ จ าน น 2,918 ครั้ง คิดเป็นร้ ยละ 32.95 ร งลงมาคื ม ด 600 เทคโนโลยี
การแพทย์ จาน น 1,827 ครั้ง คิดเป็นร้ ยละ 20.63 และ ม ด 400 ภา า า ตร์ จาน น 1,096 เล่ม คิดเป็นร้ ย
ละ 12.38 ่ น ม ดที่มีการใช้น้ ยที่ ุด คื ม ด 200 า นา จาน น 124 ครั้ง คิดเป็นร้ ยละ 1.40
2.2 การเปรียบเทียบข้อมูลการจัดซื้อกับการใช้ นัง ือและอัตราการใช้ต่อเล่ม
จากการ ึก า นัง ื จัดซื้ ข ง ้ ง มุดกลาง ม า ิทยาลัยเชียงใ ม่ ในปีงบประมาณ
2557-2561 ที่ถูกยืม กในระบบ ้ ง มุด ัตโนมัติ Innovative Millennium ระ ่าง ันที่ 1 มกราคม 2557 ันที่ 31 ธัน าคม 2561 ามารถ รุปข้ มูลเกี่ย กับการเปรียบเทียบข้ มูลการจัดซื้ กับการใช้ นัง ื และ ัตราการ
ใช้ต่ เล่มได้ดังนี้
1) ในช่ งปีงบประมาณ 2557-2561 มีการจัดซื้ นัง ื ทั้ง ิ้น จาน น 15,093 เล่ม มี
การใช้ 75,820 ครั้ง โดยเฉลี่ย 5.02 ครั้งต่ เล่ม และ นัง ื ม ดที่มี ัตราการใช้ต่ เล่มมากที่ ุด คื ม ด 500
ิทยา า ตร์ คณิต า ตร์ มี ัตราการใช้ 8.92 ครั้งต่ เล่ม ร งลงมาคื ม ด 100 ปรัชญา จิต ิทยา มี ัตราการใช้
8.62 ครั้งต่ เล่ม และ ม ด 400 ภา า า ตร์ มี ัตราการใช้ 6.51 ครั้งต่ เล่ม ่ น ม ดที่มี ัตราการใช้ต่ เล่ม
น้ ยที่ ุด คื ม ด 200 า นา มี ัตราการใช้ 2.17 ครั้งต่ เล่ม
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2) ในช่ งปี งบประมาณ 2557-2561 มีการจัดซื้ นั ง ื ภา าไทยทั ้ ง ิ้ น จ าน น
10,937 เล่ม มีการใช้ 66,965 ครั้ง โดยเฉลี่ย 6.12 ครั้งต่ เล่ม และ นัง ื ม ดที่มี ัตราการใช้ต่ เล่มมากที่ ุด คื
ม ด 500 ิทยา า ตร์ คณิต า ตร์ มี ัตราการใช้ 16.61 ครั้งต่ เล่ม ร งลงมาคื ม ด 100 ปรัชญา จิต ิทยา
มี ัตราการใช้ 9.75 ครั้งต่ เล่ม และ ม ด 400 ภา า า ตร์ มี ัตราการใช้ 7.19 ครั้งต่ เล่ม ่ น ม ดที่มี ัตรา
การใช้ต่ เล่มน้ ยที่ ุด คื ม ด 200 า นา มี ัตราการใช้ 2.16 ครั้งต่ เล่ม
3) ในช่ งปีงบประมาณ 2557-2561 มีการจัดซื้ นัง ื ภา าต่างประเท ทั้ง ิ้น จาน น
4,156 เล่ม มีการใช้ 8,855 ครั้ง โดยเฉลี่ย 2.13 ครั้งต่ เล่ม และ นัง ื ม ดที่มี ัตราการใช้ต่ เล่มมากที่ ุด คื
ม ด 400 ภา า า ตร์ มี ัตราการใช้ 3.85 ครั้งต่ เล่ม ร งลงมาคื ม ด 100 ปรัชญา จิต ิทยา มี ัตราการใช้
3.07 ครั้งต่ เล่ม และ ม ด 800 รรณกรรม มี ัตราการใช้ 2.66 ครั้งต่ เล่ม ่ น ม ดที่มี ัตราการใช้ต่ เล่มน้ ย
ที่ ุด คื ม ด 700 ิลปะ นันทนาการ กี า มี ัตราการใช้ 1.24 ครั้งต่ เล่ม
2.3 การใช้ นัง ือจัดซื้อในอัตรา ูง
จากการ ึก า นัง ื จัดซื้ ข ง ้ ง มุดกลาง ม า ิทยาลัยเชียงใ ม่ ในปีงบประมาณ
2557-2561 ที่ถูกยืม กในระบบ ้ ง มุด ัตโนมัติ Innovative Millennium ระ ่าง ันที่ 1 มกราคม 2557 ันที่ 31 ธัน าคม 2561 ได้มีการจัดซื้ นัง ื ทั้ง ิ้น จาน น 15,093 เล่ม มีการใช้ 75,820 ครั้ง และมีจาน นการ
ยืมทั้ง มด คิดเป็นร้ ยละ 80.09
อภิปรายผล
จากการด าเนิ น การจั ด การ นั ง ื จั ด ซื ้ ข ง ้ ง มุ ด กลาง ม า ิ ท ยาลั ย เชี ย งใ ม่ ใน
ปีงบประมาณ 2557-2561 ที่ถูกยืม กในระบบ ้ ง มุด ัตโนมัติ Innovative Millennium ระ ่าง ันที่ 1
มกราคม 2557 - ันที่ 31 ธัน าคม 2561 โดยใช้ งจรบริ ารงานคุณภาพ PDCA เป็นแน ทางในการดาเนินงานนั้น
ทาใ ้เกิดระบบกระบ นการทางานที่เป็นแบบแผน ามารถดาเนินการไ ลเ ียนต่ เนื่ งได้ทั้งระบบ มีการกา นด
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ย ข้ ง ทาใ ้เกิดค ามรับผิดช บในงานที่ได้รับม บ มาย ร มทั้ง ามารถที่จะปรับปรุงพัฒนา รื
ถ่ายท ดงานใ ้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ย ข้ งได้ ย่างถูกต้ ง เกิดประ ิทธิภาพในการดาเนินงาน และในกระบ นการ
การบารุงรัก า รื แปลง ื่ ใ ้ ยู่ในรูปแบบ ิเล็กทร นิก ์ รื ดิจิทัลยังช่ ยใ ้ผู้ใช้บริการ ามารถเข้าถึงทรัพยากร
าร นเท ได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น และจากการปฏิบัติงานที่เป็นระบบและมีแบบแผนนี้ ทาใ ้ ามารถ ่งเ ริมการใช้งาน
นัง ื จัดซื้ ใ ้มีจาน นการยืมที่เพิ่มมากขึ้นถึงร้ ยละ 80.09 ทาใ ้ ามารถนาข้ มูลในการยืม นัง ื นี้มา ภิปราย
ผลเพิ่มเติมได้เพื่ การจัดการ นัง ื ใ ้เกิดประ ิทธิผลต่ ผู้ใช้ ูง ุด ดังนี้
1. ด้านการใช้ นัง ือจัดซื้อ
จากผลการ ึก าพบ ่า ัตราการใช้ นัง ื ที่จัดซื้ มากที่ ุดคื ม ด 300 ังคม า ตร์
ดคล้ งกับ ายพิณ จีนโน (2551) ข ง านักบรรณ ารการพัฒนา ถาบันบัณฑิตพัฒนบริ าร า ตร์ ที่ ม ดที่
จัดซื้ มากที่ ุดคื ม ด H ( ังคม า ตร์) ระ ่างปีงบประมาณ 2557-2561 มีทั้ง มด 75,820 ครั้ง โดยเฉลี่ย
5.02 ครั้งต่ เล่ม และ นัง ื ม ดที่มี ัตราการใช้ต่ เล่มมากที่ ุด คื ม ด 500 ิทยา า ตร์ คณิต า ตร์ มี
ัตราการใช้ 8.92 ครั้งต่ เล่ม ร งลงมาคื ม ด 100 ปรัชญา จิต ิทยา มี ัตราการใช้ 8.61 ครั้งต่ เล่ม และ ม ด
400 ภา า า ตร์ มี ัตราการใช้ 6.51 ครั้งต่ เล่ม ่ น ม ดที่มี ัตราการใช้ต่ เล่มน้ ยที่ ุด คื ม ด 200
า นา มี ัตราการใช้ 2.17 ครั้งต่ เล่ม เมื่ จาแนกตามภา าพบ ่า นัง ื ภา าไทยมี ัตราการใช้มากก ่า นัง ื
ภา าต่างประเท เช่นเดีย กับ ธนะเม ฐ์ เชา ์จินดารัชต์ (2560) ที่ได้ทาการ ึก า พบ ่า ัตราการใช้ นัง ื ที่
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จัดซื้ ระ ่างปีงบประมาณ 2554-2558 ทั้ง มด 9,839 ครั้ง ัตราการใช้เฉลี่ยครั้ง/ปี 715 ครั้ง เมื่ จาแนกตาม
ภา าพบ ่า นัง ื ภา าไทยมี ัตราการใช้มากก ่า นัง ื ภา าต่างประเท และในงาน ิจัยข ง มัณทะณี คาโพธิ์
(2555) ที่ ึก าค าม ัมพันธ์ข งการใช้ นัง ื และจัดซื้ ข ง ้ ง มุดคณะแพทย า ตร์ ม า ิทยาลัยเชียงใ ม่
พบ ่า นัง ื ภา าต่างประเท มี ัตราการใช้ต่ เล่มน้ ยก ่า นัง ื ภา าไทย ย่างชัดเจน ทั้งนี้ ัตราการใช้
นัง ื ภา าไทยที่มากก ่าภา าต่างประเท เนื่ งจากการจัดซื้ นัง ื ภา าไทยใช้งบประมาณในการจัดซื้ ได้
จาน น ลายเล่มมากก ่า นัง ื ภา าต่างประเท และมีแ ล่งในการจัดซื้ เช่น ผู้ผลิต ผู้จา น่าย ผู้แทนจา น่าย
ที่ ลาก ลายและเข้าถึงได้มากก ่า นัง ื ภา าต่างประเท ทาใ ้ นัง ื ภา าไทยมีปริมาณมากก ่าและมีโ กา
ในการใช้มากก ่าเมื่ เทียบกับ นัง ื ภา าต่างประเท ประก บกับ ้ ง มุดมีการจัดซื้ นัง ื ภา าไทยที่มีค าม
ลาก ลายข งเนื้ าและ ดคล้ งกับ ลัก ูตรที่เปิด น ใ ้มีค าม ดคล้ งกับข้ มูลที่ต บ น งยุทธ า ตร์
ข งม า ิทยาลัยเชียงใ ม่และ านัก มุดในเรื่ ง 1) ด้าน า าร 2) ด้าน ุขภาพ 3) ด้านการดูแลผู้ ูง ายุ 4)
ด้านพลังงาน และ 5) ด้าน ิ่งแ ดล้ ม ทาใ ้ผู้ผลิตโดย น่ ยงาน งค์กร มาคม ภายในประเท จัดทา นัง ื
ภา าไทย ซึ่งทาใ ้ผู้ใช้ ้ ง มุด าจเข้าถึงและเข้าใจได้ง่ายก ่า นัง ื ภา าต่างประเท
2. ด้าน มวด มู่ของ นัง ือจัดซื้อ
จากผลการ ึก าพบ ่า ในปีงบประมาณ 2557-2561 นัง ื จัดซื้ ทั้ง มดที่มีการใช้มาก
ที่ ุด คื ม ด 300 ังคม า ตร์ จาน น 18,647 ครั้ง คิดเป็นร้ ยละ 24.59 ร งลงมาคื ม ด 600 เทคโนโลยี
การแพทย์ จาน น 12,432 ครั้ง คิดเป็นร้ ยละ 16.40 และ ม ด 900 ประ ัติ า ตร์ ภูมิ า ตร์ จาน น 10,927
ครั้ง คิดเป็นร้ ยละ 14.41 ่ น ม ดที่มีการใช้น้ ยที่ ุด คื ม ด 200 า นา จาน น 1,084 ครั้ง คิดเป็นร้ ยละ
1.43
นัง ื จัดซื้ ทั้ง มดที่มีการใช้มากที่ ุด คื ม ด 300 ังคม า ตร์ ดคล้ งกับงาน ิจัย
ข ง ายพิณ จีนโน (2551) ที่พบ ่า นัง ื ม ดที่มีการจัดซื้ มากที่ ุดคื ม ด H ( ังคม า ตร์) และ นัง ื ที่
จัดซื้ ทั้งภา าต่างประเท และภา าไทย ม ดที่ถูกยืมมากที่ ุดคื ม ด H ( ังคม า ตร์) มี ัตราการยืมโดยเฉลีย่
13.21 ครั้งต่ เล่ม
ม ด ังคม า ตร์ เป็น ม ดที่มี ลัก ูตรการเรียนการ นที่มีผู้เรียนใน ายนี้มาก ซึ่งเป็น
การเรียนการ นใน าขา ิชา ังคม า ตร์และมนุ ย า ตร์ ได้แก่ คณะบริ ารธุรกิจ คณะมนุ ย า ตร์ คณะ ิจิตร
ิลป์ คณะ ึก า า ตร์ คณะเ ร ฐ า ตร์ คณะ ังคม า ตร์ คณะรัฐ า ตร์ คณะการ ื่ ารม ลชน และ ้ ง มุด
ูนย์ ิชาการโรงเรียน าธิต ซึ่งในกระบ นการข งการจัดซื้ ทาง านัก มุดก็ได้เ ปิดโ กา ใ ้บุคลากรข ง
ม า ิทยาลัยเชียงใ ม่ ประก บด้ ย 1) าจารย์ 2) นัก ิจัย บุคลากร 3) นัก ึก า และ 4) บรรณารัก ์ ามารถ
เ น รายชื่ นัง ื ผ่านช่ งทางการเ น ซื้ ได้แก่ ระบบเ น ซื้ CMUL Book Recommendation การเ น ซื้
ภายในงาน CMU Book Fair และการเ น รายชื่ ผ่านทาง ีเมล ( านัก มุด ม า ิทยาลัยเชียงใ ม่, 2560) ซึ่ง
จะช่ ยใ ้ นัง ื ที่จัดซื้ เข้ามา ้ ง มุดตรงต่ ตามค ามต้ งการข งผู้ใช้บริการ มีค ามเ มาะ มและ ดคล้ งกับ
ลัก ูตรการเรียนการ น และการ ิจัย ข งม า ิทยาลัยเชียงใ ม่
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รุปผล ข้อเ นอแนะ และการนาไปใช้ประโยชน์
รุปผล
จากการด าเนิ น การจั ด การ นั ง ื จั ด ซื ้ ข ง ้ ง มุ ด กลาง ม า ิ ท ยาลั ย เชี ย งใ ม่ ใน
ปีงบประมาณ 2557-2561 ที่ถูกยืม กในระบบ ้ ง มุด ัตโนมัติ Innovative Millennium ระ ่าง ันที่ 1
มกราคม 2557 - ันที่ 31 ธัน าคม 2561 โดยใช้ งจรบริ ารงานคุณภาพ PDCA เป็นแน ทางในการดาเนินงาน
ามารถ รุปผลการดาเนินงานได้ดังนี้
1. การดาเนินงานจัดการ นัง ื จัดซื้ โดยใช้ งจรบริ ารงานคุณภาพ PDCA เป็นแน ทางใน
การดาเนินงานนั้น เป็นประโยชน์และเ มาะ มในการนามาใช้เพื่ ใ ้การดาเนินงานนั้นมีค ามเป็นระบบ และเกิด
ประ ิทธิภาพในแต่ละกระบ นการเพิ่มมากยิ่งขึ้น
2. การ ิเคราะ ์การใช้ นัง ื จัดซื้ ามารถนามาใช้เป็นประโยชน์ได้ใน ลายแง่มุม ทั้งในเรื่ ง
ข ง ัตราการใช้งาน นัง ื และ ม ด มู่ข ง นัง ื ซึ่งจะทาใ ้เป็นแน ทางในการ ิเคราะ ์ผู้ใช้บริการได้เพิ่มเติม
ทาใ ้เกิดประ ิทธิผลในการใช้งาน นัง ื ได้ ย่างคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ ูง ุด
ข้อเ นอแนะ
1. ้ ง มุ ดค รมีท บท นกระบ นการด าเนิ นงานในแต่ละ ่ น ย่า ง ม ่ าเ ม เพื ่ ใ ้ได้
กระบ นการปฏิบัติงานที่เ มาะ ม
2. ้ ง มุดค ร ่งเ ริมการใช้โดยเพิ่มบริการเชิงรุกใ ้เพิ่มมากขึ้น รื เปลี่ยนรูปแบบบริการใ ้
ดคล้ งกับพฤติกรรมผู้ใช้บริการใ ้มากยิ่งขึ้น
3. ้ ง มุดค ร ่งเ ริมการใช้โดยใช้ ื่ ังคม นไลน์เป็นเครื่ งมื ช่ ยเพิ่มโ กา การเข้าถึง
ทรัพยากร าร นเท ใ ้เพิ่มมากขึ้น
4. ้ ง มุด ามารถนาเทคโนโลยีมาใช้ในกระบ นการข งการพัฒนาทรัพยากร าร นเท ได้
เพิ่มมากขึ้น เพื่ เป็นเครื่ งมื ช่ ยใ ้เข้าถึงทรัพยากร าร นเท ได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น
5. ้ ง มุ ด ค รมี ก ารจั ด การค ามรู ้ KM แก่ ผ ู ้ ป ฏิ บ ั ต ิ ง านใน ถานการณ์ ท ี ่ ไ ม่ ป กติ เช่ น
ถานการณ์ COVID-19 เพื่ เตรียมแผนการดาเนินงานไม่ใ ้ ะดุด
6. ้ ง มุดค รเตรียมแผนงานร งรับการทางานใน ภา การณ์ที่ไม่ปกติ การทางานจากที่บา้ น
Work From Home (WFH) เพื่ ไม่ใ ้การดาเนินงานขาดค ามต่ เนื่ ง
7. ้ ง มุดค ร ิเคราะ ์จ าน น นัง ื ที่ไม่เคยถูกใช้งานเลย ่ามีจ าน นเท่าได โดยแยก
ิเคราะ ์เป็น ม ด มู่ แล้ นาผลที่ได้ไปใช้ างแผนในการแก้ไข/ปรับปรุงต่ ไป
8. ้ ง มุดค รมีการจัดการ นัง ื ในข บเขตเรื่ งดังนี้
8.1 ใน ม ดที่มี ัตราการใช้ต่ เล่ม ูงเป็นพิเ เช่น นัง ื ม ด 300 ังคม า ตร์
ม ด 600 เทคโนโลยี การแพทย์ และ ม ด 900 ประ ัติ า ตร์ ภูมิ า ตร์ ้ ง มุดค รใ ้ค าม าคัญกับ นัง ื
ใน าขา ิชาใน ม ดเ ล่านี้ ค ร ึก าถึงลัก ณะข ง าขา ิชาที่เกี่ย ข้ ง เพื่ เพิ่มการประชา ัมพันธ์ รื เน้นใ ้
ค าม าคัญที่เพิ่มมากขึ้น เพื่ ใ ้ ดคล้ งกับค ามต้ งการและมีจาน นเพียงพ ต่ การใช้
8.2 ใน ม ดที่มีการใช้น้ ย คื ม ด 200 า นา ม ด700 ิ ลปะ นันทนาการ กี า
และ ม ด 000 ิทยาการค มพิ เต ร์ ารนิเท เบ็ดเตล็ด (ค ามรู้ทั่ ไป) เนื่ งจาก าจเป็น นัง ื ที่เกี่ย ข้ งกับ
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า ตร์เฉพาะด้าน มีผู้เรียนน้ ย ซึ่ง าจทาใ ้ผู้ใช้ ้ ง มุดเข้าถึงได้น้ ย ้ ง มุดจึงค รมีการประชา ัมพันธ์และ
่งเ ริมใ ้ผู้ใช้ ้ ง มุด เพิ่มการใช้ นัง ื ใ ้มากขึ้น
9. ้ ง มุดค ร ึก าในเรื่ งลัก ณะนี้ ย่างต่ เนื่ ง และค ร ึก าเพิ่มในกลุ่ม นัง ื ที่จดั า
เข้ามาด้ ย ิธีการ ื่น ๆ เช่น การข บริจาคและรับ ภินันทนาการ โดย ึก าเชิงลึกถึงลัก ณะและประเภทข ง
นัง ื ที่ผู้ใช้ ้ ง มุดต้ งการในแต่ละ ม ดด้ ย เพื่ จะได้นาผลการ ึก ามาเป็นแน ทางในการจัด า นัง ื รื
ทรัพยากร าร นเท ื่น ๆ ข ง ้ ง มุดต่ ไป
การนาไปใช้ประโยชน์
1. ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ
1. ผู้ใช้บริการ ามารถเข้าถึงทรัพยากร าร นเท ข ง ้ ง มุดได้เพิ่มมากขึ้น
2. ผู้ใช้บริการ ามารถเข้าถึงทรัพยากร าร นเท ข ง ้ ง มุดได้ ย่าง ะด กร ดเร็ มาก
ยิ่งขึ้น
3. เพิ่มโ กา ใ ้ผู้ใช้บริการ ามารถเข้าถึงทรัพยากร าร นเท ข ง ้ ง มุดได้ตรงต่
ค ามต้ งการมากยิ่งขึ้น
4. เพิ่มโ กา ใ ้ผู้ใช้บริการ ามารถ ่งข้ เ น แนะ/แจ้งข้ ร้ งเรียน ได้ทุกช่ งทางการ
ื่ ารข ง ้ ง มุด
2. ประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน
1. ผู้ปฏิบัติงาน ามารถท างานได้ ย่างเป็นระบบ เป็นขั้นต น โดยใช้ งจรบริ ารงาน
คุณภาพ PDCA เป็นแน ทางการดาเนินงาน
2. ผู้ปฏิบัติงานได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่ มกันในกระบ นการดาเนินงานข งแต่ละ ่ น
งาน และในแต่ละ ่ นงานร่ มกัน
3. ผู้ปฏิบัติงานได้มีโ กา ร้างทีมในการทางานร่ มกัน เพื่ นาไป ู่เป้า มายเดีย กัน
4. ผู้ปฏิบัติงาน ามารถพัฒนางานโดยการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่ งมื ในการปฏิบัติงาน
ได้มากขึ้น
3. ประโยชน์ต่อ ้อง มุด และม าวิทยาลัย
1. ทรัพยากร าร นเท ข ง ้ ง มุดมีการใช้งานเพิ่มมากขึ้น และเกิดค ามคุ้มค่าในการใช้
งานทรัพยากร าร นเท
2. ้ ง มุด ามารถนาแน ทางในการดาเนินงานที่เป็นระบบระเบียบ และมีแบบแผนนี้ไป
ใช้เป็นแน ทางการดาเนินงาน รื แน ปฏิบัติที่ดีในงาน ื่น ๆ ได้
3. ้ ง มุด ามารถนาผลจากการ ึก าการใช้ทรัพยากร าร นเท มาใช้ เพื่ คาดคะเน
การใช้ใน นาคต
4. ้ ง มุด ามารถน าผลจากการ ึก าการใช้ทรัพยากร าร นเท มาใช้ เพื่ น าไป
พิจารณาประก บในการจัดทานโยบายและแน ปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากร าร นเท ข ง านัก มุดต่ ไปได้
5. ้ ง มุด ามารถนาผลจากการ ึก าการใช้ทรัพยากร าร นเท มาใช้ เพื่ เ ริมค าม
แข็งแกร่งใ ้กับ าขา ิชา โดยการพิจารณาทรัพยากร าร นเท ใน าขา ิชาที่มีการเรียนการ นได้เพิ่มเติม เพื่
่งเ ริมและ นับ นุนทรัพยากร าร นเท ใน าขา ิชานั้น ๆ ใ ้มีจาน นที่เพียงพ กับการเรียนการ น
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6. ้ ง มุด ามารถนาผลจากการ ึ ก าการใช้ทรัพยากร าร นเท มาใช้ เพื่ ิเคราะ ์
กลุ่มผู้ใช้ เพื่ จัดรูปแบบในการ ่งเ ริมการใช้ทรัพยากร าร นเท และบริการต่าง ๆข ง ้ ง มุดเพิ่มเติมได้
7. ้ ง มุด ามารถนาผลจากการ ึก าการใช้ทรัพยากร าร นเท มาใช้ เพื่ ร้างค าม
ร่ มมื กับ น่ ยงาน/คณะ/ าขา ิชา ข งม า ิทยาลัยในการพัฒนาทรัพยากร าร นเท ร่ มกัน โดยจะทาใ เ้ กิด
การใช้ทรัพยากร าร นเท ที่คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ ูง ุด
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ICT 1
Developing an online training format by using the design thinking process
Case study, Extracurricular Course, ICT 1, Library of Thaksin University

snawaluk@tsu ac th
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ABSTRACT
Thaksin University Library developed an educational service called TSU LIB i-Training: ICT 1. It
was an online training for extracurricular course enrolled by the first year students. The objectives of this
research were 1) to develop the process of an educational service with a design thinking approach of Standford
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d. School that was based on the empathy of the students and 2) to provide knowledge to the students to
access and use the academic resources and services of the library for their study. The development process of
the training service consisted of 10 main steps : 1) librarians study the requirements of students 2) librarians
work with student affairs to develop training course 3) librarians design online classroom and produce learning
contents and media for TSU LIB i-Classroom that the students can access academic resources and services of
the library 4) librarians publish the activity to the students via LINE app 5) students enroll the online training
class 6) librarians train the students via the online classroom 7) students are taught and do workshop guided
by the librarians 8) librarians check and mark student assignments 9) students check their own learning marks
10) librarians submit student marks together with training detail and evaluation reports to the student affairs.
The evaluation results of student training in academic year 2021 showed the average satisfaction levels in 4
aspects : 1) 4.36 for learning contents and online training 2) 4.36 for learning activity 3) 4.40 for activities of EBook borrowing and lessons learned 4) 4.47 for activity overview.
Keyword Training, Design Thinking, ICT 1
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The Use of Instructional Media and Resources System
for Online Learning
,
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ABSTRACT
This study is an experimental study which brought 22 course packs into the
Instructional Media and Resources System for online learning. The interview was conducted from
the sample of 7 course packs, of which opinions/recommendations for the system can be
concluded as follows: The instructors and the students gave their opinions that the system helped
support online learning and teaching, being able to link to the knowledge sources, easy to use and
convenient. On the opinion for the system improvement, mostly it was on the content and the
link. The instructors and the students required the image of book covers, table of contents and
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abstract in addition to the link to the bibliography, as well as the Library’s recommendation for
new resource media to the instructors. On the design and placement, it was found that the color
design and the font used was still not outstanding, the font was small. Apart, other
recommendations were about the consideration of the capacity to serve future users, the deposit
of files in the Google Drive, and the copyright issue.

Keyword: Online learning and teaching supporting system, Course packs, Online learning and
teaching media, Online learning and teaching materials, Course learning resources
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Abstract
Guidelines for Quality Management of University Library Using ISO90001:2015: a
Case Study of Library and Information, National Institute of Development Administration aim to 1)
Study the elaboration and the implementation in accordance with ISO90001:2015 of the University
Library; 2) Study the achievements of the implementation in accordance with ISO90001:2015 of
performance in accordance with ISO90001:2015. This study reveals that 1) the guidelines towards
the ISO90001:2015 Quality Management of the University Library comprise 12 stages as follows: 1.
The executives define the quality policy, communicate with their personnel, allocate and support
resources, 2. Knowledge training, 3. The executives appoint the working group, 4. Analyzing the
organization context, 5. Defining the purpose of the quality, 6. Preparing the quality management
document, 7. Capacity assessment, 8. Assessment on external service providers, 9. Internal Audit,
10. Quality Management Review, 11. External Audit on quality management, 12. Having been
certified; 2) The achievements of ISO90001:2015 Quality Management implementation according
to the balanced scorecard principles are 1. In a perspective of ISO90001:2015 effectiveness that
assures the education quality according to Thai university education standards, international
ies,
and continuous performance; 2. In a perspective of stakeholders which are library service users,
library service officers, university executives; 3. In a perspective of management: The Library is a
work unit aiming at providing satisfaction to service users, regularly improving the working process
in accordance with PDCA cycle; 4. In a perspective of learning and development: to develop the
managing knowledge.
Key words: University Library, ISO9001:2015, Quality Assurance
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โปรแกรมการเรียนรู้ของห้องสมุดยุคใหม่เพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต
KKUL Learning Programs
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บทคัดย่อ
การพัฒนาของเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด (Digital Transformation) ก่อให้เกิดเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงโลก (Disruptive Technology) ประกอบกับการใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal) ทําให้ห้องสมุด
ต้องปรับตัวในการให้บริการสารสนเทศที่หลากหลายขึ้น สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงพัฒนาโปรแกรม
การเรียนรู้ (KKUL Learning Program) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการเรียนรู้สําหรับทุกคนในการพัฒนาทักษะ
วิชาการ (Academic skills) ทักษะชีวิต (Life skill) และทักษะทางวิชาชีพ (Occupational skill) ด้วยโครงการนํา
ร่อง (Pilot Project) ในหลักสูตร Financial Learning Programs : the series ในรูปแบบออนไลน์ในระบบ Zoom
Meeting กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น จํานวน 250
คน ดําเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2564 จํานวน 1 หลักสูตร 5 หัวข้อ มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม
จํานวน 1,365 คน เข้ารับชมย้อนหลังผ่านทาง Website 975 ครั้ง Youtube 226 ครั้ง และ Facebook 34,266
ครั้ง มีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยร้อยละ 85.91 ซึ่งผลการดําเนินงานถือเป็นความสําเร็จอย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่กําหนดไว้

คําสําคัญ: โปรแกรมการเรียนรู,้ การเรียนรู้ตลอดชีวิต, การรู้สารสนเทศ, วิถีชีวิตใหม่
ABSTRACT
Rapid technological advancement or so-called “digital transformation” currently
leads to “disruptive technology” or the new technology that will ultimately change the way of life.
This unavoidable disruption together with the “new normal” way of living, due to covid-19
pandemic, resulted in challenges all libraries are now facing. In response to these challenges, Khon
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Kaen University Library (KKUL) has developed the so-called “KKUL Learning program” which is a
new learning tool that will meet the needs of all groups of library’s users. KKUL learning program
was initiated to provide knowledge/information that helps strengthening 3 sets of skills that are
most needed including academic skill, life skill, and occupational skill. We started our program with
a pilot project entitled “Financial learning programs: the series” using online platform via zoom
meeting. This project consisted of 5 episodes of learning activities, all related to financial issues,
conducted between 1 July 2021-31 August 2021. Target group was initially set to include the total
of 250 participants from KKU students and staff members as well as general public. After the project
was launched, however, there was great amount of demand to join the learning activities. In total,
there were 1,365 people registered for the online zoom meeting. There were 975 learning sessions
on the website and 226 learned through Youtube, while 34,266 viewed and reached via Facebook.
The participants’ satisfaction for the project was 85.91%. This pilot project, therefore, was well
received and reached huge wider group of learners than initially planned.

Keyword: Learning Programs, Lifelong learning, Information Literacy, New Normal
บทนํา
จากแผนยุทธศาสตร์การบริหาร สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2564-2568 ที่มุ่งสู่
การเป็ น “ศู น ย์ ก ลางของการเรี ย นรู ้ ส ํ า หรั บ ทุ ก คน (Learning Center for All)” เพื ่ อ สนั บ สนุ น วิ ส ั ย ทั ศ น์ ข อง
มหาวิทยาลัย ขอนแก่นในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนําระดับโลก (A World-Leading Research and
Development University) ปัจจัยที่สําคัญประการหนึ่งที่จะทําให้เกิดผลสําเร็จนั่นคือ การเป็นมหาวิทยาลัยแห่ง
การเรียนรู้ ด้วยการสร้างกําลังคนขั้นสูงตามความต้องการของประเทศ ผ่านการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนทัศน์ใหม่
ด้วยการพัฒนาหลักสูตรใหม่ (New Curriculum) อันจะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Education)
และสามารถสร้างอาชีพใหม่ตามความต้องการของสังคม (สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2564ก) ประกอบ
กั บ แนวคิ ด การให้ บ ริ ก ารของห้ อ งสมุ ด ยุ ค ใหม่ (Modern library) ในประเด็ น การบริ ก ารวิ ช าการ (Academic
service) ที่สนับสนุนการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended learning) ให้ตรงกับความต้องการของประชากรทุกกลุ่ม
ทุกวัย โดยมุ่งเน้นที่การมีส่วนร่วม (Involvement) ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายอันจะเป็นแนวทางในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) ซึ่งเป็นก้าวสําคัญที่นําไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning
society) จากความสําคัญ ดังกล่าว การให้บริการสารสนเทศและส่งเสริมการเรียนรู้ของสํานักหอสมุดจึงต้อง
ดํ า เนิ น การผ่ า นช่ อ งทางและรู ป แบบที ่ ห ลากหลาย ด้ ว ยกระบวนการจั ด การเรี ย นรู ้ แ บบโปรแกรม (Learning
program) เพื่อสนับสนุนให้ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการบริการที่ตรงกับความสนใจของตน โดยมุ่งเน้นใน
การพัฒนาทักษะด้านวิชาการ (Academic skill) ทักษะที่จําเป็นสําหรับการประกอบวิชาชีพในศตวรรษที่ 21
(Occupational skills) ตลอดจนการพัฒนาทักษะชีวิต (Life skill) ซึ่งเป็นทักษะที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตในสภาวะ
แวดล้อมทางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนสูง (สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2564ข)
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นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2564 ยังเกิดการการแพร่ระบาดของไวรัสโรค COVID-19 อย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่
กระทบต่อสังคม เศรษฐกิจของประเทศไทยเท่านั้น ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์หรือสถานที่ถ่ายทอดความรู้ต่างก็ได้รับ
ผลกระทบเช่นกัน จึงได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและตอบรับวิถี
ชีว ิต ใหม่ (New Normal) ที่ท ํา ให้เ กิด Social Distancing ส่ง ผลให้ร ูป แบบการเรีย นรู้เปลี่ย นมาอยู่ในรูป แบบ
ออนไลน์เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นการรวมตัวกันถูกยกเลิกไป นับว่าเป็นความท้าทาย
โอกาส และการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว (อัคริมา สุ่มมาตย์, นิติยา ศรีวรเดช
ไพศาล, และประภาพร มณฑาทิพย์, 2563) ซึ่งสอดคล้องกับ เสาวณี จันทะพงษ์ (2563) ที่เห็นว่าโควิด-19 เป็น
ตัวเร่งทําให้การเรียนรู้ระบบออนไลน์มีความพร้อม เพราะสถาบันและโรงเรียนส่วนใหญ่ต้องปิดให้บริการในห้องเรียน
ทําให้ผู้คนต้องหันมาเรียนออนไลน์ ส่งผลให้หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์เติบโตมาก และคาดว่าจะยังเติบโตต่อไป
สํา นัก หอสมุด มหาวิท ยาลัย ขอนแก่น เล็ง เห็น ความสํา คัญ และการเปลี่ย นแปลงดังกล่าว จึงพัฒ นา
โปรแกรมการเรียนรู้ (KKUL Learning Programs) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทุกด้านตลอดช่วงชีวิตของคนทุกวัยโดย
เน้นกระบวนทัศน์ใหม่ จนกระทั่งสามารถพัฒนาทักษะและนําองค์ความรู้เหล่านั้นไปสร้างความสําเร็จในการศึกษา
สร้างอาชีพใหม่ สร้างรายได้ ส่งผลให้มีตนเองและคนรอบข้างมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนารูปแบบโปรแกรมการเรียนรู้ (Learning program) สําหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นตลอดจนบุคคลทั่วไป
2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมทักษะด้านวิชาการ ทักษะด้านชีวิต และทักษะที่จําเป็นสําหรับการประกอบ
อาชีพในทศวรรษที่ 21
ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
Plan, Do, Check, Act หรือที่เรียกว่า PDCA Cycle เป็นเครื่องมือที่สํานักหอสมุดนํามาใช้ใน
การดําเนินงานพัฒนารูปแบบโปรแกรมการเรียนรู้
( KKUL Learning Programs) เ น ื ่ อ ง จ า ก ก า ร
ดําเนินงานด้านโปรแกรมการเรียนรู้มีกระบวนการ
ดําเนินงานไม่แตกต่างจากการดําเนินงานด้านอื่นๆ
ของหน่วยงาน ซึ่งจําเป็นต้องมีการดําเนินงานอย่าง
เป็นระบบและมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
โดยเริ่มจากการวางแผนอย่างเหมาะสม จากนั้นจึง
ดําเนินการตามแผน ซึ่งควรมีการเฝ้าติดตามการ
ดําเนินงานเป็นระยะ รวมถึงมีการตรวจสอบผลการ
ภาพที่ 1. กระบวนการการพัฒนา
ดําเนินงาน และสรุปบทเรียนที่ได้หลังจบโครงการ
KKUL Learning Programs
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการดําเนินงาน
ได้อย่างต่อเนื่อง
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1. Plan วางแผนก่อนดําเนินงาน
โปรแกรมการเรียนรู้ (Learning program) เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สํานักหอสมุดใช้เพื่อให้บรรลุพันธ
กิจในประเด็นการเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Center for lifelong learning) ของประชากรทุกกลุ่ม
ทุกวัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความร่วมมือผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ที่นําไปสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
(Learning society) โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะ 3 ด้าน วิชาการ (Academic skill) ทักษะที่จําเป็นสําหรับการ
ประกอบวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 (Occupational skills) ตลอดจนการพัฒนาทักษะชีวิต (Life skill) ซึ่งเป็นทักษะที่
จําเป็นต่อการดํารงชีวิตในสภาวะแวดล้อมทางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนสูง (สํานักหอสมุด
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น , 2564ข) การพั ฒ นาโปรแกรมการเรี ย นรู ้ เป็ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห าร
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2564 – 2568 จึงเป็นภารกิจใหม่ยังไม่เคยมีมาก่อน ดังนั้นเพื่อให้มี
ผู้รับผิดชอบการดําเนินงานด้านการพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ (Learning program) สํานักหอสมุด จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ (Learning Programs Team : LP Team) ซึ่งเป็น Cross-Functional
Team ประกอบไปด้วยผู้บริหารและบุคลากรหลากหลายตําแหน่ง โดยมีหน้าที่จัดทําแผนการดําเนินงานการพัฒนา
โปรแกรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของสํานักหอสมุดทั้งระยะสั้น
และระยะยาว ผ่านการประชุมระดมสมองร่วมกับผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ ผู้ช่วยผู้อํานวยการ และหัวหน้างาน
ทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อวางแผนการดําเนินงาน กําหนดขอบเขต วิธีการ และกําหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายเป็นไปในทิศทาง
ที่ผู้บริหารกําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ ใช้แผนภูมิความรับผิดชอบเชิงเส้น (Linear Responsibility Chart : LRC)
เป็นเครื่องมือในการวางแผนกิจกรรม การกําหนดระยะเวลาดําเนินการ และมอบหมายความรับผิดชอบกิจกรรม
ต่างๆ ของ LP Team ให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและทักษะของแต่ละบุคคล
2. Do ลงมือปฏิบัติตามแผน
ปีงบประมาณ 2564 สํานักหอสมุดได้เริ่มต้นพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ในด้านการวางแผนการเงิน
ในหลักสูตร “การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการวางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด (Financial Learning Programs :
the series)” แยกออกเป็นหลักสูตรย่อย 5 หัวข้อ โดยจัดทุกวันพฤหัสบดี เวลา 14:00-15:30 น. ระหว่างวันที่ 22
กรกฎาคม – 19 สิงหาคม 2564 กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบุคคลทั่วไป
ตัวชี้วัดเป็นจํานวนผู้เข้าร่วมอบรมหัวข้อละ 50 คน โดยวางแผนการจัดอบรมในรูปแบบ Online แทนรูปแบบเดิมที่
เป็นลักษณะ Onsite เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ยังมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 นอกจากนี้
การอบรมในรูปแบบออนไลน์ยังช่วยลดต้นทุนการจัดงาน ลดเวลาการดําเนินการ เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ด้วย
โสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ทําให้สามารถบันทึกภาพและเสียงขณะจัดอบรมได้โดยง่ายและ
สามารถกลับมาเรียนรู้ย้อนหลังได้อย่างไม่จํากัดเวลาและสถานที่

407

ภาพที่ 2. สื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม Financial Learning Programs : the series
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทําให้เกิดวิถีชีวิตใหม่ New Normal ที่
ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อลดการติดเชื้อ การจัดโปรแกรมการเรียนรู้ Financial Learning Programs : the
series จึงใช้วิธีการลงทะเบียนด้วยระบบ Training Registration ทําให้สามารถลงทะเบียนได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว ใช้ Zoom Meetings ในการจัดอบรมออนไลน์ เนื่องจากเป็นระบบที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีให้บริการ
สามารถรองรั บ ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มอบรมได้ ส ู ง สุ ด 300 คน และสามารถใช้ ง านต่ อ เนื ่ อ งได้ ถ ึ ง 10 ชั ่ ว โมง ดํ า เนิ น การ
ประชาสัมพันธ์โดยใช้เครื่องมือสื่อสารต่างๆ ของสํานักหอสมุด ทั้ง Social Media เว็บไซต์ จอประชาสัมพันธ์
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจน KKU Mail เป็นระยะเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด โดยในช่วง 1 เดือนก่อนการ
จัดอบรม ได้เริ่มประชาสัมพันธ์ในภาพรวม หลังจากนั้น 1 สัปดาห์ก่อนการจัดอบรมในแต่ละหัวข้อ จึงได้เริ่ม
ประชาสัมพันธ์แต่ละหัวข้อตามลําดับ เพื่อสร้างการรับรู้ กระตุ้นให้เกิดความสนใจ และตัดสินใจลงทะเบียนเข้าร่วม
การอบรม

ภาพที่ 3. การประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook ของเครือข่ายของห้องสมุด
3. Check ตรวจสอบผลการดําเนินงาน
สําหรับการติดตามและประเมินผล ได้มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กิจกรรม เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย หากไม่เป็นไปตามเป้าหมายจะมีการปรับ
แผนปฏิบัติการ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ต่าง ๆ และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
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ในระยะแรกได้กําหนดกลุ่มเป้าหมายไว้หัวข้อละ 50 คน แต่หลังจากได้ประชาสัมพันธ์ไปตามช่องทาง
ต่างๆ ของสํานักหอสมุด เช่น Facebook, Line Official, Website, KKU POP Mail และ เครือข่ายต่างๆ เช่น KKU
Group มอดินแดงแห่งความหลัง สโมสรนักศึกษา เป็นต้น ประกอบกับ Financial Learning Programs : the
series เป็นโปรแกรมการเรียนรู้ด้านการวางแผนการเงินในช่วงวัยต่างๆ เป็นทักษะชีวิต (Life skill) ที่จําเป็นต่อการ
ดํารงชีวิตในสภาวะแวดล้อมทางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนสูง ทําให้จํานวนผู้ลงทะเบียนเต็ม
อย่างรวดเร็ว จากการติดตามผลการลงทะเบียนเป็นรายวันทําให้สามารถขยายจํานวนผู้ลงทะเบียนได้อย่างรวดเร็ว
และทันต่อความต้องการ โดยขยายครั้งละ 50 คน ตามหลักการตลาดที่กระตุ้นให้ผู้สนใจตัดสินใจลงทะเบียนอย่าง
รวดเร็วเมื่อจํานวนผู้ลงทะเบียนใกล้เต็ม จนกระทั่งครบ 300 คน ซึ่งเกินกว่าค่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ ผลการ
ดําเนินงาน พบว่า มีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 1,365 คน รายละเอียดตามตารางที่ 1 และ 2
ตารางที่ 1 จํานวนผู้ลงทะเบียนแยกตามหัวข้อและสถานภาพของผู้เข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้ Financial
Learning Programs : the series
สถานภาพ

หัวข้อ
G

U

KKU
A

T

S

จํานวน(คน)
Non-KKU (ร้อยละ)

EP1: การวางแผนการเงินสําหรับนักศึกษาและ
บัณฑิตใหม่
EP2: การวางแผนการเงินสําหรับบุคลากรด้าน
การแพทย์
EP3: การวางแผนการเงินเมื่อเริ่มชีวิตคู่

1 258

6

4

21

11

0 137

3

20

37

11

1 242

3

12

32

11

EP4: การวางแผนการเงินสําหรับการเลี้ยงดูลูก

3 169

0

23

45

14

EP5: การวางแผนการเงินแบบเกษียณสุข

2 177

0

38

66

18

7 980

12

96 201

65

รวม

301
(22.05%)
208
(15.24%)
301
(22.05%)
254
(18.61%)
301
(22.05%)
1,365
(100%)

G = นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา U = นักศึกษาระดับปริญญาตรี KKU-A = ศิษย์เก่าและอดีตบุคลากร KKU-T = บุคลากรสายวิชาการ
KKU-S = บุคลากรสายสนับสนุน Non-KKU = บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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4. Act การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ในการดําเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ ได้มีการรายงานผลการดําเนินงานต่อผู้บริหารที่กํากับดูแลงาน
พัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ตลอดเวลา ผ่านทางกลุ่มไลน์ “LP พาเพลิน” ในแต่ละครั้งหลังการจัดกิจกรรมได้ประชุม
เพื่อสรุปทบทวน ปัญหา และอุปสรรคที่พบ ตลอดจนนําข้อมูลจากการประเมินความพึงพอใจด้วย Google Form
ในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งมาพิจารณา เพื่อนําข้อมูลไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้น เช่น ใน EP
แรก การส่ง Link ห้อง Zoom Meeting ให้ผู้ลงทะเบียนผ่านทาง Email ด้วยวิธีระบุ Email ของทุกคนพร้อมกัน ซึ่ง
วิธีนี้อาจเป็นการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลได้ จึงได้เปลี่ยนวิธีการดังกล่าว เป็นการส่ง Link ห้อง Zoom Meeting
ด้วยวิธี Email Merge เพื่อป้องกัน
การเผยแพร่ ข ้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
(Personal Data Protection Act
: PDPA ) และได้ น ํ า มาปรั บ ปรุ ง
วิธีการจัดส่ง E-certificate ด้วย
ภาพที่ 4. กระบวนการปรับปรุงการพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องดัดแปลงจาก
https://www.thinkaboutwealth.com/pdca/

จากการจัดโปรแกรมการเรียนรู้ในหลักสูตร Financial Learning Programs : the series จํานวน 5
หัวข้อ มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการเรียนรู้ จํานวน 1,365 คน ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ที่ 250 คน ถือได้ว่า
ประสบความสําเร็จเป็นอย่างยิ่ง จากการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานพบว่าปัจจัยที่ทําให้การจัดโปรแกรมการเรียนรู้
ประสบสําเร็จ มีดังนี้
1. ความเชี่ยวชาญของวิทยากร เกิดจากการร่วมมือกับศูนย์เรียนรู้การลงทุน (SET Investment
Center Khon Kaen) คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทําให้ได้
วิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวในด้านการวางแผนการเงินโดยเฉพาะ พร้อมเครื่องมือต่าง ๆ ในการฝึกปฏิบัติจริง
2. การเลือกใช้ Facebook, Line ของสํานักหอสมุด และเครือข่ายต่างๆ เป็นสื่อหลักในการ
ประชาสัมพันธ์ เช่น KKU Group, มอดินแดงแห่งความหลัง สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เครือข่ายความ
ร่วมมือห้องสมุดภูมิภาค อุณทยานวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่สะดวก รวดเร็ว และตรง
กับพฤติกรรมการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายที่สุด โดยเลือกช่วงเวลาการเผยแพร่ที่เหมาะสม เช่น ประชาสัมพันธ์ใน
ภาพรวมประมาณ 3 สัปดาห์ก่อนเริ่มกิจกรรม จากนั้นได้ประชาสัมพันธ์ในแต่ละหัวข้ออีกครั้งก่อนเริ่มกิจกรรม
1 สัปดาห์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ ตัดสินใจลงทะเบียน และบอกต่อให้คนที่รู้จัก ทําให้จํานวนผู้ลงทะเบียนมีจํานวน
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จึงได้ขยายจาก 50 คน เป็น 300 คน ตามจํานวนที่รับได้สูงสุดในระบบ Zoom Meeting
3. สามารถเข้าไปเรียนรู้ย้อนหลังได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ 1) เว็บไซต์ Learning Program
https://library.kku.ac.th/lp.php 2) Facebook Khon Kaen University Library และ 3) You tube Chanel
KKU Library โดยมีการจัดเก็บและรายงานจํานวนผู้เข้าไปเรียนรู้เพื่อนําไปประเมินผลตามตัวชี้วัดและเป้าหมายที่
กําหนดไว้ ตามตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 จํานวนผู้เข้าเรียนรู้ย้อนหลังในโปรแกรมการเรียนรู้ Financial Learning Programs : the series
จําแนกตามช่องทางการเผยแพร่
Facebook
รวม(ครั้ง)
หัวข้อ
Website Youtube
รับชม (View) เข้าถึง (Reach) (ร้อยละ)
EP1: การวางแผนการเงินสําหรับ
514
53
4,000
12,000 16,567
(46.71%)
นักศึกษาและบัณฑิตใหม่
EP2: การวางแผนการเงินสําหรับ
84
27
1,400
4,000
5,511
(15.54%)
บุคลากรด้านการแพทย์
EP3: การวางแผนการเงินเมื่อเริ่มชีวิต
143
32
1,400
4,200
5,775
(16.28%)
คู่
EP4: การวางแผนการเงินสําหรับการ
123
41
903
2,700
3,767
(10.62%)
เลี้ยงดูลูก
EP5: การวางแผนการเงินแบบเกษียณ
111
73
963
2,700
3,847
(10.85%)
สุข
รวม
975
226
8,666
25,600 35,467
(100%)
ข้อมูล ณ 10 กันยายน 2564

4. ขยายช่องทางในการถ่ายทอดผ่าน Facebook Live เนื่องจากจํานวนผู้เข้าร่วมอบรมใน
ระบบ Zoom Meetings สามารถรับได้ไม่เกินครั้งละ 300 คน จึงต้องมีการถ่ายทอดสดเพื่อเพิ่มจํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม โดยได้นําระบบ Open Broadcaster Software หรือ OBS ใช้ในการช่วยสตรีม (Live Stream) ร่วมกับ
ระบบ Zoom Meetings ผ่านทางเพจ Khon Kaen University Library
5. การให้หน่วยกิจกรรมและเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรม เนื่องด้วยการระบาดของไวรัสโควิด
19 ทําให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อสะสมหน่วยกิจกรรมเป็นไปได้ยาก โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือนักศึกษา จึงได้ให้หน่วยกิจกรรมหัวข้อละ .66 หน่วย โดยนักศึกษาจะต้องลงทะเบียน
เข้าร่วมอบรมตามเวลาที่กําหนด และประเมินผลการจัดอบรมออนไลน์ ในส่วนเกียรติบัตรซึ่งเป็นการบ่งบอกถึง
ผลสัมฤทธิ์ในการเข้าร่วมอบรม ได้จัดทําในรูปแบบ E-Certificate และส่งให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนที่ได้สรุปสิ่งที่ได้
จากการเรียนรู้ในแต่ละหัวข้อผ่านทางแบบประเมินออนไลน์
จากผลการประเมิ น ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มอบรมในระบบ Zoom Meeting จํ า นวน 1,098 คน มี ผ ู ้ ต อบ
ประเมิน 655 คน คิดเป็นร้อยละ 59.65 มีความพึงพอใจในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 85.91 ซึ่งเกินกว่าค่าเป้าหมายที่
กําหนดไว้ที่ร้อยละ 85 ผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นการจัดโปรแกรมการเรียนรู้ที่ดีมีประโยชน์ต่อทักษะการใช้
ชีวิต ควรจัดโปรแกรมการเรียนรู้ในลักษณะนี้อีกต่อไป และหัวข้อที่เสนอแนะให้จัดครั้งต่อไปส่วนใหญ่เกี่ยวกับการ
วางแผนการเงิน การลงทุน และการออมเงิน ในส่วนข้อเสนอแนะที่เป็นสาระสําคัญเพื่อการปรับปรุงและพัฒนายัง
พบว่ามีปัญหาในเชิงเทคนิค โดยเฉพาะเรื่องเสียง และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ไม่เสถียร ทําให้การถ่ายทอดสด
ไม่สะดวก ราบรื่นเท่าที่ควร และเมื่อเดือนกันยายน 2564 LP Team ได้เข้าร่วมนําเสนอผลการดําเนินงาน ปัญหา
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ กลยุทธ์เพื่อความสําเร็จ และแผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2565 ต่อบุคลากร
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หัวหน้างาน และผู้บริหารระดับสูง ในการสัมมนาบุคลากรเพื่อทบทวนผลการดําเนินงานและวางกลยุทธ์กิจกรรมตาม
OKR และ KRL ประจําปี 2564
สํ า นั ก หอสมุ ด โดย LP Team จะได้ น ํ า ผลการประเมิ น และหั ว ข้ อ ที ่ เ สนอแนะต่ า งๆ ไป
ประกอบการพัฒ นา ออกแบบ และวางแผนการจัด หลัก สูต รโปรแกรมการเรีย นรู้ โดยได้ร ับ ความร่ว มมือ จาก
หน่วยงานและคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้การลงทุน คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะสหวิทยากร สําหรับในปีงบประมาณ 2565 มีจํานวนทั้งสิ้น 8 หลักสูตร ดังนี้
1. การอภิปรายเรื่องการวางแผนภาษีเพื่อส่งต่อมรดกและความมั่งคั่ง
2. การอภิปรายเรื่องการลงทุนสําหรับนักลงทุนมือใหม่
3. การบรรยายเรื่องการลงทุนในกองทุนรวม : How to?
4. การบรรยายเรื่องลงทุนในหุ้นอย่างไรให้ประสบความสําเร็จ
5. การอภิปรายเรื่องการเปิดพอร์ตการลงทุนแบบมืออาชีพ
6. การบรรยายเรื่องรวยง่ายๆ แบบไม่ปวดหัวกับอสังหาริมทรัพย์
7. การอภิปรายเรื่องลงทุนในตลาดการเงินดิจิทัลอย่างไรไม่ให้เป็นแมงเม่า
8. การบรรยายเรื่องฝ่าวิกฤตพิชิตหนี้

ผลการดําเนินการ อภิปรายผล
การจัดโปรแกรมการเรียนรู้ระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2564 จํานวน 1 หลักสูตร 5 หัวข้อ
งบประมาณทั้งสิ้น 8,100 บาท มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม จํานวน 1,365 คน ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ถึง
วันที่ 10 กันยายน 2564 มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมในระบบ Zoom จํานวน 1,098 คน เข้ารับชมย้อนหลังผ่าน
ทาง Website 975 ครั้ง Youtube 226 ครั้ง และ Facebook 8,666 ผู้รับชม (View) 25,600 การเข้าถึง (Reach)
ความพึงพอใจในภาพรวมเฉลี่ยร้อยละ 85.91 ซึ่งผลการดําเนินงาน ถือเป็นความสําเร็จอย่างยิ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยปัจจัยที่ทําให้ประสบผลสําเร็จนอกเหนือจากความเชี่ยวชาญของวิทยากร
กลยุทธการกระตุ้นให้เกิดความสนใจ ตั้งใจเรียนรู้ด้วยการให้หน่วยกิจกรรม เกียรติบัตร และการสุ่มแจกของที่ระลึก
สําหรับผู้มีส่วนร่วมขณะจัดกิจกรรม ตลอดจนช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่โปรแกรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย อีกปัจจัยหนึ่งอาจจะเป็นเพราะหลักสูตรทีก่ าํ หนดเป็นประเด็น (Issue) ที่อยู่ในความสนใจ สอดคล้องกับ
สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน (2552) และ พวงผกา ย้อยสวัสดิ์ (2560) กล่าวไว้ว่าปัจจุบันการวางแผนทางการเงิน
ทวีความสําคัญเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้รับความสนใจจากคนทั่วไปอย่างแพร่หลาย เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดช่วง
ชีวิต (a Life-Long Activity) ที่ทําให้ผู้เรียนสามารถวางแผนและจัดระเบียบการเงินของบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งผลให้เกิดความมั่นคงในชีวิต สามารถตอบสนองความต้องการและเป้าหมายเฉพาะของบุคคลได้ (Special Needs
Planning)
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หลั ง จากเสร็ จ สิ ้ น การดํ า เนิ น งาน LP
Team ได้ ร ่ ว มกั น ถอดบทเรี ย นการดํ า เนิ น การ
พัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ จากโครงการนําร่อง
(Pilot Project) ในหลักสูตร Financial Learning
Programs : the series มีกระบวนการดําเนินงาน
โดยใช้ ว งจรการควบคุ ม คุ ณ ภาพ (PDCA Cycle)
มาใช้เป็นเครื่องมือในการดําเนินงานเพื่อควบคุม
งานให้การดําเนินงานโปรแกรมการเรียนรู้มีการ
พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพอย่ า งต่ อ เนื ่ อ ง
(Continuous Improvement) โดยมีรายละเอียด
ตามตารางที่ 4

ภาพที่ 5. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจโปรแกรมการเรียนรู้
Financial Learning Programs : the series

ตารางที่ 4 ขั้นตอนการดําเนินงานโปรแกรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน
1. วางแผนการ
ดําเนินงาน
(Plan)

2. ลงมือปฏิบัติ
ตามแผน
(Do)

รายละเอียด
1. กําหนดหลักสูตรโปรแกรมการเรียนรู้ โดยนําวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และความต้องการ
ของผู้รับบริการทุกกลุ่มจากแบบสํารวจความพึงพอใจของสํานักหอสมุด โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและมีความเชี่ยวชาญในหลักสูตรนั้นๆ เพื่อให้หลักสูตรมีเนือ้ หาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ พัฒนาทักษะทั้ง 3 ด้าน
2. กําหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน งบประมาณ จัดทําคําขอ
งบประมาณ แล้วนําเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติก่อนดําเนินการต่อไป
1. เปิดระบบลงทะเบียนในระบบ Training Registration ที่เว็บไซต์ https://libtraining.kku.ac.th/ เพื่อรับสมัคร
ผู้เข้าร่วมอบรม โดยกําหนดวันปิดรับสมัครก่อนการอบรม 1 วัน
2. ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งภาพนิ่งและ VDC Clip และเผยแพร่ไปตามช่องทางต่างๆ ทั้งของสํานักหอสมุดและ
เครือข่าย เช่น เว็บไซต์ Facebook Line Youtube และ KKU Pop Mail เพื่อกระตุ้นให้เกิดการรับรู้เป็นระยะ ๆ
3. สร้างห้องประชุมจากระบบ Zoom Meeting และแจ้ง Link ห้อง Zoom Meeting ผ่านทางจดหมายเวียน
(Mail Merge) เฉพาะผู้ลงทะเบียนเท่านั้น
4. ประสานงานกับวิทยากร เพื่อจะได้เตรียมเนื้อหาและวิธีการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
5. จัดทําสารสนเทศที่สําคัญเพื่อให้ ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับทราบข้อตกลงและแนวปฏิบัติขณะเข้าร่วมอบรม เช่น
เปลี่ยนชื่อในห้อง Zoom เพื่อประโยชน์ในการรับหน่วยกิจกรรมและเกียรติบัตร
6. จัดเตรียมของที่ระลึกที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของสํานักหอสมุด เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่าง
วิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม
7. เตรียมสถานที่และอุปกรณ์สําหรับการถ่ายทอดสด เช่น กล้อง คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง ไมค์โครโฟน ฉาก Blue
Screen ไฟ Spot Light เป็นต้น
8. ดําเนินการอบรมในรูปแบบออนไลน์ด้วยระบบ Zoom Meeting ถ่ายทอดสดบน Facebook และเผยแพร่
โปรแกรมการเรียนรู้ย้อนหลังตาม 3 ช่องทาง ได้แก่ Website, Facebook, Youtube ของสํานักหอสมุด
9. ประเมินผลการจัดอบรมผ่านทาง Google Form
10. ส่งรายชื่อผู้เข้าเรียนในห้อง Zoom Meeting ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกหน่วยกิจกรรมในฐานข้อมูลทะเบียน
กิจกรรมนักศึกษา
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ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน

รายละเอียด

11. จัดทําและส่ง E-Certificate เป็นรายบุคคลผ่านทางจดหมายเวียน (Email Merge) สําหรับผู้เรียนที่ลงทะเบียน
เข้าเรียนในห้อง Zoom Meeting และประเมินผลการจัดอบรม
3. ตรวจสอบผล 1. ติดตามจํานวนผู้ลงทะเบียนทุกวัน เพื่อจะได้ขยายจํานวนผู้ลงทะเบียนให้ทันต่อความต้องการ โดยมีการ
การดําเนินงาน เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
(Check)
2. หัวหน้าทีม LP ติดตามงานที่มอบหมายให้แต่ละคนในทีมผ่านทางกลุ่มไลน์ “LP พาเพลิน” หากพบปัญหาและ
อุปสรรคใดๆ จะได้รีบดําเนินแก้ไขอย่างทันท่วงที
3. ระหว่างดําเนินการอบรม ผู้ที่เป็น Host ในระบบ Zoom Meeting จะสื่อสารกับผู้เรียนตลอดเพื่ออํานวยความ
สะดวกและป้องกันปัญหาเชิงเทคนิคที่อาจจะทําให้การเรียนรู้ไม่ราบรื่น
4. รายงานผลการดําเนินงานต่อทีมบริหาร (S Team) ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และกลยุทธ์เพื่อความสําเร็จ ต่อ
ผู้บริหารรายเดือน รายไตรมาส และรายปี
4. การปรับปรุง 1. ทบทวนการดําเนินงานที่ผ่านมา เพื่อหาปัญหาอุปสรรคที่พบ ร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้ปัญหา
อย่างต่อเนื่อง
เกิดขึ้นซํ้า โดยดําเนินการหลังการจัดกิจกรรมทุกครั้ง
(Act)
2. รวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้เรียนรู้จากทุกช่องทาง เช่น การประเมินความพึงพอใจ Comment บน Facebook
ห้อง Chat ในระบบ Zoom Meeting นํามาสรุป วิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อนําข้อมูลไปปรับปรุง พัฒนา และ
วางแผนการดําเนินงานพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ในครั้งต่อไปอย่างต่อเนื่อง

สรุปผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์
โปรแกรมการเรียนรู้ (KKUL Learning Programs) โดยในปีงบประมาณ 2564 ได้จัดหลักสูตร
Financial Learning Programs : the series เป็นโครงการนําร่อง (Pilot Project) เพื่อค้นหาการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practice) ในการพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ ซึ่งปรากฏตามตารางที่ 4
ในการจัดโปรแกรมการเรียนรู้ในครั้งแรกกับหลักสูตร Financial Learning Programs : the
series นี้ มีจํานวนผู้เรียนรู้ (Learner) ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่จัดในหัวข้อแรก ถึง วันที่ 10
กันยายน 2564 มีจํานวนผู้เข้าเรียนรู้ทั้งหมด 36,565 ครั้ง ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 16,110 บาท แยกเป็นค่าวิทยากร
8,100 บาท ค่าของที่ระลึก 8,010 บาท คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ .44 บาท เนื่องจากการจัดโปแกรมการเรียนรู้
ในรูปแบบออนไลน์ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเข้าร่วมงานมากขึ้น เพราะไม่มีข้อจํากัดเรื่องสถานที่และเวลา
ผู้เรียนสามารถศึกษาย้อนเมื่อไหร่ก็ได้ที่ต้องการ ถ้ามองได้ด้านการบริหารจัดการเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากที่สุด
เพราะใช้ทรัพยากรทุกอย่างเพียงครั้งเดียว แต่สามารถให้บริการอย่างไม่จํากัดจํานวนครั้ง
สําหรับข้อเสนอแนะและการนําไปใช้ประโยชน์ แยกเป็น 4 ประเด็น ดังนี้
1. ผู้เรียน (Learner) ได้รับความรู้ทพี่ ฒ
ั นาทักษะด้านวิชาการ ทักษะด้านชีวติ และทักษะทีจ่ าํ เป็น
สําหรับการประกอบอาชีพในทศวรรษที่ 21 แบบ Anywhere Anytime สามารถกลับมาเรียนซํ้า เรียนชดเชยได้
เพราะทุกโปรแกรมการเรียนรู้ได้ถูกบันทึกไว้ระหว่างเรียน เรียนแล้วไม่เข้าใจสามารถเข้าไปเรียนรู้ย้อนหลังได้อย่างไม่
จํากัด เพราะห้องสมุดได้เผยแพร่โปรแกรมการเรียนรู้หลากหลายช่องทาง แต่อย่างไรก็ตามผู้เรียนยังต้องพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัล เพื่อให้สามารถเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ผู้ปฏิบัติงาน (Workforce) ถือเป็นความท้าทายของผู้ปฏิบัติงานในการ Reskill สร้างทักษะ
ใหม่ที่จําเป็นในการทํางาน เช่น ทักษะการถ่ายทอดสด (Live Streaming) ทักษะการใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชัน
ในการเรียนการสอนออนไลน์ ทักษะการเป็นผู้ดําเนินรายการ เป็นต้น ซึ่งเป็นทักษะทีส่ อดคล้องกับความต้องการของ
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องค์กรและสถานการณ์ปัจจุบันที่เน้นเรื่อง New Normal แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องมีการ Upskill เพื่อยกระดับทักษะ
เดิมให้ดีขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตและก้าวหน้าในอาชีพ (Career path) การ Reskill ของผู้ปฏิบัติงานนอกจากจะ
เกิดองค์ความรู้ใหม่สําหรับปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนเองและยังได้นํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับหน่วยงานอื่น ๆ
ยังส่งผลโดยตรงกับผู้ปฏิบัติงานเป็นทักษะที่ติดตัวไปสามารถนําไปประกอบอาชีพเสริมได้นอกเหนือเวลางาน สําหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน นอกเหนือจากเรื่องทักษะแล้ว ยังมีอุปสรรคอีกมากหลายประเด็นในการทํางาน เช่น เพื่อนร่วมงานที่
แตกต่างกัน ทั้งเพศและวัย ความคิดและความสามารถ เทคโนโลยีที่กําลังจะมาแย่งงาน การปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบ
การทํางานใหม่ ๆ ทั้งหมดคืออุปสรรคและและสภาวการณ์ที่เกิดขึ้น ท้าทายให้ “คนทํางาน” ทุกคนก้าวผ่านไปให้ได้
3. ห้องสมุดในฐานะเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้สําหรับทุกคน (Learning Center for All)
ได้มกี ารพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ ที่ตอบสนองทักษะวิชาการ (Academic skills) เพื่อสนับสนุน
กระบวนการ re-skill, up-skill, new-skill New -skill และ multi-skill การพัฒนาทักษะชีวิต (Life skill) นําไปสู่
การมีค ุณ ภาพชีว ิต ที่ด ี และทัก ษะทางวิช าชีพ (Occupational skill) ที่ม ีป ระโยชน์ใ นการประกอบอาชีพ และ
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ห้องสมุดควรร่วมมือกับคณะวิชา วิทยาลัย
และหน่วยงานเฉพาะทาง เพื่อจะได้มีผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ มาช่วยพัฒ นาโปรแกรมการเรียนรู้ (Learning
program) อย่างต่อเนื่องและพัฒนาหลักสูตรโปรแกรมการเรียนรู้ให้มีจํานวนเพิ่มขึ้น
4. ด้านกระบวนการ ถึงแม้ผลการดําเนินงานจะบรรลุผลสําเร็จเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กําหนดไว้
ยังต้องมีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ไปอย่างต่อเนื่อง LP Team จึงร่วมมือกับฝ่าย
เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม เพื่อร่วมกันออกแบบและพัฒนา Platform ที่รองรับตั้งแต่การลงทะเบียน การสื่อสาร
ระหว่างผู้จัด ผู้สอน และผู้เรียน ช่องทางในการเผยแพร่ การทําแบบทดสอบ การมอบป้ายสัญลักษณ์ความสําเร็จ
(Badge) ให้กับผู้เรียนเพื่อการันตีความสามารถ การมอบ E Certifications เมื่อเรียนสําเร็จในแต่ละหลักสูตร เป็นต้น
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New Normal
The Development of the Online Time Attendance System
Based On the New Normal
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ABSTRACT
Time attendance record is important for the salary increase and supervision of
and teaching policy has been

online owing to the Coronavirus Disease

COVID- , the

the method for time attendance record to be in line by developing an online time attendance
system using the software: HTML , Jquery, Bootstrap framework, JavaScript, CSS, PHP and MySQL.
The result from the study shows that
of the Kasetsart University Library staff are satisfied with
the overall usage at the very satisfied level (the average of
When considering each aspect, it
has been found that the processing accuracy, the appropriateness of the design, and the
convenience of use was at the very satisfied level (the average of
,
,
, respectively),
except the system stability and accessibility at the average level (the average of
In addition,
this can report the daily performance to the supervisor, allowing the administrator to follow up
Furthermore, the system can reduce the risk of exposure to COVIDfingerprint scanners.

from sharing the same

Keyword Time attendance, Attendance, Fingerprint scan
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Curriculum Development of Promoting the Career Path for
Library Staff: Case Study of CLM, Walailak University

caporn@wu.ac.th
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:
ABSTRACT
Training of The Center for Library Resources and Education M
Walailak
University. The purpose is to develop a training course to provide participants with information and
technology skills for teaching and learning and have more knowledge and understanding of tools
to help produce academic works and develop the potential of personnel in transferring knowledge
and organizing training The PDCA quality cycle process and curriculum development principles
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. From the
. %

. %
( .
). It was found that the average satisfaction
of the trainees increased . .
. This
affects the skill enhancement of personnel as trainers or speakers. Increase the role of the HR of
from service
provider to organizer learning how to teach more tools and applications clearly participate in
content creator to encourage
individuals to bring their expertise to pass on to others. It also has a positive effect on the good
image and is a tool that helps to drive the organization to meet the university's strategy of being a
high- performance organization and supporting the publication of academic results in order to
achieve the goal of becoming a world.
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-19) outbreak has been
affecting our daily life and work. Office of Academic Resources whose main mission is to provide
service of information and learning resources to its members including university staff, students,
and the public. The service of borrowing and returning of information resources has been affected
by the pandemic of COVID-19, since in the process of returning books from members by delivering
them to service staff, those books may be contaminated with the COVID-19. Therefore, The Office
of Academic Resources has encouraged its staff to develop an innovative device to eliminate
contaminated COVID-19 from the returning books by using UVC light. On designing, the proposed
machine must have a mechanism for rotating the book and flipping the paper of the book to allow
disinfection to reach every page of the book, with effective, safe, and low-cost sterilization.
When books have been returned by the members, the books will be placed into
the disin
inside the book. It lasts for about 12 minutes with a warning light at the front of the machine while
operating. Generally, a disinfection machine found on the market can only eliminate viruses on the
external surface of the book, while the proposed machine can automatically eliminate the viruses
both on the surface and inside the book. After the user satisfaction evaluation of the proposed
machine has been done, the results showed that the overall satisfaction with the COVID-19
X = 4.69, S.D. = 0.348).

: Book’s COVID-19 UVC Sterilizer, Virus COVID-19, UVC
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In Chiang Mai University Library (CMUL), there have been problems relating term
of reference (TOR) preparation from time to time. It causes procurement process prone to error in
delays, low quality products, or even excessive prices. Due to complexity of the TOR process itself,
the research is conducted by adopting agile process along with CMUL procurement process. Initially
questionnaire and focus groups were conducted. Then a cause-and-effect-diagram was written to
summarize existing problems relating to CMUL’s TOR preparation process. After that an agile
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process was adapted into three projects. Pre and post agile questionnaire were collected from
forty-two participants. The results show several improvements when adapting agile into existing
procurement process especially organization needs, clear TOR details following with less delay and
less complex. The agile process is able to use in the further development in procurement process.

: Guideline, Agile Process, Term of Reference, Procurement, CMU Library
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Library Equipment Management System

noppasin nga@mfu ac th, rossakorn kae@mfu ac th

30

,

ABSTRACT
At the beginning of every new fiscal year, the Learning Resources and Educational
Media Center (LREMC), Mae Fah Luang University is required to conduct a physical inventory of all
equipment left from the former fiscal year and has to submit the report within 30 days. This is to
comply with the regulations of Ministry of Finance., In order to conduct an effective inventory of a
large number of equipment and submit a complete and accurate inventory report within a limited
time frame, the LREMC has developed a library equipment management system for housing all
relevant equipment details that can be updated in the status, usage and location of each
equipment. It is found that the Library Equipment Management System facilitates the LREMC
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equipment inventory process. Hence, the Library Equipment Management System could be useful
for those involved in the equipment inventory as well as for the executives of departments in
planning the allocation of the equipment budget.

Keyword Equipment Management System. Inventory Survey System
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COVID
Development of Service of the Library and Learning Center,
University of Phayao Under the Epidemic Situation of
the Coronavirus Disease 2019 COVID 19
,
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ABSTRACT
The Library and Learning Center, University of Phayao, has developed services
under the situations of Coronavirus Disease 2019 COVID 19 pandemic by using the PDCA cycle to
adjust the service model which is more focused on proactive services According to studying on
the needs of the users, the service process which was developed into proactive service model
included online fine check service, online fine payment service, books request service, online book
find service, phone tracking service and notification of outstanding information resources and
overdue fine, service of loan period extension for borrowing information resources, return service
via postal system or private transport, and providing advice on using the Library and Learning Center
and information literacy service as well as applying online multimedia with any developed services
After the service provision between April 15, 2020, and September 15, 2021, the Library and
Learning Center studied the satisfaction with the proactive service of service users The results
show that users had a high level of satisfaction with all services

Keyword Proactive Service, Proactive Service Process Development, COVID Era Service, Online Service
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MFU Library Bookshop

MFU Library Bookshop the online bookshop center for selection and
recommendation books to the library in the COVID era

saikanya san@mfu ac th

MFU Library Bookshop
COVID 19

MFU Library Bookshop
MFU Online Book Fair
MFU Library Bookshop

,
MFU Library Bookshop

ABSTRACT
The MFU Library Bookshop system was developed in the middle of 2020, during
the epidemic situation of the Coronavirus Disease 2019 COVID 19 , causing the book fairs to be
unable to be held as usual The Library had been thinking about changing the format of the event
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by studying the concepts, formats and methods of online book distribution from publishers and
shops both at home and abroad in order to design and develop the system to be consistent with
the needs
The developer has designed the MFU Library Bookshop system by dividing the
functionality into 3 parts 1 Administrator 2 Publisher, Store and 3 Recommender All 3 parts are
linked in administration, book information management from start to finish, from the system trial
on the MFU Online Book Fair in the year 2020 onwards, some problems and suggestions were
indicated for future development
The results of using the MFU Library Bookshop , this new operation can replace
the previous format Furthermore, the new system can also be the source of book selection and
recommendation all year round This provides the benefits for all concerned parties through online
system conveniently anytime and anywhere

Keywords MFU Library Bookshop Book Suggestion System, Book Selection System,
Book Fair Online System
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Insight into the statistics of the use of integrated information resources

thanyada dua@mahidol ac th
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ABSTRACT
Mahidol University Library and Knowledge Center has only collected information
resource usage statistics via automated library system in the check out section, but there were
other statistics that the library cannot collect such as renewal, and internal usage statistics
Accordingly, library staff had to collect them every day by reviewing files from the system To solve
the problem, the library developed the statistics collecting system that included all kinds of library
information resource usage from gathering Circulation Transaction data of automated library system
by writing SQL, using a server scripting language PHP, and visualizing data in Power BI The findings
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showed that writing SQL can retrieve all kinds of usage data completely such as resource check
out, check in, renewal, and internal usage statistics in detail Importantly, this system can reduce
the workload as well From analyzing statistics by Power BI, visualization created was interesting,
easy to understand, and clearer to show the trend of information resource usage Collection
Development Division can use the statistics to make decisions about information resource
acquisition and selection effectively

Keyword Library information resource usage statistics, SQL, Power BI
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TU Digital Collections
TU Digital Collections
Collections
,

TU Digital
8.64

(x =
(x = 3.
(x =

)
2)

)

TU Digital Collections, TUDC,

Thammasat University Digital Collections (TUDC) has been in operation for over
two years. Therefore, this survey was conducted to know the level of satisfaction and usage. The
aim of this research was to study user satisfaction, usage in terms of TUDC Data was collected by
that 8.64%.
questionnaires sent by email. Results were that satisfaction with data warehouse at high levels
( =
) use, content was highly satisfactory ( = 3.
the highest level of satisfaction was
reserved for interesting content. Satisfaction with design and usability were likewise at high levels
( = ), with highest satisfaction for quality of files received.
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Sansai Discovery Local information of San Sai District
a variety of lifestyles
,
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ABSTRACT
Sansai Discovery is a local data collection in San Sai District Chiang Mai Province
by presenting the local information of San Sai District in a different perspective by emphasizing
the diversity of the way of life of the people in the community both daily life Tourism, food,
traditions and culture to be a learning center for the San Sai District community and those who are
interested in the general public In collecting data, the data collection is divided into 2 parts The
first part is to visit the area to collect data and take pictures The second part is to collect
information from the website of the relevant agencies Including various tourist attractions, data
can be collected as follows 1 university, 48 schools, 12 sub district administrative organizations,
38 markets, 6 museums, 73 temples, 67 churches, 24 community forests Other occupations outside
the agricultural sector, which are divided into 3 types of industries, namely 39 factory industry, 17
food and beverage industry, and wood manufacturing industry, including the production of things
from straw and other materials, amounting to 16 people, the type of local wisdom that creates a
career Textile and fabric products 2 cases Plant fiber and mulberry paper 1 case Wood and basketry
1 case Ready made food and health products 2 cases Alcoholic beverages 1 case Other products
5 cases Local philosophers 2 subdistrict 20 people Organic farmers certified organic farming
standards 16 people
By bringing all the information to be categorized to display on the Sansai Discovery
website according to the structure of the website designed by defining the Concept Context
Content of the website as follows Concept Origin Sansai Context Discovery of information,
knowledge, lifestyle, search, culture Content Discovering Apocalyptic Insights related to way of
life and community to publish via http www archives mju ac th ssd

Keyword Sansai Discovery, Knowledge, Lifestyle, Culture discovery, Local information
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Library Roadshow

nisasil tra@stou ac th

12

Collection
Focus Group

ABSTRACT
Library Roadshow aims to study about user needs and suggestions of faculty
members from 12 schools, Sukhothai Thammathirat Open University, especially in the part of
technical work that the library users can participate in, such as acquisition and weeding
information resources. And take study result to improve collection in library. The library has
chosen a method to inquire about the library user needs with the focus group method for
listening to opinions, suggestions, and problems about library use. Focus on public relations
about library user engagement activities, such as acquisition and weeding, and use of information

589

resources. And take all suggestions to improve the services. The study result showed that the
faculty members were highly satisfied with the library roadshow.

Keyword Library roadshow, Acquisition, Weeding
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“MFU Lib Debt”
“MFU Lib Debt system” for checking library dept
,

chanchira.cha@mfu.ac.th
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(MFU Lib Debt)
Text
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API
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:

,

,

,

ABSTRACT
A system for checking library debt that students owe at the Learning Resources
and Educational Media Center, Mae Fah Luang University was developed to check student debt
outstanding with the library.

598

About checking the debt of students, the Registration and Processing section will
send a list of students to the library. Then, the library will check student debts who have graduated
or retired regularly. The library staff will inspect each person's outstanding debt from the library
system one by one. As a result, the process was delayed due to the large number of students
requesting graduation. The library staff cannot retrieve books or report results to the university on
time.
Therefore, the student debt monitoring system (MFU Lib Debt) has been
developed by automatically connecting student data and book lists that student have outstanding
from the library system which can check a large number of them at the same time. In addition, the
debt monitoring system can automatically block users who are not members for various reasons
for borrowing library resources. The system automatically connected student information from the
Registrar Division (REG) database via API channels. The data will be generated when a student
requests for graduating or leaving student status. It will help the library staff access the data quickly
and have more time to review the debt and claim the outstanding books on time.
The development of the Student Debt Monitoring System (MFU Lib Debt) has
reduced the time and procedure of library staff in checking student debt. Moreover, it reduces the
workload of staff and errors in the work. The library staff can work more efficiently and gain more
benefits.

Keywords: debt checking, outstanding debts, fines, outstanding books
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ABSTRACT
The Ministry of Natural Resources and
ranked among the top five countries in the world for releasing the most wastes into the sea and
creating more and more wastes every day
Ubonratchathani University has been certified as a green library and green office with regard to the
importance of such matters
"Waste-free Wednesdays" was organized in
order for staff and service users to realize the importance and help reduce the generation of wastes
As a result of the performance of such
%
midterm exam period
satisfaction of the participants on the activity format was at a good level while the duration of the

711

activity and the benefits of organizing this activity were at a very good level The overall satisfaction
t was also at a very good level

:
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“On Wednesday No Waste Day”
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Organizing exercise activities every Wednesday and Friday of personnel of the
e from june –
to promote people’ s health- consciousness and good health
to encourage
personnel to work happily with activities such as yoga and skating which received attention from
personnel of the office of academic resource people
% The results
of the activities revealed that the personnel who participated were female and had moderate
exercise behavior and were secretarial office personnel
employees choose yoga is because they want to relieve office syndrome
lower cholesterol musculature and also reduce stress
K
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การปรับปรุงโครงสร,างองค.กร
Management Reorganization
ขนิษฐา จูมลี, วาสนา สะอาด
สำนักวิทยบริการ และ สำนักคอมพิวเตอร?และเครือขAาย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
kanistha.j@ubu.ac.th, Wasana.s@ubu.ac.th

บทคัดย'อ

การดำเนินงานในสถานการณ.การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสนับสนุนการเรียนการสอนมี
การปรับไปเปBนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส.มากขึ้น การปรับตัวสูJอนาคตเปBนเรื่องจำเปBนอยJางยิ่ง จำเปBนตKองเขKาใจและปรับตัวใหKทัน
ตJอการแขJงขันในยุค 4.0 การปรับโครงสรKางองค.กรเปBนการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง และพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการและ
ระบบงานตJาง ๆ ใหKมี ประสิทธิภาพมากขึ้น จึงไดKมีการศึกษาการปรับโครงสรKางองค.กรของสำนักคอมพิวเตอร.และเครือขJาย
และสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อทำงานบูรณาการรJวมกันใหKเอื้อตJอการผลิตสื่อการเรียนการสอน ทั้ง
รูปแบบออนไลน.และอิเล็กทรอนิกส. สนับสนุนใหKนักศึกษาเขKาถึงสื่อการเรียนการสอนไดKอยJางสะดวก โดย 1) สำรวจและรับฟ\ง
ความคิดเห็นบุคลากรทั้งสองหนJวยงานเกี่ยวกับการปรับโครงสรKางองค.กร 2) จัดทำรJางพันธกิจและแผนการปฏิบัติงานองค.กร
ใหมJ 3) จัดทำรJางอัตรากำลังและแผนพัฒนาทักษะบุคลากร

คำสำคัญ: ปรับปรุงโครงสรKางองค.กร, บูรณาการ, เทคโนโลยีดิจิทัล, สื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
ABSTRACT

Working in an environment with quickly evolving technology and with increasingly
digitalized academic resources requires adaptation for the future. Modern education requires understanding
and incorporating the latest 4.0 technology. Reorganization requires altering, upgrading, and developing
more effective working systems and administration. This study aims to investigate the reorganization of the
Office of Academic Resources and Office of Computers and Networking at Ubon Ratchathani University
which seeks to integrate systems to produce academic resources in online and electronic forms for the
purpose of facilitating students’ access to resources. The study methods include (1) a survey of officers’
opinions about the reorganization, (2) developing a new draft for planning and missions, and (3) analyzing
human resource planning and development.

Keyword: Reorganization, Integration, Digital technology, Academic resources
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บทนำ
สืบเนื่องจากในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 25 เมษายน 2563 ที่
ประชุมมีความเห็นวJา ป\จจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล และสื่อสนับสนุนการเรียนการสอนมีการปรับไปเปBน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส.มากขึ้น ประกอบกับนโยบายการบริหารจัดการหนJวยงานภายในมหาวิทยาลัยในการปรับโครงสรKาง
องค.กรใหKเหมาะสม ดังนั้น สำนักวิทยบริการ และสำนักคอมพิวเตอร.และเครือขJาย จึงควรมีลักษณะการทำงานที่บูรณาการ
รJวมกันในรูปแบบของสำนักเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อใหKเอื้อตJอการผลิตสื่อการเรียนการสอนของอาจารย. ทั้งรูปแบบ
ออนไลน.และอิเล็กทรอนิกส. และสนับสนุนใหKนักศึกษาเขKาถึงสื่อการเรียนการสอนไดKอยJางสะดวก
ตามยุทธศาสตร.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการบริการจัดการและขับเคลื่อนองค.กรใหKเปBนมหาวิทยาลัย
ดิจิทัล เสาหลักที่ 3 : Smart University ประเด็นยุทธศาสตร.ที่ 5 : พัฒนามหาวิทยาลัยไปสูJการเปBนมหาวิทยาลัยดิจิทัล โดยมี
เปãาประสงค.ที่ (Goals) คือ มีโครงสรKางพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการแบบครบวงจร รองรับการจัดการศึกษา
ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยJางรวดเร็ว สJงเสริมใหKนักศึกษาและบุคลากรรูKเทJาทันและเขKาถึงเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งนี้ จาก
ความเห็นที่ประชุมและยุทธศาสตร.ของมหาวิทยาลัยหนJวยงานสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยจึงมีความเหมาะสมใน
การปรับโครงสรKางองค.กร หรือพลิกโฉมการดำเนินงานใหKสอดคลKองและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด โดยสำนักวิทยบริการ
(Ofﬁce of Academic Resources) เปBนหนJวยสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัย มีหนKาที่ จัดหา
จัดเก็บและใหKบริการทรัพยากรสารสนเทศ และสื่อการเรียนรูK แกJผูKใชKบริการ คือนักศึกษา อาจารย. บุคลากร นักวิจัย และ
ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย และสำนักคอมพิวเตอร.และเครือขJาย (Ofﬁce of Computer and Networking) มีพันธกิจหลักใน
การดำเนินงานดKาน 1) พัฒนาโครงสรKางพื้นฐาน และบริการที่เปBนเลิศ เพื่อตอบสนองตJอพันธกิจของมหาวิทยาลัย 2) จัดหา
และพัฒนาทรัพยากรดKานเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อเขKาสูJการเปBนมหาวิทยาลัย
ดิจิทัล และ 3) พัฒนาทักษะการรับรูKและการเขKาถึงดิจิทัลของนักศึกษา บุคลากร และชุมชน
จากพันธกิจและบริบทการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร.และเครือขJาย และสำนักวิทยบริการ กอปร
กับป\จจุบันของการจัดการศึกษาไดKเปลี่ยนแปลงไปมีผลทำใหKมหาวิทยาลัยจำเปBนตKองมีการบูรณาการภารกิจและหนJวยงาน
เพื่อใหKมีความพรKอมรองรับการเปลี่ยนแปลงและสอดรับกับสถานการณ.ที่มีการแขJงขันมากขึ้น ประกอบกับมหาวิทยาลัยมี
นโยบายใหKมีการใชKทรัพยากรรJวมกันเพื่อความคุKมคJาและเกิดประโยชน.สูงสุดตJอในการบริหารและสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนในป\จจุบันไดKอยJางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงไดKมีการศึกษาการปรับปรุงโครงองค.กรโดยการบูรณาการทำงานของสำนัก
วิทยบริการ และสำนักคอมพิวเตอร.พิวเตอร.และเครือขJาย เพื่อสนับสนุนการดKานการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยบรรลุตาม
เปãาประสงค.ที่กำหนด
วัตถุประสงค?
1. เพื่อปรับปรุงโครงสรKางหนJวยงานใหKมีความคลJองตัว สอดคลKองกับการเปลี่ยนแปลงในป\จจุบัน
2. เพื่อบูรณาการพันธกิจที่สอดคลKองรJวมกันเพื่อพัฒนาและสนับสนุมหาวิทยาลัยดKานเทคโนโลยีดิจิทัล จัด
ภารกิจที่มีลักษณะเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกันใหKเปBนกลุJมเดียวกัน และประสานความรJวมมือระหวJางกัน
ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน
คณะทำงานจัดทำขKอมูลการปรับปรุงโครงสรKางองค.กร ประกอบดKวยผูKอำนวยการ รองผูKอำนวยการ และ
นักวิเคราะห.นโยบายและแผนของ สำนักวิทยบริการ และสำนักคอมพิวเตอร.และเครือขJาย ทำการศึกษาความเปBนไปไดK
ทบทวนโครงสรKางเดิม กำหนดโครงสรKางใหมJ จัดทำรายละเอียดขKอมูลดKานตJาง ๆ ของหนJวยงาน (ภายหลังการปรับโครงสรKาง
องค.กร) พรKอมทั้งกำหนดขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน ดังตJอไปนี้
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ภาพที่ 1. ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน
1. สำรวจและรับฟZงความคิดเห็นบุคลากรทั้งสองหนAวยงานเกี่ยวกับการปรับโครงสร^างองค?กร
1.1 การสำรวจและรับฟZงความคิดเห็น ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
จัดใหKมีการประชุมรับฟ\งความคิดเห็น และสำรวจขKอมูล “เห็นด^วย หรือ ไมAเห็นด^วย” กับแนวทางการปรับ
โครงสรKางองค.กร ในระหวJางวันที่ 4 – 18 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งสามารถสรุปขKอมูลผลการสำรวจไดK ดังนี้
ผลการสำรวจความคิดเห็น
เกี่ยวกับประเด็นการปรับโครงสร<างองค>กร
เครื่องมือ : แบบสำรวจ
ประเด็น
จำนวน(คน)
คิดเปAนร<อยละ
เห็นด5วย
24
92.31
ไม>เห็นด5วย
2
7.69
รวม
26
100
จำนวนบุคลากรที่เข<ารIวมรับฟKงการชี้แจง
การปรับโครงสร<างองค>กร วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
จำนวน เข<ารIวมประชุม คิดเปAน
บุคลากรสังกัด
ทั้งหมด ชี้แจง ครั้งที่ 1 ร<อยละ
สำนักคอมพิวเตอรFฯ
19
18
94.74
สำนักวิทยบริการ
39
34
87.18
รวม
58
52
89.66

92.31

100
50
0

60

24
7.69

2
จำนวน(คน)
เห็นด2วย

คิดเป0นร2อยละ
ไมBเห็นด2วย

58
52

55
50
45

จำนวนทั้งหมด

จำนวนเข3าร6วมประชุม
ครั้งที่ 1

724

สัดสIวนบุคลากรที่ "เห็นด<วย/ไมIเห็นด<วย" จากจำนวน
บุคลากรที่แสดงความคิดเห็นทั้งหมด
จำนวนบุคลากรที่แสดงความ
คิดเปAน
ประเด็น
คิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการปรับ
ร<อยละ
โครงสร<างองค>กร
เห็นด5วย
24
41.38
ไม>เห็นด5วย
2
3.45
รวม
26
44.83

41.38

50
40

24

30
20

0

3.45

2

10

จำนวนบุคลากรที่แสดงความคิดเห็น
เห็นด2วย

คิดเป0นร2อยละ
ไมBเห็นด2วย

1.2 การสำรวจและรับฟZงความคิดเห็น ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
จัดใหKมีการประชุมรับฟ\งความคิดเห็นบุคลากรภายในสำนักคอมพิวเตอร.และเครือขJาย และสำนักวิทย
บริการ ครั้งที่ 2 โดยเปBนการนำเสนอผลการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรจากครั้งที่ 1 และรับฟ\งความคิดเห็นบุคลากร
เพิ่มเติม โดยมีมติที่ประชุมใหKมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห.ความคิดเห็นของบุคลากรทั้งสองสำนักฯ รJวมกันจัดทำ
โครงสรKางองค.กรใหมJ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ซึ่งมีประเด็นการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1) การพลิกโฉม
หนJวยงานทั้งสองสำนักมีแนวทางใดบKาง 2) ถKาควบรวมกันทั้งสองสำนักมีขKอดี – ขKอเสียอะไรบKาง และ 3) พันธกิจของทั้งสอง
สำนักที่ตอบโจทย.ในอนาคต ควรจะเปBนอยJางไร
1.3 การสำรวจและรับฟZงความคิดเห็น ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563
สืบเนื่องจากมติที่ประชุมรับฟ\งความคิดเห็นบุคลากรภายในสำนักคอมพิวเตอร.และเครือขJาย และสำนัก
วิทยบริการ ครั้งที่ 2 กำหนดใหKมีการจัดประชุมรับฟ\งความคิดเห็นบุคลากรภายในสำนักคอมพิวเตอร.และเครือขJาย และสำนัก
วิทยบริการ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หKองประชุมชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร.และ
เครือขJาย ซึ่งรูปแบบการจัดประชุม ดำเนินการโดยแบJงกลุJมบุคลากรทั้งสองหนJวยงานออกเปBนกลุJมยJอยจำนวนทั้งหมด 5 กลุJม
รJวมกันประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุJมที่เกี่ยวขKองกับ 3 ประเด็นหลัก ไดKแกJ 1) การพลิกโฉมสำนัก มีแนวทาง
ใดบKาง 2) ถKาควบรวมสำนักจะมีขKอดี – ขKอเสีย อยJางไร และ 3) พันธกิจของสำนักคอมพิวเตอร.ฯ และสำนักวิทยบริการ ที่ตอบ
โจทย.ในอนาคต ควรจะเปBนอยJางไร จากประเด็นดังกลJาว สามารถสรุปรายละเอียดผลการนำเสนอขKอมูลไดK ดังนี้
สรุปข^อมูลแยกตามประเด็น
(1) การพลิกโฉมสำนักฯ บุคลากรภายในสำนักคอมพิวเตอร.และเครือขJาย และสำนักวิทยบริการ เสนอ
แนวทางการพลิกโฉมสำนักฯแยกเปBน 3 แนวทาง ไดKแกJ 1) ควบรวมสำนักฯ 2) ไมJควบรวมสำนักฯ 3) ควบรวมสำนักฯ
บางสJวน
(2) กรณีควบรวมสำนักฯ มีข^อดี และข^อเสีย สามารถสรุปผลการเสนอแนวทางจากการระดมความ
คิดเห็นของบุคลากรภายในสำนักคอมพิวเตอร.และเครือขJาย และสำนักวิทยบริการ ดังนี้
ตารางที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห.ขKอดี - ขKอเสีย ประเด็นการควบรวมสำนักฯ
ข<อดี
ด<านงบประมาณ
1. มีการใช5งบประมาณในการบริหารจัดการอย>างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น เช>น ลดความซ้ำซ5อนในการจัดหาทรัพยากร ลดค>าใช5จ>าย
ค>าตอบแทนผู5บริหาร

ข<อเสีย
ด<านงบประมาณ
- โอกาสที่จะได5รับการจัดสรรงบประมาณอาจน5อยลง รวมถึง การ
บริหารด5านงบประมาณ การกระจายงบประมาณลงแต>ละภารกิจหลัก
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ข<อดี
2. มีโอกาสในการสร5างรายได5เพิ่มขึ้น
ด<านการบริหารจัดการ
1. บูรณาการ/บริหารทรัพยากรด5วยวิธีการทำงานร>วมกันระหว>าง
สำนักฯ
2. เพิ่มโอกาส และพัฒนาศักยภาพในการขับเคลื่อนการให5บริการ
ปรับรูปแบบการให5บริการที่ทันสมัย ที่ตอบสนองต>อความต5องการของ
ผู5รับบริการ และสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยได5ดียิ่งขึ้น
ด<านบุคลากร
1. บุคลากรมีแรงจูงใจ มีความท5าท5ายในการดำเนินงาน ได5รับ
โอกาสพัฒนาตนเองได5หลากหลาย
2. การบูรณาการด5านบุคลากรในการดำเนินภารกิจที่ต5องใช5ความ
ชำนาญเฉพาะทางสามารถบริหารจัดการได5คล>องตัวขึ้น
3. โอกาสความก5าวหน5าทางวิชาชีพของบุคลากรบางตำแหน>งเปdด
กว5างมากขึ้น
ด<านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
1. การพัฒนาการศักยภาพการให5บริการทางด5านไอที และการ
เรียนการสอนออนไลนF โดยเฉพาะงานด5านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู5
และสื่อดิจิทัล
2. มีการสร5างนวัตกรรม ระบบสารสนเทศ/แอปพลิเคชันที่มี
ประสิทธิภาพที่ตอบสนองความต5องการ
ด<านโครงสร<างและกระบวนการปฏิบัติงาน
1. โครงสร5างองคFกรใหม> มีความสามารถในการปรับตัวสูงและ
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่
เปลี่ยนไป
2. กระบวนการการตัดสินใจในการบริหารจัดการทำได5เร็วขึ้น

ข<อเสีย
อาจไม>เหมาะสมต>อการปฏิบัติงาน ซึ่งขึ้นกับภารกิจที่เน5นเปfนหลักตาม
แนวนโยบายของมหาวิทยาลัย
ด<านการบริหารจัดการ
- ความแตกต>างของพันธกิจหลักของทั้งสองสำนักฯที่ไม>เหมือนกัน
ทำให5การทำงานบางส>วนไม>สอดคล5องกัน ทำให5การปรับตัวยาก

ด<านบุคลากร
1. ความก5าวหน5าของบุคลากรบางตำแหน>งงานที่มีความซ้ำซ5อน
จำกัดลง
2. โครงสร5างองคFใหม>จะส>งผลให5จำนวนโควต5าของตำแหน>งต>าง ๆ
ที่ต5องพิจารณาร>วมกัน ซึ่งมีบางตำแหน>งที่ได5รับผลกระทบในการปรับ
โครงสร5างองคFกร
ด<านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
-

ด<านโครงสร<างและกระบวนการปฏิบัติงาน
- ขนาดโครงสร5างขององคFกรมีขนาดใหญ>ขึ้นอาจส>งผลต>อความ
คล>องตัวในการดำเนินงาน

*ข,อมูลจากการประชุมการสำรวจและรับฟ?งความคิดเห็น ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563
2. จัดทำรAางพันธกิจและแผนการปฏิบัติงาน
คณะทำงานจัดทำขKอมูลการปรับปรุงโครงสรKางองค.กร ไดKดำเนินการวิคราะห.ขKอมูลที่ไดKจากบุคลากรแสดง
ความคิดเห็น เมื่อครั้งการประชุมสำรวจและรับฟ\งความคิดเห็นครั้งที่ 3 วันที่ 24 ธันวาคม 2563 โดยวิเคราะห.วิเคราะห.พันธ
กิจเดิมของทั้งสองหนJวยงานและ รJางพันธกิจของหนJวยงานใหมJ (ภายหลังการปรับโครงสรKางองค.กร) และพิจารณาเสนอชื่อ
หนJวยงานใหมJ คือ สำนักทรัพยากรการเรียนรู^และเทคโนโลยีดิจิทัล รายละเอียดดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 วิเคราะห.พันธกิจของหนJวยงาน

1.
2.
3.
4.

พันธกิจสำนักวิทยบริการ
จัดหาและวิเคราะหFทรัพยากร
สารสนเทศ/บริการทรัพยากรสารสนเทศ
งานรู5สารสนเทศและงานสารสนเทศ
ข5อมูลท5องถิ่นและจดหมายเหตุ
พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู5
ให5บริการห5องประชุมย>อย และพื้นที่การ
เรียนรู5ร>วมกัน

1.

2.

3.
4.

พันธกิจสำนักคอมพิวเตอร>ฯ
บริหารคอมพิวเตอรFแม>ข>าย/บริการ
เครือข>ายคอมพิวเตอรFและอินเตอรFเน็ต/
รักษาความปลอดภัยด5านสารสนเทศ
พัฒนาซอฟตFแวรF/พัฒนาและบำรุงรักษา
โปรแกรมคอมพิวเตอรF/ระบบฐานข5อมูล
มหาวิทยาลัย
บริการวิชาการ
ให5บริการห5องปฏิบัติการคอมพิวเตอรF
และอุปกรณFต>อพ>วง

1.
2.
3.
4.
5.

พันธกิจหนIวยงานใหมI
พัฒนาระบบสารสนเทศและนวัตกรรม
เพื่อการบริหารจัดการ
บริการเครือข>ายคอมพิวเตอรFและ
อินเทอรFเน็ต
บริการทรัพยากรสารสนเทศและ
ทรัพยากรการเรียนรู5
พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู5
บริการวิชาการ และพัฒนาทักษะด5าน
เทคโนโลยีดิจิทัล และการรู5สารสนเทศ

จากผลการวิ เ คราะห. พ ั น ธกิ จ นำมาจั ด ทำแผนการปฏิ บ ั ต ิ ง านของหนJ ว ยงานใหมJ (ภายหลั ง การปรั บ
โครงสรKางองค.กร) ดังนี้
ตารางที่ 3 แผนการปฏิบัติงานของหนJวยงานใหมJ
พันธกิจ
*(จัดลำดับความสำคัญ)
1. พัฒนาระบบสารสนเทศและ
นวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการ

2. บริการเครือข>ายคอมพิวเตอรF
และอินเทอรFเน็ต

3. บริการวิชาการ และพัฒนา
ทักษะด5านเทคโนโลยีดิจิทัล และ
การรู5สารสนเทศ

แผนปฏิบัติงาน
แผนระยะกลาง (3-5 ปd)
1. Open Data
2. Digital Platform

แผนระยะสั้น (1-3 ปd)
1. พัฒนาระบบสารสนเทศให5
ครบวงจรและเชื่อมโยงกันด5วย
การรวมศูนยF
2. Digital Signature
1. เครือข>ายคอมพิวเตอรFมี
1. การประยุกตFใช5เทคโนโลยี 5G
ความเร็ว มีเสถียรภาพ มีความ
2. สร5างความร>วมมือกับบริษัท
ปลอดภัย และครอบคลุมพื้นที่
ให5บริการเครือข>าย
การให5บริการ
2. รักษาความมั่นคงปลอดภัย/
กฎหมายดิจิทัล
- บริการวิชาการด5านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู5 และ
หลักสูตร Non degree ระยะสั้นเพื่อหารายได5
- บริการสถานที่ในการจัดสอบด5านดิจิทัล

แผนระยะยาว (5-10 ปd)
1. สร5างนวัตกรรมกับ
บริษัทเอกชน
2. เปfนเจ5าของนวัตกรรมด5าน
ระบบสารสนเทศ
สร5างนวัตกรรมกับบริษัท
ให5บริการเครือข>าย

1. การสร5างธุรกิจออนไลนF และ 1. การสร5างธุรกิจออนไลนF และส>งเสริมอาชีพยุคใหม> เช>น Youtuber
ส>งเสริมอาชีพยุคใหม> เช>น
Gamer Vlogger
Youtuber Gamer Vlogger
2. สื่อสารองคFกรและลูกค5าสัมพันธFและการใช5 social media แบบ
2. สื่อสารองคFกรและลูกค5า
ครบวงจร
สัมพันธF และการใช5 social
media แบบครบวงจร
3. อบรมเตรียมกำลังคนเพื่อรองรองการเปfน Smart City ของจังหวัดอุบลราชธานี
- การประเมินทักษะ Digital Literacy
- หลักสูตรระยะสั้นแบบ Project based learning
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พันธกิจ
*(จัดลำดับความสำคัญ)
4. พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการ
เรียนรู5
5. บริการทรัพยากรสารสนเทศ
และทรัพยากรการเรียนรู5

* หมายเหตุ

แผนระยะสั้น (1-3 ปd)
สร5างและผลิตสื่อแนวใหม>
(Production house) และ
นวัตกรรมการเรียนรู5ที่เกี่ยวข5อง
1. ห5องสมุดอัตโนมัติ
2. บริการพื้นที่เรียนรู5ร>วมกัน
บริการห5องสำหรับการสื่อสาร
ทางไกล เช>น ประชุม สัมมนา
สอบวิทยานิพนธFออนไลนF
MakerSpace, 3D Printer,
Laser Cutter
บริการจัดกิจกรรมพิเศษเสมือน
จริง (Virtual Event)
งานบริหารจัดการหน>วยงาน

แผนปฏิบัติงาน
แผนระยะกลาง (3-5 ปd)
สื่อที่มีปฏิสัมพันธFกับผู5เรียน เช>น
เกม AR /VR, 3D

แผนระยะยาว (5-10 ปd)
สื่อที่มีปฏิสัมพันธFกับผู5เรียนด5วย
ปèญญาประดิษฐF (AI)

Digital Library
(บริการ e-book 100%)
บริการห5องสำหรับการสื่อสารทางไกล เช>น ประชุม สัมมนา สอบ
วิทยานิพนธFออนไลนF
MakerSpace

งานตามยุทธศาสตรF

ความเสี่ยงที่น>าลงทุน

3. จัดทำรAางโครงสร^างองค?กร
4. จัดทำรAางอัตรากำลังและแผนพัฒนาทักษะบุคลากร
อัตรากำลังทั้งหมดของหนJวยงานภายหลังปรับโครงสรKางการบริหารจัดการภายใน
ตารางที่ 4 รJางอัตรากำลังและแผนพัฒนาทักษะบุคลากร
โครงสร<างองค>กรใหมI

โครงสร<างองค>กรเดิม
แผนพัฒนาทักษะบุคลากร
อัตรากำลัง (คน)
อัตรากำลัง
สIวนงาน
สำนักวิทย สำนักคอมฯ
(คน)
บริการ
สำนักงานเลขานุการ
12
11
4
ด5านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด5านระเบียบข5อบังคับที่เกี่ยวข5อง รวมทั้ง
ในเรื่องการสรุปและจับประเด็น
ฝòายเทคโนโลยีดิจิทัล
17
3
9
ด5านกฎและระเบียบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการบริการเครือข>ายและ
อินเทอรFเน็ตมีความมั่นคงและปลอดภัย
ฝòายจัดการทรัพยากรการเรียนรู5
21
18
5
ด5านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด5านการถ>ายทอดความรู5 ด5านการผลิตสื่อ
และถ>ายทอดเทคโนโลยีดิจิทัล
และนวัตกรรมการเรียนรู5 การพัฒนาบุคลิกภาพ รวมทั้งทักษะ
ทางด5านภาษา
ฝòายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู5
14
8
ด5านการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ด5านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด5านทักษะ
และสื่อดิจิทัล
การจัดองคFประกอบภาพและเสียง
รวมทั้งสิ้น
64
40
18
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5. การปรับปรุงโครงสร^างองค?กร (สำนักทรัพยากรการเรียนรู^และเทคโนโลยีดิจิทัล)

ภาพที่ 2. การปรับปรุงโครงสรKางองค.กร (สำนักทรัพยากรการเรียนรูKและเทคโนโลยีดิจิทัล)
คณะทำงานจัดทำขKอมูลการปรับปรุงโครงสรKางองค.กร ไดKดำเนินการนำสJงขKอมูลผลการดำเนินงานตาม
ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน ตJอมหาวิทยาลัยรายละเอียดดังนี้
1. คณะทำงานขับเคลื่อนเพื่อพลิกโฉมการดำเนินงานของคณะ/สำนัก ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. คณะทำงานปรับปรุงโครงสรKางองค.กรและการบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และตอบสนองตJอ
บริบทที่เปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ไดKมีการนำเสนอขKอมูลคณะกรรมการของสำนักฯรับทราบ และเผยแพรJใหKบุคลากรของทั้งสองสำนัก
ไดKรับทราบอยJางทั่วถึง
สรุปผล

จากผลการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน สามารถสรุปผลไดK 5 ประเด็น ดังนี้ (1) การ
สำรวจความคิดเห็นของบุคลากรประเด็นเกี่ยวกับการปรับโครงสรKางองค.กร พบวJาบุคลากรเห็นดKวย (2) วิเคราะห.พันธกิจและ
แผนปฏิบัติงานประจำปò ที่ตอบโจทย.ในอนาคตและสอดคลKองกับโครงสรKางองค.กรใหมJ (สำนักทรัพยากรการเรียนรู^และ
เทคโนโลยีดิจิทัล) ไดKแกJ 5 พันธกิจ คือ 1) พัฒนาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการ 2) บริการเครือขJาย
คอมพิวเตอร.และอินเทอร.เน็ต 3) บริการทรัพยากรสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรูK 4) พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรูK
5) บริการวิชาการ และพัฒนาทักษะดKานเทคโนโลยีดิจิทัล และการรูKสารสนเทศ (3) การจัดทำรJางโครงสรKางองค.กร ซึ่งมีสJวน
งานยJอยภายในองค.กร 4 ฝöาย ไดKแกJ 1) สำนักงานเลขานุการ 2) ฝöายเทคโนโลยีดิจิทัล 3) ฝöายจัดการทรัพยากรการเรียนรูKและ
ถJายทอดเทคโนโลยีดิจิทัล 4) ฝöายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูKและสื่อดิจิทัล (4) การจัดทำรJางอัตรากำลังและแผนพัฒนาทักษะ
บุคลากร ซึ่งดำเนินงานวิเคราะห.ตามเกณฑ.การวิเคราะห.และกำหนดกรอบอัตรากำลังพึงมีสายสนับสนุน ปòงบประมาณ พ.ศ.
2564-2567 ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยมีอัตรากำลังทั้งหมดภายใตKโครงสรKางองค.ใหมJจำนวน 64 อัตรา และแผนพัฒนาทักษะ
บุคลากร เนKนการพัฒนาบุคลากร เชJน ดKานกฎ และระเบียบ เทคโนโลยีดจิ ิทัล ดKานภาษาและการสื่อสาร (5) คณะทำงานจัดทำ
ขKอมูลปรับปรุงโครงสรKางองค.กร จัดทำขKอมูลและนำเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวขKองตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
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กระบวนการดำเนินงานทั้งหมด มีความสอดคลKองและสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร.ของมหาวิทยาลัยใน
การเปBนมหาวิทยาลัยดิจิทัล ประเด็นยุทธศาสตร.ที่ 5 พัฒนามหาวิทยาลัยไปสูJการเปBนมหาวิทยาลัยดิจิทัล โดยมีเปãาประสงค.ใหK
มีโครงสรKางพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการแบบครบวงจร รองรับการจัดการศึกษาในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยJางรวดเร็ว สJงเสริมใหKนักศึกษาและบุคลากรรูKเทJาทันและเขKาถึงเทคโนโลยีดิจิทัล
ข^อเสนอแนะ

1. สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับโครงสรKางองค.กรของผูKมีสJวนไดKสJวนเสียกลุJมอื่น เชJน นักศึกษา
อาจารย. และบุคลากร
2. สำรวจความตK อ งการและความคาดหวั ง ของผู K ม ี ส J ว นไดK ส J ว นเสี ย ตJ อ พั น ธกิ จ องค. ก รใหมJ (สำนั ก
ทรัพยากรการเรียนรู^และเทคโนโลยีดิจิทัล)
การนำไปใช^ประโยชน?
1. เปBนแนวทางในการทบทวนปรับปรุงโครงสรKางองค.กร หรือพลิกโฉมการดำเนินงานของหนJวยงาน
สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
2. สามารถบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลใหKเหมาะสมตรงตามสมรรถนะและขีดความสามารถของ
บุคลากร
3. ลดคJาใชKจJายการบริหารงบประมาณดKานทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่น ๆ
4. การบูรณาการทำงานของสำนักวิทยบริการ และสำนักคอมพิวเตอร.พิวเตอร.และเครือขJาย เพื่อ
สนับสนุนการดKานการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยบรรลุตามเปãาประสงค.ที่กำหนด

รายการอ^างอิง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กองแผนงาน. (2563). แผนยุทธศาสตร.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปò พ.ศ. 2563 – 2567.
ใน รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 25 เมษายน 2563.
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(Mahidol Book Delivery)
The Development of Information Service System
for Education and Learning Support
Mahidol Book Delivery Service
,

pattama.pam@mahidol.ac.th, rungnapa.srw@mahidol.ac.th

(Mahidol Book Delivery)
Application “Mahidol Library Book Delivery”

:
Library Book Delivery”

, Mahidol Book Delivery, Application “Mahidol
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ABSTRACT
Mahidol University Library and Knowledge Center provided Mahidol Book Delivery
service in cooperation with
Mahidol University libraries as the network members to provide
book delivery service operated by car in Salaya, Phayathai, and Bangkok Noi Campuses to make
convenience, meet the needs of library users, support and promote the cost-effective use of
resource in the libraries. Due to a large amount of service use according to the statistic which
effected library staff in service management, the library developed the application, ‘Mahidol Library
Book Delivery’, changing in work methods to meet the standards, reduce process, shorten the time
of working, reduce cost and accident risks might happen to the delivery drivers, and increase life
safety and property protection of the organization and staff as well. Moreover, the application can
get users track, the status of book delivered such as the book amount, report and statistic in real
time, and library contact information. It is considered that the library applied innovation to solve
problems of Mahidol Book Delivery and related effectively, and the application can be applied to
other services which are having similar problems.

Keyword: Mahidol Book Delivery service, Application “Mahidol Library Book Delivery”
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การจัดการเอกสารงานธุรการ ด/วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส9 : การทำลายเอกสาร
Administrative Document Management with electronic documentary
system : shred documents
นางศิมาพร กาเผือกงาม, นางสาวมณีวรรณ สาระไทย
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Simaporn.k@ubu.ac.th

บทคัดย่อ

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็นอีกหนึ่งระบบงานที่สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี สามารถนำมาใช9ในการบริหารจัดการเอกสารของทางราชการในการทำลายเอกสาร เนื่องจากระบบ
ดังกลAาวมีความปลอดภัยในการจัดเก็บข9อมูลอยAางเปGนระบบ เชื่อมโยงข9อมูลและสืบค9นข9อมูลได9ทุกเมื่อที่ต9องการ อีก
ทั้งยังเปGนการสAงเสริมภาพลักษณPใหมAที่ทันสมัยให9องคPกร พร9อมทั้งเปGนการนำเทคโนโลยีมาใช9ในการปฏิบัติของ
เจ9าหน9าที่ผู9ปฏิบัติงานอีกหนึ่งระบบ จากผลการนำระบบดังกลAาวมาใช9ในกระบวนการทำลายเอกสารของสำนักวิทย
บริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถสรุปได9วAา การนำระบบดังกลAาวมาใช9สามารถลดขั้นตอน ลดระยะเวลา
ลดคAาใช9จAายในการดำเนินการ สAงผลให9การบริหารจัดการด9านเอกสารมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัด
คAาใช9จAายของหนAวยงาน กอรปกับสำนักวิทยบริการ เปGนหนAวยงานที่ได9รับการรับรองให9เปGนห9องสมุดสีเขียว มีการ
รณรงคP สร9างจิตสำนึกให9บุคลากร ผู9ใช9บริการลดขยะ และนี่จึงเปGนอีกหนึ่งชAองทางที่สำนักวิทยบริการสามารถ
นำมาใช9ในการลดขยะ ลดโลกร9อนอยAางยั่งยืน

คําสําคัญ: งานสารบรรณ, ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสP, ทำลายเอกสาร
ABSTRACT

Electronic documentation system is system that the Office of Academic Resources
using management for shred document because security data system. Link data and access it
whenever you want and also to promote a new modern image for the organization as well along
with the use of technology in the practice of staff operating another system. The implementation
of a system can reduce procedures, time consuming, and operating costs. As a result, document
management is convenient, fast, safe, and saves the agency's expenses. Collaboration with the
Office of Academic Resources, It is an agency that has been certified as a green library. There is a
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campaign to raise awareness among personnel. Waste reduction service users and this is another
method that the Academic Resource Center can use to reduce waste and sustainable global
warming.

Keyword: Correspondence, Electronic Correspondence system, Document Shredding
บทนํา
ปxจจุบันในหนAวยงานตAาง ๆ ในองคPกรทั้งภาครัฐและเอกชน จะประสบปxญหาในการจัดการ
เอกสาร หากหนAวยงานใดมีระบบการจัดการเอกสารที่ดีและมีประสิทธิภาพยAอมสAงผลตAอประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานอยAางเห็นได9ชัด ในทางกลับกันหากหนAวยงานใดไมAมีระบบการจัดเอกสารที่ดีจะทำให9การค9นหาเอกสาร
ต9องใช9เวลาเปGนนาน ซึ่งจะสAงผลให9การปฏิบัติงานเกิดความลAาช9า ซึ่งในการปฏิบัติงานในปxจจุบันบุคลากรต9องทำงาน
แขAงขันกับเวลา ดังนั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร หนAวยงานควรมีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ดี
และมีประสิทธิภาพ
ระบบงานสารบรรณเปGนระบบที่เกี่ยวข9องกับการบริหารจัดการงานเอกสาร และเปGนปxจจัยหนึ่งที่
ทำหน9าที่ในการสAงสารการสั่งการจากผู9บริหาร ถึงผู9ปฏิบัติงานในองคPกรทุกสAวนงาน ซึ่งสAงผลทำให9การบริหารจัดการ
ด9านอื่น ๆ ดำเนินไปด9วยความเรียบร9อย บรรลุตามวัตถุประสงคPได9อยAางมีประสิทธิภาพ เริ่มกระบวนการตั้งแตAการ
จัดทำ การรับเข9า การสAงออก การจัดเก็บรักษา การยืม ไปจนถึงการทำลายเอกสาร ซึ่งระบบสารบรรณเดิมมีความ
ซับซ9อนในการปฏิบัติงาน ทำให9เกิดความลAาช9า สิ้นเปลืองทรัพยากร สิ้นเปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารฉบับจริง
และเสียเวลาในการทำงานเปGนอยAางมาก ดังนั้น หลาย ๆ หนAวยงานจึงมีการพัฒนานำระบบเทคโนโลยีมาใช9ในการ
ปฏิบตั งิ านมากขึน้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงเปGนอีกหนึ่งหนAวยงานที่มีการพัฒนาในการนำระบบเทคโนโลยีมาใช9
ในการปฏิบัติงานเชAนกัน ซึ่งเรียกระบบนี้วAา “ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสP”
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสP เปGนอีกหนึ่งระบบงานที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช9ในการบริหาร
จัดการเอกสารของทางราชการ ใช9ในการรับ-สAงข9อมูลขAาวสารสารจากหนAวยงานหนึ่งไปยังอีกหนAวยงานหนึ่ง สAงสาร
ระหวAางบุคลากรในหนAวยงานเอง และเชื่อมโยงกับหนAวยงานตAาง ๆ มากขึ้น ทั้งนี้การสAงสารตAาง ๆ เริ่มตั้งแตAการ
รับเข9า การสAงออก การจัดเก็บรักษา ไปจนถึงการทำลายเอกสาร ซึ่งเปGนระบบที่ทำให9การทำงานทางด9านเอกสารมี
ความสะดวก รวดเร็ว ประหย9ดและลดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร มีการจัดเก็บข9อมูลที่เปGนแบบอิเล็กทรอนิกสPอยAาง
เปGน ระบบ ข9อ มูล มีค วามปลอดภัย สามารถสืบ ค9น ได9ท ุก เมื่อ ที่ต 9อ งการ สAง ผลให9ก ารบริห ารงานด9า นเอกสารมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได9มีการนำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสPมาใช9
ตั้งแตAปÇ 2562 เรื่อยมาจนถึงปxจจุบัน ถึงแม9การใช9ระบบดังกลAาวจะสามารถลดการสิ้นเปลืองของทรัพยากรในด9าน
ตAาง ๆ ได9เปGนอยAางดี แตAกระนั้นในปxจจุบันเอกสารที่มีไปมาระหวAางสAวนราชการ ระหวAางหนAวยงาน ระหวAางบุคคล
ยังมีเอกสารที่ยังจะต9องจัดเก็บเอกสารฉบับจริง เพื่อใช9ในการอ9างอิงหรือตรวจสอบ เชAน เอกสารด9านการเงิน พัสดุ
เปGนต9นไป ซึ่งในแตAละปÇเอกสารดังที่กลAาวมาข9างต9นมีจำนวนมากมาย สAงผลให9พื้นที่หรือสถานที่ในการจัดเก็บ
เอกสารไมAเพียงพอ กอรปกับสำนักวิทยบริการเปGนหนAวยงานที่ได9รับการรับรองให9เปGนห9องสมุดสีเขียว มีการปลูกฝxง
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และสร9างจิตสำนักในการรักษาสิ่งแวดล9อมให9กับบุคลากร มีการรณรงคPในการลดใช9กระดาษเพื่อลดการสร9างขยะ
ดังนั้น ในกระบวนการตามระบบงานสารบรรณ มีกระบวนการในการ “ทำลายเอกสาร” ที่มีอายุปÇครบกำหนดการ
ทำลาย ซึ่งมีจำนวนอยูAอยAางมากมายที่จะต9องดำเนินการ แตAทั้งนี้การทำลายเอกสารของทางราชการจะต9องมีการ
ดำเนินการ และปฏิบัติตามขั้นตอนการทำลายหนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วAาด9วยงานสาร
บรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก9ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 อยAางถูกต9อง
วีณา เนตรสวAาง และสุรัตนา สังขPหนุน (2555) ได9ศึกษาเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมระบบฐาน
ข9อมูลการจัดเก็บเอกสารสำหรับหนAวยงานการศึกษา จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงคPเพื่อใช9เปGนเครื่องมือในการ
บริหารงานเอกสารเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บเอกสารงานสารบรรณ การรับหนังสือ การสAงหนังสือ การเก็บ
เอกสาร
การสืบค9นข9อมูลเอกสารรวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการงานด9านเอกสารให9มีความ
สะดวกรวดเร็ว ลดปxญหาการสูญหายของเอกสารลดการใช9แฟçมกระดาษ ลดพื้นที่การใช9ตู9ในการจัดเก็บเอกสาร ลด
การสิ้นเปลืองทรัพยากรกระดาษและลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ9อนในระบบงานเอกสารแบบเดิม
ขั้นตอนการทำลายหนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วAาด9วยงานสารบรรณ พ.ศ.
2526 และที่แก9ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 สํารวจหนังสือที่ครบอายุการเก็บ ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นปÇปฏิทิน
ขั้นตอนที่ 2 เมื่อสํารวจเอกสารที่ครบอายุการเก็บเรียบร9อยแล9ว แจ9งผลการสำรวจให9หัวหน9า
สAวนราชการระดับกรมพิจารณา
ขั้นตอนที่ 3 แตAงตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ โดยหนAวยงานจัดทำบันทึกเสนอหัวหน9าของ
สAวนราชการพิจารณาแตAงตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ ประกอบด9วยประธานกรรมการ และกรรมการอีก
อยAางน9อยสองคน
ขั้นตอนที่ 4 คณะกรรมการที่ได5รับการแต8งตั้งพิจารณาหนังสือขอทำลายตามบัญชีหนังสือขอ
ทำลายวAาเอกสารใดควรทำลาย เอกสารใดควรสงวนไว9ชั่วคราว แล9วทำบันทึกเสนอหัวหน9าสAวนราชการเพื่อพิจารณา
สั่งการ
ขั้นตอนที่ 5 การพิจารณาสั่งการของหัวหน9าสAวนราชการ หากเห็นชอบด9วยวAาควรทำลาย จัดทำ
บันทึกสAงเรื่องพร9อมบัญชีเอกสารขอทำลายไปที่สำนักหอจดหมายเหตุแหAงชาติเฉลิมพระเกียรติอุบลราชธานีพิจาณา
ขั้นตอนที่ 6 การพิจารณาของสำนักหอจดหมายเหตุแหAงชาติเฉลิมพระเกียรติแหAงชาติ
อุบลราชธานีจะพิจารณารายการในบัญชีเอกสารขอทำลาย แล9วแจ9งผลการพิจารณากลับไปให9สAวนราชการนั้นทราบ
ภายใน 60 วัน
ดังนั้น สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได9เล็งเห็นความสำคัญในการจัดการ
เอกสารงานธุรการ ด9วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสPในการทำลายเอกสาร เนื่องจากจะสามารถลดขั้นตอน ลด
ระยะเวลา ลดคAาใช9จAาย ในการดำเนินการ สAงผลให9การบริหารจัดการเอกสารงานธุรการของทางราชการให9มีความ
สะดวก รวดเร็ว ประหยัด ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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วัตถุประสงค์ (ตัวอักษร TH SarabunNew ขนาด 14 pt. ตัวหนา)
1. เพื่อลดขั้นตอน ลดระยะเวลาในการจัดพิมพPรายชื่อหนังสือทำลาย
2. เพื่อลดคAาใช9จAายในการดำเนินการจัดพิมพPรายชื่อหนังสือทำลาย
ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ (ตัวอักษร TH SarabunNew ขนาด 14 pt. ตัวหนา)
1. อัพโหลดบัญชีรายชื่อหนังสือของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสP โดยจัดกระทำทุกสิ้นเดือน
พร9อมลงรายละเอียดหมวดหมูAหนังสือที่ได9มีการวิเคราะหPไว9แล9วในเบื้องต9น
2. จัดเก็บเอกสารฉบับจริงเข9าแฟçมตามหมวดหมูAที่ได9ระบุไว9ในคูAมือตารางกำหนดอายุการเก็บ
เอกสาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2562
3. เมื่อสิ้นปÇปฏิทิน สำรวจรายหนังสือที่ครบอายุปÇทำลาย และดำเนินการตามขั้นตอนการทำลาย
หนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วAาด9วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก9ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2548 ภายใน 60 วัน
4. แตAงตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือเพื่อพิจารณาตามบัญชีรายชื่อหนังสือขอทำลาย
5. จัดทำบันทึกสAงเรื่องพร9อมบัญชีเอกสารขอทำลายไปที่สำนักหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีพิจารณา
6. รายงานผลการพิจารณาจัดทำบันทึกสAงเรื่องพร9อมบัญชีเอกสารขอทำลายไปที่สำนักหอ
จดหมายเหตุแหAงชาติเฉลิมพระเกียรติอุบลราชธานีพิจารณา
7. การพิจารณาของสำนักหอจดหมายเหตุแหAงชาติเฉลิมพระเกียรติแหAงชาติอุบลราชธานีจะ
พิจารณารายการในบัญชีเอกสารขอทำลาย แล9วแจ9งผลการพิจารณากลับไปให9สAวนราชการนั้นทราบภายใน 60 วัน
ผลการดําเนินการ อภิปรายผล (ตัวอักษร TH SarabunNew ขนาด 14 pt. ตัวหนา)
การจัดการเอกสารงานธุรการ ด9วยระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสPในการทำลายเอกสาร
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เปรียบเทียบแผนภูมิขั้นตอนการทำลายหนังสือราชการ
ขั้นตอนเดิม
(1) สำรวจหนังสือราชการฉบับจริง
หลังสิ้นปÇปฏิทิน
ใช5ระยะเวลา 1-3 วัน
(ขึ้นกับจำนวนเอกสาร)
(2) วิเคราะหP/คัดแยกตามหมวดหมูA
ใช5ระยะเวลา 1-3 วัน
(ขึ้นกับจำนวนเอกสาร)

(3) จัดพิมพPบัญชีรายชื่อหนังสือตามแบบ
บัญชีขอทำลาย
- ใช5ระยะเวลา 1-3 สัปดาหL
(ขึ้นกับจำนวนเอกสาร)
- มีค8าใช5จ8ายในการดำเนินการ

ขั้นตอนใหมYโดยใช[ระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส]
(1) อัพโหลดไฟลPจากระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสP/ลงรายละเอียดหมวดหมูA
ทุกเดือนตามแบบบัญชีขอทำลาย/จัดเก็บ
เข9าแฟçมเพื่อรอทำลาย
ใช5ระยะเวลา 1-3 วัน
(ขึ้นกับจำนวนเอกสาร)
(2) สิ้นปÇปฏิทินดำเนินการแตAงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณา/จัดสAงบัญชี
รายชื่อขอทำลาย

(4) แตAงตั้งคณะกรรมการพิจารณา/จัดสAง
บัญชีรายชื่อขอทำลาย
เชิงคุณภาพ
จากแผนภูมิข9างต9น กระบวนการทำลายหนังสือราชการแบบเดิมกระบวนการในการทำลาย
เอกสารจะดำเนินการหลังสิ้นปÇปฏิทิน ซึ่งใช9เวลาในการดำเนินการ 1-3 วัน (มากหรือน9อยขึ้นอยูAกับจำนวนเอกสาร)
พร9อมคัดแยกและระบุหมวดหมูAตามคูAมือกำหนดอายุการเก็บเอกสาร ในขั้นตอนนี้ใช9เวลาในการดำเนินการ 1-3 วัน
โดยผู9รับผิดชอบหรือผู9ปฏิบัติงานอาจจะดำเนินการควบคูAไปพร9อมกับการคัดแยก ในขั้นตอนตAอมาผู9ปฏิบัติงาน หรือ
ผู9รับผิดชอบจัดพิมพPรายชื่อตามแบบบัญชีขอทำลาย ซึ่งการดำเนินการต9องใช9ระยะเวลาในการดำเนินการไมAน9อยกวAา
1-3 สัปดาหP และหากเอกสารมีจำนวนมากการดำเนินการในขั้นตอนนี้จะเกิด คAาใช9จAายในการดำเนินการเกิดขึ้น
ทั้งนี้ขั้นอยูAกับจำนวนเอกสารวAามีจำนวนมากหรือน9อยเชAนกัน ในขั้นตอนของการดำเนินการระหวAางการจัดเก็บ
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เอกสารกAอนการสำรวจไมAรัดกุมเพียงพอ อาจทำให9เอกสารสูญหายระหวAางการจัดเก็บได9 และสAงผลให9การสืบค9น
หนังสือต9องใช9เวลาในการดำเนินการได9ลAาช9า เนื่องจากผู9ปฏิบัติงาน หรือผู9รับผิดชอบมิได9จัดเก็บเอกสารไว9ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกสP โดยรวมการดำเนินการในแบบเดิมจะมีระยะเวลาในการดำเนินการ 2-4 สัปดาหP
ในการดำเนินการในปxจจุบัน การบริหารจัดการเอกสารงานธุรการโดยการนำระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสPมาใช9ในการทำลายเอกสารที่ผAานระบบดังกลAาว ในเบื้องต9นเมื่อมีการรับ–สAง ผู9ปฏิบัติงานได9วิเคราะหP
หมวดหมวดหมูAหนังสือตามคูAมือตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร9อมจัดเก็บข9อมูล
เปGนแบบอิเล็กทรอนิกสP โดยมีการอัพโหลดไฟลPข9อมูลอิเล็กทรอนิกสPเพื่อลงรายละเอียดหมวดหมูAหนังสืออีกครั้งใน
ไฟลPที่อัพโหลด ตามแบบบัญชีหนังสือขอทำลาย เนื่องจากตามระบบยังไมAสามารถเรียกใช9ระเบียนนี้ได9 พร9อมจัดเก็บ
เอกสารเข9าแฟçมตามหมวดหมูAในทุกสิ้นเดือน ซึ่งระยะเวลาในการดำเนินการ 1-3 วัน ซึ่งเมื่อถึงสิ้นปÇปฏิทินสามารถ
รวบรวมเอกสารฉบับจริงพร9อมบัญชีรายชื่อขอทำลายที่ได9ดำเนินไว9แล9ว เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาได9ภายใน
1-2 สัปดาหP อีกทั้งการดำเนินการในสAวนนี้มิได9มีคAาใช9จAายเกิดขึ้นแตAอยAางใด ซึ่งโดยรวมการจัดการเอกสารงานธุรการ
ด9วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสPในการทำลายเอกสารใช9ระยะเวลาในการดำเนินการภายใน 1-2 สัปดาหP
สรุปผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์
จากแผนภูมิสามารถสรุปได9วAา ขั้นตอน กระบวนการทำลายหนังสือราชการที่มาจากระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกสPมีความสะดวก รวดเร็ว ลดความซ้ำซ9อนและงAายตAอการสืบค9น อีกทั้งเมื่อสิ้นปÇปฏิทินทำให9
ผู9รับผิดชอบสามารถดำเนินการได9ทันที สAงผลให9การดำเดินงานด9านบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังจะ
เห็นได9จากแผนภาพข9างต9น
ข9อเสนอแนะ
จากผลการดำเนินงานพบวAา การจัดเก็บเอกสารจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสPเมื่ออัพโหลด
เพื่อมาจัดทำบัญชีรายชื่อขอทำลาย ยังไมAสามารถแสดงผลหมวดหมูAหนังสือที่ได9วิเคราะหPและลงรายละเอียดไว9ใน
ระบบ ดังนั้นผู9ปฏิบัติงาน หรือผู9รับผิดชอบจะต9องมีการจัดทำรายละเอียดซ้ำอีกครั้ง ซึ่งสAงผลให9มีการทำงานซ้ำซ9อน
ในสAวนนี้เกิดขึ้น เห็นควรมีการพัฒนาระบบดังกลAาวให9สามารถแสดงผลหมวดหมูAเอกสารในการอัพโหลดข9อมูล
เพิ่มเติม
การนำไปใช9ประโยชนP
หนAวยงานการนำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสPมาใช9เปGนแนวปฏิบัติในการจัดการเอกสารงาน
ธุรการด9วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสP ในการทำลายเอกสาร ซึ่งสามารถลดขั้นตอน ลดระยะเวลา และลด
คAาใช9จAายในการทำลายเอกสารได9

รายการอ้างอิง
สำนักนายกรัฐมนตรี. (2548). ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วAาด9วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก9ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
วีณา เนตรสวAาง, และ สุรัตนา สังขPหนุน. (2555). การพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข9อมูลการจัดเก็บเอกสารสำหรับ
หนAวยงานการศึกษา. วารสารวิทยาศาสตรLประยุกตL. 11(2), 9-23.
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กลยุทธ์การจัดการงานพัสดุที่มีประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยนครพนม
The Effectiveness Material Management Strategy of
Nakhon Phanom University
ชุติมา ศรีจันทรา
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
E-mail: chutima@npu.ac.th

บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีต่อกลยุทธ์การจัดการงานพัสดุ
ที่มีประสิทธิผลของงาน 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การจัดการงานพัสดุกับประสิทธิผลของงาน 3)
เพื่อศึกษาผลกระทบของกลยุทธ์การจัดการงานพัสดุที่มีต่อประสิทธิผลของงาน กลุ่มตัวอย่าง คือ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
และผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ จํานวน 39 คน ผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุมีความแตกต่างกัน
2 ด้าน ได้แก่ ด้านการปรับปรุงกระบวนการทํางานอย่างต่อเนื่อง และการมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า การมุ่งเน้นแลกเปลี่ยนความรู้มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลของงานด้านคุณภาพของงาน และการ
มุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการทํางานอย่างต่อเนื่อง การมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผล
ของงานด้านความพึงพอใจในงาน

คําสําคัญ: กลยุทธ์การจัดการงานพัสดุ, ประสิทธิผลของงาน
ABSTRACT
This research aims to; 1.) To Individual Factors effect to Effectiveness Material
Management Strategy 2.) To Relationship between Effectiveness Material Management Strategy
3.) To effected to Effectiveness Material Management Strategy. The sampling of this research was
34 places. The Results of this Research were Individual Factors of Age are Different 2 Aspects,
Namely, Continuous Process Improvement and Research and Development. The Hypothesis
Testing Results showed that the Focus on Knowledge Sharing was Related to The Effectiveness of
Work of Quality of Work and Continuous Process Improvement, Research and Development
There was a Correlation with Job Effectiveness in Terms of Job Satisfaction.

Keyword: Management strategy, Effectiveness of work
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บทนํา
การบริหารองค์กรนั้น นับว่าเป็นงานที่ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในลักษณะของการปฏิบัติที่ต้อง
อาศัยความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และทักษะของผู้บริหารแต่ละคน ที่จะทํางานให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งเป็น
การประยุ ก ต์ เอาความรู้ หลั ก การและทฤษฎี ไปรั บ ใช้ ในการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ให้ เหมาะสมกั บ สถานการณ์ และ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ปั จ จั ย ทางการบริ ห ารที่ สํ า คั ญ ได้ แ ก่ “6M” ได้ แ ก่ บุ ค ลากร (Man) งบประมาณ (Money) พั ส ดุ
(Material) วิธีการทํางาน (Methodology) การจัดการ (Management) เครื่องจักร (Machine) (วิภาดา
คุปตานนท์, 2551) เป็นปัจจัยที่สําคัญในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรคนและเงินเป็นปัจจัยที่สําคัญ
ยิ่งกว่าทรัพยากรอื่นๆ ด้วยเหตุผลที่ว่าเงินและคนสามารถจะแก้ปัญหาการบริหารงานได้ทุกอย่างแต่ปรากฏว่าไม่เป็น
ความจริงเสมอไป เพราะทรัพ ยากรประเภทพั ส ดุ ห รือ การจั ด การงานพั ส ดุ ก็ มี ค วามสํ า คั ญ และจํ า เป็ น ต่ อ การ
บริหารงานไม่น้อยกว่าทรัพยากรด้านอื่น เพราะพัสดุก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คนบริหารงานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การจั ด การงานประเภทต่ า งๆ ในองค์ ก รจํ า เป็ น ต้ อ งใช้ พั ส ดุ ซึ่ งถื อ ว่ า เป็ น เครื่ อ งมื อ ช่ ว ยในการบริ ห ารงานให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถจะก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลารวมถึงสนับสนุนแผนงานโครงการ
ต่างๆ ขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย และทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้นความพร้อมด้านการบริหารพัสดุจะทําให้
องค์กรสามารถดําเนินงานตามแผนงาน และการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ได้
เพราะถ้าองค์กรใดขาดหลักการจัดการงานพัสดุที่ดีแล้ว การทํางานย่อมจะเกิดความซํ้าซ้อน และสิ้นเปลืองอันจะ
ส่งผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ
การบริหารงานพัสดุ มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นหน่วยงานหลัก และหน่วยงานสําคัญใน
ด้านการจัดหา จัดซื้อ และการควบคุม และจําหน่ายพัสดุของ คณะ วิทยาลัย สํานัก และสถาบันภายในมหาวิทยาลัย
นครพนม เพื่ อ อํานวยความสะดวก และจัด ระบบบริห ารงาน โดยมี ก ารจัด ทํ าแผนปฏิ บั ติ ก ารการจัด ซื้อ จัด จ้าง
ประจําปี เพื่อเป็นแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้าง มีการรายงานการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดําเนินการจัดหาจัดซื้อ และจัดจ้างซ่อมบํารุงพัสดุให้อยู่สภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ มีการจัดเก็บพัสดุคงคลังให้บริการหน่วยงานใน
การเบิกใช้ การควบคุม การรับ-จ่ายพัสดุ การจัดทําบัญชีและทะเบียนคุมพัสดุ การจัดทํารายงานการเบิกใช้และ
จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ด้านการพัสดุตลอดจนการดําเนินการตรวจสอบพัสดุประจําปี และการจําหน่ายพัสดุชํารุด หมด
ความจําเป็นในการใช้งานเมื่อมีหน่วยงานเพิ่มขึ้นประกอบกับการเพิ่มจํานวนพนักงาน ลูกจ้าง ทําให้ปริมาณงานของ
ส่วนบริหารงานพัสดุเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้การปฏิบัติงานต้องยึดหลักประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบของ
ทางราชการและหลั ก การบริ ห ารพั ส ดุ คื อ คุ้ ม ค่ า โปร่ ง ใส ประสิ ท ธิ ภ าพประสิ ท ธิ ผ ล และตรวจสอบได้
(พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ, 2560, น. 17) ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่หากผิดพลาดจะมีผลความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อผู้ค้าที่เกี่ยวข้อง
ทิศทางการพัฒนางานด้านการพัสดุในอนาคตของมหาวิทยาลัยนครพนมควรให้ความสําคัญกับผู้ปฏิบัติงานด้านการ
พัสดุ โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานด้าน
การพัสดุของ คณะ วิทยาลัย สํานัก และสถาบันภายในมหาวิทยาลัยนครพนม ให้เกิดผลดี มีความคุ้มค่าของการใช้
งบประมาณ
ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยซึ่งมีหน้าที่ในการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานในส่วนงานพัสดุ จึงมี
ความสนใจ และตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดการพัสดุที่มีประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยนครพนม
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เพื่อนําผลการวิจัยไปเป็นข้อมูลสําหรับผู้บริหารในการนําไปพัฒนางานบริหารพัสดุการปรับกลยุทธ์ในการพัฒนาการ
บริหารงานพัสดุของมหาวิทยาลัยนครพนม และนําแนวทางในการบริหารงานพัสดุไปพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อันจะนําไปสู่การจัดการพัสดุ
ที่ดี คุ้มค่า ประหยัด มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลต่อการประหยัดงบประมาณของรัฐบาลและประเทศชาติ
ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีต่อกลยุทธ์การจัดการงานพัสดุและประสิทธิผลของงาน
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การจัดการงานพัสดุกับประสิทธิผลของงาน
3. เพื่อศึกษาผลกระทบของกลยุทธ์การจัดการงานพัสดุที่มีต่อประสิทธิผลของงาน
ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
1. ประชากรเป้าหมาย และกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แ ก่ ผู้ป ฏิ บั ติงานเกี่ยวกับ ด้านพั ส ดุม หาวิท ยาลัยนครพนม
ประกอบไปด้วย หัวหน้าเจ้าหน้าที่ จํานวน 17 คน และ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุ จํานวน 22 คน รวม
ทั้งสิ้น 39 คน (แบบสํารวจเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งดํารงตําแหน่งงานเกี่ยวกับพัสดุ, 2562)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่อ งมื อ ที่ ใช้ ในการเก็ บ ข้ อ มู ล เพื่ อ ทํ าการวิจั ย ครั้งนี้ ได้ แ ก่ กลยุ ท ธ์ก ารจั ด การงานพั ส ดุ ที่ มี
ประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเองจากการศึกษาค้นคว้าเอกสารทางวิชาการ แนวคิด
ทฤษฎี และการทบทวนงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงวัตถุป ระสงค์และกรอบแนวคิดที่กําหนดขึ้น โดย
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดการงานพัสดุ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของงาน
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ
จากแบบสอบถามส่วนที่ 2 และ 3 เป็นการสอบถามระดับความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานพัสดุมี
ต่อตัวแปรตามที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา ซึ่งลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ (Neuman, 2006 อ้างถึงใน ขวัญฤดี ตันตระบัณฑิตย์ และ เกษมศานต์
โชติชาครพันธุ,์ 2553, น. 54) ดังนี้
ระดับความคิดเห็น
เกณฑ์การให้คะแนน
เห็นด้วยมากที่สุด
5
เห็นด้วยมาก
4
เห็นด้วยปานกลาง
3
เห็นด้วยน้อย
2
เห็นด้วยน้อยที่สุด
1
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โดยผู้วิจัยนําผลคะแนนจากการกําหนดดังกล่าวมาประเมินค่า เพื่อหาความหมายค่าคะแนน
เฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) โดยใช้สูตรดังนี้
ระดับค่าเฉลี่ย
=
คะแนนสูงสุด (n) – คะแนนตํ่าสุด (1)
จํานวนชั้น (n)
5-1
=
5
=
0.8
การแปลความหมายของระดับคะแนนความคิดเห็นของผู้ประกอบการธุรกิจที่ผลิตเฟอร์นิเจอร์ใน
ประเทศไทยที่มีต่อตัวแปรที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) ดังนี้
ระดับค่าคะแนนเฉลี่ย
ความหมาย
คะแนน 4.21 – 5.00
เห็นด้วยมากที่สุด
คะแนน 3.41 – 4.20
เห็นด้วยมาก
คะแนน 2.61 – 3.40
เห็นด้วยปานกลาง
คะแนน 1.81 – 2.60
เห็นด้วยน้อย
คะแนน 1.00 – 1.80
เห็นด้วยน้อยที่สุด
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
3.1 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการส่งแบบสอบถามผ่านสื่อออนไลน์ (Mail survey)
เพื่อส่งแบบสอบถามให้กับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งผู้วิจัยสามารถตรวจสอบแบบตอบกลับของกลุ่มตัวอย่างได้ผู้วิจัยกําหนด
ระยะในการตอบกลับ 4 สัปดาห์
4. วิเคราะห์ข้อมูล
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive statistics) โดยนําข้อมูลมาแจกแจงความถี่ (Frequency) และแสดงผล
เป็นค่าร้อยละ (Percentage)
4.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้วิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis)
Hair, Black, Babin, & Anderson (2010) อธิบายว่า การใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สันมีวัตถุประสงค์ 2
ประการ คื อ (1) เพื่ อ ทดสอบความสั น พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรต้ น กั บ ตั ว แปรตาม ว่ า มี ค วามสั ม พั น ธ์ หรื อ ไม่ ถ้ า มี
ความสัมพันธ์กันสามารถที่จะนําไปวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ตามข้อสมมติฐานต่อไป (2) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรต้น ว่ามีความสัม พั น ธ์กัน สูง หรือ ไม่ ถ้าความสัม พั น ธ์ระหว่างตัวแปรต้น เกิน ว่า 0.8 มีโอกาสเกิด
Multicollinearity
5. การทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple
Regression Analysis) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป กับตัวแปรตาม 1 ตัว ซึ่งเป็น
เทคนิคทางสถิติที่อาศัยความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตัวแปรมาใช้ในการทํานาย โดยเมื่อทราบค่าตัวแปรหนึ่งก็จะ
สามารถทํานายอีกตัวแปรหนึ่งได้ ในการวิเคราะห์การถดถอยจะอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเป็นหลัก เพื่อให้
ได้คําตอบที่ต้องการ คือ มีตัวแปรใดบ้างที่สามารถพยากรณ์ตัวแปรตามที่เราสนใจจะศึกษา และตัวแปรใดพยากรณ์
ได้มากน้อยกว่ากัน รวมทั้งตัวแปรใดส่งผลในทางบวก หรือทางลบ
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6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
6.1 การใช้สถิติพื้น ฐาน ได้แก่ ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) เพื่อใช้
พรรณนาข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ แ บบสอบถามส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ ผู้ ต อบแบบสอบถาม และส่ ว นที่ 2 และ 3
แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของงาน
6.2 การทดสอบสมมติฐานเบื้องต้นด้วยค่าสหพันธ์ (Correlation analysis) เพื่อวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น ได้แก่ การมุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการทํางานอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการวิจัยและ
พัฒนา และมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้ และตัวแปรตามประสิทธิผลของงาน ได้แก่ ปริมาณงาน คุณภาพงาน และ
ความพึงพอใจในงาน
6.3 การทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression
Analysis) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ
7. กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากวัตถุประสงค์ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สรุปแนวคิดในการวิจัยเพื่อใช้ในการศึกษาครั้งนี้แสดง
ดังภาพที่ 1 โดยละเอียดดังนี้
ตัวแปรต้น
ตัวแปรตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. การศึกษา
5. ตําแหน่งงาน
กลยุทธ์การจัดการพัสดุ
1. มุ่งเน้นการปรับกระบวนการทํางานอย่าง
ต่อเนื่อง
2. มุ่งเน้นการวิจัยและการพัฒนา
3. มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้

ประสิทธิผลของงาน
1. ปริมาณงาน
2. คุณภาพงาน
3. ความพึงพอใจในงาน

ภาพที่ 1. กรอบแนวคิดในการวิจัย เรื่อง กลยุทธ์การจัดการงานพัสดุที่มีประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยนครพนม
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ผลการดําเนินการ อภิปรายผล
1. จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างจํานวน 39 คน พบว่า จําแนกตามเพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 65.0 มีอายุส่วนใหญ่น้อยกว่า 35 ปี จํานวน 24 คน คิดเป็น
ร้อยละ 81.18 มีสถานภาพโสดจํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 65.00 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 29 คน
คิดเป็นร้อยละ 70.60 มีตําแหน่งงานส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่/ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานพัสดุ จํานวน 22 คิดเป็น
ร้อยละ 29.00
1. ทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
1.1 สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตําแหน่ง
งานที่แตกต่างกันมีระดับกลยุทธ์การจัดการงานพัสดุที่แตกต่างกัน ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของกลยุทธ์การจัดการงานพัสดุจําแนกตามเพศ
ตัวแปร
ปัจจัยส่วนบุคคล
X
S.D.
การมุ่งเน้นปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานอย่างต่อเนื่อง
การมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา

การมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยน
ความรู้

เพศ
1. เพศ ชาย
2. เพศ หญิง
เพศ
1. เพศ ชาย
2. เพศ หญิง
เพศ
1. เพศ ชาย
2. เพศ หญิง

3.81
3.75
3.87
4.00
3.92
4.08
4.39
4.42
4.37

0.34
0.25
0.43
0.244
0.14
0.34
0.45
0.52
0.38

t

Sig.

-.49

.62

-.83

.41

.21

.82

* ความแตกต่างที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ด้านเพศ สรุปได้ว่า เพศที่แตกต่าง มีความคิดเห็นต่อด้านกลยุทธ์การจัดการงานพัสดุไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างกลยุทธ์การจัดการงานพัสดุจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ
ตัวแปร
อายุ
X
S.D.
F
Sig.
การมุ่งเน้นปรับปรุง
กระบวนการ
ทํางานอย่าง
ต่อเนื่อง
การมุ่งเน้นการวิจัย
และพัฒนา

1. น้อยกว่า 35 ปี
2. 35 - 40 ปี
3. 41 - 45 ปี
4. มากกว่า 45 ปี
รวม
1. น้อยกว่า 35 ปี
2. 35 - 40 ปี
3. 41 - 45 ปี
4. มากกว่า 45 ปี
รวม

4.17
3.79
3.58
3.62
3.86
4.35
3.97
4.08
3.87
4.07

0.35
0.40
0.38
0.18
0.42
0.36
0.29
0.14
0.18
0.33

3.26

.03*

4.11

.01*
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ตัวแปร
การมุ่งเน้นการ
แลกเปลี่ยน
ความรู้

อายุ

X

1. น้อยกว่า 35 ปี
2. 35 - 40 ปี
3. 41 - 45 ปี
4. มากกว่า 45 ปี
รวม

S.D.

4.25
4.48
4.33
4.50
4.37

0.31
0.41
0.38
0.71
0.39

F

Sig.
.50

.69

* ความแตกต่างที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ด้ านอายุ สรุป ได้ ว่า อายุแ ตกต่ างกัน มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ กลยุท ธ์ก ารจัด การงานพั ส ดุ ด้ านการ
มุ่ งเน้ น ปรับ ปรุงกระบวนการทํ างานอย่างต่ อ เนื่ อ ง และการมุ่ งเน้ น การวิจัย และพั ฒ นาแตกต่ างกั น จากผลการ
เปรียบเทียบปัจจัยอายุที่แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นด้านการมุ่งเน้นปรับปรุงกระบวนการทํางานอย่างต่อเนื่อง
และการมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒ นาแตกต่างกัน พบว่า ด้านอายุน้อยกว่า 35 ปี ให้ความสําคัญ มากกว่ากลุ่มอายุ
ระหว่าง 35 - 40 ปี และ 41-45 ปี
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างกลยุทธ์การจัดการงานพัสดุจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพ
ตัวแปร
การมุ่งเน้นปรับปรุง
กระบวนการ
ทํางานอย่าง
ต่อเนื่อง
การมุ่งเน้นการวิจัย
และพัฒนา

การมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยน
ความรู้

สถานภาพ
1. โสด
2. สมรส
3. อย่าร้าง/หม้าย
รวม
1. โสด
2. สมรส
3. อย่าร้าง/หม้าย
รวม
1. โสด
2. สมรส
3. อย่าร้าง/หม้าย
รวม

X

S.D.
0.44
0.29

3.95
3.67
-

t
2.07

Sig.
.05*

0.42
0.35
0.22

2.29

.027*

0.33
0.38
0.42

.41

.69

3.87
4.15
3.70

4.071
4.39
4.33
4.37

-

0.39

ด้านสถานภาพ สรุปได้ว่า สถานภาพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การจัดการงานพัสดุ
ด้านการมุ่งเน้นปรับปรุงกระบวนการทํางานอย่างต่อเนื่อง และการมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาแตกต่างกัน
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างกลยุทธ์การจัดการงานพัสดุจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา
ตัวแปร
การมุ่งเน้นปรับปรุง
กระบวนการทํางานอย่าง
ต่อเนื่อง
การมุ่งเน้นการวิจัย
และพัฒนา
การมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยน
ความรู้

ระดับการศึกษา
1. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
2. สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
1. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
2. สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
1. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
2. สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

X
3.78
4.10
3.94
4.04
4.15
4.10
4.34
4.45
4.40

S.D.
0.39
0.43
0.41
0.299
0.428
0.364
0.39
0.39
0.39

t
-2.16

Sig.
.04

-.87

.39

-.73

.47

* ความแตกต่างที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ด้านระดับการศึกษา สรุปได้ว่า ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อด้านกลยุทธ์การ
จัดการงานพัสดุไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างกลยุทธ์การจัดการงานพัสดุจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านตําแหน่งงาน
ตัวแปร
การมุ่งเน้นปรับปรุง
กระบวนการ
ทํางานอย่าง
ต่อเนื่อง
การมุ่งเน้นการวิจัย
และพัฒนา
การมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยน
ความรู้

ตําแหน่งงาน
1. หัวหน้าเจ้าหน้าที่
2. เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับมอบหมาย
รวม
1. หัวหน้าเจ้าหน้าที่
2. เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับมอบหมาย
รวม
1. หัวหน้าเจ้าหน้าที่
2. เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับมอบหมาย
รวม

X
3.85
3.87

S.D.
0.47
0.39

3.86
4.15
4.01
4.08
4.40
4.35

0.43
0.34
0.32
0.33
0.38
0.41

4.38

0.39

t
-.16

Sig.
.87

1.267

.21

.35

.73

* ความแตกต่างที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ด้านระดับตําแหน่งงาน สรุปได้ว่า ระดับตําแหน่งงานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อด้านกลยุทธ์
การจัดการงานพัสดุไม่แตกต่างกัน
1.2 สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตําแหน่ง
งานที่แตกต่างกันมีประสิทธิผลของงานที่แตกต่างกัน สรุปได้ว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อด้าน
ประสิทธิผลของงานไม่แตกต่างกันทุกด้าน ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของประสิทธิผลของงานจําแนกตามเพศ
ตัวแปร

เพศ

ปริมาณงาน

X

1. เพศ ชาย
2. เพศ หญิง
รวม
1. เพศ ชาย
2. เพศ หญิง
รวม
1. เพศ ชาย
2. เพศ หญิง
รวม

คุณภาพของงาน

ความพึงพอใจในงาน

S.D.

4.11
4.15
4.13
4.11
4.13
4.12
4.22
4.27
4.24

0.19
0.34
0.27
0.19
0.36
0.28
0.38
0.28
0.33

t

Sig.

-.18

.85

-.09

.93

-.26

.79

* ความแตกต่างที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ด้านเพศ สรุปได้ว่า เพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อด้านประสิทธิผลของงานไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างประสิทธิผลของงานจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ
ตัวแปร
อายุ
X
S.D.
F
ปริมาณงาน

คุณภาพของงาน

ความพึงพอใจ
ในงาน

1. น้อยกว่า 35 ปี
2. 35 - 40 ปี
3. 41 - 45 ปี
4. มากกว่า 45 ปี
รวม
1. น้อยกว่า 35 ปี
2. 35 - 40 ปี
3. 41 - 45 ปี
4. มากกว่า 45 ปี
รวม
1. น้อยกว่า 35 ปี
2. 35 - 40 ปี

4.37
4.70
4.11
4.00
4.14
4.17
4.14
4.00
4.00
4.13
4.30
4.26

0.25
0.35
0.19
0.00
0.33
0.32
0.38
0.00
0.47
0.35
0.29
0.29

3. 41 - 45 ปี

4.33

0.33

4. มากกว่า 45 ปี

4.00

0.00

รวม

4.26

0.29

Sig.

2.24

.10

.26

.85

.65

.59

* ความแตกต่างที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ด้านเพศ สรุปได้ว่า อายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อด้านประสิทธิผลของงานไม่แตกต่างกัน

789

ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างประสิทธิผลของงานจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพ
ตัวแปร
สถานภาพ
X
S.D.
t
ปริมาณงาน

คุณภาพของงาน

ความพึงพอใจในงาน

1. โสด
2. สมรส
3. อย่าร้าง/หม้าย
รวม
1. โสด
2. สมรส
3. อย่าร้าง/หม้าย
รวม
1. โสด
2. สมรส
3. อย่าร้าง/หม้าย
รวม

4.17
4.08
-

0.35
0.29

Sig.

.77

.44

0.32
0.35
0.38

.53

.60

0.36
0.31
0.25

.21

.83

4.13
4.15
4.08

-

4.15
4.27
4.25

-

4.26

0.28

ด้านสภาพภาพ สรุปได้ว่า สถานภาพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อด้านประสิทธิผลของงานไม่
แตกต่างกัน
ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างประสิทธิผลของงานจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา
ตัวแปร
การมุ่งเน้นปรับปรุง
กระบวนการ
ทํางานอย่าง
ต่อเนื่อง
การมุ่งเน้นการวิจัย
และพัฒนา

การมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยน
ความรู้

ระดับการศึกษา
1. ตํ่ากว่าปริญญาตรี
2. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
3. สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
1. ตํ่ากว่าปริญญาตรี
2. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
3. สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
1. ตํ่ากว่าปริญญาตรี
2. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

X
4.14
4.17
4.15
4.15
4.13
4.13
4.30

S.D.
0.30
0.42
0.36
0.30
0.48
0.39
0.30

3. สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

4.17
4.23

0.25
0.27

t
-.23

Sig.
.82

-.05

.96

1.26

.21

ด้านการศึกษา สรุปได้ว่า ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อด้านประสิทธิผลของงาน
ไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างประสิทธิผลของงานจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านตําแหน่งงาน
ตัวแปร
การมุ่งเน้นปรับปรุง
กระบวนการ
ทํางานอย่าง
ต่อเนื่อง
การมุ่งเน้นการวิจัย
และพัฒนา

การมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยน
ความรู้

ตําแหน่งงาน
1. หัวหน้าเจ้าหน้าที่
2. เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับ
มอบหมาย
รวม
1. หัวหน้าเจ้าหน้าที่
2. เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับ
มอบหมาย
รวม
1. หัวหน้าเจ้าหน้าที่
2. เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับ
มอบหมาย
รวม

X
4.08
4.20

S.D.
0.37
0.30

t
-1.11

Sig.
.28

4.14
4.14
4.12

0.33
0.33
0.36

.14

.89

4.13
4.31
4.23

0.35
0.34
0.24

.93

.36

4.27

0.29

* ความแตกต่างที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ด้านตําแหน่งงาน สรุปได้ว่า ตําแหน่งงานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อด้านประสิทธิผลของงาน
ไม่แตกต่างกัน
1.3 สมมติฐานข้อที่ 3 กลยุทธ์การจัดการงานพัสดุมีผลกระทบของประสิทธิผลของงาน ได้แก่
ผลกระทบของกลยุทธ์การจัดการงานพัสดุที่มีต่อประสิทธิผลของงานด้านคุณภาพของงาน พบว่า การมุ่งเน้นการ
แลกเปลี่ยนความรู้ มีผลกระทบต่อคุณภาพของงาน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย ( ) เท่ากับ 0.49 อย่างมีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของ
กลยุทธ์การจัดการงานพัสดุที่มีต่อประสิทธิผลของงานด้านปริมาณงาน
ตัวแปร
การมุ่งเน้นปรับปรุงกระบวนการทํางาน
อย่างต่อเนื่อง (CI)
การมุ่งเน้นวิจัยและพัฒนา (RD)
การมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้ (KS)

ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยปรับ
มาตรฐาน (β)
.28

t

Sig.

1.50

.14

.07

.35

.73

.13

.81

.42

Adjusted R2 = .13, S.E.E = .86, F =1.76, Sig of F = 0.17

**P < 0.01, *P < 0.05
จากตารางที่ 11 พบว่ากลยุทธ์การจัดการงานพัสดุ ไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิผลของงานด้าน
ปริมาณงาน อย่างไม่มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของ
กลยุทธ์การจัดการงานพัสดุที่มีต่อประสิทธิผลของงานด้านคุณภาพของงาน
ตัวแปร
การมุ่งเน้นปรับปรุงกระบวนการทํางาน
อย่างต่อเนื่อง (CI)
การมุ่งเน้นวิจัยและพัฒนา (RD)
การมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้ (KS)

ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยปรับ
มาตรฐาน (β)
.09

t

Sig.
.53

.60

-.14

-.81

.42

.49

3.35

.00**

Adjusted R2 = .26, S.E.E = .83, F = 4.16, Sig of F = 0.01*

**P < 0.01, *P < 0.05
จากตารางที่ 12 พบว่ากลยุทธ์การจัดการงานพัสดุ ด้านการมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้ มี
ผลกระทบต่อประสิทธิผลของงานด้านปริมาณงานด้านคุณภาพของงาน อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ตารางที่ 13 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของ
กลยุทธ์การจัดการงานพัสดุที่มีต่อประสิทธิผลของงานด้านความพึงพอใจในงาน
ตัวแปร
การมุ่งเน้นปรับปรุงกระบวนการทํางาน
อย่างต่อเนื่อง (CI)
การมุ่งเน้นวิจัยและพัฒนา (RD)
การมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้ (KS)

ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยปรับ
มาตรฐาน (β)
-.51

t

Sig.

-2.88

.01**

.39

2.23

.03*

.29

1.95

.06

Adjusted R2 = .25, S.E.E = .698, F = 3.82, Sig of F = 0.02*

**P < 0.01, *P < 0.05
ผลกระทบของกลยุทธ์การจัดการงานพัสดุที่มีต่อประสิทธิผลของงานด้านความพึงพอใจในงาน
พบว่า ด้านการปรับปรุงกระบวนการทํางานอย่างต่อเนื่อง มีผลกระทบเชิงผกผันกับประสิทธิผลของงานด้านปริมาณ
งานด้านคุณภาพของงาน อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย ( ) เท่ากับ -.51
และ
ผลกระทบของกลยุทธ์การจัดการงานพัสดุมีต่อประสิทธิผลของงานด้านความพึงพอใจในงาน
พบว่า การมุ่งเน้นวิจัยและพัฒนา มีความสัมพันธ์กันกับประสิทธิผลของงานด้านความพึงพอใจในงาน อย่างมีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย ( ) เท่ากับ 0.39
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สรุปผลการวิจัย
1. จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างจํานวน 39 คน พบว่า จําแนกตามเพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 65.0 มีอายุส่วนใหญ่น้อยกว่า 35 ปี จํานวน 24 คน คิดเป็น
ร้อยละ 81.18 มีสถานภาพโสดจํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 65.00 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 29 คน
คิดเป็นร้อยละ 70.60 มีตําแหน่งงานส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่/ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานพัสดุ จํานวน 22 คิดเป็นร้อย
ละ 29.00
2. ทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
2.1 สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตําแหน่ง
งาน ที่แตกต่างกันมีระดับกลยุทธ์การจัดการงานพัสดุที่แตกต่างกัน ประกอบด้วย
ด้านเพศ สรุปได้ว่า เพศที่แตกต่าง มีความคิดเห็นต่อด้านกลยุทธ์การจัดการงานพัสดุไม่แตกต่าง
กัน
ด้ านอายุ สรุป ได้ ว่า อายุแ ตกต่ างกัน มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ กลยุท ธ์ก ารจัด การงานพั ส ดุ ด้ านการ
มุ่ งเน้ น ปรับ ปรุงกระบวนการทํ างานอย่างต่ อ เนื่ อ ง และการมุ่ งเน้ น การวิจัย และพั ฒ นาแตกต่ างกั น จากผลการ
เปรียบเทียบปัจจัยอายุที่แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นด้านการมุ่งเน้นปรับปรุงกระบวนการทํางานอย่างต่อเนื่อง
และการมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒ นาแตกต่างกัน พบว่า ด้านอายุน้อยกว่า 35 ปี ให้ความสําคัญ มากกว่ากลุ่มอายุ
ระหว่าง 35 - 40 ปี และ 41-45 ปี
ด้านสถานภาพ สรุปได้ว่า สถานภาพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การจัดการงานพัสดุ
ด้านการมุ่งเน้นปรับปรุงกระบวนการทํางานอย่างต่อเนื่อง และการมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาแตกต่างกัน
ด้านระดับการศึกษา สรุปได้ว่า ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อด้านกลยุทธ์การ
จัดการงานพัสดุไม่แตกต่างกัน
ด้านระดับตําแหน่งงาน สรุปได้ว่า ระดับตําแหน่งงานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อด้านกลยุทธ์
การจัดการงานพัสดุไม่แตกต่างกัน
2.2 สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตําแหน่ง
งานที่แตกต่างกันมีประสิทธิผลของงานที่แตกต่างกัน สรุปได้ว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อด้าน
ประสิทธิผลของงานไม่แตกต่างกันทุกด้าน
2.3 สมมติฐานข้อที่ 3 กลยุทธ์การจัดการงานพัสดุมีผลกระทบของประสิทธิผลของงาน ได้แก่
ผลกระทบของกลยุทธ์การจัดการงานพัสดุที่มีต่อประสิทธิผลของงานด้านคุณภาพของงาน พบว่า การมุ่งเน้นการ
แลกเปลี่ยนความรู้ มีผลกระทบต่อคุณภาพของงาน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย ( ) เท่ากับ 0.49 อย่างมีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ผลกระทบของกลยุทธ์การจัดการงานพัสดุที่มีต่อประสิทธิผลของงานด้านความพึงพอใจในงาน
พบว่า ด้านการปรับปรุงกระบวนการทํางานอย่างต่อเนื่อง มีผลกระทบเชิงผกผันกับประสิทธิผลของงานด้านปริมาณ
งานด้านคุณภาพของงาน อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย ( ) เท่ากับ -.51
และ
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ผลกระทบของกลยุทธ์การจัดการงานพัสดุมีต่อประสิทธิผลของงานด้านความพึงพอใจในงาน
พบว่า การมุ่งเน้นวิจัยและพัฒนา มีความสัมพันธ์กันกับประสิทธิผลของงานด้านความพึงพอใจในงาน อย่างมีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย ( ) เท่ากับ 0.39
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงทฤษฎี
จากผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรอิสระการมุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการทํางานอย่างต่อเนื่อง
และการมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนามีความสันพันธ์ต่อประสิทธิผลของงานด้านคุณภาพของงาน และความพึงพอใจใน
งาน ซึ่งมีค วามสอดคล้องกับ งานวิจัยหลายวิจัยของ Liebowitz (2004) ได้กล่าวว่าการแบ่ งปั น ความรู้ระหว่าง
พนักงานในหน่วยงานเป็ น ระบบที่ ดีแล้วจะช่วยลดความซํ้าซ้อน ลดเวลาการแสวงหาความรู้ใหม่ที่ น่าเชื่อถือได้
หน่วยงานที่ดีพนักงานสามารถเข้าถึง และค้นหาความรู้ได้ง่ายก็จะทําให้สามารถนําความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาใน
การทํางานได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งจะทําให้กิจการสามารถเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้งานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ข้อเสนอแนะเชิงการจัดการ
ผู้บริหารเกี่ยวกับงานพัสดุ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ทราบถึงกลยุทธ์การจัดการงานพัสดุที่มี
ประสิทธิผล และผู้บริหารควรให้ความสําคัญกับ การมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้ ที่ควรมุ่งเน้นด้านคุณภาพของงาน
ด้านการปรับปรุงกระบวนการทํางานอย่างต่อเนื่องที่ควรมุ่งเน้นความพึงพอใจในงาน และ ด้านการมุ่งเน้นการวิจัย
และพัฒนาที่ควรมุ่งเน้นเรื่องความพึงพอใจในงาน
3. งานวิจัยในอนาคต
1. เนื่องจากงานพัสดุเป็นงานย่อยของฝ่ายบริหารภายใน สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
นครพนม ดังนั้นควรเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากงานอื่นๆ ตามโครงสร้างขององค์กรนั้น ให้มากขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
และเที่ยงตรงของข้อมูลและเครื่องมือ
2. ควรนําเครื่องมือไปเก็บจากภาคธุรกิจเกี่ยวกับด้านการบริการอื่น เช่น ธุรกิจการเกี่ยวกับงานบ
บริการ, ธุรกิจผลิต, องค์กรเอกชน เป็นต้น เพื่อนําผลที่ได้มาขยายผลการวิจัยต่อไป
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OAR Star Audition
,
panom.j@ubu.ac.th, chanita.n@ubu.ac.th

OAR Star Audition
12
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Abstract
The OAR Star Audition activity was organized with the aim of recruiting students to be
actors in a short film for public relations at the Academic Resource Center. Ubon Ratchathani University. In
this activity, a total of 32 students participated in the activity. The Academic Resource Center selected only
12 participants to be the actors for students of 10 faculties, 1 college, and 1 main MC. There are actors to
produce 2 short films for public relation of the Academic Resource Center as well as benefiting in public
relations through various social media of the participants social network. From the satisfaction survey of all
32 participants, it was found that the participants were satisfied with the form of activities at a very good
level, in terms of the duration of the activities at a very good level. They participated in activities at a very
good level and were satisfied with the overall level of the activities at a very good level as well.
Keywords Library public relation, Short film, Actor
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ถอดบทเรียนความรู้จากการปฏิบัติ “เรื่องเล่าจากท้องถิ่น”
Lesson learned knowledge from the actual experience “Local Stories”
อาเขต แก้วสว่าง, กัลยาณี ศุภดิษฐ์
สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Arcade.kew@stou.ac.th, Kanlayanee.sup@stou.ac.th

บทคัดย่อ
ห้องสมุด มสธ. พัฒนาสารสนเทศข้อมูลท้องถิ่นนนทบุรีศึกษามาอย่างต่อเนื่องยาวนานจนเป็น
องค์ความรู้ด้านท้องถิ่นนนทบุรี ปี พ.ศ. 2563-2564 จัดกิจกรรมที่เป็นการบูรณาการร่วมกันของการสร้างเสริม
ความสุ ข ภายในองค์ ก รกั บ การอนุ ร ั ก ษ์ สื บ สาน และทํ า นุ บ ํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ภายใต้ โครงการทํ า นุ บ ํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและสร้างความสุขในองค์กร โดยให้บุคลากรของห้องสมุดเข้าร่วมกิจกรรมสร้างพระพิมพ์ดินเผา
ของวัดชมภูเวก ตําบลท่าทราย อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และจากประสบการณ์ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ ศึกษา
ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลสารสนเทศนนทบุรีและความรู้เพิ่มเติม นํามาพัฒนาเนื้อหาจนได้องค์ความรู้ที่หลากหลาย
รูปแบบ อาทิ หนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ นิทรรศการออนไลน์ และรายการเสียงออนไลน์เรื่องเล่าจากท้องถิ่น
เป็นประโยชน์สําหรับการศึกษาเรื่องราวของท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี สนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอด
ชีวิตตามปณิธานของมหาวิทยาลัย

คําสําคัญ: ท้องถิ่นนนทบุรี, นนทบุรีศึกษา, เรื่องเล่าจากท้องถิ่น, องค์ความรู้, พระพิมพ์ดินเผา, พระโคนสมอ,
วัดชมภูเวก

ABSTRACT
With our in-depth study about local knowledge of Nonthaburi province, STOU
Library has been developing the explicit knowledge about the province. During 2020-2021, STOU
Library has been aware of our people’s happiness and cultural preservation, we therefore held an
outdoor activity to encourage their happiness in workplace. STOU staffs visited Chompuwek
Temple in Tambon Thasai, Muang district, Nonthaburi province and made terracotta buddha molds.
From the actual experience, together with our study and information gathering, The knowledge
been able to improve and supply in a variety of formats: books, e-books, online exhibitions and
podcasts. STOU Library always encourages life-long learning and truly believes that the provided
knowledge can be beneficial to those who are interested in.

Keyword: Nonthaburi Local Wisdom, Nonthaburi Study, Local’s Telling, Explicit Knowledge
Terracotta Budda, Phra Konsamor Buddha, Wat Chom Phu Wek.
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บทนํา
ห้องสมุด มสธ. ในฐานะห้องสมุดมหาวิทยาลัยด้านการศึกษาทางไกล มีภารกิจในการจัดบริการ
ห้องสมุดเพื่อตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ควบคู่กับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตลอดชีวิต ตามปณิธานของมหาวิทยาลัย
ห้องสมุดได้ให้ความสําคัญกับการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้ด้านท้องถิ่นนนทบุรี ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ
นโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการพัฒนาภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น เนื่องจากมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
จึงดําเนินการรวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผลและพัฒนาสารสนเทศท้องถิ่น การดําเนินการมีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมบริการวิชาการแก่สังคม และพัฒนาชุมชนท้องถิ่นนนทบุรีให้ตระหนักใน
คุณค่าของภูมิปัญญาแห่งบรรพชน
ห้องสมุดได้ออกแบบการทํางานในรูปแบบการบูรณาการทั้งด้านบุคลากร และภาระงานให้
สอดคล้องตามพันธกิจของห้องสมุดทั้ง 3 ด้าน คือ การบริการห้องสมุด การบริการสังคม และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยในปี 2563 – 2564 ห้องสมุดจัดกิจกรรมสร้างเสริมความสุขภายในองค์กร ให้เป็นองค์กรแห่ง
ความสุข จึงได้ผนวกรวมกิจกรรมดังกล่าวร่วมกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสร้างความสุขในองค์กร และเปิดโอกาสให้บุคลากรของห้องสมุดเข้าร่วม
กิจกรรมสร้างพระพิมพ์ดินเผาของวัดชมภูเวก ตําบลท่าทราย อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จากการดําเนิน
กิจกรรม ห้องสมุดได้รับประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ และได้ศึกษาค้นคว้า รวบรวมความรู้ พัฒนาต่อยอด
จนเกิดเป็นองค์ความรู้ที่หลากหลาย ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ในด้านการอ่าน การดู และการฟัง ในรูปแบบ
ของสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล เช่น หนังสือฉบับพิมพ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ นิทรรศการออนไลน์ และรายการเสียง
ออนไลน์ เรื่องเล่าจากท้องถิ่น ที่มุ่งเน้นให้ความรู้ด้านท้องถิ่นด้วยประสบการณ์ตรงจากสื่อบุคคล เป็นประโยชน์ใน
ด้านการศึกษาประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
วัตถุประสงค์
เพื่อถ่ายทอดและบอกเล่าถึงการพัฒนาสารสนเทศท้องถิ่น ที่เกิดจากความรู้และประสบการณ์ใน
การลงมือปฏิบัติจนเกิดเป็นภูมิรู้ และนํามาสังเคราะห์ วิเคราะห์และประมวลเนื้อหาเพื่อรวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้อง
พัฒนาเป็นองค์ความรู้ด้านสารสนเทศท้องถิ่นที่หลากหลาย
ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
ห้องสมุด มสธ. พัฒนาสารสนเทศท้องถิ่นเพื่อให้บริการและเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 15 ปี ด้วยวิธีการดําเนินการที่หลากหลายตังแต่
# การรวบรวม
การศึกษาค้ นคว้ า การลงพื #นที9ภาคสนามเพื9อเก็บข้ อมูล การสังเคราะห์ วิเคราะห์และประมวลผลเชิงข้ อมูลและ
เนื อ# หา เพื9 อพัฒ นาสารสนเทศข้ อมูลท้ องถิ9 นและเผยแพร่ สู่สาธารณชนอย่างแพร่ หลาย โดยมี ผลผลิตหลาย
ประเภท อาทิ หนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ นิทรรศการเคลื9อนที9 นิทรรศการออนไลน์ แผ่นพับ แผ่นกิจกรรม
เกมส์ และรายการเสียงออนไลน์ เผยแพร่ เป็ นประโยชน์เพื9อการบริ การวิชาการแก่สงั คม และในด้ านการส่งเสริ ม
เรี ย นรู้ ตลอดชี วิต ตลอดจนเพื9 อ การอนุรั ก ษ์ แ ละทํ า นุบํ า รุ ง ศิล ปวัฒ นธรรม การพัฒ นาสารสนเทศที9 เ กิ ด จาก
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การลงมือปฏิบตั ิจนเกิดทักษะและประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง นํามาต่อยอดพัฒนาจนเกิดเป็นสารสนเทศท้องถิ่น
ดังนี้
1. โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสร้างความสุขในองค์กร
เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2563 ซึ ่ ง เป็ น เดื อ นครบรอบวั น ยกฐานห้ อ งสมุ ด จาก ศู น ย์ บ รรณ
สารสนเทศ เป็นหน่วยงานระดับสํานัก ภายใต้ชื่อ สํานักบรรณสารสนเทศ ในขณะเดี่ยวกันระหว่างเดือนกุมภาพันธ์
– มีนาคม ห้องสมุด มสธ. ได้จัดทําโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสร้างความสุขในองค์กร ปี พ.ศ. 2563 ขึ้น
เพื่อให้บุคลากรของห้องสมุดได้มีโอกาสทํากิจกรรมอื่น ๆ นอกเหนือจากงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพื่อสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน และยังช่วยผ่อนคลายความเครียดจากการทํางาน ด้วยการพบปะ แลกเปลี่ยนความคิด
ทัศ คติต ่า ง ๆ ผ่า นการดํา เนิน กิจ กรรมร่ว มกัน กอร์ป กับ ทางวัด ชมภูเ วก ตํา บลท่า ทราย อํา เภอเมือ งนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมการอนุรักษ์พุทธศิลป์ จัดสร้างพระพิมพ์พระโคนสมอ จํานวน 84,000 องค์ เท่ากับ
จํานวนพระธรรมขันธ์ของพระไตรปิฎก จากแม่พิมพ์พระโคนสมอ ที่ทางวัดได้จัดสร้างแม่พิมพ์ไว้จํานวนมาก ทาง
ห้องสมุดจึงได้ดําเนินกิจกรรมช่วยจัดสร้างพระโคนสมอในโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสร้างความสุขใน
องค์กร โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรของห้องสมุดผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องพร้อมเรียงกัน
บุ ค ลากรของห้ อ งสมุ ด ได้ ร ่ ว มกั น สร้ า งพระพิ ม พ์ พ ระโคนสมอจากแม่ พ ิ ม พ์ ด ิ น เผา และ
แต่งองค์พระ โดยบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมต่อเนื่องช่วงวันหยุดราชการ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2563 พิมพ์พระ แต่งองค์พระ และบรรจุพระลงกล่องเพื่อส่งไปเผาด้วยความร้อน รวมทั้งการคัดแยกพระ
แต่ละปางเพื่อบรรจุลงโอ่งดินเผาพร้อมที่จะให้ทางวัดชมภูเวกนําไปดําเนินการเก็บรักษาต่อไป
หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมของโครงการ ได้พระพิมพ์จํานวน 32,671 องค์ และสํารวจความคิดเห็น
และความพึ ง พอใจของผู ้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม พบว่ า ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมมี ค วามพึ ง พอใจในการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
ทั้งทางด้านความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์พุทธศิลป์ที่มีมาแต่โบราณ ทําให้เกิดความสุข สบายใจ
ความสุขจากกิจกรรมที่ทําร่วมกัน ช่วยสร้างความผูกพันต่อองค์กร เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายใน
องค์กรมากยิ่งขึ้นในระดับมากที่สุด ที่ระดับคะแนน 4.85 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน

ภาพที่ 1. การเข้าร่วมกิจกรรมพิมพ์พระของบุคลากรห้องสมุด มสธ. ที่วัดชมภูเวก จังหวัดนนทบุรี
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2. จากกิจกรรมสู่หนังสือ
จากความร่วมแรงร่วมใจในกิจกรรมของโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสร้างความสุขใน
องค์กร ปี พ.ศ. 2563 ที่ทําให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ในการสร้างพระพิมพ์ดินเผา พระโคนสมอ วัดชมภูเวก
ห้องสมุดจึงได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม รวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของท้องถิ่นนนทบุรีศึกษา จัดทําเป็น
หนังสือจดหมายเหตุการอนุรักษ์พุทธศิลป์ สร้างพระโคนสมอ พระพิมพ์ดินเผา วัดชมภูเวก เพื่อเป็นการบริการ
วิชาการแก่สังคม เนื้อหาของหนังสือประกอบด้วย เรื่องราวประวัติความเป็นมาของการสร้างพระพุทธรูปในประเทศ
ไทย พัฒนาการของพระพุทธรูป พระพิมพ์พระโคนสมอ พระพุทธรูปปางต่างๆ การอนุรักษ์ การสร้างพระพิมพ์
พระโคนสมอ และขั้นตอนการสร้างพระโคนสมอวัดชมภูเวก จังหวัดนนทบุรี

ภาพที่ 2. หนังสือจดหมายเหตุการอนุรักษ3พุทธศิลป;
สร=างพระโคนสมอ พระพิมพ3ดินเผา วัดชมภูเวก
(ซ=าย) ฉบับพิมพ3ครั้งที่ 1 (ซ=าย) และ (ขวา) ฉบับพิมพ3
ครั้งที่ 2

หนังสือจดหมายเหตุการอนุรักษ์พุทธศิลป์ สร้างพระ
โคนสมอ พระพิมพ์ดินเผา วัดชมภูเวก ได้รับการจัดพิมพ์
2 ครั้ง ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2563
และ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุง เมื่อเดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2564 โดยมีการเพิ่มเติมและปรับปรุงเนื้อหาภายใน
เล่มให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และจากการสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้รับบริการหนังสือที่เป็นบุคลากรของ
มหาวิ ท ยาลั ย นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ในเขตพื ้ น ที ่ กศน.
นนทบุรี ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี และประชาชน
ทั่วไป ที่มีต่อหนังสือจดหมายการอนุรักษ์พุทธศิลป์ สร้าง
พระโคนสมอ พระพิม พ์ด ิน เผา วัด ชมภูเวก ฉบับ พิม พ์
พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ที่ระดับคะแนน 4.76 จากคะแนนเต็ม
5 คะแนน

3. สู่เวิล์ดไวด์ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เพื่อให้การเผยแพร่หนังสือเข้าถึงผู้ใช้บริการมากขึ้น ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ในปัจจุบัน นอกจาก
การเผยแพร่หนังสือในรูปแบบของหนังสือฉบับพิมพ์แล้ว ห้องสมุดได้เผยแพร่หนังสือ จดหมายเหตุการอนุรักษ์พุทธ
ศิลป์ สร้างพระโคนสมอ พระพิมพ์ดินเผา วัดชมภูเวก ในรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) บนเว็บไซต์
ของห้องสมุด มสธ. (https://library.stou.ac.th/ books-review/978-616-16-2409-5-edition-2/) โดยจัดทํา
Bookmark และเชื่อมโยงภายในตัวเล่มหนังสือจากหน้าสารบัญ เพื่ออํานวยความสะดวกในด้านการเข้าถึงเนื้อหา
ภายในตัวเล่ม
ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการอ่านหนังสือ จดหมายเหตุการอนุรักษ์พุทธศิลป์
สร้างพระโคนสมอ พระพิมพ์ดินเผา วัดชมภูเวก อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด ระดับคะแนน 4.86 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
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ภาพที่ 3. หนังสือจดหมายเหตุการอนุรักษ์พุทธศิลป์ สร้างพระโคนสมอ พระพิมพ์ดินเผา วัดชมภูเวก
ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ ที่ให้บริการบนเว็บไซต์ของห้องสมุด มสธ.
4. นิทรรศการออนไลน์ เยี่ยมชมได้ทุกเวลา
การจัดแสดงเนื้อหาสาระความรู้จากหนังสือที่เป็นองค์ความรู้สั้น ๆ กระชับ น่าสนใจ ในรูปแบบ
ของนิทรรศการผ่านทางเว็บไซต์ เป็นการสร้างประสบการณ์รูปแบบใหม่ของการชมนิทรรศการที่สามารถเข้าถึงได้
ทุกที่ทุกเวลา ห้องสมุดได้พัฒนาเนื้อหาหนังสือจดหมายเหตุการอนุรักษ์พุทธศิลป์ สร้างพระโคนสมอ พระพิมพ์
ดินเผา วัดชมภูเวก นําเสนอในรูปแบบของนิทรรศการออนไลน์ เรื่อง พระโคนสมอ พระพิมพ์สมัยอยุธยา

ภาพที่ 4. นิทรรศการออนไลน์เรื่อง พระโคนสมอ พระพิมพ์สมัยอยุธยา
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การนําเสนอองค์ความรู้ในรูปแบบของนิทรรศการออนไลน์ที่เกี่ยวกับท้องถิ่นนนทบุรีศึกษา
ห้องสมุดได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อง มีนิทรรศการออนไลน์เผยแพร่หลากหลาย เช่น ตลาดทุเรียนเมืองนนท์
ปริศนาธรรม วัดโพธิ์บางโอ ภาพเขียนสมัยอยธุยาที่นนทบุรี เป็นต้น
5. เรียงร้อยเรื่องราวเป็นเรื่องเล่าจากท้องถิ่น
เพื่อให้การพัฒนาและเผยแพร่ความรู้มีความสมบูรณ์ ครอบคลุมการเผยแพร่ที่หลายกหลาย
นอกจากหนังสือจดหมายเหตุการอนุรักษ์พุทธศิลป์ สร้างพระโคนสมอ พระพิมพ์ดินเผา วัดชมภูเวก ฉบับพิมพ์และ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการบนเว็บไซต์ของห้องสมุด ที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเนื้อหาสารสนเทศได้ด้วยการอ่านแล้ว
ห้องสมุดได้พัฒนาสารสนเทศที่ถ่ายทอดเรื่องราวความรู้ ที่เป็นเรื่องราว เรื่องเล่า โดยเจ้าของภูมิความรู้โดยตรงที่
สามารถเข้าถึงได้ด้วยการฟังเสียง ที่เรียกว่ารายการเสียงออนไลน์ (Podcast) ภายใต้ชื่อ เรื่องเล่าจากท้องถิ่น
และใช้ชื่อรายการว่า พระพิมพ์โคนสมอ วัดชมภูเวก จังหวัดนนทบุรี โดยปราชญ์ท้องถิ่น นายพิศาล บุญผูก
รวมเวลา 15.21 นาที

ภาพที่ 5. รายการเสียงออนไลน3 เรื่อง พระพิมพ3โคนสมอ วัดชมภูเวก ที่เผยแพรSบนแอปพลิเคชันยูทูป
นอกจากนี้ ห้องสมุดยังพัฒนารายการเสียงออนไลน์เรื่องเล่าจากท้องถิ่นอื่นๆ ที่ครอบคลุมวิถี
ชีวิต อาชีพ และศิลปวัฒนธรรม เช่น วิถีเด็กวัด ตอนชุมชน วัด บทบาทและความสัมพันธ์ร่วมกันของคนมอญดั้งเดิม
เส้นทางการค้าขายทางเรือย่านนนทบุรีของชาวชุมชนบ้านศาลาแดงเหนือ จังหวัดปทุมธานี ผ้าห่อคัมภีร์ใบลาน
แรงแห่งศรัทธา แหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ และกฐิน สังฆกรรมกรานกฐินของพระสงฆ์ เป็นต้น
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การดําเนินการพัฒนารายการเสียงออนไลน์เรื่องเล่าจากท้องถิ่น ของห้องสมุด ครอบคลุมทุกมิติ
ตั้งแต่การพัฒนาเนื้อหา การจัดการเนื้อหา และการจัดการเผยแพร่ ดังนี้

ภาพที่ 6. รายการเสียงออนไลน3 เรื่องเลSาจากท=องถิ่น บนแอปพลิเคชันแองเคอร3
การพัฒนาเนื้อหา ครอบคลุมการเตรียมการ การประสานงาน การกําหนดเนื้อหารายการ
การกําหนดขอบเขตเนื้อหารายการ การออกแบบการดําเนินรายการ การซักซ้อม ทําความเข้าใจเนื้อหาและรูปแบบ
การดําเนินรายการ และการบันทึกเสียง
การจัดการเนื้อหา ครอบคลุมการศึกษาและทําความเข้าใจเนื้อหาจากไฟล์เสียง ตกแต่งไฟล์เสียง
แปลงไฟล์เสียง เป็นการแปลงรูปแบบของข้อมูลให้เป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับการเผยแพร่ด้วยแอปพลิเคชันที่เลือกใช้
การจัดการเผยแพร่ ครอบคลุม การตั้งชื่อรายการ และ กําหนดปกรายการ การทําสังเขปเรื่อง
และการเผยแพร่รายการบนแอปพลิเคชันที่ห้องสมุดเลือกใช้ ได้แก่ แอปพลิเคชันแองเคอร์ และ ยูทูป
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ภาพที่ 7. แผนผังแสดงขั้นตอนการพัฒนารายการเสียงออนไลน3เรื่องเลSาจากท=องถิ่น
จากรายงานของแอปพลิเคชันแองเคอร์ และ ยูทูป พบว่า ตั้งแต่ห้องสมุดเริ่มพัฒนารายการเสียง
ออนไลน์ เรื่องเล่าจากท้องถิ่น ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 พบว่า มีผู้สนใจเข้าฟังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้ให้
ความสนใจเข้าฟังจากประเทศไทยและจากต่างประเทศ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา และเยอรมนี โดยอยู่ในช่วงอายุ
60 ปีขึ้นไปมากที่สุด
ผลการดําเนินการ อภิปรายผล
ผลจากการศึ ก ษาค้ น คว้ า รวบรวม สั ง เคราะห์ ค วามรู ้ ท ั ้ ง จากแหล่ ง ความรู ้ ต ่ า งๆ และจาก
ประสบการณ์จริงในการลงมือปฏิบัติของบุคลากรห้องสมุดในการร่วมอนุรักษ์พุทธศิลป์สร้างพระโคนสมอ พระพิมพ์
ดินเผา วัดชมภูเวก ตําบลท่าทราย อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ห้องสมุดได้เรียนรู้ ได้องค์ความรู้และแหล่ง
เรียนรู้ด้านท้องถิ่นนนทบุรีศึกษาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน นํามาพัฒนาต่อยอดเป็นองค์ความรู้ด้านท้องถิ่นที่
หลากหลายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนทั้งด้านการอ่าน การดู และการฟัง ใช้เป็นแบบอย่างการทํางานที่ดี
สําหรับการทํางานและการจัดการสารสนเทศท้องถิ่นที่สนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนทุกลุ่มอย่างต่อเนื่อง
ยั่งยืนตลอดชีวิต ผลการถอดบทเรียนจากการดําเนินการสรุปได้ ดังนี้
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กิจกรรม/สื่อ
- โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสร้าง
ความสุขในองค์กร “กิจกรรมการอนุรักษ์พุทธ
ศิลป์ จัดสร้างพระพิมพ์พระโคนสมอ
วัดชมภูเวก ตําบลท่าทราย อําเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุร”ี

- หนังสือจดหมายเหตุการอนุรักษ์พุทธศิลป์
สร้างพระโคนสมอ พระพิมพ์ดินเผา
วัดชมภูเวก

- หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
- นิทรรศการออนไลน์
- รายการเสียงออนไลน์ (Podcast)

ถอดบทเรียน
1. การดําเนินงานในรูปแบบกิจกรรมที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วมตาม
ความสมัครใจ เป็นการสร้างความสุข และสร้างสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างกัน การพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติกันระหว่างการร่วม
กิจกรรม ทําให้เกิดรักความผูกพัน ความเข้าใจ ความเอื้ออาทร
สร้างความสามัคคี ความร่วมแรงร่วมใจและความเป็นนํ้าหนึ่งใจ
เดียวกัน
2. ความศรัทธา ความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา เป็นศูนย์รวม
จิตใจ เป็นพลังและแรงขับเคลื่อนให้งานบรรลุเป้าหมาย และ
ประสบความสําเร็จได้
3. ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์การลงมือปฏิบัติจริง ทําให้
เข้าใจง่ายกว่าการอ่านจากตําราเพียงอย่างเดียว
1. ความรู้ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติจริง ร่วมกับการศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติม และความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอดจากผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ
ได้รับการสังเคราะห์ เรียบเรียง เกิดเป็นองค์ความรู้ที่ยั่งยืนใน
รูปแบบหนังสือ
2. การบอกเล่าเรื่องราว และถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบของ
หนังสือใช้เป็นหลักฐานและเครื่องมือในการปฏิบัติงาน
3. หนังสือเรื่องราวของท้องถิ่น เป็นสื่อที่มีคุณค่ายิ่งของการส่ง
มอบความรู้ให้กับผู้คนในชุมชนท้องถิ่น ห้องสมุด โรงเรียน หรือ
แม้แต่ผู้สนใจทั่วไป ที่ไม่ได้ยึดติด ผูกโยงกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
1. การพัฒนาเนื้อหาในรูปแบบอื่น ๆ ที่หลากหลาย เป็นการ
ส่งผ่านความรู้ให้ตามความสนใจ ความถนัด และความพร้อม
ของสื่อที่ใช้ถ่ายทอดของผู้ใช้บริการ ตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้ที่มีความต้องการที่ต่างกัน
2. การถ่ายทอดเนื้อหาความรู้โดยใช้สื่อสําหรับการถ่ายทอดที่
หลากหลายทั้งภาพ เสียง ข้อความ จะทําให้ผู้รับเข้าใจในเนื้อหา
ได้ง่ายขึ้น
3. การบริการเชิงรุก โดยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยในการ
เผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่น จะทําให้สารสนเทศเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้
มากขึ้น หลากหลายในวงกว้าง และรวดเร็ว

สรุปผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์
ความสําเร็จ ของการพัฒ นาสารสนเทศท้อ งถิ่น นนทบุรีศ ึก ษา ของห้อ งสมุด มสธ. เกิด จาก
การสั่งสมความรู้และประสบการณ์ ความกระตือรือร้นในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม เสาะแสวงหา พัฒนาเนื้อหา
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ต่อ ยอดความรู้ด ้ว ยข้อ มูล จากต้น แหล่ง อย่า งแท้จ ริง รวมถึง การเผยแพร่แ ละให้บ ริก ารวิช าการแก่ส ัง คม โดย
การสนับสนุนจากผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลโดยตรง ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ ปราชญ์ท้องถิ่น ตลอดจนการทํางานแบบบูรณาการ
ของบุคลากรระหว่างศาสตร์ทางด้านสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีและวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ลงตัว เกิดเป็น
สารสนเทศด้านท้องถิ่นนนทบุรีที่มีความหลากหลายจํานวนมาก
การที่จะได้มาซึ่งข้อมูลความรู้ที่เป็นเรื่องราวท้องถิ่นอย่างแท้จริง จําเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ศึกษาค้นคว้า
ต้องเข้าถึงแหล่งชุมชุนซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลโดยตรง เพื่อให้เกิดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ เกิดแนวคิดในการพัฒนา
ต่อยอดและแตกแขนงเกิดเป็นองค์ความรู้ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น
การพัฒนาสารสนเทศท้องถิ่นนนทบุรีศึกษาของห้องสมุด มสธ. ที่เริ่มต้นจากการปฏิบัติและ
พัฒนาเป็นองค์ความรู้รูปแบบต่าง ๆ สามารถใช้เป็นแนวทางสําหรับศึกษาและพัฒนาสารสนเทศที่เป็นเรื่องราวของ
ท้องถิ่นรูปแบบอื่น ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะสามารถธํารงรักษามรดกภูมิปัญาท้องถิ่นนนทบุรีเพื่อสืบทอดสานต่อ
มรดกด้านวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามแก่ลูกหลานและประชนคนนนทบุรีและผู้สนใจทั่วไปได้อย่างลํ้าค่าของ
ภูมิปัญญาไทย
รายการอ้างอิง
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Development of Work Schedule Changing System
for SUT Library Staff
,

,

panwira@sut.ac.th, paporn@sut.ac.th, nongluck@sut.ac.th

PHP

AngularJS

MySQL
71.94
(x= 4.38)

:
ABSTRACT
The work schedule changing system for SUT Library staff was developed for the
convenience of changing the work schedule of all SUT library staff members. It helps make the
time for changing the work schedule to be shorter and reduce the amount of paper used as forms
for administrative and managerial. The system was developed with the PHP scripting language and
AngularJS which were toolsets for building the framework. It was linked to the MySQL database
which was a work schedule database of the SUT Library. After the system has been employed, it
was found that the amount of paper decreased by 71.94 percent. From the satisfaction survey, it
was found that most of the respondents were satisfied with the system as a whole at a high level
(x = 4.38).
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OAR Green Office Virtual Exhibition
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anan.kar@psu.ac.th
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ABSTRACT
Office of academic resources at prince of songkla university Pattani Campus,
associate the project of green office. To be a model for environmentally friendly buildings and lead
to the certification of Green Office standards form the department of environmental quality
promotion. the green library policy that focuses is announcement to communicate the
environmental policy to internal personnel and disseminate to outsiders. Therefore, the researcher
uses technology of virtual reality to develop a virtual online exhibition for communicate the
environmental policy without wasting resources in the print media. The instrument was used to
collect data as a 5-level estimation questionnaire. The statistics used for data analysis were
percentage, mean and standard deviation. The results showed that OAR Green Office Virtual
Exhibition consists of 5 topics: 1) green office information at Office of Academic Resources, 2) Zero
Waste, 3) waste separation, 4) green label and 5) solar cell. Users are overall satisfaction was at a
high level ( = 4.45, S.D. = 0.87) When considering each aspect, it was found that the content was
at a highest level ( = 4.57, S.D. = 0.82) followed by the system usage was at a higher level ( =
4.48, S.D. = 0.83) and the benefits of impacting knowledge was at a higher level ( = 4.44, S.D. =
0.86) respectively.

Keyword: Green Office, Online Exhibition, Virtual Reality
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BlenderNation. https://www.blendernation.com/2007/06/04/blender-no1-animationpackaged-based-on-number-of-installed-copies/
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,

QR Code
=
=
,

,

,

This research aims to develop a learning station outside the library, and to assess
the satisfaction with the learning station outside the library of the Office of Academic Resources,
Prince of Songkla University. The learning station outside the library is a pant of living library.
Learning resources have been developed into plants, including solar power plant. canteens and
hospitals biogas plant, water treatment plant and all plants are gathered as a source of knowledge
as a school. To be a new learning resource for students, students, staff and the general public,
knowledge transfer of household, plants was prepared for community and the general public
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to apply them in their own households. The leaning knowledge from all plants was linked to the
library's information resources through QR Code. The results from the learner’s evaluation joined
=
Overall satisfaction towards
learning stations
=
: Learning station outside the library, Living Library, Household Plants, Living Library
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ผลการตัด ินการนาเ นอผลงาน
การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 12
th
The 12 PULINET Online National Conference – PULINET 2022
“New Generation Libraries: Toward House of Access”
ระ ว่างวันที่ 5-7 มกราคม 2565
โดย านัก อ มุด ม าวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ ข่ายงาน ้อง มุดม าวิทยาลัย ่วนภูมิภาค (PULINET)
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กลุ่มการจัดการทรัพยากร าร นเทศ (IM : Information Management)
ชื่อเรื่อง
ผู้นาเ นอ
ังกัด
เจาะลึก ถิติการใช้ทรัพยากร าร นเท ธัญญาดา ด งมณี
อ มุดและคลังค ามรู้
แบบบูรณาการ
ม า ิทยาลัยม ิดล
นั ทรายดิ คัฟเ อรี่ ข้อมูลท้องถิ่นของ
อาเภอ ันทรายค าม ลาก ลายของ ิถี
ชี ิต
MFU Library Bookshop: แ ล่ง
คัดเลือกและเ นอแนะ นัง ือออนไลน์
ของ ้อง มุดในยุคโค ิด

เยา ภา เขื่อนคา
ณรงณ์ ณรงค์ชัยปัญญา
ิทธิชัย ิมาลา
ายกัญญา แ นโคตร
นภ ินธุ์ งามการ
รุจิรดา ชุ่มแก้

านัก อ มุด ม า ิทยาลัย
แม่โจ้
นู ย์บรรณ ารและ
ื่อการ ึก า ม า ิทยาลัย
แม่ฟ้า ล ง

กลุ่มการบริการ าร นเทศ (IS: Information Services)
ชื่อเรื่อง
ผู้นาเ นอ
ังกัด
การจาลอง ภาพแ ดล้อมพื้นที่ใ ้บริการ ุนทรีย์ พีระพาณิชย์
ูนย์บรรณ ารและ
ภายใน ูนย์บรรณ ารและ ื่อการ ึก า
ื่อการ ึก า ม า ิทยาลัย
ม า ิทยาลัยแม่ฟ้า ล ง ผ่านเกม The
แม่ฟ้า ล ง
Sims 4
“MFU Lib Debt” ระบบตร จ อบ นี้ จันทร์จิรา ไชย ักดิ์
ูนย์บรรณ ารและ
้อง มุด
รักเผ่า เทพปัน
ื่อการ ึก า ม า ิทยาลัย
แม่ฟ้า ล ง
ระบบค บคุมการเข้าออก ้อง มุด:
มพง ์ ุตะจูฑะ
านักทรัพยากรการเรียนรู้
Smart Gate New Generation
คุณ ญิง ลง อรรถกระ ี
ุนทร

855

ชมเชย

ชมเชย

ระดับ
ดีเด่น

ดี

ชมเชย

ชมเชย

กลุ่มการบริการ าร นเทศ (IS: Information Services)
ม า ิทยาลัย งขลานครินทร์
ิทยาเขต าดใ ญ่
MFU Library Delivery: บริการด้ ยใจ ณชญาดา แต้มรู้
ูนย์บรรณ ารและ
ู้ภัยโค ิด
รักเผ่า เทพปัน
ื่อการ ึก า ม า ิทยาลัย
กิตติกร เขื่อนแก้
แม่ฟ้า ล ง
ุฒิไกร โย ัง
กระบ นการทา ETL า รับการทา
ปัณดารีย์ ุนทร ราภา
านักทรัพยากรการเรียนรู้
เ มืองข้อมูลของผู้ใช้ ้อง มุดเพื่อ
อั ฎายุธ อุบลกาญจน์
คุณ ญิง ลง อรรถกระ ี
ตร จ อบค ามคุ้มค่าในการใช้ าร าร
ุนทร
อิเล็กทรอนิก ์
ม า ิทยาลัย งขลานครินทร์
ิทยาเขต าดใ ญ่
กลุ่มการบริ ารจัดการองค์กร (OM : Organization Management)
ชื่อเรื่อง
ผู้นาเ นอ
ังกัด
การพัฒนาระบบเปลี่ยน ันปฏิบัตงิ าน
พันธ์ ิรา ปริญญา รีเ ต ูนย์บรรณ ารและ
้อง มุด ูนย์บรรณ ารและ
ุภาภรณ์ ทน ันเทียะ
ื่อการ ึก า ม า ิทยาลัย
ื่อการ ึก า ม า ิทยาลัยเทคโนโลยี ุร นงลัก ณ์ จันตา
เทคโนโลยี ุรนารี
นารี
ใกล้ชิด With RM : กลยุทธ์พัฒนาการ
กนก รรณ บั งาม
อ มุดแ ่ง
ื่อ ารของงานจัดการทรัพยากร
ม า ิทยาลัยธรรม า ตร์
าร นเท อ มุดแ ่ง
ม า ิทยาลัยธรรม า ตร์
ถอดบทเรียนค ามรู้จากการปฏิบัติ "เรื่อง อาเขต แก้ ่าง
านักบรรณ าร นเท
เล่าจากท้องถิ่น"
กัลยาณี ุภดิ ฐ์
ม า ิทยาลัย ุโขทัยธรรมาธิ
ราช
การประเมินค าม าเร็จการจัดการ
ค ามรู้ของ Catalog CoP อ มุดแ ่ง
ม า ิทยาลัยธรรม า ตร์

รัง ินี อุทัย ัฒนา

อ มุดแ ่ง
ม า ิทยาลัยธรรม า ตร์
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รางวัลการนาเ นอผลงานประเภทบรรยาย (Oral Presentation)
ระดับ
ดีเด่น
ดี

ชมเชย

ระดับ
ดีเด่น
ดี
ดี

ชมเชย

ชมเชย

กลุ่มการจัดการทรัพยากร าร นเทศ (IM : Information Management)
ชื่อเรื่อง
ผู้นาเ นอ
ังกัด
การพัฒนาระบบ นับ นุนการเข้าถึง
ทิตยา จันทร์ ุข
านัก อ มุด ม า ิทยาลัย
ทรัพยากร าร นเท TSU LIB Access เ า ภา เพ็ชรรัตน์
ทัก ิณ
ด้ ยกระบ นการคิดเชิงออกแบบ
การพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากร
รักเผ่า เทพปัน
ูนย์บรรณ ารและ
าร นเท ราย ิชา “MFU Reading
ภัทร รรณ ิขิ ัฒน์
ื่อการ ึก า
Guide”
จุฑารัตน์ มาลา ิลา
ม า ิทยาลัยแม่ฟ้า ล ง
โดยเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล OPAC ของ
ระบบ ้อง มุดอัตโนมัติ
ระบบคู่มือการปฏิบัติงานออนไลน์ของ
ชัช าล นาคพันธุ์
ูนย์บรรณ ารและ
ูนย์บรรณ ารและ ื่อการ ึก า
ื่อการ ึก า ม า ิทยาลัย
ม า ิทยาลัย ลัยลัก ณ์
ลัยลัก ณ์

กลุ่มการบริการ าร นเทศ (IS: Information Services)
ชื่อเรื่อง
ผู้นาเ นอ
ังกัด
ค าม ัมพันธ์ระ ่างค่าดาเนินการ
ชมพูนุช รา ุเดชา
านัก อ มุด
ตีพิมพ์ผลงาน ิจัย และการได้รับอ้างอิง
ม า ิทยาลัยเชียงใ ม่
ใน Open Access Journals
การพัฒนาระบบยืมทรัพยากร ้อง มุด ปราชญ์ ง น ักดิ์
านัก อ มุด
ด้ ยตนเองแบบออนไลน์
ชัณ า ีแดง
ม า ิทยาลัยเชียงใ ม่
ระบบค บคุมการเข้า-ออก ้อง มุด ยุค ิท ัฒน์ ะ ุรี
ูนย์บรรณ ารและ
โค ิด 19 กรณี ูนย์บรรณ ารและ
บดินทร์ ยางราชย์
ื่อการ ึก า ม า ิทยาลัย
ื่อการ ึก า ม า ิทยาลัยเทคโนโลยี พันธ์ ิรา ปริญญา รีเ ต เทคโนโลยี ุรนารี
ุรนารี
การแบ่งกลุ่มผู้ใช้บริการของ านัก
ปัณดารีย์ ุนทร ราภา
านักทรัพยากรการเรียนรู้
ทรัพยากรการเรียนรู้คุณ ญิง ลง
คุณ ญิง ลง อรรถกระ ี
อรรถกระ ี ุนทร ด้ ยเทคนิคแบบ
ุนทร
RFM
ม า ิทยาลัย งขลานครินทร์
ิทยาเขต าดใ ญ่
การ ึก าการใช้ระบบ ื่อการเรียนและ มใจ ขุนเจริญ
านัก อ มุด
แ ล่งเรียนรู้ราย ิชาเพื่อการเรียนการ
ารภี ี ุข
ม า ิทยาลัยเก ตร า ตร์
อนออนไลน์
ชาญณรงค์ เผือกพูลผล
อภิย เ รียญ ิพัฒน์
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ระดับ
ดีเด่น

ดี
ชมเชย

ชมเชย

กลุ่มการบริ ารจัดการองค์กร (OM : Organization Management)
ชื่อเรื่อง
ผู้นาเ นอ
ังกัด
การ ึก าค ามร่ มมือระ ่าง
ุรางค์ ิโรโรตม์ กุล คณะพยาบาล า ตร์
้อง มุดทางการพยาบาลในประเท
ยุพิน ยัง ั ดิ์
ม า ิทยาลัยม ิดล
ไทย
นิภาพร เดชะ
รรณทิน ยิ่งพัฒนพันธ์
การพัฒนาน ัตกรรมเครื่องกาจัดเชื้อ
มบัติ นพจน ุภาพ
านัก ิทยบริการ
COVID-19 ภายในตั เล่ม นัง ือด้ ย
ม า ิทยาลัย งขลานครินทร์
แ ง UVC
ิทยาเขตปัตตานี
โปรแกรมการเรียนรู้ของ ้อง มุดยุค
ยุภาพร ทองน้อย
านัก อ มุด
ใ ม่เพื่อตอบโจทย์การเรียนรูต้ ลอดชี ิต ปิติพง ์ พิมพา
ม า ิทยาลัยขอนแก่น
อัคริมา ุ่มมาตย์
นิติยา รี รเดชไพ าล
ธีรยุทธ บาลชน
ิริพร ทิ ะ ิง ์
ีรุ้ง พลธานี
อุทิ นาม ีฐาน
อุบล ใจตาง
กานดา ายแก้
จันทรรัตน ทิ ธิ มจินต์
เยา ภา จัน รี
ประ ิทธิ์ ประทุมรัตน์
ุพัชญ์ ีนะ ฒ
ั น์
การพัฒนาระบบบันทึกเ ลาปฏิบัติงาน ประจัก ์ ุขอร่าม
านัก อ มุด
ออนไลน์บนพื้นฐาน New Normal
ุกัญญา อ่อนจันทร์
ม า ิทยาลัยเก ตร า ตร์
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ประกาศข่ายงาน ้อง มุดม าวิทยาลัย ่วนภูมิภาค (PULINET)
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ รร าและคัดเลือกผู้ มควรได้รับรางวัล PULINET Award ประจาปี 2564
----------------------------------------ข่ายงาน ้อง มุดม า ิทยาลัย ่ นภูมิภาค (PULINET) ได้เ ็นค าม าคัญในการเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงานด้าน
าร นเท า ตร์ ที่ ร้างคุณประโยชน์ต่อ ิชาชีพบรรณารัก า ตร์และ าร นเท า ตร์ รือต่อ ้อง มุด ถาบันอุดม กึ า
เพื่อเป็นการยกย่องและประกา เกียรติคุณบุคคลผู้อุทิ ตน ที่มีจิตอา าจนเป็นที่ยอมรับของ ังคม มาตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา
เพื่อใ ้การ รร าและพิจารณาคัดเลือกผู้ มค รได้รับราง ัล PULINET Award ประจาปี 2564 เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
และเกิดประ ิทธิผลต่อ ิชาชีพบรรณารัก า ตร์และ าร นเท า ตร์และ ้อง มุด ถาบันอุดม ึก า จึงขอแต่งตั้งบุคคล
ดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการ รร าและคัดเลือกผู้ มค รได้รับราง ัล PULINET Award ประจาปี 2564
1. นาง า รารัก ์ พัฒนเกียรติพง ์
ประธานคณะกรรมการ
ผู้อาน ยการ านัก อ มุด ม า ิทยาลัยเชียงใ ม่
2. อาจารย์เ มรั มิ์ ชิร ัตถพง ์
กรรมการ
ผู้อาน ยการ านัก อ มุด ม า ิทยาลัยบูรพา
3. อาจารย์ ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง
กรรมการ
ผู้อาน ย ูนย์บรรณ ารและ ื่อการ ึก า
ม า ิทยาลัยเทคโนโลยี ุรนารี
4. นายอุกฤ ฏ์ มนูจันทรัถ
กรรมการ
ผู้อาน ยการ านักงาน ิทยาเขต านักงาน ิทยาเขต รีราชา
ม า ิทยาลัยเก ตร า ตร์ ิทยาเขต รีราชา
5. ผู้ช่ ย า ตราจารย์ ดร. ิ นาถ นันทพิชัย
กรรมการ
ผู้อาน ยการ ูนย์บรรณ ารและ ื่อการ ึก า
ม า ิทยาลัย ลัยลัก ณ์
6. นายชัย ัฒน์ น่าชม
กรรมการ
ผู้อาน ยการ านักบรรณ าร นเท ม า ิทยาลัย ุโขทัยธรรมาธิราช
7. นางดา นภา ุยะนนท์
กรรมการและเลขานุการ
ผู้อาน ยการ ูนย์บรรณ ารและ ื่อการ ึก า
ม า ิทยาลัยแม่ฟ้า ล ง
ประกา ณ ันที่ 18 เดือน พฤ ภาคม พ. . 2564

(ดร.พง ์พันธ์ พิณโท)
ผู้อาน ยการ านัก อ มุด ม า ิทยาลัยทัก ิณ
ประธานคณะกรรมการอาน ยการข่ายงาน ้อง มุดม า ิทยาลัย ่ นภูมิภาค
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ประ ัติ ิทยากร
การบรรยายพิเ

เรื่อง “New Generation Libraries: Toward House of Access”
รอง า ตราจารย์ ดร.น้าทิพย์ ิภา ิน

ต้าแ น่งปัจจุบัน
ปร ธ นคณ กรรมก รบริ ร ลก ูตรปรชญ ดุ ฎีบณฑิต แขนง ิช ร นเท ตร์
ข ิช ิลป ตร์ ม ิทย ลย ุโขทยธรรม ธิร ช
ุปน ยก ม คม ้ ง มุดแ ่งปร เท ไทย (2562 – ปัจจุบน) แล กรรมก รบริ ร ม คม ้ ง มุด
แ ่งปร เท ไทย (2556-ปัจจุบน)
Vice President, International Library and Information Science Society (I-LISS)
(2019 – Present) http://www.i-liss.org/
น ยก ม คมก ร ่ นเขียนเรียนรู้แ ่งปร เท ไทย (Thailand Literacy Association) ใน งกด
International Literacy Association
https://www.literacyworldwide.org/get-involved/ila-network/asia-regionaffiliates
Email : namtip.wip@stou.ac.th, namtipstou@gmail.com
ระดับการ ึก า
ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ุฒิ

ถาบัน

ทล.บ.
เทคโนโลยี ร นเท ธุรกิจ
.บ.
บรรณ รก
ตร์
(เกียรตินิยม
นดบ 2)
ท.ม.
เทคโนโลยี ร นเท
.ม.

ปริญญาเอก

ิชาเอก

Ph.D.

บรรณ รก

ตร์

Library and
Information Studies

ม

ทิ ย ลย ุโขทยธรรม ธิร ช
ม ิทย ลยข นแก่น

ถ บนเทคโนโลยีพร จ มเกล้ เจ้ คุณ
ท รล ดกร บง
จุ ลงกรณ์ม ิทย ลย
Loughborough University, UK

าขา ิชา/เรื่องที่เชี่ย ชาญ
- บรรณ รก
ตร์แล ร นเท ตร์
- ก รบริ ร งค์ก ร ร นเท แล ก รจดก รค มรู้
- ก ร ื่ รท ง ิช ก รแล ม ตรฐ นก รจดก รข้ มูลผลก ร ิจย
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ผลงานการ ิชาการและ ิชาชีพ
อาจารย์ที่ปรึก าโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเ ก (คปก.) นกง นก งทุน นบ นุนก ร ิจย
ั น้าโครงการ ิจัยของ ้านักงานการ ิจัยแ ่งชาติ เช่นโครงการคัดเลือกมาตรฐาน ากลในการ
จัดการข้อมูลผลการ ิจัยในคลัง าร นเท ดิจิทัล ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ท ใ ้มี น่ ยง นต้นแบบ 4 แ ่ง
ที่ ไ ด้ ยื่ น ข ก รรบร งม ตรฐ น กลค ร์ ท ร ซี ล เป็ น คร้ ง แรกในปร เท ไทย ได้ แ ก่ คลงปั ญ ญ จุ
จุ ลงกรณ์ม ิทย ลย คลงค มรู้ดิจิทล ม ิทย ลยเก ตร ตร์ คลง ร นเท ข ง ถ บนนิติบญญติ
นกง นเลข ธิก ร ภ ผู้แทนร ฎร แล คลงข้ มูลก ร ิจยดิจิทล นกง นก ร ิจยแ ่งช ติ
เป็นผู้เขียน นัง ือด้านบรรณารัก า ตร์และ าร นเท า ตร์ ที่เผยแพร่ไม่น้ ยก ่ 20 ชื่ เรื่ ง
เป็นบรรณาธิการ าร ารและกองบรรณาธิการ าร าร ไม่น้ ยก ่ 10 ชื่
เป็นนัก ิจัยในโครงการ ิจัยระดับชาติและนานาชาติ โดยได้รบทุน นบ นุนจ ก น่ ยง นต่ งๆ
เป็นผู้ทรงคุณ ุฒิภายใน ม ธ.ในคณ กรรมก ร ิจย ม ธ. แล คณ กรรมก รบณฑิต ึก ม ธ.
และผู้ทรงคุณ ุฒิภายนอกในการประเมินผลงานท ง ิช ก ร ผลง น ิจย/ต ร ิทย นิพนธ์ดีเด่น ปร เมิน
บทค มท ง ิช ก รใน ร รในฐ นข้ มูลร ดบช ติแล น น ช ติ แล ก รปร เมิน ลก ูตร
เป็นอาจารย์ที่ปรึก า ิทยานิพนธ์และดุ ฎีนิพนธ์ ข งนก ึก ท้งในปร เท แล ต่ งปร เท
ได้รบทุน Erasmus จ ก ภ พยุโรปเพื่ ร่ มมื ในก รแลกเปลี่ยนนก ึก แล คณ จ รย์ ลก ูตร
ปรชญ ดุ ฎีบณฑิต ร นเท
ตร์ ข ิช ิลป ตร์ ม ิทย ลย ุโขทยธรรม ธิร ช ในปี 2019 –
2021 ณ ม ิทย ลย Eotvos Lorand กรุงบูด เป ต์ ธ รณรฐ งก รี
เป็นประธานกรรมการฝ่าย ิชาการในการจัดประชุม ิชาการท้งในร ดบช ติแล น น ช ติ ข ง
ม ิทย ลย / ม คม ิช ชีพ แล ปร ธ นคณ ท ง น LIS Education ม คม ้ ง มุดแ ่งปร เท ไทย
เป็ น ประธานคณะท้ า งานค ามร่ มมื อ ทาง ิ ช าการ ร ่ ง ข ิ ช ิ ล ป ตร์
ม ิทย ลย ุโขทยธรรม ธิร ช กบเครื ข่ ยค มร่ มมื ้ ง มุดกรุงเทพม นคร
พ. .2560- ปัจจุบน กรรมการผู้ ทรงคุณ ุฒิ ปร จ นก ิทยบริก รแล เทคโนโลยี ร นเท
ม ิทย ลยร ชภฏพิบูล งคร ม แล ม ิทย ลยร ชภฏ กลนคร
พ. . 2558 ได้รบคดเลื กใ ้เป็น “ผู้ที่มีผลงาน ิจัยดีเด่น” ร่ มกับ ดร.รุจเรขา ิทยา ุฑฒิกุล จ ก
โครงก ร ่งเ ริมก ร ิจยใน ุดม ึก คร้งที่ 3 (HERP Congress III) นกบริ รโครงก ร ่งเ ริมก ร ิจยใน
ุดม ึก แล พฒน ม ิทย ลย ิจยแ ่งช ติใน ณ ม ิทย ลยร ชภฏนคร รีธรรมร ช
พ. .2557 ได้รบกิตติบตร ิ ย์เก่าแ ่งค ามภาคภูมิใจ ข
แล งคม ตร์ ม ิทย ลยข นแก่น

ร นเท

ตร์ คณ มนุ ย

ตร์

พ. .2550 ได้รบร ง ลบุคคลดีเด่นใน ิชาชีพบรรณารัก า ตร์และ าร นเท า ตร์ จ ก ม คม
้ ง มุดแ ่งปร เท ไทย
ปร ธ นคณ กรรมก รฝ่ ย ิช ก ร ก รปร ชุมน น ช ติ CONSAL คร้งที่ 16 (2557-2558)
กรรมก ร International Reading Association, Technology, Communication, & Literacy
Committee (2010-2011)
กรรมก ร International Federation of Library Association, Regional Standing Committee of Asia
and Oceania (2005-2009)
น ยก ม คมก ร ่ นแ ่งปร เท ไทย (พ. .2552-2553)
ผู้ น ยก ร นก มุด ม ิทย ลย รีปทุม (พ. .2543-2551)
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ผู้ น ยก ร นก

มุด ม

ิทย ลย ก รค้ ไทย (พ. .2534-2542)

ผลงานเขียนทาง ิชาการ
น้ ทิพย์ ิภ ิน. (2562). ปกิณกะบรรณารัก า ตร์และ าร นเท า ตร์. กรุงเทพ : นู ย์ นง ื จุ ลงกรณ์
ม ิทย ลย (ISBN 978-616-16-1903-9). (150 น้ )
น้ ทิพย์ ิภ ิน. (2561). การ ื่ ารทาง ิชาการและการเข้าถึงแบบเ รี. กรุงเทพ : ูนย์ นง ื จุ ลงกรณ์
ม ิทย ลย (ISBN 978-616-429-120-1) (244 น้ )
บทค ามทาง ิชาการ
น้ ทิพย์ ิภ ิน. (2563). ชุดข้ มูล ิจยแบบเปิดโค ิด-19: ข้ มูลเปิด รบชุมชน ิจยท่ โลกไทย. าร าร
้ ง มุด, 64(1) (มกร คม – มิถุน ยน 2563), น้ 36-46. ในฐ นข้ มูล TCI กลุ่มที่ 2
ISSN 2730-4086
Wipawin, N. (2019). Dataset Search in Research Data Services. The Journal of Chulabhorn
Royal Academy. 1(2) (November – December 2019), pp. 1 – 15. ISSN: 2697-5203
บทค าม ิจัย
น้ ทิพย์ ิภ ิน. (2563). แน ท งก รก นดนโยบ ยก รจดก รข้ มูล ิจยม ิทย ลยเปิดในเ เชีย.
าร ารม า ิทยาลัย ิลปากร, 40(2) (มีน คม – เม ยน 2563), น้ 99-114. ในฐ นข้ มูล TCI
กลุ่มที่ 2 ISSN 0857-5428
น้ ทิพย์ ิภ ิน. (2560). ม ตรฐ นก รจดก รข้ มูล ิจยในคลง ร นเท ถ บน. าร าร ิจัย มาคม
้ ง มุดแ ่งประเท ไทยฯ, 10(1) (มกร คม – มิถุน ยน 2560), น้ 119-127. ในฐ นข้ มูล TCI
กลุ่มที่ 1 ISSN 1906-0793
น้ ทิพย์ ิภ ิน. (2559). ม ตรฐ นก รรบร งคุณภ พก รจดก รข้ มูล ิจยในคลง ร นเท ถ บนที่
เ ม มกบม ิทย ลยไทย. าร าร ิจัย มาคม ้ ง มุดแ ่งประเท ไทยฯ, 9(2) (กรกฎ คม –
ธน คม 2559), น้ 22-39. ในฐ นข้ มูล TCI กลุ่มที่ 1 ISSN 2670-4094 (Online)
น่ ยการ อน
น้ ทิพย์ ิภ ิน. (2562). น่ ยที่ 4 ก ร ืบค้น ร นเท ท งธุรกิจก รเก ตร. ใน เ ก ารการ นชุด ิชา
าร นเท และการ ิจัยทางธุรกิจการเก ตร น่ ยที่ 1-6 (ฉบบปรบปรุงคร้งที่ 1, น.4-1 – 4-52).
นนทบุรี: ข ิช ิลป ตร์ ม ิทย ลย ุโขทยธรรม ธิร ช.
น้ ทิ พ ย์ ิ ภ ิ น . (2561). น่ ยที่ 1 ค มรู้ เ บื้ งต้ น เกี่ ย กบก รจดก รทรพย กร ร นเท ท้ งถิ่ น .
ใน เ ก ารการ นชุด ิชาการจัดการทรัพยากร าร นเท ท้ งถิ่น น่ ยที่ 1-8 (ฉบบปรบปรุง
คร้งที่ 1, น.1-1 – 1-48). นนทบุรี: ข ิช ิลป ตร์ ม ิทย ลย ุโขทยธรรม ธิร ช.
น้ ทิพย์ ิภ ิน แล จุฑ รตน์ ร ณ ง ์. (2561). น่ ยที่ 1 ค มรู้เบื้ งต้นแล แน คิดทฤ ฎีเกี่ย กบ
ก รจดก รค มรู้. ใน ประม ล าระชุด ิชาการจัดการค ามรู้และบิกดาตา น่ ยที่ 1-7 (ฉบบ
ปรบปรุงคร้งที่ 1, น. 1-1 – 1-47). นนทบุรี: ข ิช ิลป ตร์ ม ิทย ลย ุโขทยธรรม ธิร ช.
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น้ ทิพย์ ิภ ิน แล ุมรร ตร แ น . (2561). น่ ยที่ 4 งค์ก รแ ่งก รเรียนรู้แล ก รแลกเปลี่ยน
ค มรู้. ใน ประม ล าระชุด ิชาการจัดการค ามรู้และบิกดาตา น่ ยที่ 1-7 (ฉบบปรบปรุงคร้งที่
1, น. 4-1 – 4-45). นนทบุรี: ข ิช ิลป ตร์ ม ิทย ลย ุโขทยธรรม ธิร ช.
น้ ทิพย์ ิภ ิน. (2560). น่ ยที่ 4 ก รจดก ร งค์ก ร ร นเท . ใน ประม ล าระชุด ิชาการจัดการขั้น ูง
า รับ งค์การ าร นเท น่ ยที่ 1-8 (ฉบบปรบปรุงคร้งที่ 1, น.4-1 – 4-52). นนทบุรี: ข ิช
ิลป ตร์ ม ิทย ลย ุโขทยธรรม ธิร ช
น้ ทิพย์ ิภ ิน. (2561). น่ ยที่ 13 ก รเขียนโครงก ร ิจยแล ร ยง นก ร ิจยท ง ร นเท ตร์.
ใน ประม ล าระชุด ิชาการ ิจัยและ ถิติประยุกต์ทาง าร นเท า ตร์ น่ ยที่ 9-15
(ฉบบปรบปรุงคร้งที่ 1, น. 13-1 – 13-46). นนทบุรี: ข ิช ิลป ตร์
ม ิทย ลย ุโขทยธรรม ธิร ช.
น้ ทิพย์ ิภ ิน. (2561). น่ ยที่ 15 ปร เด็น คญเกี่ย กบก ร ิเคร ์ ร นเท ใน งค์ก ร ร นเท .
ใน เ ก ารการ นชุด ชิ าการ ิเคราะ ์ าร นเท น่ ยที่ 8-15 (ฉบบปรบปรุงคร้งที่ 1, น.15-1 –
15-40 ). นนทบุรี: ข ิช ิลป ตร์ ม ิทย ลย ุโขทยธรรม ธิร ช.
น้ ทิพย์ ิภ ิน. (2561). น่ ยที่ 15 ร นเท ท้ งถิ่นกบก รพฒน ปร เท . ใน เ ก ารการ นชุด ิชา
การจัดการทรัพยากร าร นเท ท้ งถิ่น น่ ยที่ 9-15 (ฉบบปรบปรุงคร้งที่ 1, น. 15-1 – 15-45).
นนทบุรี: ข ิช ิลป ตร์ ม ิทย ลย ุโขทยธรรม ธิร ช.
น้ ทิพย์ ิภ ิน แล จุฑ รตน์ ร ณ ง ์. (2560). น่ ยที่ 3 ก รจดก รค มเ ี่ยงแล ก รจดก ร
ค มเปลี่ยนแปลงใน งค์ก ร ร นเท . ใน ประม ล าระชุด ิชาการจัดการขั้น ูง า รับ งค์การ
าร นเท น่ ยที่ 1-8 (ฉบบปรบปรุงคร้งที่ 1, น. 3-1 – 3-67). นนทบุรี: ข ิช ิลป ตร์
ม ิทย ลย ุโขทยธรรม ธิร ช
น้ ทิพย์ ิภ ิน. (2560). น่ ยที่ 5 ก รจดก ร ร นเท แล ก รจดก รค มรู้. ใน ประม ล าระชุด ิชา
การจัดการขั้น ูง า รับ งค์การ าร นเท น่ ยที่ 1-8 (ฉบบปรบปรุงคร้งที่ 1, น. 5-1 – 5-47).
นนทบุรี: ข ิช ิลป ตร์ ม ิทย ลย ุโขทยธรรม ธิร ช
น้ ทิพย์ ิภ ิน แล ยืน ภู่ ร รรณ. (2560). น่ ยที่ 15 แน โน้มก รจดก ร งค์ก ร ร นเท . ใน ประม ล
าระชุด ิชาการจัดการขั้น ูง า รับ งค์การ าร นเท น่ ยที่ 9-15 (ฉบบปรบปรุงคร้งที่ 1,
น.15-1 – 15-57). นนทบุรี: ข ิช ิลป ตร์ ม ิทย ลย ุโขทยธรรม ธิร ช
งาน ิจัย/บทค าม ิจัย
Wipawin, N. (2020). Applying Standards for Research Output Repositories in Libraries And
Research Centers.4th London International Conference on Social Sciences and
Humanities Proceedings. 1-2 September, 2020. pp.35-36.
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ผลงานจาก ิทยานิพนธ์/ดุ ฎีนิพนธ์ของนัก ึก าซึ่งเป็นที่ปรึก า
ลินด จ่นเพ็ชร์, ทรงลก ณ์ กุล ิจิตร์ ินธุ, น้ ทิพย์ ิภ ิน แล ธ ด กดิ์ ชิร ปรีช พง ์. (2563). ก รใช้
ร นเท เพื่ ก ร ึก ต่ ในร ดบ ุดม ึก ข งนกเรียนร ดบช้นมธยม ึก ปีที่ 6 ในเขตจง ด
นนทบุรี. ใน รายงานการประชุมนาเ น ผลงาน ิจัยบัณฑิต ึก าระดับชาติ ครั้งที่ 15 ปีการ ึก า
2563 นที่ 13 ิง คม 2563 ณ บณฑิต ิทย ลย ม ทิ ย ลยรง ิต. ( น้ 1904-1913).
พิ ุทธิ์ รีจนทร์, น้ ทิพย์ ิภ ิน, ทดท ง พร มณี แล ุทธินนธ์ ชื่นชม (2563). ทก ก รรู้ดิจิทลข ง
นก ึก ร ดบปริญญ ตรี ม ิทย ลยร ชภฏ. าร าร ินฟ ร์เมชั่น, 27(2) (กรกฎ คม - ธน คม
2563), น้ 41-56. ในฐ นข้ มูล TCI กลุ่มที่ 1 ISSN 0859-015X
ทรร นพร ร ง ,์ น้ ทิพย์ ิภ ิน, จิรบดี เตช เ น แล ฐิติม ธรรมบ รุง. (2563). ภ พก รจดเก็บเ ก รกล ง
ข งก งบรรณ รแล ้ ง มุด กร ทร งก รต่ งปร เท . าร าร ้ ง มุด, 64(2) (กรกฎ คม –
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ก ร ิเคร ์ ร นเท
ก รจดก รทรพย กร ร นเท ท้ งถิ่น

ร ดบปริญญ โท
ร ั ชุด ชิ า
13721
13722
13734

ชื่อชุด ิชา
ก รจดก รข้น ูง รบ งค์ก ร ร นเท
ก ร ิจยแล ถิติปร ยุกต์ท ง ร นเท ตร์
ก รจดก รค มรู้

ร ดบปริญญ เ ก
ร ั ชุด ชิ า
13901
13903
13999

ชื่อชุด ิชา

ชื่อชุด ิชา
มิติ ร นเท ตร์
มมน ปร เด็นก ร ิจยท ง ร นเท ตร์
มมน เข้มเ ริมปร บก รณ์ดุ ฎีบณฑิต ร นเท

ตร์
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Scholarships and Awards
Luise Bronner Scholarship (March 2007)
For excellent academic standing and active research work.
Thai Government National Scholarship (August 2005)
For Ph.D. study in United States.
Australian Government Scholarship (September 2003)
For Master study in Australia.
Work Experience
Lecturer, Department of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Chiang
Mai University (since March 1997)
Lecturer, School of Media, Arts, and Design, Chiang Mai University (2004-2005)
Funded Research Projects
1. PI, Large Scale Data Processing System for Air-Quality Measurement Network, True
Corp., 315,000 THB, 2016
2. PI, Mobile Platform for Sustainable Learning Community, Ministry of Science and
Technology/Limpanzee Co., Ltd, 400,000 THB, 2014
3. Co-PI, i-KM Application for Learner-Center Education, Ministry of Science and
Technology/Limpanzee Co., Ltd, 400,000 THB, 2013
4. PI, Distributed Thai Sign Language Translalter, National Science and Technology
Development Agent, 200,000 THB, 2012
Selected Publications
Journals/Book Chapters
1. Sumalee Sangamuang, Pruet Boonma, Juggapong Natwichai, Wanpracha Art
Chaovalitwongse, “Impact of minimum-cut density-balanced partitioning solutions
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2.

3.

4.
5.

6.

in distributed webpage ranking”, In Optimization Letters, pp. 1-13,
https://doi.org/10.1007/s11590-019-01399-9, 2019.
Phudinan Singkahmfu, Pruet Boonma, Wijak Srisujjalertwaja, Anurak Panyanuwat,
Natapot Warrit, “The Transition Probabilities from Captive Animal’s Behavior by
Non-invasive Sensing Method Using Stochastic Multilevel State Model”, In
Communications in Computer and Information Science, pp. 534-542, Vol. 848,
Springer, 2018.
Nasi Tantitharanukul, Juggapong Natwichai , Pruet Boonma, “A Heuristic Algorithm
for Workflow-Based Job Scheduling in Decentralized Distributed Systems with
Heterogeneous Resources”, In Computer and Information Science, Vol. 566,
Springer, 2015
Pruet Boonma and Junichi Suzuki, “Accelerated Evolution: A Biologically-Inspired
Approach for Augmenting Self-star Properties in Wireless Sensor Networks,” In
Transactions on Computational Science, Vol. 15, Springer, 2012
Pruet Boonma and Junichi Suzuki, "La Niña: framework in self-adaptive
publish/subscribe middleware for wireless sensor networks," In International
Journal of Autonomous and Adaptive Communications Systems (IJAACS), Vol. 4,
No. 2, Inderscience, 2010.
Pruet Boonma and Junichi Suzuki, "Moppet: A Model-Driven Performance
Engineering Framework for Wireless Sensor Networks," In The Computer Journal,
Special Issue on Algorithms, Protocols and Future Applications of Wireless Sensor
Networks, Oxford University Press, 2010.

1. Pruet Boonma and Junichi Suzuki, "TinyDDS: An Interoperable and Configurable
Publish/Subscribe Middleware for Wireless Sensor Networks," In A. Hinze and A.
Buchmann (eds.) Handbook of Research on Advanced Distributed Event-Based
Systems, Publish/Subscribe and Message Filtering Technologies, IGI Global, 2009.
Selected Refereed Conference Papers
1. Pruet Boonma, Juggapong Natwichai, Krit Khwanngern, Panida Nantawad, “DAHS: A
Distributed Data-as-a-Service Framework for Data Analytics in Healthcare”, In Proc.
Of International Conference on P2P, Parallel, Grid, Cloud and Internet Computing,
Taichong, Taiwan, 2018.
2. Sumalee Sangamuang, Pruet Boonma, Juggapong Natwichai, “iDBP: A Distributed
Min-Cut Density-Balanced Algorithm for Incremental Web-Pages Ranking”, In Proc.
Of International Conference on P2P, Parallel, Grid, Cloud and Internet Computing,
Taichong, Taiwan, 2018.
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3. Pruet Boonma, Juggapong Natwichai, "Reliable Cluster on Uncertain Multigraph," In
Proc. of The 18th International Conference on Network-Based Information
Systems, Taipei, Taiwan, 2015.
4. Nattawut Phetmak, Wason Liwlompaisan, Pruet Boonma, “Travel Password: A
Secure and Memorable Password Scheme,” Asian Conference on Intelligent
Information and Database Systems (ACIIDS), Bangkok Thailand, 2014
5. Nasi Tantitharanukul, Juggapong Natwichai, Pruet Boonma, "A trail-based approach
for job scheduling in distributed systems with workflows", In Proc. Of The 9th Digital
Information Management (ICDIM), Phisanulok, Thailand, 2014.
6. Sumalee Sangamuang, Pruet Boonma, Juggapong Natwichai, "An efficient algorithm
for density-balanced partitioning in distributed pagerank", In Proc. of the 9th Digital
Information Management (ICDIM), Barcelona, Span, October 2011.
7. Pruet Boonma and Junichi Suzuki, "A Confidence-based Dominance Operator in
Evolutionary Algorithms for Noisy Multiobjective Optimization Problems," In Proc. of
the 21st IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI),
Newark, NJ, November 2009.
8. Pruet Boonma and Junichi Suzuki, "Exploring Self-star Properties in Cognitive
Sensor Networking," In Proc. of IEEE/SCS International Symposium on Performance
Evaluation of Computer and Telecommunication Systems (SPECTS), Edinburgh, UK,
June 2008. (Best paper award)
9. Pruet Boonma and Junichi Suzuki, "Evolutionary Constraint-based Multiobjective
Adaptation for Self-Organizing Wireless Sensor Networks," In Proc. of the 2nd
ACM/IEEE/Create-Net/ICST International Conference on Bio-Inspired Models of
Network, Information and Computing Systems (BIONETICS), Budapest, Hundary,
December 2007.
10. Pruet Boonma and Junichi Suzuki, "Biologically-Inspired Data Aggregation for MultiModal Wireless Sensor Networks," In Proc. of the 31st IEEE Conference on Local
Computer Networks (LCN), Tampa, FL, November 2006.
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ประวัติวิทยากร
การเ วนา เรื่อง “บริการ าร นเทศอยางไรใ เปนไปตามกฎ มายดิจิทัล”
นายชัยวุฒิ ีทา

ประวัติ วิทยากรผู้ดำเนินรายการ
นายชัยวุฒิ ีทา (BOAT)
นักวิชาการอาวุโ
ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศา ตร์และเทคโนโลยี (STKS)
ำนักงานพัฒนาวิทยาศา ตร์และเทคโนโลยีแ ่งชาติ ( วทช.)
ประวัติการทำงาน
คณะทำงานโครง ร้างพื้นฐานมาตรฐานอุต า กรรมของประเทศไทย NQI พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน
คณะทำงาน e-referral าธารณ ุขประเทศไทย ่วนกรุงเทพม านคร พ.ศ. 2557 - 2558
วิศวกร และ ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิก ์และคอมพิวเตอร์แ ่งชาติ พ.ศ. 2549 – 2659
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ประวัติวิทยากร
การเสวนา
“Open Library เพื่อสังคม ภายใตการเปลี่ยนแปลงฉับพลันทางดิจิทัล (Digital disruption)”
รองศาสตราจารยปญญรักษ งามศรีตระกูล
ชื่อ
นายปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล
ตำแหน่งปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ (เกษียณ)
สังกัด/ภควิช ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ/หน่วยงน คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ประวัติกรศึกษ
พ.ศ.

วุฒิปริญญ

สขวิช

สถบัน

2529 M.Eng.(Marine Engineering)

วิศวกรรมเครื่องกล

University of Tokyo, ประเทศญี่ปุ่น

2525 วศ.บ.(เครื่องกล)

วิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติกรรับรชกร (ตั้งแต่เริ่มบรรจุเข้รับรชกร)
วัน/เดือน/ปี
ตำาแหน่ง
ระดับ
23 พฤษภาคม 2529
อาจารย์
4
23 พฤษภาคม 2531
อาจารย์
5
1 ตุลาคม 2538
อาจารย์
6
1 ตุลาคม 2541
อาจารย์
7
23 กันยายน 2542
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7
1 เมษายน 2544
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8
15 กันยายน 2549 – ปัจจุบัน
รองศาสตราจารย์
ประวัติกรดำรงตำแหน่งผู้บริหร
ชื่อตำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการอำานวยการห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)
ผู้อำานวยการ สำานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้อำานวยการ สำานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

สังกัด
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

เริ่มเมื่อ
28 มี.ค. 2563
1 เม.ย. 2560
1 ต.ค. 2556
3 มิ.ย. 2551
1 เม.ย. 2549
1 ต.ค. 2546
1 ก.พ. 2545

สิน้ สุดเมื่อ
31 มี.ค. 2564
31 พ.ค. 2564
30 ก.ย. 2560
6 ก.ค. 2555
30 ก.ย. 2550
31 มี.ค. 2549
30 ก.ย. 2546
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ประ ัติ ิทยากร
การเ นา
“Open Library เพื่อ งั คม ภายใต้การเปลี่ยนแปลงฉับพลันทางดิจทิ ลั (Digital disruption)”
นาง า รารัก ์ พัฒนเกียรติพง ์
แบบประ ัตขิ องนาง า รารัก ์ พัฒนเกียรติพง ์
านัก อ มุด ม า ิทยาลัยเชียงใ ม่
๑. ชื่อ-นาม กุล นาง า รารัก ์ พัฒนเกียรติพง ์
๒. ุฒกิ าร ึก า
ระดับปริญญาตรี ชื่อ ุฒิ
.บ. ิชาเอก บรรณารัก า ตร์
ถาบันการ ึก า ม า ิทยาลัยเชียงใ ม่
พ. .ที่ าเร็จการ ึก า ๒๕๒๗
ระดับปริญญาโท ชื่อ ุฒิ ก .ม. ิชาเอก บรรณารัก า ตร์
ถาบันการ ึก า ม า ิทยาลัย รีนครินทร ิโรฒ ประ านมิตร
พ. .ที่ าเร็จการ ึก า ๒๕๓๑
๓. ตาแ น่ง บรรณารัก ช์ านาญการพิเ
๔. ตาแ น่งทางบริ าร
- ผู้อาน ยการ านัก อ มุด ม า ิทยาลัยเชียงใ ม่ ๒๗ ิง าคม ๒๕๖๑ - ปัจจุบัน
- รัก าการแทนผู้อาน ยการ านัก อ มุด ม า ิทยาลัยเชียงใ ม่ ๑๐ พฤ จิกายน ๒๕๕๙ - ๒๖
ิง าคม ๒๕๖๑
- ผู้อาน ยการ านัก อ มุด ม า ิทยาลัยเชียงใ ม่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๔- ๙ พฤ จิกายน ๒๕๕๙
- ั น้าฝ่ายบริการทรัพยากร ารนิเท านัก อ มุด ม า ิทยาลัยเชียงใ ม่ ระ ่างปี ๒๕๕๑ ๒๕๕๔
- ั น้างาน ูนย์ นเท ภาคเ นือ ฝ่ายบริการทรัพยากร ารนิเท ม า ิทยาลัยเชียงใ ม่ พ. .
๒๕๔๙-ปัจจุบนั
- ั น้างาน ้อง มุดคณะเ ร ฐ า ตร์ ม า ิทยาลัยเชียงใ ม่ พ. . ๒๕๔๑-๒๕๔๙
๕. กรรมการใน ชิ าชีพ และงานพิเ อื่นๆ ระดับประเท
- ประธานคณะกรรมการอาน ยการข่ายงาน ้อง มุดม า ิทยาลัย ่ นภูมิภาค
(PULINET) ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓
- ประธานภาคีข่ายงาน ้อง มุดม า ิทยาลัย ่ นภูมิภาคและ ้อง มุดม า ิทยาลัย ่ นกลาง 4
แ ่ง (PULINET Plus 4) พ. . ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ เพื่อผลักดันเชิงนโยบายต่อ กอ. เรื่อง การ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบอกรับฐานข้อมูล ScienceDirect
- ประธานภาคีข่ายงาน ้อง มุดม า ิทยาลัย ่ นภูมิภาคและ ้อง มุดม า ิทยาลัย ่ นกลาง 10
แ ่ง (PULINET Plus) พ. .๒๕๖๒ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อการใช้ทรัพยากรร่ มกันและการ
เป็นภาคีต่อรองราคาการบออกรับ e-Resources
- ประธานคณะทางานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดาเนินงาน ้อง มุด ข่ายงาน ้อง มุด
ม า ิทยาลัย ่ นภูมิภาค (PULINET) พ. . ๒๕๕๘-๒๕๕๙
หน้าที่ ๑/๔
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- คณะกรรมการ ึก า ิเคราะ ์ข้อมูลการใช้งานและเจรจาต่อรองราคาการบอกรับ มาชิก
ฐานข้อมูล ScienceDirect ของกระทร งอุดม ึก า ิทยา า ตร์ ิจัย และน ัตกรรม
- กรรมการบริ าร มาคม ้อง มุดแ ่งประเท ไทย ในพระราชูปถัมภ์ ชุดที่ ๓๘ (เม ายน ๒๕๖๒
– มีนาคม ๒๕๖๔)
๖. สถานทีท่ างาน านัก อ มุด ม า ิทยาลัยเชียงใ ม่
ถนน ้ ยแก้ ตาบล ุเทพ อาเภอเมือง จัง ัดเชียงใ ม่ ร ั ไปร ณีย์ ๕๐๒๐๐
๗. สาขาวิชาที่เชีย่ วชาญ การบริ ารจัดการและการบริการ ้อง มุดม า ิทยาลัย การจัดการและบริการ
ข้อมูลท้องถิ่น
๘. ข้อมูลผลงานทางวิชาการ (ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๒-ปัจจุบัน)
ผลงานวิชาการและงานวิจัย
Wararak Pattanakiatpong and Kochaporn Sriphan. (2017). CMU Library's Digital Archive of Rare
Materials. iPRES 2017 : 14th International Conference on Digital Preservation, Kyoto,
Japan, September 26, 2017.
Radia Banu Jan Mohamad; Noor Azlinda Wan Jan; Cik Ramlah Che Jaafar; Shahriza Fadly
Misaridin; Mahbob Yusof; Wararak Pattanakiatpong. (2015). AUNILO Pathfinder: An
Initiative in Promoting ASEAN Rare Collections. The General Conference Congress of
Southeast Asian Librarians (CONSAL) XVI Bangkok-Thailand, 11 - 13 June 2015
(http://www.consalxvi.org)
เครื่องเขินล้านนา มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น ู่ าร นเท ดิจทิ ัล. (๒๕๕๘). อุ ณีย์ ธงไชย และ รารัก ์ พัฒน
เกียรติพง ์ บรรณาธิการ. เชียงใ ม่ : านัก อ มุด ม า ทิ ยาลัยเชียงใ ม่.
จุฑามา บั เงา และ รารัก ์ พัฒนเกียรติพง ์. การ ึก าการจัดการ การบริการ และการ ง นรัก า (digital
preservation) จด มายเ ตุม า ิทยาลัยในประเท ไทย. เชียงใ ม่ : ม า ิทยาลัยเชียงใ ม่ (อยูใ่ น
ระ ่างการจัดพิมพ์เผยแพร่)
ม า ิทยาลัยเชียงใ ม่. านัก อ มุด. คณะกรรมการพัฒนา ูนย์ข้อมูลท้องถิ่น. ขอบเขตและแน ปฏิบัติในการ
ด้าเนินงานข้อมูลอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงและข้อมูลท้องถิ่นภาคเ นือ ้านัก อ มุด ม า ิทยาลัยเชียงใ ม่
พ. . ๒๕๕๒. (เอก ารไม่เผยแพร่).
รารัก ์ พัฒนเกียรติพง ์. (๒๕๕๓). อา ารพืนบ้านล้านนา : จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ู่ ื่ออิเล็กทรอนิก ์. การ
ัมมนา PULINET ิชาการ ครั้งที่ ๑ เรื่อง “Creative Library” จัดโดย านัก อ มุดกลาง
ม า ิทยาลัย ลิ ปากร ๒๔-๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ โรงแรมเมธา ลัย ชะอา อาเภอชะอา จัง ัดเพชรบุรี
รารัก ์ พัฒนเกียรติพง ์. (๒๕๔๔). การใช้บริการ ้อง มุดและทรัพยากร ารนิเท ของผู้ใช้ ้อง มุดคณะ
เ ร ฐ า ตร์ ม า ิทยาลัยเชียงใ ม่: รายงานการ ิจัย. เชียงใ ม่: านัก อ มุด
ม า ิทยาลัยเชียงใ ม่.
รารัก ์ พัฒนเกียรติพง ์. (๒๕๔๖). การอ้างอิงในงานเขียนทาง ิชาการ. เชียงใ ม่: ้อง มุดคณะ
เ ร ฐ า ตร์ ม า ิทยาลัยเชียงใ ม่.
รารัก ์ พัฒนเกียรติพง ์. (๒๕๔๖). าร ารออนไลน์ าขาเ ร ฐ า ตร์และ าขาทีเ่ กี่ย ข้องที่ใ ้บริการบน
เครือข่ายม า ิทยาลัยเชียงใ ม่ (CMUNET). เชียงใ ม่: ้อง มุดคณะเ ร ฐ า ตร์
ม า ิทยาลัยเชียงใ ม่.
หน้าที่ ๒/๔
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อา ารพืนบ้านล้านนา. (๒๕๖๔). รารัก ์ พัฒนเกียรติพง ์ บรรณาธิการ. เชียงใ ม่ : านัก อ มุด
ม า ิทยาลัยเชียงใ ม่.
เว็บไซต์และฐานข้อมูลท้องถิ่น
เ ็บไซต์และฐานข้อมูลภาพล้านนาในอดีต. (๒๕๕๑) http://lannainfo.library.cmu.ac.th/picturelanna/
เ ็บไซต์และฐานข้อมูลอา ารพื้นบ้านล้านนา. (๒๕๕๐).
http://lannainfo.library.cmu.ac.th/en_lannafood/
เ ็บไซต์บริการ าร นเท ล้านนา (๒๕๔๙). http://lannainfo.library.cmu.ac.th/
ฐานข้อมูลเพลงล้านนา. (๒๕๕๐). http://lannainfo.library.cmu.ac.th/lanna-music.php
เ ็บไซต์และฐานข้อมูลประเพณีล้านนา. (๒๕๕๓). http://lannainfo.library.cmu.ac.th/lannatradition/
เ ็บไซต์และฐานข้อมูลเครื่องเขินล้านนา. (๒๕๕๑).
http://lannainfo.library.cmu.ac.th/lannalacquerware/
วีดิทัศน์ข้อมูลท้องถิ่น
ประเพณีล้านนา [Videorecording] = Lanna tradition. (๒๕๕๓). [ รารัก ์ พัฒนเกียรติพง ์ เขียนบท และ
ค บค บคุมการผลิต]. เชียงใ ม่ : านัก อ มุด ม า ิทยาลัยเชียงใ ม่ และ านักบริการเทคโนโลยี
าร นเท ม า ิทยาลัยเชียงใ ม่.
ตาราด้านข้อมูลท้องถิ่น
รารัก ์ พัฒนเกียรติพง ์. (๒๕๕๔). น่ ยที่ ๑๐ การบริการและการเผยแพร่ทรัพยากร าร นเท ท้องถิ่น
และ น่ ยที่ ๑๒ ค ามร่ มมือและเครือข่ายทรัพยากร าร นเท ท้องถิน่ ในประเท . เอก ารการ อน
ชุด ิชา การจัดการทรัพยากร าร นเท ท้องถิ่น ลัก ูตร ิลป า ตรม าบัณฑิต แขนง ิชา าร นเท
า ตร์ ม า ทิ ยาลัย ุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี: แขนง ิชา าร นเท า ตร์
ม า ิทยาลัย ุโขทัยธรรมาธิราช.
รารัก ์ พัฒนเกียรติพง ์. (๒๕๖๑). ฉบับปรับปรุง. น่ ยที่ ๑๐ การบริการและการเผยแพร่ทรัพยากร
าร นเท ท้องถิ่น และ น่ ยที่ ๑๒ ค ามร่ มมือและเครือข่ายทรัพยากร าร นเท ท้องถิ่นในประเท .
เอก ารการ อนชุด ิชา การจัดการทรัพยากร าร นเท ท้องถิ่น ลัก ูตร ิลป า ตรม าบัณฑิต
แขนง ิชา าร นเท า ตร์ ม า ิทยาลัย ุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี: แขนง ิชา าร นเท า ตร์
ม า ิทยาลัย ุโขทัยธรรมาธิราช.
ผลงานวิชาการด้านมาตรฐานการปฏิบัตงิ าน ้อง มุด ในฐานะประธานคณะทางานและบรรณาธิการ
ข่ายงาน ้อง มุดม า ิทยาลัย ่ นภูมิภาค. คณะทางานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดาเนินงาน ้อง มุด.
(๒๕๖๐). มาตรฐานการปฏิบัติงานและตั บ่งชีผลการด้าเนินงานตามกระบ นการ ลัก ้อง มุด
ถาบันอุดม ึก า. เชียงใ ม่: ข่ายงาน ้อง มุดม า ิทยาลัย ่ นภูมิภาค.
๙. การได้รับการประกาศเกียรติคุณ รือรางวัลเกียรติยศต่างๆ
รางวัลประเภทบุคคล
(1) ราง ัลบุคคลดีเด่นใน ิชาชีพบรรณารัก า ตร์และ าร นเท า ตร์ ประจาปี ๒๕๕๙ จาก มาคม
้อง มุดแ ่งประเท ไทย ในพระราชูปภัมถ์
(2) ราง ัลนัก ึก าเก่าดีเด่น คณะมนุ ย า ตร์ ม า ิทยาลัยเชียงใ ม่ ประจาปี ๒๕๖๒
าขาบรรณารัก า ตร์และ าร นเท า ตร์
หน้าที่ ๓/๔
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(3) ราง ัลราง ัล “บุคลากร าย นับ นุน ผู้มีผลงานดีเด่น ของ ภาพนักงาน ม า ิทยาลัยเชียงใ ม่
ด้านบริ ารดีเด่น” ประจาปี ๒๕๖๓
รางวัลประเภทส่วนงาน
(1) ราง ัล ิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการบริ ารและการจัดการ เรื่อง “การพัฒนา ่ นงาน ู่
ถาบันการเรียนรู”้ จากการคัดเลือก ิธีปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการ ึก าภายใน
ม า ิทยาลัยเชียงใ ม่ ประจาปีการ ึก า ๒๕๕๖
(2) ราง ัล ้อง มุดในฝัน ราง ัลชมเชย ประเภท ิชาการ จากตลาด ลักทรัพย์แ ่งประเท ไทย ปี
๒๕๔๙

หน้าที่ ๔/๔
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ประวัติวิทยากร
การเสวนา
“Open Library เพื่อสังคม ภายใตการเปลี่ยนแปลงฉับพลันทางดิจิทัล (Digital disruption)”
ผูชวยศาสตราจารยเอกรินทร ยลระบิล

ผู้ช่วยศา ตราจารย์เอกรินทร์ ยลระบิล
ผู้อานวยการ อ มุดแ ่งม าวิทยาลัยธรรมศา ตร์
Assistant Professor Akekarin Yolrabil
Director of Thammasat University Libraries
อาจารย์เอกรินทร์ เป็นอาจารย์ประจา าขา ิชา การบริ ารการปฏิบัติการ (Operations Management)
คณะพาณิชย า ตร์และการบัญชี ม า ิทยาลัยธรรม า ตร์ จบการ ึก า พาณิชย า ตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม
อันดับ 2) ิชาเอก: การบริ ารการผลิตและการปฏิบัติการ คณะพาณิชย า ตร์และการบัญชี
ม า ิทยาลัยธรรม า ตร์ และ MBA (Logistics, Operations, and Material Management) จาก THE
GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY Washington DC., USA
ปัจจุบันดารงตาแ น่ง ผู้อาน ยการ อ มุดแ ่งม า ิทยาลัยธรรม า ตร์ ในอดีตเคยดารงตาแ น่ง
กรรมการ ภาม า ิทยาลัยธรรม า ตร์ ผู้อาน ยการ านักทะเบียนและประม ลผลม า ิทยาลัยธรรม า ตร์
ผู้อาน ยการ ูนย์ทด อบด้านการจัดการแ ่งม า ิทยาลัยธรรม า ตร์ (SMART Center@Thammasat) รอง
คณบดีฝ่ายยุทธ า ตร์และประเมินผล คณะพาณิชย า ตร์และการบัญชี ม า ิทยาลัยธรรม า ตร์ ผู้อาน ยการ
โครงการปริญญาโทด้านการจัดการ (MBA Thammasat) และ ั น้า าขาบริ ารการปฏิบัติการ ร มถึง เป็น
ผู้ อนทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ร มถึงองค์กรภาครัฐและเอกชนต่าง ใน ั ข้อ ถิติ า รับผู้บริ าร
การ ิเคราะ ์เชิงปริมาทางธุรกิจ การบริ ารการปฏิบัติการ การ างแผนและค บคุมการปฏิบัติการ การปรับปรุง
งานเพื่อเพิ่มผลิตภาพ การจัดการ ินค้าคงคลัง และการ ร้างแรงจูงใจในการทางาน ฯลฯ

886

Asst.Prof. Akekarin Yolrabil
Education:

Bachelor's degree in Business Administration (Industrial Management), Thammasat
University
Master of Business Administration (Logistics and Operations Management), The
George Washington University, USA.

Present :

Thammasat University Libraries' Director
Assistant Professor in Operations Management at Thammasat Business School
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Director of The Registrar office, Thammasat University
Director of SMART Center@Thammasat University
Director of MBA Program, Thammasat Business School
Associate Dean for Strategic Planning, Thammasat Business School
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ประ ัติ ิทยากร
การเ นา
“Open Library เพื่อ งั คม ภายใต้การเปลี่ยนแปลงฉับพลันทางดิจิทลั (Digital disruption)”
รอง า ตราจารย์ ดร. นิดา แก่นอากา
แบบประ ัติและผลงานทาง ิชาการ
รอง า ตราจารย์ ดร. นิดา แก่นอากา
ค ามเชี่ย ชาญเฉพาะด้าน
โครงข่ายประ าทเทียม (Artificial Neural Networks) ปัญญาประดิ ฐ์ (Artificial Intelligence)
การประม ลผลขั้น ูง (High Performance Computing) การคาน ณเชิงอัจฉริยะ (Computational
Intelligence) การประม ลผลข้อมูลม า าล (Bigdata Analytic)
ประ ัติการ ึก า
คุณ ุฒิ

ปีที่ าเร็จ
ถาน ึก าทีจ่ บ/ประเท
การ ึก า
ปริญญาตรี
.บ. ( ิ กรรมคอมพิ เตอร์) เกียรติ
2538 ม า ิทยาลัยขอนแก่น
นิยมอันดับ 2
ประเท ไทย
ปริญญาโท
M.Sc. Advanced Computing
2541 Imperial College of
Science, Technology and
Medicine
ราชอาณาจักร
ปริญญาเอก
Ph.D. Computer Engineering
2544 University of
Hertfordshire
ราชอาณาจักร
ลังปริญญาเอก Post-Doctoral (Mobile Computing)
2556 National Institute of
Informatics, Japan
ตาแ น่งปัจจุบัน
รอง า ตราจารย์ ังกัด ภาค ิชา ิ กรรมคอมพิ เตอร์ คณะ ิ กรรม า ตร์
ม า ิทยาลัยขอนแก่น
Visiting Research Fellow, Biocomputational Research Group, University of
Hertfordshire, U.K.
ผู้อาน ยการ านัก อ มุด ม า ิทยาลัยขอนแก่น
กรรมการ ภาม า ิทยาลัยขอนแก่น ประเภทผู้แทนผู้บริ าร ม า ิทยาลัยขอนแก่น
TQA Assessor 2014-ปัจจุบนั
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โครงการวิจัย
Smart City: Smart Environment: Smart Trash Tracking, Thailand Hazardous Waste
Management
Smart City: Smart Health: Medutainment: Parasite Hunt, CKD Urine Diagnosis, Food
Label Detection, BioBank System, Parasite Recognition
Smart City: Smart Security: Indoor Location Tracking
Department of Airport, Thailand: Human Resource Strategic Plan
Thailand Cyber Security: Privacy Protection in Electronic Medical Records
Healthcare Analytics e.g. Gene Sequences Analytics, Big data analytics
Web Intelligence for Evidence Based Medicine
Manufacturing Executive System (MES) in Hard disk drive Industries: Seagate
Fail Part Recognition System: Hitachi, Western Digital
Mobile Computing: Softbank, Japan
Decision Support System in Environmental System e.g. Chemical Emergency
Management System (CHEMS), Point Source Pollution Management System (PSPM)
ผลงานวิจัย
1. Pensuwon, W., Adams, R. and Davey, N. (2000) "Optimising a Neural Tree Classifier
Using a Genetic Algorithm," Proceeding of the 4th International Conference on
Knowledge-Based Intelligent Engineering Systems and Allied Technologies (KES'2000),
Brighton, U.K..
2. Pensuwon, W., Adams, R.G. and Davey, N. (2000) "Stochasticity Applied to a Neural
Tree Classifier," Proceedings of the 3rd Asia-Pacific Conference on Simulated
Evolution And Learning (SEAL'2000), Nagoya, Japan.
3. Pensuwon, W. Adams, R.G. and Davey, N. (2001) " The Analysis the Addition of
Stochasticity to a Neural Tree Classifier", Journal of Applied Soft Computing.
4. Pan, Z., Adams, R.G., Pensuwon, W. and Boulouri, H.,. (2001) "Image Recognition Using
Discrete Cosine Transforms as Dimensionality Reduction", NSIP01 2001 IEE-EURASIP
Workshop on Nonlinear Signal and Image Processing, Baltimore, USA.
5. Pensuwon, W. Adams, R.G. and Davey, N. (2001) " Comparative Performances of
Stochastic Competitive Evolutionary Neural Tree (SCENT) with Neural Classifiers", The
7th International Conference on Neural Information Processing (ICONIP'2001), Japan.
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6. Pensuwon, W. Adams, R.G. and Davey, N. (2001), "Stochastic Neural Classifier",
Mahasarakham Academic Conference
7. Pensuwon, W. Adams, R.G. and Davey, N. (2002), "Optimising Neural Classifier using
Genetic Algorithm", Mahasarakham Academic Conference
8. Pensuwon, W. Adams, R.G. and Davey, N. (2002), "Optimising a Stochastic Dynamic
Neural Tree, The 8th International Conference on Neural Information Processing
(ICONIP'2002), Singapore.
9. Kanarkard, S. and Pensuwon,W.(2002), "Compressive Strength of Concrete Block
Blended with Rice Husk Ash", The 8th National Convention on Civil Engineering, Khon
Kaen.
10. Pensuwon, W. (2002) Computer Programming for Engineers: Fortran90.,
Ubonratchathani University.
11. Rungworawut, W., Eua-Anant, N., Vihsupalert, C. , Chaopanon, W. and Pensuwon, W.
(2003), "Localized Stochastic Competitive Evolutionary Neural Tree for Classification",
International Symposium on Communications and Information Technologies
(ISCIT2003), Songkla.
12. Rungworawut, W., Pensuwon, W. , Adams, R. and Davey, N. (2003), "Localized
Stochastic Competitive Evolutionary Neural Tree for Classification", Khon Kaen
Journal.
13. Jareanpon, C., Eua-Anant, N., Vihsupalert, C. , Chaopanon, W. and Pensuwon, W.
(2003), "Radial Basis Function Networks with Adaptive Structure for Time Series
Prediction", International Symposium on Communications and Information
Technologies (ISCIT2003), Songkla.
14. Jareanpon, C., Eua-Anant, N., Vihsupalert, C. , Chaopanon, W. and Pensuwon, W.
(2003), "Optimising Adaptive Radial Basis Function for Time Series Prediction using
Genetic Algorithms", Khon Kaen Journal.
15. Pensuwon, W. Adams, R.G. and Davey, N. (2003), "An Improved Neural Tree Classifier
with Adaptive Pruning", The 8th Australian and New Zealand Conference on
Intelligent Information System (ANZIIS 2003), Australia.
16. Kanarkard, S., Phannikul, I. and Pensuwon,W.(2004), "The behaviour of Reinforced
Concrete Beams with Small Opening", The 9th National Convention on Civil
Engineering, Hua Hin.
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17. Adams, R., Davey, N. and Pensuwon, W (2004), "Optimising a Hierarchical Neural
Clusterer applied to large Gene Sequence Data Sets", IEEE International Conference
on Intelligent Systems (IS'2004),Varna Bulgaria.
18. Pensuwon, W. Adams, R.G. and Davey, N. (2004), "Optimising a Neural Tree Using
Subtree Retraining", Proceeding of the 8th International Conference on KnowledgeBased Intelligent Engineering Systems and Allied Technologies (KES'2004), New
Zealand.
19. Chareonporn, C., Pensuwon, W. , Frank R.J. and Davey, N. (2004), "An Adaptive RBF
Network optimized using a Genetic Algorithm applied to Rainfall Forecasting",
International Symposium on Communications and Information Technologies 2004
(ISCIT 2004), Japan.
20. Buchala, S., Davey, N., Frank, R. J., Gale, T.M., Loomes, M., Pensuwon, W. (2004),
Gender Classification of Face Images: The Role of Global and Feature-Based
Information, Proceedings of ICONIP 2004, India.
21. Adams, R., Davey, N., Kaye, P., Pensuwon, W.(2005) Gene Sequence Data Sets
Analysed using a Hierarchical Neural Clusterer, International Journal of Systems
Science.
22. Taweepworadej, W., Kanarkard, W., Kookiatkul, B., and Vihsupalert, C. (2005) A GISbased Chemical Emergency Management System, Proceedings of Joint Conference
on Computer Science and Software Engineering (JCSSE) 2005, Chonburi, Thailand.
23. Kanarkard, W. (2005) Introduction to Artificial Neural Networks, Khon Kaen University.
24. Doherty, K., Adams, R. Davey, N. and Kanarkard, W. (2005) Hierarchical Topological
Clustering Learns Stock Market Sectors, Proceedings of ACFM 2005, Turkey.
25. Wirojanagud, W., Kanarkard, W. and Nuntapothidech, A. (2006) The GIS based decision
support system for visualisation and analysis of Point Source Pollution, Proceedings
of International Conference Hazardous Waste Management for a Sustainable Future
2006, Bangkok, Thailand.
26. Wirojanagud, W., Kanarkard, W. and Nuntapothidech, A. (2006) Chemical Emergency
Management System: CHEMS, Proceedings of International Conference Hazardous
Waste Management for a Sustainable Future 2006, Bangkok, Thailand.
27. Pensuwon, W., Adams, R. Davey, N, Taweepworadej, W. (2006) Improving Radial Basis
Function Networks for Human Face Recognition Using a Soft Computing Approach,
Proceedings of Simulated Evolution and Learning, 6th International Conference, SEAL
2006, Hefei, China.
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28. Pensuwon, W., Adams, R. Davey, N, (2006) Human Face Recognition using Soft
Computing RBF, Proceedings of Simulated Evolution and Learning, 6th International
Conference, SEAL 2006, Hefei, China.
29. Panakarn, P., Kanarkard W. (2007) Stock Prediction By Soft Computing Data Mining,
Proceedings of the Joint Conference on Computer Science and Software Engineering
(JCSSE2007), Khon Kaen.
30. Kanarkard, W., Patumwan, P., Adams, R. Davey, N, (2007) Assessing clinical impact of
HIV infection in children by knowledge driven data mining, Proceedings of
International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and
Communications (ITC-CSCC 2007), Busan, Korea.
31. Chetchoksak, D. and Kanarkard, W. (2008) Classification model to detect failed HDD
component, Proceedings of the ANNIE2008, United State.
32. Kanarkard, W., Chetchoksak, D., Hormdee, D., Adams, R. and Davey, N. (2008)
Recognition of Fail parts in Hard disk Drive manufacturing process: Data Mining
approach, KKU Journal Year 13, Vol. 5, pp 541-548.
33. Kanarkard, W., Chetchoksak, D., Hormdee, D., Adams, R. and Davey, N. (2008) Data
Mining to Recognize Fail Parts in Manufacturing Process, in press ECTI-Transaction in
EEC.
34. Kanarkard, W. Taweepworadej, W. Adams, R. and Davey, N. (2009), Flood and Draught
Automated Local Evaluation in Real Time System for Mahasarakham Province,
Proceedings of the 2009 IAENG International Conference on Internet Computing and
Web Services. Hong Kong, 18-20 March, 2009
35. Bhutploy, N., Kanarkard, W. Incomplete Data Classification using Soft K-Nearest
Neighbour, The 12th National Graduate Research Conference, Khon Kaen, 12-13
February, 2009.
36. Premchaisawatt, S., Jaban, S., Pattanapairoj, S., Taweepworadej, W. and Kanarkard, W.
Comparative Classification Properties of C5.0 and Artificial Neural Networks Models,
The 12th National Graduate Research Conference, Khon Kaen, 12-13 February, 2009.
37. Thongkham, P., Kijkana, U., Sirithai, A. and Kanarkard, W., A Comparative Study on
the high dimensionality data clustering in Data Mining Models, The 12th National
Graduate Research Conference, Khon Kaen, 12-13 February, 2009.
38. Yawangpol, N., Poltre, S., Suchaiya, S. and Kanarkard, W. Evaluation Framework of
Mining Large Data Set by C4.5, Naive Bayes and Winnow Model, The 12th National
Graduate Research Conference, Khon Kaen, 12-13 February, 2009.
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39. Pongkitwitoon, R, Kanarkard, W. Tuamsuk, K. and Tongpenyai, Y. The design and
development of medical information management by using multi-agents, 2009
International Conference on Active Media Technology (AMT'09), 2009
40. Kanarkard, W., Taweepworadej, W., Adams, R.G. and Davey N., Data mining for ozone
level alarm forecasting model, The Asian Pacific Regional Conference on Practical
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ประวัติวิทยากร
การเสวนา
“Open Library เพื่อสังคม ภายใต้การเปลี่ยนแปลงฉับพลันทางดิจิทลั (Digital disruption)”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์
ผู้ช่ ย า ตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ าเร็จการ ึก าปริญญาเ กด้าน าร นเท า ตร์และ
บรรณารัก า ตร์จาก University of North Carolina at Chapel Hill และการฝึก บรม ลังปริญญาเ กด้าน
การจัดการค ามรู้ทางการแพทย์ที่ Vanderbilt University Medical Center ประเท รัฐ เมริกา
ปั จ จุ บั น ผ . ดร.ทรงพั น ธ์ เจิ ม ประยงค์ ด ารงต าแ น่ ง ั น้ า ภาค ิ ช าบรรณารั ก า ตร์
คณะ ัก ร า ตร์ จุ าลงกรณ์ม า ิทยาลัย ีกทั้งยังเป็นร ง ั น้า น่ ยปฏิบัติการ ิจัย ิจัยพฤติกรรม า ตร์
และ นเท า ตร์ทาง ังคม า ตร์ ถาบันบัณฑิตบริ ารธุรกิจ ินทร์แ ่งจุ าลงกรณ์ม า ิทยาลัย และนัก ิจัย
ประจา น่ ยปฏิบัติการ ิจัย The Arch of Memory คณะ ัก ร า ตร์ จุ าลงกรณ์ม า ิทยาลัย น กจากนี้
ปั จ จุ บั น ยั ง เป็ น กรรมการบริ าร านั ก งาน ิ ท ยทรั พ ยากร จุ าลงกรณ์ ม า ิ ท ยาลั ย และ านั ก มุ ด
ม า ิทยาลัยเก ตร า ตร์
ค าม นใจข ง ผ . ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ คร บคลุมประเด็น ิจัยทางด้านการ กแบบและพัฒนา
ปฏิ ัมพันธ์ระ ่างมนุ ย์และ าร นเท ในบริบทต่าง ๆ การพัฒนาและประยุกต์ใช้คลังข้ มูลและคลังภา าใน
การ ึก าทางด้านมนุ ย า ตร์ ังคม า ตร์ และการ าธารณ ุข ร มถึงประเด็นด้านนโยบายและจริยธรรมที่
เกี่ย ข้ ง ผลงานทาง ิชาการข ง ผ . ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ปรากฏใน าร ารทาง ิชาการใน ลาก ลาย
าขา ิชา เช่น Knowledge Organization, Cataloging and Classification Quarterly, Learned Publishing,
Advances in Librarianship, Arts Libraries Journal และ Spi ร มถึ ง ผลงาน ิ จั ย ในการประชุ ม ในระดั บ
นานาชาติและบทค ามใน นัง ื ร มเล่มที่ตีพิมพ์กับ านักพิมพ์ชั้นนาในระดับนานาชาติ ีกจาน นมาก
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นางดา นภา ุยะนนท์
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ผู้อาน ยการ านัก อ มุด ม า ิทยาลัยนเร ร
อาจารย์มารีย๊ะ ปุเต๊ะ
ผู้อาน ยการกอง ่งเ ริม ิชาการและงานทะเบียน
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ผู้อาน ยการ านัก ิทยบริการ
ม า ิทยาลัย งขลานครินทร์ ิทยาเขตปัตตานี
ผู้อาน ยการ านัก ิทยบริการ ม า ิทยาลัยม า ารคาม
ผู้อาน ยการ านัก อ มุด ม า ิทยาลัยแม่โจ้
ผู้อาน ยการ านัก อ มุดกาแพงแ น
ม า ิทยาลัยเก ตร า ตร์ กาแพงแ น
ผู้อาน ยการ านัก อ มุด ม า ิทยาลัยนครพนม
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ผู้อาน ยการ านัก อ มุด ม า ิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่ ย า ตราจารย์ ดร.โอภา เกาไ ยาภรณ์
ผู้อาน ยการ านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณ ญิง ลง
อรรถกระ ี ุนทร ม า ิทยาลัย งขลานครินทร์
กลุ่มการบริการ าร นเทศ (IS : Information Services)
รอง า ตราจารย์ ดร. ภญ.รัตติมา จีนาพง า
คณะเภ ัช า ตร์ ม า ิทยาลัยนเร ร
นาง นิดา รีทองคา
ผู้อาน ยการ านัก อ มุด ม า ิทยาลัยเก ตร า ตร์
นาง า รารัก ์ พัฒนเกียรติพง ์
ผู้อาน ยการ านัก อ มุด ม า ิทยาลัยเชียงใ ม่
นางฐิติมา เธียรอนันตกุล
รองผู้อาน ยการ ายบริ ารและพัฒนา
อ มุดแ ่งม า ิทยาลัยธรรม า ตร์
กลุ่มการบริ ารองค์กร (OM : Organizational Management)
รอง า ตราจารย์ปัญญรัก ์ งาม รีตระกูล
อดีตผู้อาน ยการ านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณ ญิง ลง
อรรถกระ ี ุนทร ม า ิทยาลัย งขลานครินทร์
อาจารย์เจ ฎา โมกขกุล
ผู้ช่ ยอธิการบดี ม า ิทยาลัย งขลานครินทร์
รอง า ตราจารย์ นายแพทย์ ุพัชญ์ ีนะ ฒ
ั น์
ผู้อาน ยการ านัก อ มุด ม า ิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่ ย า ตราจารย์เอกรินทร์ ยลระบิล
ผู้อาน ยการ อ มุดแ ่งม า ิทยาลัยธรรม า ตร์
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รายนามผู้ใ ้การ นับ นุน
GOLD SPONSORS

SILVER SPONSORS

BRONZE SPONSORS
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เอกสารประกอบการบรรยาย
1) การบรรยายพิเ เรื่อง “New Generation Libraries: Toward House of Access”
2) การเ นา เรื่อง “บริการ าร นเท อย่างไรใ ้เป็นไปตามกฎ มายดิจิทัล”
3) การเ นา เรื่อง “Open Library เพื่อ ังคม ภายใต้การเปลี่ยนแปลงฉับพลันทางดิจิทัล (Digital
disruption)”
ดา น์โ ลดเอก ารประกอบการบรรยายได้ที่
http://pulinet2022.pulinet.org/keynotespeakerpresentation
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บันทึกการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 12
The
PULINET Online National Conference – PULINET 2022
“New Generation Libraries: Toward House of Access”
5-7 มกราคม 2565
โดย านัก อ มุด ม าวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ ข่ายงาน ้อง มุดม าวิทยาลัย ่วนภูมิภาค (PULINET)
12th

https://www.facebook.com/PULINET2022

http://pulinet2022.pulinet.org/live/

