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บทคัดย่อ
งานออกแบบและผลิตสิ่งพิมพ์ ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ออกแบบวิธีการจัดการและจัดบริการผลิต
สื่อดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ขึ้น โดยใช้แนวคิดการจัดการห้องสมุดดิจิทัลในการจัดการข้อมูลเอกสาร
การเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา ซึ่งเริ่มดาเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา
เพื่อตอบสนองนโยบายลดการใช้กระดาษ นโยบาย GREEN LIBRARY และ Green University
ซึ่งบริการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบสื่อดิจิทัลมากขึ้น
โดยการดาเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตไฟล์ดิจิทัลที่สามารถนาไปใช้ประกอบการเรียน
การสอนและเผยแพร่ทางออนไลน์ในระบบต่าง ๆ ได้แก่ ระบบ e-Learning, ระบบคลังเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน (IR: Reading) และระบบ e-Lecture เป็นต้น จากผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาร่วมกับอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาได้มีการจัดทาสื่อการเรียนการสอน
ในรูปแบบดิจิทลั เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้ามาค้นคว้าและ Download เอกสารได้เพิ่มขึ้นและทาให้
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาสามารถลดการใช้กระดาษจากปีงบประมาณ 2560 ได้จานวน
4,810,129 หน้า คิดเป็น 65.36% ซึ่งทาให้ประหยัดงบประมาณของมหาวิทยาลัยได้ 2,164,588 บาท
คาสาคัญ:
บริการผลิตสื่อดิจิทัล, บริการห้องสมุดดิจิทัล, การสนับสนุนการเรียนรู้

Abstract
The Division of Design and Publish Printed Resources, Learning Support and
Educational Media Section, Center of Library Resources and Educational Media, Walailak
University designed the Digital Media Production Service for learning support by using the
conceptual of digital library services to manage the learning materials of each classes or
subjects. This service has been launched in April, 2017 until present to serve paperless
policy as well as the green library & green University policy of Walailak University. The
purpose of this service included (1) to promote the faculty in order to produce the

learning material in digital format, and (2) to produce the digital files which are available
for online publishing such as e-Learning, IR-Reading-, and e-Lecture.
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บทนา
การออกแบบบริการผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ เป็นการใช้แนวคิดการจัดการ
ห้องสมุดดิจิทัลในการจัดการข้อมูลเอกสารการเรียนการสอน โดยใช้หลักการของการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศทีต่ ้องศึกษาความพร้อมทั้งในด้านความต้องการของผู้ใช้ ในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และ
ความพร้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวคิดนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทผี่ ู้ใช้บริการต้องที่
จะใช้ข้อมูลร่วมกันผ่านเครือข่าย ซึง่ ช่วยให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ
อีกทั้งแนวคิดนี้ยังมีความจาเป็นต่อห้องสมุดในการจัดบริการสนับสนุนการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โดยหวังว่าหากห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาบริการห้องสมุดดิจิทัลมากขึ้น ก็จะเป็นประโยชน์กับ
นักศึกษาและผู้ใช้บริการที่เป็นบุคคลทั่วไปมากขึ้นในทุกด้าน
ในปัจจุบันนักศึกษาและสานักวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีจานวนเพิ่มขึ้น
ทาให้มีรายวิชาต่าง ๆ มีความต้องการที่จะผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น ซึง่ จากเดิม
งานออกแบบและผลิตสิ่งพิมพ์ ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา ได้ให้บริการผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอนในรูปแบบการสาเนาเอกสารเพื่อใช้แจก
นักศึกษา เป็นผลให้ต้องใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อกระดาษและค่าสาเนาเอกสารเป็นจานวนมาก
ดังนั้นศูนย์บรรณสารฯ มีความจาเป็นต้องออกแบบบริการใหม่ที่จะต้องสนับสนุนการเรียนการสอนภายใต้
กรอบการดาเนินงานนโยบายลดกระดาษ ขณะเดียวกันภายใต้กรอบห้องสมุดสีเขียวก็จาเป็นต้องมี
การดาเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย ดังนั้นงานออกแบบและผลิตสิ่งพิมพ์ ฝ่ายสนับสนุน
การเรียนการสอนและสื่อการศึกษาจึงต้องหาวิธีการจัดการและจัดบริการในรูปแบบใหม่ ดังนั้น
การออกแบบบริการผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้จึงเกิดขึ้น เพื่อดาเนินการลดการใช้กระดาษ
และตอบสนองนโยบาย GREEN LIBRARY และ GREEN UNIVERSITY ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โดยได้เริ่มดาเนินการตั้งแต่ เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบสื่อดิจิทัลทีส่ ามารถนาไปเผยแพร่
ในระบบต่าง ๆ ที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาให้บริการ
2. เพื่อผลิตไฟล์สื่อดิจิทัลที่สามารถนาไปใช้ประกอบการเรียนการสอนออนไลนในระบบ
e-Learning ของมหาวิทยาลัยได้
3. เพื่อผลิตไฟล์ดิจิทัลที่สามารถนาไปเผยแพร่ในระบบคลังเอกสารประกอบการเรียนการสอน
ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (IR: Reading)
4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถสืบค้นเอกสารการเรียนการสอนในระบบ e-Lecture ของ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา หรือทางออนไลน์ได้ที่ http://electure-clm.wu.ac.th

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
งานออกแบบและผลิตสิ่งพิมพ์ ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสาร
และสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดาเนินการลดการใช้กระดาษ เพื่อตอบสนองนโยบาย
GREEN LIBRARY และ GREEN UNIVERSITY ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้เริ่มดาเนินการตั้งแต่
เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 โดยมีขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
1. เก็บรวบรวมสถิติการสาเนาเอกสารทั้งหมดที่ส่งมาผลิตที่งานออกแบบและผลิตสิ่งพิมพ์
ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
2. ประชุมวางแผนกับคณะทางาน (เจ้าหน้าที่งานออกแบบและผลิตสิ่งพิมพ์ ฝ่ายสนับสนุน
การเรียนการสอนและสื่อการศึกษา ทั้งหมด)
3. รวบรวมสถิติการสาเนาเอกสารทั้งหมด โดยแยกเป็นสานักวิชา และนาเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจาศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เพื่อจัดทาแผนการดาเนินงานการลดใช้กระดาษ
4. จัดทาแผนผังการดาเนินงานแนวทางการผลิตสื่อการศึกษาเพื่อตอบสนองนโยบายลดการใช้
กระดาษ (Paperless)
5. เผยแพร่แนวทางการผลิตสื่อการศึกษาเพื่อตอบสนองนโยบายลดการใช้กระดาษ
(Paperless) ให้อาจารย์ทุกท่านทราบ
6. อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาสามารถนาต้นฉบับซึ่งเป็นไฟล์ Word PowerPoint หรือ
ต้นฉบับที่เป็นกระดาษขนาดไม่เกิน A3 มาให้เจ้าหน้าที่งานออกแบบและผลิตสิ่งพิมพ์ ฝ่ายสนับสนุน
การเรียนการสอนและสื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ผลิตเป็นไฟล์เอกสาร (PDF file)
โดยใช้เครื่องสาเนาเอกสารดิจิทัล ซึ่งอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาสามารถนาไฟล์ที่ได้ไปใช้ประกอบ
การเรียนการสอนในระบบ m-Learning หรือนาไปเผยแพร่ในระบบคลังเอกสารของศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (IR: Reading) เพื่อให้นักศึกษาเข้ามาค้นคว้าได้
7. รวบรวมสถิติการสาเนาเอกสารทั้งหมด ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2561
เพื่อเปรียบเทียบผลการดาเนินงานตามนโยบายการลดใช้กระดาษ
8. หลังจากทดลองดาเนินงานได้ระยะหนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการประจาศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา มีมติให้งดการสาเนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนโดยเด็ดขาด และให้แจ้งไปยังอาจารย์
ทุกรายวิชาให้นารายวิชาอัพโหลดขึ้นบน Moodle เพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษาล่วงหน้าก่อนเข้า
ห้องเรียนได้ และสอดคล้องกับนโยบายลดการใช้กระดาษของมหาวิทยาลัย

ภาพที่ 1 แผนผังการดาเนินงาน (ระบบเดิม)

ภาพที่ 2 แผนผังการดาเนินงาน (ระบบใหม่)

ผลการดาเนินงาน
ผลจากการดาเนินงานทาให้สามารถออกแบบบริการดิจิทัลที่สนับสนุนการเรียนรู้ได้หลาย
ลักษณะ ได้แก่

ภาพที่ 3 ศูนย์บรรณาสารฯ บริการผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
1. สามารถลดกระดาษตอบสนองตามนโยบายลดการใช้กระดาษ Paperless งานออกแบบ
และผลิตสิ่งพิมพ์ ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ได้สรุปผลการดาเนินงานลดการสาเนาเอกสารได้ดังภาพ

ภาพที่ 4 สรุปผลการดาเนินงานลดการสาเนาเอกสาร
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
1. ผลจากการใช้นโยบาย Paperless ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่งานออกแบบและผลิตสิ่งพิมพ์
ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้ผลิตไฟล์เอกสาร
ที่สามารถนาไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในระบบ m-Learning หรือนาไปเผยแพร่ในระบบคลัง
เอกสารของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (IR: Reading) เพื่อทดแทน

การสาเนาเอกสารแจกนักศึกษา จึงมีผลทาให้นักศึกษาเข้ามาค้นคว้าและ Downloads เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนจากระบบคลังเอกสารของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเพิ่มขึ้น
2. นักศึกษาสามารถทบทวนบทเรียนย้อนหลังได้ตลอดเวลา โดยใช้ระบบ e-Lecture
(ระบบบันทึกการเรียนการสอนอัตโนมัติ) ซึ่งเป็นบริการสื่อดิจิทัลของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
3. จากตารางสถิติการสาเนาเอกสาร ในปีงบประมาณ 2561 งานออกแบบและผลิต
สิ่งพิมพ์ ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา สามารถ
ลดการสาเนาเอกสารจากปีงบประมาณ 2560 ได้จานวน 4,810,129 หน้า คิดเป็น 65.36%
ซึ่งสามารถประหยัดงบประมาณในการสาเนาเอกสารได้ จานวน 2,164,558.05 บาท
การนาไปใช้ประโยชน์
1. เกิดรูปแบบและแนวทางการปฏิบัติงานในลักษณะบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่าง
ฝ่ายสนับสนุนการเรียนรู้และฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งเป็นผลดีต่อการให้บริการของ
ห้องสมุดในการสนับสนุนการเรียนรู้
2. เป็นแนวทางหนึ่งของการพัฒนาบริการห้องสมุดดิจิทัลที่จะตอบสนองการเรียนรู้
ของนักศึกษาในบริบทของการเรียนรู้ทางออนไลน์
3. สามารถนาแนวทางนี้ไปประยุกต์ใช้สาหรับการดาเนินงานเพื่อลดการใช้กระดาษ
ของห้องสมุดที่มีความสนใจจะเข้าร่วมเครือข่ายพัฒนาห้องสมุดสีเขียวต่อไป

