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แบบรายงานการเขารวมโครงการสัมมนาทางวิชาการ 
เร่ือง การสัมมนาเครือขาย สาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ คร้ังท่ี ๘ 

หนวยงาน ศูนยวิทยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

๑. ขอมูลสวนบุคคล 

 ชื่อ-สกุล นายพีรพล แกวอําไพ ตําแหนง บรรณารักษ   

 กลุมบุคลากร  สายวิชาการ    สายสนับสนุนวิชาการ 

๒. หลักสูตรหรือเร่ืองท่ีเขารวมโครงการ 

     โครงการสมัมนาเครือขาย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ ๘ 

๓. วิทยากรในการบรรยาย 

๓.๑ วันท่ี ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 

 การอภิปรายรวม เรื่อง “Disruptive Technology กับการใหบริการของ ARIT  ในยุคประเทศ

ไทย ๔.๐ วิทยากรโดย ๑. ศาสตราจารย ดร.วิลาศ วูวงศ ๒. ศาสตราจารย ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย และ 

 ๓. รองศาสตราจารย ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล 

 การบรรยายพิเศษ เรื่อง Green Library วิทยากรโดย ผูชวยศาสตราจารยศรีสุภา นาคธน และ 

อาจารยปยวรรณ คุสินธุ  

๓.๒ วันท่ี ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 

                 บทบาทของ ARIT ในการพฒันาหองสมุดสมารทในยุคประเทศไทย ๔.๐ (ARIT Role for Smart 

Library Development in Thailand 4.0) วิทยากรโดย ๑.ศาสตราจารย ดร.วิลาศ วูวงศ ๒.อาจารย

ปยวรรณ คุสินธุ  และ ๓.ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประภาส พาวินันท 

๓.๓ วันท่ี ๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 

 อภิปรายรวมนําเสนอผลการสัมมนา และสรุปแนวทางการดําเนินงาน ของเครือขาย ARIT โดย 

ผศ.ดร.พิทา จารุพูนผล  

๔. สถาบันหรือหนวยงานท่ีจัดอบรม 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

๕. ระยะเวลาท่ีเขารวมอบรม 

 วันที่ ๖ – ๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๒  
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๖. งบประมาณท่ีใชในการเขารวมอบรม 

 คาลงทะเบียน ๓,๕๐๐ บาท (สามพันหารอยบาทถวน) 

๗. วัตถุประสงคของการเขารวมอบรม 

 ๑. เพื่อสงเสรมิความรวมมอืระหวางเครือขายสํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏใหมีความเข็มแข็ง 

๒. เพื่อแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณระหวางผูบริหารและบุคลากรของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน   
๘. สรุปเน้ือหาสาระของการเขารวมอบรม 

  วันท่ี ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒  

 การบรรยายหัวขอท่ี๑ เร่ือง “Disruptive Technology กับการใหบริการของ ARIT  ในยุค

ประเทศไทย ๔.๐” วิทยากรโดย ๑. ศาสตราจารย ดร.วิลาศ วูวงศ ๒. ศาสตราจารย ดร.ชิดชนก เหลือ

สินทรัพย และ ๓. รองศาสตราจารย ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล ไดกลาวถึงเรื่องการ Sharing Resources การใช

ทรัพยากรของระบบรวมกัน โดยการทําในลักษณะของ Cloud Service/ data centers สําหรับรองรับการใช

งาน การประมวลผล การจัดเก็บขอมูลไดอยางมหาศาลที่ทุกคนสามารถเขาถึงและใชทรัพยากรรวมกันได และ

ควรมีการจัดหลักสูตร (Course) การเรียนออนไลน ที่ออกแบบเพื่อผูเรียนสามาถเขาถึงแหลงความรู หรือ

รายวิชาของมหาวิทยาลัยตางๆ ตามความถนัดหรือความสนใจดวยตนเองจากที่ใดก็ได ซึ่งวิธีการเรียนการเรียน

ทางไกลที่ผูเรียนสามารถ เรียนรูไดดวยตนเองผานสื่อออนไลนบนเครือขายอินเทอรเน็ต และทิศทางการ

ใหบริการที่สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศควรดําเนินการในปจจุบัน  อาทิ บริการทรัพยากรการ

เรียนรูที่หลากหลาย การนําระบบ การยืมคืนดวยระบบ RFID, eBook, ePaper, eLibrary การจัดทํา

ศูนยกลางวัฒนธรรมของเมืองพิพิธภัณฑ บริการขอมูลแกชุมชน หรือสถานีขอมูล การจัดพื้นที่สําหรับ

นิทรรศการ สวนการแสดงดนตรี และศิลปะสําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการนําเสนอผลงานหรือองค

ความรูความเช่ียวชาญของตนเองเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมระหวางผูใชบริการกับสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมถึงการจัดทํา Course เรียนออนไลน หรือ MOOCs การเรียนการสอนทางไกลเพื่อ

เปดโอกาสให ผูเรียนที่สนใจสมัครเรียนรายวิชาที่ตนสนใจ และมีเอกสารรับรองผลการเรียน เปนการเรียนรู

ตามความสนใจของแตละบุคคล 

 การบรรยายหัวขอท่ี ๒ เร่ือง “Green Library” วิทยากรโดย ผูชวยศาสตราจารยศรีสุภา นาคธน 

และ อาจารยปยวรรณ คุสินธุ  

 โดยผูชวยศาสตราจารยศรีสุภา นาคธน ไดกลาวถึง หองสมุดสีเขียว คือ การดําเนินงานของหองสมุด

เพื่อลดผลกระทบเชิงลบตอสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและเพิ่มคุณภาพสิ่งแวดลอมภายในอาคาร โดยการ

เลือกสถานที่ต้ังที่เหมาะสม การใชวัสดุกอสรางจากธรรมชาติ และผลิตภัณฑชีวภาพที่ยอยสลายไดการอนุรักษ

ทรัพยากร (นํ้า พลังงาน กระดาษ) และรับผิดชอบเรื่องการกําจัดของเสีย รวมทั้งใหความสําคัญกับการบริการ 

กิจกรรม วรรณกรรม และโครงการที่เกี่ยวของทีแ่สดงถึงบทบาทและความรับผิดชอบตอสังคมของหองสมุด ใน

ฐานะผูนาการสรางความย่ังยืนดานสิ่งแวดลอม และความเปนมาของการดําเนินหองสมุดสีเขียวน้ัน เริ่มแรกยัง

ไมมีคําจํากัดความที่ชัดเจน แตมีหองสมุดที่พยายามสรางรูปแบบสีเขียวข้ึนมา โดยพยายามลดผลกระทบเชิง
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ลบของอาคารตอสภาพแวดลอม ตอมาเริ่มมีลดการใชนํ้าและพลังงาน โดยการออกแบบอาคารเพื่อใช

ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานทดแทน ใหเกิดประโยชนสูงสุด มีการปลูกพืชจริงจากการ

ออกแบบอาคาร โดยเฉพาะพืชที่ทนตอความแหงแลง และ/หรือพืชทองถ่ิน และมีการบารุงรักษาคุณภาพ

อากาศภายในอาคารใหไดตามมาตรฐานเพื่อชวยรักษาสุขภาพของผูเขาใชบริการ โดยลักษณะของหองสมุดสี

เขียว ประกอบดวย 

 1. เปนศูนยการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับคนทุกวัย 

 2. ไมเพียงเปนที่จัดเก็บความรู แตยังเปนแหลงขอมูลสําคัญเพื่อสรางความตระหนักเกี่ยวกับปญหา

สิ่งแวดลอม 

 3. ใหความรูเกี่ยวกับปญหาสิ่งแวดลอม 

 4. มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 5. ใชพลังงานแสงจากธรรมชาติ และการไหลเวียนของอากาศตามธรรมชาติ 

 6. มีการออกแบบโครงสรางอยางประณีตโดยคํานึงถึงการใชพลังงาน วัสดุ และผลกระทบตอสุขภาพ 

 และ อาจารยปยวรรณ คุสินธุ ไดกลาวถึง เกณฑการพัฒนาหองสมุดสีเขียว ขอกําหนดแนวทางเชิง

ปฏิบัติ และวิธีการตรวจประเมินพ.ศ. ๒๕๕๙ สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย โดยมีขอกําหนดมาตรฐาน

หองสมุดสีเขียว ๘ หมวดประกอบดวย 

 หมวดที่ ๑ ทั่วไป 

 หมวดที่ ๒ โครงสรางพื้นฐานทางดานกายภาพและเทคโนโลยีที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 หมวดที่ ๓ การจัดการทรัพยากรและพลังงาน 

 หมวดที่ ๔ การจัดการของเสียและมลพิษ 

 หมวดที่ ๕ การบริหารจัดการและการใหบริการหองสมุดเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานและ

สิ่งแวดลอม 

 หมวดที่ ๖ บทบาทของบุคลากรหองสมุดและผูมีสวนเกี่ยวของ 

 หมวดที่ ๗ เครือขายและความรวมมือระหวางหองสมุด 

 หมวดที่ ๘ การประเมินคุณภาพหองสมุดสีเขียว 

 โดยข้ันตอนการขอรับการการตรวจประเมินหองสมุดสีเขียว จะตองดําเนินการดังน้ี 

 ๑. เปนสมาชิกเครือขายหองสมุดสีเขียว 

 ๒. ศึกษาเกณฑมาตรฐาน ขอกําหนด แนวทางและวิธีการตรวจประเมิน 

 ๓. มีผลการดําเนินงานที่ผานมาตามเกณฑหองสมุดสีเขียว 

 ๔. ขอรับการตรวจประเมิน โดยตองประเมินตนเองเบื้องตนตามเกณฑหองสมุดสีเขียว 
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 วันท่ี ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 

 การบรรยายหัวขอท่ี๑ เร่ือง “บทบาทของ ARIT ในการพัฒนาหองสมุดสมารทในยุคประเทศไทย 

๔.๐” (ARIT Role for Smart Library Development in Thailand 4.0) วิทยากรโดย ๑.ศาสตราจารย ดร.

วิลาศ วูวงศ ๒. อาจารยปยวรรณ คุสินธุ และ ๓.ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประภาส พาวินันท 

 ไดกลาวถึง Smart Library เปนแนวคิดที่มุงเนนในการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการ

ใหบริการตางๆ ของหองสมุดเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายของผูใชงาน ทั้งการใหบริการสืบคน การยืมคืน การ

ใหบริการตอบคําถาม ทั้งในรูปแบบปกติและการบริการผานสื่อออนไลน 

  โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.ประภาส พาวินันท ไดกลาวถึง ๑๒ สิ่งที่ "ชนยุคดิจิทัล" ตองการเห็นใน

หองสมุดยุคใหม คือ 

  

- ระบบการคนหาขอมูลที่ทันสมัย          - จอภาพระบบสัมผัส 
- สามารถจะเพิ่ม “ขอมูลที่สนใจ” - สื่อมัลติมีเดีย 
- สามารถที่จะ “แชร” - เครื่องมือคนหา “รวดเร็ว ไมซับซอน” 
- เช่ือมตออินเทอรเน็ตและโทรศัพทมือถือ - การใหขอมูลแบบฉับไว ณ ปจจุบัน 
- ขอมูลไดจากการรวบรวมเน้ือหา หรือบริการจาก
หลายแหลงเขาไวดวยกัน   

- การแท็กเชิงความหมาย ขอมูลเช่ือมโยง
กันมากข้ึน 

- การแท็กดานภูมิสารสนเทศ สามารถจัดเก็บ 
วิเคราะห และแสดงขอมูลทางภูมิศาสตรอางอิง 

- Augmented reality (AR)ผสานโลก
ความจริง (Real) กับโลกเสมือน (Virtual) 
ผานอุปกรณ เชน Webcam กลองมือถือ 
Computer รวมกับ software ตางๆ ทา
ใหภาพที่เห็นในจอเปน 3มิติ มีมุมมอง 
360องศา 

 วันท่ี ๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 

 การอภิปรายรวมนําเสนอผลการสัมมนาและสรุปแนวทางการดําเนินงาน ของเครือขาย ARIT 

 โดย ผศ.ดร.พิทา จารุพูนผล กลาวถึงอนาคตของ ARIT Grand Design ไดกําหนดการดําเนินงาน โดยมีการ

กําหนดใหมหาวิทยาลัย ที่มีความพรอม และความชํานาญในดานตาง ๆ เพื่อเปนแกนนําในการดําเนินงาน ดังน้ี   

 

ลําดับท่ี ศูนย มหาวิทยาลยัท่ีเปนแกนนํา 

1. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ (IPV6 , Mikrotik) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   

2. ศูนยแนะนําและใหขอมลูดาน ISO9001 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ 

3. 

 

ศูนยแนะนําใหขอมูล Green Library 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
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ลําดับท่ี ศูนย มหาวิทยาลยัท่ีเปนแกนนํา 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

มหาวิทยาลัยนครปฐม 

4. ศูนยอบรม Webometrics มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย 

5. ศูนยความมั่นคงปลอดภัยทางไอท ี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

6. ศูนยพัฒนา Blockchain มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

7. หองสมุดมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอยุธยา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏรธานี 

8. เว็บไซตองคความรู (KM) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏรธานี 

9. MOOC มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏรธานี 

10. Database Schema  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

สกลนคร 
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