
ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล หน่วยงำนท่ีสังกัด ช่ือผลงำน ประเภทกำรน ำเสนอ
1 กชพร ศรีพรรณ์ ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ กำรวิเครำะห์ระเบียนบรรณำนุกรมในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ บรรยำย
2 กฤษฎำ แก้วผุดผ่อง      

โสมรัศม์ิ พิบูลย์มณี       
ปิยวัฒน์ ชวนวำรี

หอสมุดและคลังควำมรู้มหำวิทยำลัยมหิดล กำรพัฒนำระบบตรวจวัดอุณหภูมิห้องเซิร์ฟเวอร์ด้วยเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตเพ่ือสรรพส่ิง

บรรยำย

3 กัญญภัสสร์ ไชยน้อย      
วรินทร์ลดำ ปวงค ำ        
นภสินธ์ุ งำมกำร         
ดนัทธ์ ไชยสิทธ์ิ

ศูนย์บรรณสำรและส่ือกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ระบบลงทะเบียนนิตยสำรและหนังสือพิมพ์ออนไลน์ โปสเตอร์

4 กัลยำณี ศุภดิษฐ์          
สมชำย บุญปัญญำ

ส ำนักบรรณสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช กำรพัฒนำระบบจัดกำรเอกสำรกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในของห้องสมุด

โปสเตอร์

5 ขวัญแก้ว เทพวิชิต          
เตชินท์ เกตุสิงห์น้อย       
วิทวัฒน์ วะสุรี              
วิไลลักษณ์ อินมีศรี

ศูนย์บรรณสำรและส่ือกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุร
นำรี

VoD Service System @SUT Library โปสเตอร์

6 ขวัญแก้ว เทพวิชิต       
พันธ์วิรำ ปริญญำศรีเศวต
วิทวัฒน์ วะสุรี             
วิไลลักษณ์ อินมีศรี

ศูนย์บรรณสำรและส่ือกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุร
นำรี

SUT Smart Book Return System โปสเตอร์

รำยช่ือผลงำนและผู้ได้รับกำรรับรองให้น ำเสนอผลงำนในกำรประชุมวิชำกำรระดับ PULINET คร้ังท่ี 10

กลุ่ม 1 กำรจัดกำรสำรสนเทศ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และนวัตกรรม (IT)

วันท่ี 8-9 มกรำคม พ.ศ. 2563
ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ

PULINET 2020 : “Library Transformation in a Disrupted World”



ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล หน่วยงำนท่ีสังกัด ช่ือผลงำน ประเภทกำรน ำเสนอ
7 แขนภำ ทองตัน           

สวัสด์ิ อุรำฤทธ์ิ            
มธุรส ปรำบไพรี          
อภิรัตน์ วงศ์ศุภชำติ      
ตวงสิทธ์ิ สนข ำ

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏเพชรบุรี

มหำวิทยำลัยสีเขียวกับกำรพัฒนำส่ือกำรสอนดิจิทัล ของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี

โปสเตอร์

8 คม กันชูลี ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏพิบูลสงครำม

กำรพัฒนำระบบจัดเก็บข้อมูลจรำจรคอมพิวเตอร์ภำยในส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม

โปสเตอร์

9 จรูญลักษณ์  นำรี         
กันยกร  นำมบุตรดี        
นีรบล ไชยปัญหำ

ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่น กำรประยุกต์ใช้ Google sheet ในกำรบริหำรจัดกำรนักศึกษำ
ช่วยงำนห้องสมุด ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่น

โปสเตอร์

10 จำรุณี กำรี คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลสินทรัพย์ด้วย Open source และ 
Power BI Desktop

โปสเตอร์

11 เฉลิมเกียรติ ดีสม ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยบูรพำ คู่มือกำรใช้ฐำนข้อมูลแบบ Interactive Video Clip โปสเตอร์
12 ชัยพร ค ำเจริญคุณ ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยนเรศวร กำรพัฒนำระบบ LINE BOT NU Library เพ่ือกำรให้บริกำรร่วมกับ

 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM
บรรยำย

13 ณฐกฤตย์ นวมงำม        
ทวี นวมน่ิม                
มธุรส ปรำบไพรี          
ตวงสิทธ์ิ สนข ำ

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏเพชรบุรี

กำรประยุกต์ใช้ระบบกำรบริกำรห้อง/พ้ืนท่ีกำรเรียนรู้ของส ำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
 ด้วยกูเกิลแอปและคิวอำร์โค้ด

โปสเตอร์

14 ดวงใจ กำญจนศิลป์      
วิทวัฒน์ วะสุรี              
ศิริรัชนี ธีระประเสริฐสกุล 
เตชินต์ เกตุสิงห์น้อย

ศูนย์บรรณสำรและส่ือกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุร
นำรี

กำรพัฒนำระบบแนะน ำหนังสือจำกควำมต้องกำรของผู้ใช้ โปสเตอร์



ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล หน่วยงำนท่ีสังกัด ช่ือผลงำน ประเภทกำรน ำเสนอ
15 ธนภร พ่ึงพำพงศ์         

กันตพงศ์ พุ่มอยู่
ส ำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำรพัฒนำระบบยืมทรัพยำกรระหว่ำงหน่วยงำนของส ำนัก

หอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บรรยำย

16 ธนวัฒน์ เสริฐสุวรรณกุล 
มัณฑนำ เจริญแพทย์

ส ำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระบบคลังข้อมูลห้องสมุดกับกำรน ำมำใช้ประโยชน์: กรณีศึกษำ กำร
วิเครำะห์ collection หนังสือหมวด 370 กำรศึกษำ

บรรยำย

17 ปรำชญ์ สงวนศักด์ิ ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ กำรพัฒนำแพลตฟอร์มกลำงส ำหรับให้บริกำรในรูปแบบห้องสมุดไร้
เงินสด

บรรยำย

18 ปิยวัฒน์ ชวนวำรี         
โสมรัศม์ิ  พิบูลย์มณี

หอสมุดและคลังควำมรู้มหำวิทยำลัยมหิดล กำรพัฒนำระบบจองห้องศึกษำรำยกลุ่ม  หอสมุดและคลังควำมรู้
มหำวิทยำลัยมหิดล

โปสเตอร์

19 พงศกร ศิริค ำน้อย ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยนเรศวร ระบบตรวจสอบ และจัดเก็บสถิติกำรใช้หนังสือในห้องสมุด โปสเตอร์
20 พนม จรูญแสง ส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี กำรพัฒนำรูปแบบกำรประเมินควำมพึงพอใจรำยบุคคล ส ำนักวิทย

บริกำร มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
โปสเตอร์

21 เพียงขอบฟ้ำ ปัญญำเพ็ชร ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ กำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้องของทรัพยำกรสำรสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ต่อหลักสูตรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คณะ
แพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

บรรยำย

22 ภัทธ์ เอมวัฒน์ ส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขต
ปัตตำนี

ระบบกำรสนับสนุนกำรตัดสินใจอย่ำงชำญฉลำดส ำหรับผู้บริหำร
และผู้ปฏิบัติงำน ส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
วิทยำเขตปัตตำนี

โปสเตอร์

23 มงคล อุตะมะแก้ว ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ระบบจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏเชียงใหม่

โปสเตอร์

24 รุจิรดำ ชุ่มแก้ว           
นภสินธ์ุ งำมกำร          
เสำวณี กันทำ       
จุฑำรัตน์ มำลำวิลำศ     
ปรำณีย์ อนุศำสนนันท์   
ปวีณำ หม่ืนปัญญำ

ศูนย์บรรณสำรและส่ือกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกรสำรนิเทศบริจำคแบบเบ็ดเสร็จ โปสเตอร์



ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล หน่วยงำนท่ีสังกัด ช่ือผลงำน ประเภทกำรน ำเสนอ
25 วรำยุทธ แซ่หนำ          

เจษฎำกร แป้นสุวรรณ   
อภิรักษ์ อุ๋ยสกุล

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏภูเก็ต

ระบบยืนยันตัวส ำหรับบริกำรอินเตอร์เน็ตสำธำรณะ โปสเตอร์

26 วิภำดำ ดวงคิด
รักเผ่ำ เทพปัน

ศูนย์บรรณสำรและส่ือกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ผสำนกำรให้บริกำร ILL เป็นหน่ึงเดียวด้วยกำรเช่ือมโยง ฐำนข้อมูล 
PULINET Sharing กับระบบ MFU Interlibrary Loan Service

โปสเตอร์

27 สิขริน สุวรรณนที หอสมุดและคลังควำมรู้มหำวิทยำลัยมหิดล กำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรจรำจรคอมพิวเตอร์จำกกำรเข้ำใช้งำน
ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ผ่ำนระบบ EZProxy ของผู้ใช้บริกำร
หอสมุดและคลังควำมรู้มหำวิทยำลัยมหิดล

บรรยำย

28 สิทธิชัย วิมำลำ
เยำวภำ เข่ือนค ำ
ณัฐชำพงษ์ รักสกุลกำนต์

ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยแม่โจ้ กำรจัดกำรมรดก(ชุมชน)ของเครือข่ำยพิพิธภัณฑ์ชุมชนด้วย
โปรแกรมโอเพ่นซอร์ส

โปสเตอร์

29 สุชำภำ โชติวีระวุฒิกุล    
เหมรัศม์ิ วชิรหัตถพงศ์

ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยบูรพำ ระบบสำรสนเทศส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ โปสเตอร์

30 สุภำวัลย์  วิจิตร          
ปำรณีย์  สุรปิยวงศ์        
ธันย์ชนก  จรัสจินดำ

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏภูเก็ต

กำรจัดกำรสำรสนเทศไทยภำคใต้ผ่ำนกำรจัดนิทรรศกำรออนไลน์ โปสเตอร์

31 สุริยำ อภิวันทนำกร ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณ กำรพัฒนำโมดุลบัตรประชำชนส ำหรับระบบวลัยออโตลิบ โปสเตอร์
32 อภิยศ เหรียญวิพัฒน์ ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ กำรวิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือสร้ำง Dashboard แสดงสถิติกำรใช้บริกำร

ก่ึงเรียลไทม์ของส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
บรรยำย



ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล หน่วยงำนท่ีสังกัด ช่ือผลงำน ประเภทกำรน ำเสนอ
33 อัมรินทร์  บุญพลอย     

พิมรินทร์ คีรินทร์         
สมภพ  มุสิกร            
จิตรำภรณ์  ไกรฤทธ์ิ    
พรวรีย์  ทองกลึง          
สุรำงคนำง  ไชยศรี       
รำเชนทร์  ยอดบุรี

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏพิบูลสงครำม

ระบบบริหำรจัดกำรเสนอซ้ือทรัพยำกรสำรสนเทศของส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศผ่ำนระบบเครือข่ำยเชิงรุก

โปสเตอร์

34 อิสร์ิยำ หมีเงิน งำนจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ หอสมุดแห่ง
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

กำรศึกษำพฤติกรรมกำรสืบค้นและค ำค้น ของผู้ใช้หอสมุดแห่ง
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

บรรยำย

ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล หน่วยงำนท่ีสังกัด ช่ือผลงำน ประเภทกำรน ำเสนอ
1 กมลศรี ฤกษ์สมุทร       

อัมพร อู่รัชตมำศ         
พิชัย ชำฏำ                
ภัทรภร พ้ืนพรหม        
ปวีณ์ธิดำ เนตรหำญ      
สหรัฐ เวชโช

ส ำนักบรรณสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช กำรจัดกำรภำพถ่ำยกิจกรรมห้องสมุด มสธ. โปสเตอร์

2 ก้องกิดำกร บุญช่วย คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ ควำมต้องกำรและกำรใช้ประโยชน์จำกแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนำ
ตนเองของ นิสิตปริญญำตรี มหำวิทยำลัยทักษิณ

บรรยำย

3 ก้องกิดำกร บุญช่วย
กฤษฎำ พัชรสิทธ์ิ
รังสฤษฏ์ อินทรโม

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ กำรแสวงหำและกำรใช้สำรสนเทศด้ำนสุขภำพของผู้สูงอำยุท่ีอำศัย
ในชุมชนแออัดจังหวัดสงขลำ

บรรยำย

4 กิตติศักด์ิ คงพูน            
เสวียน เจนเขว้ำ          
พรพรรณ ยไม

สำขำวิชำบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร

ควำมมีจิตสำธำรณะในกำรใช้ห้องสมุดของนักศึกษำมหำวิทยำลัย
รำชภัฏพระนคร

บรรยำย

กลุ่ม 2 กำรบริกำรสำรสนเทศ กำรบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์ (CRM) กำรบริหำรกำรบริกำรจำกประสบกำรณ์ของลูกค้ำ (CEM) กำรออกแบบบริกำร (Service Design)



ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล หน่วยงำนท่ีสังกัด ช่ือผลงำน ประเภทกำรน ำเสนอ
5 ขนิษฐำ จูมลี

อนวัช กำทอง
ส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี กำรพัฒนำห้องสมุดสีเขียวสู่ศูนย์กำรเรียนรู้ท่ีย่ังยืน โปสเตอร์

6 ฉวีวรรณ บุญธรรม ศูนย์บรรณสำรและส่ือกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยพะเยำ กำรมีส่วนร่วมของนิสิตต่อกำรเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (ห้องสมุดสี
เขียว) :กรณีศึกษำ ศูนย์บรรณสำรและกำรเรียนรู้ มหำวิทยำลัย
พะเยำ

โปสเตอร์

7 เฉลิมพล แสงโชติ
กนิษฐำ ดอนสกุล
พิมพ์พำขวัญ ธนนพฤทธ์ิ

หอสมุดแห่งมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ กำรแนะน ำหนังสือ กำรวิเครำะห์วิจำรณ์หนังสือผ่ำน Facebook 
เพ่ือส่งเสริมกำรใช้หนังสือของห้องสมุดมหำวิทยำลัย : กรณีศึกษำ
หอสมุดแห่งมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

บรรยำย

8 ชมพูนุช สรำวุเดชำ ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ บริกำรสนับสนุนกำรวิจัย Trials search for systematic reviews บรรยำย

9 ชัยสิทธ์ิ อังคะปัญญำเดช
กฤตนันท์ ดุษฎีเมธำนนท์

หอสมุดแห่งมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ กำรพัฒนำหนังสือเสียงส ำหรับนักศึกษำพิกำรทำงกำรเห็น
 ด้วยเทคโนโลยีสังเครำะห์เสียงพูดภำษำไทยจำกข้อควำม

โปสเตอร์

10 ทิพวรรณ สุขรวย
จิตรำภรณ์ ชัยมณี

ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ กำรสร้ำงคุณค่ำให้แก่กำรส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศด้วย 
SIPOC Model

บรรยำย

11 ธนะพันธ์ุ กำรคนซ่ือ ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ กำรพัฒนำกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่ำนสู่ชุมชน บรรยำย
12 ธนำภรณ์ ฉิมแพ ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรเชิงพ้ืนท่ี ภำยใต้ระบบสำรสนเทศและ

กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนภำยในองค์กร
บรรยำย

13 นิตยำ ปำนเพชร ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยบูรพำ อ่ำนหนังสือให้โดนใจ ต้องไปเลือกเอง โปสเตอร์
14 นิสำศิลป์ ตรัยชิรอำภรณ์ ส ำนักบรรณสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช หนังสือดี หนังสือฟรี : รู้ค่ำกำรใช้ คู่ควรผู้อ่ำน โปสเตอร์
15 เนตรพรมมินทร์ พุทธำ ส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยนครพนม พฤติกำรกำรใช้บริกำรและควำมพึงพอใจในบริกำรของ ส ำนักวิทย

บริกำร มหำวิทยำลัยนครพนม
โปสเตอร์

16 เนตรพรมมินทร์ พุทธำ ส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยนครพนม กำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศและบริกำรห้องสมุดของนักศึกษำระดับ
ปริญญำตรีส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยนครพนม

โปสเตอร์

17 เนำวลักษณ์ แสงสนิท ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณ กำรเพ่ิมสถิติกำรใช้บริกำรห้องสมุด โดยใช้ BMC (Business Model
 Canvas) : กำรบริกำรให้กำรศึกษำผู้ใช้

โปสเตอร์



ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล หน่วยงำนท่ีสังกัด ช่ือผลงำน ประเภทกำรน ำเสนอ
18 ประภัย สุขอิน             

เบญจรัตน์ ศุภอุดมฤกษ์
ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยแม่โจ้ กำรพัฒนำบริกำรแบบมีส่วนร่วมผ่ำนเครือข่ำยรักกำรเรียนรู้ โปสเตอร์

19 ปิติมำ แก้วเขียว ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณ ระบบบริกำรแจ้งกลับและตรวจสอบสถำนะกำรจัดซ้ือหนังสือ
ออนไลน์

โปสเตอร์

20 พนิตำ แวดือรำมัน ฝ่ำยหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนด้ีส ำนักวิทยบริกำร 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี

กำรลดกระบวนกำรท ำบัตรสมำชิกห้องสมุดตำมแนวทำงลีน โปสเตอร์

21 พีรวัฒน์ เพ่งผุดผ่อง       
สัญญำ ธีระเดชอุปถัมภ์

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมหำวิทยำลัยรำช
ภัฎเพชรบุรี

แนวปฏิบัติกำรจัดท ำและลงรำยกำรเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์
วิทยำนิพนธ์ของ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ในระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ MATRIX

โปสเตอร์

22 มะลิวัลย์ สินน้อย
ชุษณำ นรำจันทร์

ส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีกับกำรพัฒนำห้องสมุดโรงเรียนข้ันพ้ืนฐำน
 สังกัดเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำจังหวัดอุบลรำชธำนี

โปสเตอร์

23 มุกดำ ดวงพิมพ์           
ยุพำ  ดวงพิมพ์              
ธีรยุทธ บำลชน             
สุวรรณำ ปรีบุญพูล

ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่น ระบบ My 45 minutes @ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่น บรรยำย

24 ยุคลธร เหล่ำนพกุล
พิษณุ ใจกล้ำ
ชยำนันต์ ค ำพรชัยสิริ

หอสมุดแห่งมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ กำรประเมินผลกำรใช้งำน Acquisition Module ของระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ Koha: กรณีศึกษำหอสมุดแห่ง
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

บรรยำย

25 รัชฎำภรณ์ มูลมำก        
สุณี ไชยวงษ์

ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ กำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้องของทรัพยำกรสำรสนเทศกับหลักสูตร
ท่ีเปิดสอนในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่

โปสเตอร์

26 รัตนำภรณ์ แดนนำ ส ำนักบรรณสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช กำรส่งเสริมกำรใช้ห้องสมุดประชำชนผ่ำนเครือข่ำยบริกำรห้องสมุด
ในระบบกำรศึกษำทำงไกล

บรรยำย

27 รุ่งเรือง สิทธิจันทร์ ส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม กำรบริกำรสำรสนเทศแบบ Fast Lane เพ่ือพัฒนำทักษะ
ภำษำอังกฤษของนิสิต

โปสเตอร์

28 รุ่งฤดี ภูชมศรี ส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม เรียนรู้รำกเหง้ำจำกเร่ืองรำวของท้องถ่ิน โปสเตอร์



ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล หน่วยงำนท่ีสังกัด ช่ือผลงำน ประเภทกำรน ำเสนอ
29 เรวัติ อ่ ำทอง               

นภัสมน แทนเพชร        
สุมลฑำ สังใจสม

ส ำนักหอสมุด ก ำแพงแสน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำ
เขตก ำแพงแสน

บริกำร 24 ช่ัวโมง @ ส ำนักหอสมุด ก ำแพงแสน โปสเตอร์

30 วำรุณี คุ้มบัว
กอบแก้ว บุญกลำง

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏนครรำชสีมำ

กำรใช้เทคโนโลยีคิวอำร์โค้ด เพ่ือสนับสนุนกำรใช้งำน
โสตทัศนูปกรณ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ

โปสเตอร์

31 วิชญนนท์ มณีชำติ
ปิยะรำช สุขภิญโญ
เปรมยุพล ปุริมไพบูลย์

ศูนย์บรรณสำรและส่ือกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยพะเยำ Lucky Day: กิจกรรมส่งเสริมกำรใช้บริกำรห้องสมุด โปสเตอร์

32 วิชญนนท์ มณีชำติ        
วิไล จันทร์แก้ว             
นิชำภำ ปุณปวีณ          
ปิยะรำช สุขภิญโญ        
สุดำ ใจแก้ว

ศูนย์บรรณสำรและส่ือกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยพะเยำ กำรประยุกต์ใช้โปรแกรม Kahoot ในกิจกรรมแนะน ำกำรใช้บริกำร
ของ ศูนย์บรรณสำรและกำรเรียนรู้ มหำวิทยำลัยพะเยำ

โปสเตอร์

33 วิชยำ ศรีโยธำ              
กวินทรำ จูฑะพันธ์ุ

หอสมุดแห่งมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ประสิทธิภำพกำรใช้งำนระบบบริหำรจัดกำรคลังทรัพยำกรดิจิทัล
ของหอสมุดแห่งมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

บรรยำย

34 ศตพล เกิดอยู่              
กรวรรณ ดีวำจำ

หอสมุดแห่งมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ Customer Journey : กำรศึกษำพฤติกรรมเชิงลึกเพ่ือกำรพัฒนำ
บริกำรห้องสมุด

บรรยำย

35 ศศิธร ติณะมำศ ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยนเรศวร กำรวิเครำะห์บรรณมิติของบทควำมวิจัยท่ีเขียนโดยอำจำรย์
มหำวิทยำลัยนเรศวร ในฐำนข้อมูล SCOPUS และ Web of 
Science

บรรยำย

36 สงวน พงศ์กิจวิทูร         
เยำวพร ศำนติวิวัฒน์     
ธีรยุทธ บำลชน

ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่น ฐำนข้อมูลโครงงำนนักศึกษำฝึกประสบกำรวิชำชีพ ส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น

บรรยำย

37 สมใจ ขุนเจริญ            
กนก สุขมณี                
ณัฐวุฒิ นันทปรีชำ

ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ กำรศึกษำควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ด้วยวิธีกำรสนทนำกลุ่ม (Focus group)
 และกำรสัมภำษณ์แบบเจำะลึก (In-depth interview)

โปสเตอร์



ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล หน่วยงำนท่ีสังกัด ช่ือผลงำน ประเภทกำรน ำเสนอ
38 สมพงษ์ ปภำวีระวงศ์     

อรอนงค์ อุดมวงศ์
ส ำนักบรรณสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช นวัตกรรมกำรส่ือสำรกับบริกำร CIP ในมหำวิทยำลัยเปิด บรรยำย

39 สุภำวดี เพชรช่ืนสกุล
นิสำชล กำญจนพิชิต

ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยบูรพำ Wow Zone: โซนบริกำรห้องสมุดแนวใหม่...มัดใจวัย teen บรรยำย

40 เสำวภำ เพ็ชรรัตน์ ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง บทบำทของห้องสมุดในกำรสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน
ศตวรรษท่ี 21: TSU i-Classroom @Library

โปสเตอร์

41 อภินันท์ จรัสรวีวงศ์      
พูนพัชรี ประสพเนตร     
วิไล สีดำจันทร์

ส ำนักหอสมุด ก ำแพงแสน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำ
เขตก ำแพงแสน

ช่วงเวลำควำมสุขท่ีส ำนักหอสมุด ก ำแพงแสน โปสเตอร์

42 อมรรัตน นำคะโร        
ภำษิตำ ว่ันเส้ง

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้สำรสนเทศและเทคโนโลยี
สำรสนเทศส ำหรับนักเรียน โรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลเมืองป่ำตอง

โปสเตอร์

43 อังศุรัตน์ ระยำ ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยบูรพำ Happy English Hour by BUU Library บรรยำย
44 อัจฉรำพร แย้มเหม็น    

อมรรัตน์ ศรีละออ
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏพิบูลสงครำม

ควำมคำดหวังของครูบรรณำรักษ์ท่ีมีต่อกำรสร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือ ระหว่ำงห้องสมุดโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
ในเขตจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย และอุตรดิตถ์ กับส ำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม

โปสเตอร์

45 อำภรณ์ ไชยสุวรรณ
เกษมำพร ตัญบุญยกิจ

ศูนย์บรรณสำรและส่ือกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ CLM5S PLUS Model : รูปแบบกำรพัฒนำพ้ืนท่ีกำรเรียนรู้สีเขียว บรรยำย

46 อุทัยวรรณ สุวรรณย่ังยืน
สิขริน สุวรรณนที

หอสมุดและคลังควำมรู้มหำวิทยำลัยมหิดล พฤติกรรมกำรใช้เว็บ และปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อควำมภักดีต่อ
เว็บไซต์หอสมุดและคลังควำมรู้มหำวิทยำลัยมหิดลของนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยมหิดล

บรรยำย

47 อุไร ไปรฮูยัน
สุพรรษำ บุญเก้ือ

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตตรัง กำรใช้อินโฟกรำฟิกในกำรส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศและ
บริกำรของห้องสมุดมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตตรัง

โปสเตอร์



ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล หน่วยงำนท่ีสังกัด ช่ือผลงำน ประเภทกำรน ำเสนอ
1 กุลสตรี ปริญญำ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำช

ภัฏภูเก็ต
กำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกำรปฏิบัติงำน ของส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศมหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต

โปสเตอร์

2 ขนิษฐำ ไชยพันธ์ุ          
รุ้งสินี เขียวงำม           
มำนพ แก้วโมรำเจริญ

งำนกำรเงิน กำรคลังและพัสดุ ส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

กำรเพ่ิมกำรรับรู้จำกกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกระบวนกำรจัดซ้ือ
จัดจ้ำง ให้สอดคล้องกับระเบียบกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ส ำหรับบุคลำกร ส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

บรรยำย

3 ชลนรี กล่อมใจ           
อังคณำ แซ่เจ่ีย

หน่วยแผน งำนยุทธศำสตร์และพัฒนำองค์กร หอสมุดแห่ง
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

e-SMART ISO : ระบบกำรบริหำรเอกสำรแบบไร้กระดำษ โปสเตอร์

4 ชำญณรงค์ เผือกพูลผล
วำทินี เขมำกโรทัย

ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ระบบส่ือประชำสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์สู่ผู้ใช้บริกำรของ
ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

บรรยำย

5 ฐิติรัชทน์ ปักกะทำนัง ภำรกิจด้ำนสำรบรรณส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่น กำรบริหำรจัดกำร: ส ำนักงำนไร้กระดำษ โปสเตอร์
6 ณัฐดำนันท์ ยอดเมืองชัย ศูนย์บรรณสำรและส่ือกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยพะเยำ ABC กำรบริหำรสินค้ำคงคลังอย่ำงมีประสิทธิภำพ โปสเตอร์
7 นภัสมน แทนเพชร       

จรินทร์ญำ ถำวรนิตยกุล  
สุมลฑำ สังใจสม

ส ำนักหอสมุด ก ำแพงแสน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำ
เขตก ำแพงแสน

FAQ Library ตอบทุกข้อสงสัย กับกำรจัดกำรควำมรู้ของ
ส ำนักหอสมุด ก ำแพงแสน

บรรยำย

8 นุศรำ ยินยอม             
ปิญชำน์ พิมพำนุวัตร      
พีระ ส ำเภำเงิน             
ศิริวรรณ วิชัย

ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยนเรศวร กำรทดสอบควำมไวของจุลินทรีย์ท่ีปนเป้ือนบนหนังสือต่อน้ ำยำฆ่ำ
เช้ือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

บรรยำย

9 พรจิตต์ หมีงำม           
อุทัยวรรณ สุวรรณย่ังยืน

หอสมุดและคลังควำมรู้มหำวิทยำลัยมหิดล ถอดบทเรียนผลกำรตรวจประเมิน EdPEx ของหอสมุดและคลัง
ควำมรู้มหำวิทยำลัยมหิดล (2559-2562)

บรรยำย

10 ยวิญฐำกรณ์ ทองแขก
ดวงรัตน์ ดีข้ัว

ส ำนักบรรณสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช นวัตกรรมกำรเผยแพร่สำรสนเทศจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัย: จำก 
KM สู่ Digital Archives

โปสเตอร์

กลุ่ม 3 กำรบริหำรองค์กร กำรจัดกำรควำมรู้ (KM)



ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล หน่วยงำนท่ีสังกัด ช่ือผลงำน ประเภทกำรน ำเสนอ
11 รติยำ วีระค ำ               

เกรียงไกร ชัยมินทร์        
จิรำภรณ์ หำบุญ           
ณัชชำ สมปรำรถนำ

ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ e-HRM : ระบบฐำนข้อมูลเพ่ือสร้ำงบุคลำกรให้เป็นนักคิดนักพัฒนำ บรรยำย

12 รัตนพำ พันธ์ศรี
เจริญชัย พันธ์ศรี

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏพิบูลสงครำม

กำรจัดกำรควำมรู้งำนวิชำกำรสู่กำรยกระดับคุณภำพกำรให้บริกำร
ของ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมหำวิทยำลัยรำช
ภัฏพิบูลสงครำม

โปสเตอร์

13 รุ่งทิวำ กรีวำส             
นัชฐภรณ์ อ่อนแก้ว

หอสมุดแห่งมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ กำรศึกษำปัจจัยท่ีมีผลต่อควำมผูกพันองค์กรของบุคลำกรหอสมุด
แห่งมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

บรรยำย

14 รุ่งทิวำ กรีวำส            
นัชฐภรณ์ อ่อนแก้ว       
วริศรำ วีระสัมพันธ์

หอสมุดแห่งมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ทัศนคติต่อกำรประเมินสมรรถนะกำรท ำงำน (Competency): 
กรณีศึกษำหอสมุดแห่งมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

บรรยำย

15 สวรินทร์ ย่ังยืนรัตน์
นงลักษณ์ พหุพันธ์
อัจฉรำพร เล้ียงอยู่
มธุรส ปรำบไพรี
ภำคย์ พรำหมณ์แก้ว

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏเพชรบุรี

กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี

โปสเตอร์

16 สีรุ้ง พลธำนี               
วลัยลักขณ์  แสงวรรณกูล
ธีรยุทธ บำลชน

ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่น ห้องสมุดมนุษย์ : จำกทฤษฎีสู่กำรปฏิบัติ บรรยำย

17 สุขสมำน สังโยคะ        
อรชร ฉิมจำรย์           
เจนต์ คันทะ             
มนต์ชัย สุริยำมำตร

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏพิบูลสงครำม

สภำวะอนำมัยส่ิงแวดล้อมของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม

โปสเตอร์

18 สุพำภรณ์ ทำจิตต์ ส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี กำรพัฒนำสมรรถนะส ำหรับบรรณำรักษ์ในศตวรรษท่ี 21 : 
กรณีศึกษำมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี

บรรยำย



ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล หน่วยงำนท่ีสังกัด ช่ือผลงำน ประเภทกำรน ำเสนอ
19 สุรชำติ สุวรรณ์             

กมลชนก มำแสงตำ      
พรรณเพ็ญ มีช ำนำญ

ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ กำรพัฒนำแนวทำงกำรส่ือสำรภำยในองค์กร ห้องสมุดคณะ
แพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

โปสเตอร์

20 หทัยชนก สว่ำงวงศ์      
บัญชำ  ศรีสมบัติ

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏพิบูลสงครำม

ปัจจัยภำยนอกกับกำรบริหำรควำมเส่ียงของส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม

โปสเตอร์

21 อังคณำ แซ่เจ่ีย หน่วยแผน งำนยุทธศำสตร์และพัฒนำองค์กร หอสมุดแห่ง
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

นวัตกรรมและกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรส ำเร็จด้วย OKRs บรรยำย

22 เอ้ืออำรีย์ ปำนพิมพ์ใหญ่ ส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม กำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรจัดกำรเอกสำรดิจิทัลของ 
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

โปสเตอร์

กลุ่ม IT : คุณเนำวลักษณ์ แสงสนิท 062-2433895
กลุ่ม CRM : คุณสุนิษำ ขันนุ้ย 081-0935300
กลุ่ม KM : คุณเสำวภำ เพ็ชรรัตน์ 089-0316989

หำกมีข้อสงสัย กรุณำติดต่อสอบถำม


