
 

 
 
 

 
   รายงานผลการไปราชการ ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุม/ 

 

ส่วนที่ 1   ข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุม/สัมมนาในประเทศ/ต่างประเทศ 

ชื่อ – สกุล  นายอรรถสิทธิ์  กิจที่พ่ึง                                  ต าแหน่ง   บรรณารักษ ์ช านาญการ 
กลุ่มงาน    บริการทรัพยากรสารสนเทศ                             ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส่วนที่ 2   ข้อมูลรายละเอียดการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุม/สัมมนา 
 

ได้รับอนุมัติให้เดินทางไป   ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การด าเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
                                 เพ่ือพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 40 
 
ตามหนังสือที ่    อว 0230/ว146                            ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 
ผู้ร่วมเดินทาง 1. อาจารย์ทัศนี  สุทธิวงศ ์ ต าแหน่ง   รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
  2. นายสายชน  คงคะพันธ์ ต าแหน่ง   นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
  3. นายอ านาจ  แก้วภูผา  ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
  4. นายกสิพงษ์  กสิพันธ์  ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
  5. นายมานิช  โชติช่วง  ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
  6. นางสาวฐิติรัตน์ ขาวบริสุทธิ์ ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
  7. นางสาวรสสุคนธ์   ค าสอน           ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

8. นางยุพิน            กิจที่พ่ึง  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  9. นางสาวพัชราภรณ์ ต่อดอก  ต าแหน่ง  บรรณารักษ์  
          10. นายธีระ  เอ็งวงษ์ตระกูล ต าแหน่ง  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
          11. นายอ าพล  เกิดชนะ  ต าแหน่ง  ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 
          12. นางสาวอัญชลีพร เหลืองธรรมชาติ ต าแหน่ง  ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 
          13. นางสาวชลธิชา สว่างอารมย์  ต าแหน่ง  ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 
  
ชื่อโครงการ   การด าเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 40 
จัดโดย         โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ณ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาสรสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
โดยใช้เงินงบประมาณของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาสรสนเทศ  
ตั้งแต่วันที่  15 มกราคม 2563  ถึง   วันที่  17 มกราคม 2563                รวมระยะเวลา   3   วัน 

 

 



ส่วนที่ 3   ผลการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุม/สัมมนา  

 สรุปสาระส าคัญ 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ด าเนินการโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
(Inter-University Network : Uninet) โดยเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายความเร็วสูงระหว่างมหาวิทยาลัย/
สถาบัน และสถาบันการศึกษาต่างๆ ภายในประเทศ เพ่ือเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาค  
และชุมชน เป็นการแบ่งปันทรัพยากร ทางการศึกษาร่วมกัน และได้ด าเนินกิจกรรมทางการศึกษาทั้งทางด้าน
การเรียน การสอนและการวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย/
สถาบันการศึกษาต่างๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสมาชิก ที่เชื่อมต่ออยู่บนเครือข่าย การประชุม  
เชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสมาชิกเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาการศึกษา เป็นการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ในการดูแลระบบ และบริหารจัดการเครือข่ายที่จะต้องใช้งานร่วมกัน ซึ่ง
นอกจากการได้แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีเครือข่ายใหม่ๆ รวมทั้งการรวมกลุ่มกับเพ่ือนสมาชิก  เพ่ือท าการศึกษา
และวิจัย และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการศึกษา และยังเป็นการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร ให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้การเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศ เพ่ือ
พัฒนาการศึกษากับเครือข่ายการศึกษา และวิจัยนานาชาติเกิดประโยชน์สูงสุด บุคลากรของสถาบันที่เป็น
สมาชิกเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา (UniNet) รับทราบข้อมูลของเครือข่ายการศึกษาและวิจัย
นานาชาติ ทั้งในด้านเครือข่ายสารสนเทศและเนื้อหา (Content) บนเครือข่ายฯ ตลอดจนกิจกรรมการวิจัยและ
พัฒนาของสถาบันสมาชิกเครือข่าย 
 
รายละเอียดเนื้อหาการอบรมเชิงปฏิบัติการสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้ 
เพิ่มความแข็งแกร่งให้งานบริการ และกิจกรรมห้องสมุดด้วยกลยุทธ์ AIDA Model 

   Strengthen library services and activities with AIDA Model  
  เพ่ือส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศและบริการห้องสมุดท าให้ห้องสมุดมีสถิติการใช้บริการ สถิต

การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ สถิติผู้เช้าใช้บริการเพ่ิมสูงขึ้น เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี และเสริมสร้างความผูกพัน 
และระหว่างผู้ใช้บริการกับห้องสมุด 
ขั้นตอนด าเนินการ AIDA Model 
Plan การวางแผน ศึกษาจากข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี ผลการด าเนินงาน และสถิติห้องสมุด ผลความ
พึงพอใจผู้ใช้บริการ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล และศึกษาแนวคิด AIDA 

  กลยุทธ์ AIDA  Model :  
  Attention การดึงดูดความสนใจ เป็นการกระตุ้นเพ่ือดึงดูดให้ผู้ใช้บริการเกิดความสนใจในบริการ

ของเรา ด้วยวิธีต่าง ๆ (โดยปกติจะผ่านการประชาสัมพันธ์ ทั้งสื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
  Awareness คือ ท าให้ผู้ใช้ตระหนักถึงความส าคัญของห้องสมุด เพ่ือใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ

และบริการที่ห้องสมุดจัดเตรียมไว้ให้บริการ 
  Interest คือการจูงและดึงดูดความสนใจจากผู้ใช้บริการ จนผู้ใช้บริการสนใจบริการของเรา ต้อง

สร้างจุดเด่นของบริการ/กิจกรรม 
  Desire คือ ผู้ใช้ปรารถนาที่จะใช้บริการ เกิดความต้องการที่จะมีประสบการณ์ด้วยตนเอง ท าให้เกิด

ความคิดท่ีอยากเข้ามาใช้ประโยชน์จากบริการของห้องสมุด 
  Action คือ เมื่อผู้ใช้ได้ใช้บริการห้องสมุดได้รับประโยชน์ ท าให้ผู้ใช้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อบริการ

ห้องสมุด และต้องการกลับมาใช้บริการอีก 
 



Do การออกแบบ 
1. ห้องสมุดด าเนินการส ารวจความต้องการในการใช้บริการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้

ทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย กลุ่มอาจารย์/นักวิจัย บุคลากร นักศึกษา บัณฑิต และ
นักศึกษาปริญญาตรี 

2. ห้องสมุดด าเนินการสรุปผลความต้องการจากการส ารวจความต้องการของผู้ใช้แต่ละกลุ่ม 
3. ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพ่ือก านดบริการและ

กิจกรรม พร้อมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบหลัก 
4. ห้องสมุดพิจารณาจัดกิจกรรม/บริการตามหลัก AIDA Model/ ก าหนดการสื่อสารให้ผู้ที่

เกี่ยวข้องรับทราบ/ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของบริการ/กิจกรรม(KPIs) 
Attention: ห้องสมุดได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ครอบคลุมทุกช่องทาง และเข้าถึงทุกกลุ่ม

ผู้ใช้บริการ มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างสรรค์ในกิจกรรม การจัดกิจกรรมที่ตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการได้เสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นในการจัดกิจกรรรม
หรือบริการ เพ่ือดึงดูดความสนใจ ความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ 

Interest: ผู้ใช้บริการเกิดความสนใจในกิจกรรม และบริการ เนื่องจากการจัดกิจกรรมเกิดจากความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ และมีการเชื่อมโยงเหตุการณ์ในปัจจุบันที่มีผู้คนทั่วไป ก าลังให้ความสนใจ และเป็นที่
นิยม (การหาจุดเด่นของบริการจะเป็นการจูงใจให้มาใช้บริการ/กิจกรรม) 

Desire: ผู้ใช้บริการ เกดิความปรารถนา เกิดความคิด ที่เข้าร่วมกิจกรรม และใช้บริการของห้องสมุด 
Action: ผู้ใช้บริการเข้าร่วมกิจกรรม และใช้บริการ สร้างความประทับใจให้ผู้ ใช้บริการเกิด

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ และใช้บริการอย่างต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น สร้างภาพลักษณ์ที่ดี
แก่ห้องสมดุ ส่งผลให้ห้องสมุดมีผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่า 

 

CHECK การตรวจสอบ และการประเมินผลการด าเนินงาน 
จ านวนกิจกรรม/บริการ สถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ สถิติการใช้บริการ สถิติผู้เข้าใช้บริการ

ห้องสมุด และการเข้าใช้บริการผ่าน Website / Facebook ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการห้องสมุด 
 

ACTION การปรับปรุง และพัฒนาการด าเนินงาน  
ห้องสมุด สรุปผลการด าเนินงาน ทบทวน วิเคราะห์ โดยใช้วงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) /  

Lean ท าให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งข้ึนต่อไป 
การบริการ และกิจกรรมที่ผู้ใช้บริการต้องการ 
- ส ารวจความต้องการของผู้ใช้บริการ เพ่ือจัดบริการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้ใช้บริการ 
- มีการจัดบริการ/ กิจกรรมอยา่งต่อเนื่อง 
- หาบริการ / กิจกรรมใหม่ๆ รองรับกับเทคโนโลยี และ Life Style ของผู้ใช้ในปัจจุบัน 
- สอบถามความพึงพอใจของการบริการ/ ทุกครั้งเพ่ือนาข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงในการจัดงานครั้ง

ต่อไป 
 
 
 
 
 
 



การน าไปใช้ประโยชน์ 
ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ 
1. ได้รับสารสนเทศ องค์ความรู้จากทรัพยากรสารสนเทศหลายประเภทที่ถูกต้อง  ทันสมัยและ 

ครบถ้วน ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
2. สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และครบถ้วน 
3. ได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการบริการและกิจกรรม ในการเสนอแนะ และการแสดง

ความคิดเห็นเพ่ือให้การบริการ การจัดกิจกรรมสอดคล้องความต้องการของตนเอง  
4. ได้รับข้อมูลข่าวสารและบริการของห้องสมุดอย่างสม่ าเสมอ และครบถ้วน  
5. มีแหล่งอ้างอิงสารสนเทศท่ีน่าเชื่อถือ  
6. สร้างทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน 
 1.  ได้รับการฝึกฝนให้มีทักษะและฝึกฝนการท างานอย่างเป็นระบบ สามารถมองครอบคลุมครบ

ทุกปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการท างาน และมีทักษะการท างานเป็นทีม 
 2. มีทักษะความคิดสร้างสรรค์ในการจัดบริการ/กิจกรรม ห้องสมุด 
 3. มีกิจกรรมเติมเต็มและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ใช้บริการอยู่เสมอ ให้เกิดความผูกพันระหว่าง

ผู้ใช้บริการและผู้ปฏิบัติงาน 
 ประโยชน์ต่อห้องสมุด 
 1. ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดมีการใช้เพ่ิมข้ึน ท าให้คุ้มค่ากับงบประมาณในการจัดหา  
 2. สามารถสร้างความผูกพัน และภาพลักษณ์ที่ดีกับผู้ใช้บริการ ผ่านกระบวนการส่งเสริมการใช้

ทรัพยากรสารสนเทศ 
 3. ผู้บริหารเห็นความส าคัญของห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ห้องสมุดได้รับการจัดสรร

งบประมาณ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอื่นๆ มากยิ่งขึ้น 
 

การบริหารจัดการห้องสมุดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยระบบ ICT 
 ทักษะด้านไอที ที่บรรณารักษ์ควรรู้ “สื่อทรัพยากรการเรียนรู้กับงานบริการห้องสมุด” 
 STEP 1 รู้จัก : ความรู้และทักษะพ้ืนฐาน ICT ที่ห้องสมุดอะไรบ้าง 

1. กลุ่มโปรแกรมส านักงาน เช่น Word Processing 
2. กลุ่มโปรแกรมส าหรับสื่อ เช่น ระบบเสียงตามสาย 
3. การใช้งานระบบเครือข่าย เช่น อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 
4. กลุ่มพ้ืนฐานคอมพิวเตอร์เช่น ติดตั้งโปรแกรม 
5. กลุ่มการใช้งานอินเทอร์เน็ต/เว็บไซต์ เช่น Email, twitter 
6. กลุ่มอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่ใช้ในห้องสมุด เช่น เครื่องแสกน 

 STEP 2 เข้าใจ : ห้องสมุดทั่วไป และห้องสมุด ICT 
 เซ็นชื่อเข้า-ออกเพ่ือบันทึกการใช้งาน / ติดต่อบรรณารักษ์เพ่ือยืม-คืนหนังสือ / เช็คตามชั้นหนังสือ

เพ่ือหาเล่มที่ต้องการ / เปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศด้วยรีโมท / เปิด-ปิดคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง 
    : ห้องสมุด ICT และห้องสมุด IOT 
 กรอกข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ เพ่ือเก็บข้อมูลการใช้งาน / ยืม-คืนหนังสือด้วยตนเองผ่านระบบ

ส่วนกลางของห้องสมุด / ตรวจสอบสถานะหนังสือผ่านระบบเก็บข้อมูลของห้องสมุด / ควบคุมการท างาน
อัตโนมัติของเครื่องปรับอากาศ / ควบคุมการใช้งานคอมพิวเตอร์ด้วยระบบ 

 



iThesis 
 โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ INTEGRATED THESIS & RESEARCH MANAGEMENT 

SYSTEM (iThesis) 
 การใช้งานระบบก ากับคุณภาพมาตรฐานการจัดท าและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ งานวิจัย ส าหรับ

สถาบันอุดมศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 
 วาระ (Agenda)  1. แนะน าระบบ iThesis 2. สถาปัตยกรรมของระบบ iThesis 3. ผู้ใช้งานและ

การด าเนินงานด้วยระบบ iThesis (ส าหรับนักศึกษา) 4. ผู้ใช้งานที่เป็นอาจารย์ (Advisor) 
 -  iThesis Features The best way to manage your thesis (คุณสมบัติ iThesis วิธีที่ดีที่สุด

ในการจัดการวิทยานิพนธ์) 
 - Thesis Management จัดการวิทยานิพนธ์ตั้งแต่เขียนโครงร่างฯ จนถึงส่งเล่มฉบับสมบูรณ์ 

โดยใช้งานร่วมกับ Ms Word และ Endnote หรือ MENDELEY  
 - Version Control จัดเก็บไฟล์วิทยานิพนธ์เวอร์ชั่นต่าง ๆ ทั้ง .docx และ .pdf  
 - Template Controller ก าหนดและควบคุมรูปแบบหน้าเอกสารวิทยานิพนธ์  
 - Advisor - Advisee Relationship เน้นการท างานร่วมกันระหว่างนิสิตนักศึกษากับอาจารย์ที่

ปรึกษา 
  - Plagiarism Checker เชื่อมต่อกับระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม (อักขราวิสุทธิ์)  
 - Contribute to Research Community ส่งไฟล์ไปยังคลังปัญญาสถาบันการศึกษาและ สกอ. 
 ขอบเขตของระบบ iThesis 
 - Web portal เป็นส่วนการใช้งานส าหรับจัดการข้อมูล เช่น การกรอกข้อมูลท าวิทยานิพนธ์ ส่ง 

วิทยานิพนธ์ อนุมัติวิทยานิพนธ์ และสร้างใบน าส่งเล่มวิทยานิพนธ์ 
 - Microsoft Word Add-in เป็นส่วนการใช้งานเขียนเนื้อหาวิทยานิพนธ์ 
 โปรแกรมส าหรับการใช้งานระบบ iThesis  
 • Web Browser (Safari, Google Chrome, Firefox)  
 • Microsoft Word (Support Microsoft Word 2010, 2013, 2016)  
 • EndNote หรือ Mendeley 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปภาพรวมของการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุม/สัมมนา 

 □  ดีมาก     ดี  □  พอใช้     □  ไม่ด ี

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม …………………………………………………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................. ............................................... 

 

ส่วนที่ 4   แผนการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  
ได้ทราบถึงกระบวนการเพ่ิมความแข็งแกร่งให้งานบริการ และกิจกรรมห้องสมุดด้วยกลยุทธ์ AIDA 

Model เพ่ือส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ และบริการห้องสมุด ท าให้ห้องสมุดมีสถิติการใช้บริการ สถิต
การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ สถิติผู้เช้าใช้บริการเพ่ิมสูงขึ้น เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และเสริมสร้างความผูกพัน 
และระหว่างผู้ใช้บริการกับห้องสมุด ตลอดจนการบริหารจัดการห้องสมุดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยระบบ 
ICT และทักษะด้านไอที ที่บรรณารักษ์ควรรู้ และ iThesis โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ และการ
พัฒนาการบริการห้องสมุดของสถาบันอุดมศึกษาตลอดจนแนวโน้มการบริการใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ และยกระดับคุณภาพของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยให้ดี
ยิ่งขึ้นต่อไป 
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ลงช่ือ ………………………………………….…………… ผูร้ายงาน 
        (........................................................) 

   ต าแหน่งบรรณารักษ์ ช านาญการ  
 

 

 
ลงช่ือ .............................................................. รับทราบ 

                  ( นางสาวเพลินตา  โมสกุล ) 
                          หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ  
 

 
ลงช่ือ ...................……………………………………… 
     ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาโรช  ปุริสังคหะ ) 

      ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

นายอรรถสิทธ์ิ  กิจท่ีพึ่ง 

 


