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วันท่ี 21 มี.ค. 62 เวลา 10.21 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าหลาน
เธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ เพื่อทรงเป็นประธานเปิดการประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เรื่อง "บทบาทใหม่   
ของห้องสมุดในยุคการศึกษาแบบเปิด" และการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 ถึง 22 มีนาคม 2562 โดยมีผู้เข้าประชุมจากทั่วประเทศและบรรณารักษ์
ต่างประเทศ จ านวน 300 คน ในการนี้ ประทานเกียรติบัตรแก่สมาชิกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ท าความดี     
เพื่อสังคมด้านห้องสมุด ผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด บุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษ์ ห้องสมุดดีเด่น ยอดนักอ่าน และห้องสมุดสีเขียว 
 
หลักการและเหตุผลของการจัดประชุมครั้งนี้ 
      ประเทศไทยเริม่เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั ตามยุทธศาสตรแ์ผนพัฒนาดจิิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของชาติ โดยเทคโนโลยีดิจิทลั   
ได้หลอมรวมเข้ากับวิถีชีวิต การท างาน การศึกษาและการเรียนรู้ และเป็นกลไกส าคญัในการปรับเปลีย่นกระบวนทัศน์ใหม่ในทุกด้าน  การปฏิรปู
ระบบและกระบวนการทางธุรกิจ การผลิตสินค้า การค้า และการบรกิาร และกระบวนการทางสังคมอืน่ ๆ เพื่อสร้างมลูค่าทางเศรษฐกิจ และ  
คุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน อันจะน าพาประเทศไปสูค่วามมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และการยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน สูไ่ทยแลนด์ 4.0 
การศึกษาแบบเปดิ (Open education) เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึง และความเท่าเทยีมกันทางการศึกษา เป็นไปตามแนวโน้มทิศทางโลกและ
ประเทศไทย คุณภาพและประสิทธิภาพของการศึกษา การตอบสนองต่อความต้องการของสังคม และการมุ่งสร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล สอดคล้องกับวาระเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน เป้าหมาย ค.ศ. 2030 ของสหประชาชาติ  “ไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง”(Leaving no one behind) 
และการพัฒนาทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด บทเรยีนแบบเปดิ (Open courseware)  การพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบเปดิ MOOC (Massive 
Open Online Course)  การจัดท าคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (Open Education Resources – OER) ส าหรับการศึกษาทุกระดับ  ซึ่ง
สามารถเข้าถึงไดโ้ดยมิได้ถูกจ ากัดด้วยพื้นท่ี ระยะทาง ระยะเวลา รปูแบบ หรือ ระบบการศึกษา เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
เพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้ทั้งในการศึกษาในระบบ และการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศยั และการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งการจัด
การศึกษาส าหรับผู้ด้อยโอกาส การร่วมสร้างสรรค์แบ่งปันความรู้ ร่วมส่งเสริมสังคมของการเรียนร้าทีต่อบรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสู่     
ไทยแลนด์ 4.0 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ของการจัดการศึกษาในยุคการศึกษาแบบเปดิท าใหห้้องสมุดต้องปรับเปลีย่นบทบาทและ 
กระบวนทัศน์ใหม่ ในการบริหารจดัการและบริการสารสนเทศและทรัพยากร การศึกษาแบบเปิด และห้องสมุดแบบเปิด (Open library) ให้
สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมการเรียนรู้ใหม่ และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนยุคไทยแลนด์ 4.0 จึงเป็นท่ีมาของการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ 
เพื่อให้ผู้บริหาร ครู อาจารย์ บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ นักการศึกษา ผู้ปฏิบตัิงานห้องสมดุและผู้เกี่ยวข้องได้พัฒนาความรู้ และประสบการณ์
ทางวิชาการและวิชาชีพ สร้างความตระหนักถึงการพัฒนาบทบาทใหม่ของห้องสมุด ในสภาวะการศึกษาแบบเปิด ในยุคไทยแลนด์ 4.0  สามารถ
น าไปประยุกต์เพื่อบริหารจัดการบริการห้องสมุดและการศึกษา ให้สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและเทคโนโลยีในระดับชาติ
และสากล 
 
 



        การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ โดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ประจ าปี 2562 ครั้งนี้จัดขึ้น 3 วัน โดยวันแรกผู้ลงทะเบยีนสามารถเลือกศึกษาดงูาน หรือเข้าร่วมสัมมนานานาชาติก็ได้     
อย่างใดอย่างหนึ่ง ส าหรับการประชุมในวันท่ี 2 และ 3  จัดประชุมวชิาการที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ 

 
สรุปประเด็นส าคัญ  
     การบรรยายพิเศษเรื่อง “จาก Spring up Thailand 4.0 สู่ “National E-library” โดย ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล อดีตรัฐมนตรีประจ า  
ส านักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายจะพัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Library)  ขึ้นเพื่อให้บริการแก่
ประชาชน ครู นักเรียนท่ัวประเทศ ให้เข้าถึงและเรยีนรูด้้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต จากองคค์วามรูส้ื่อดิจิทัลที่มคีุณภาพ โดยมแีผนงาน
โครงการ NEL ออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 รวบรวมข้อมูล วิเคราะหร์ะบบ ออกแบบระบบ พัฒนาระบบ e-library  น าเข้าข้อมูลระบบ        
e-library 5,000 รายการ   ระยะที่ 2 พัฒนาระบบ AI Chatbot  ระยะที่ 3 พัฒนาระบบ e-learning  
จ านวนข้อมูลที่มีในระบบ NEL ปัจจุบันมีดังนี ้
E-book จ านวน 4,811 รายการ 
E-Magazine จ านวน 40 รายการ 
News จ านวน 10 รายการ 
Multimedia จ านวน 200 รายการ 

 ฟังก์ชันหลักของระบบ NEL ปัจจบุัน 
 ระบบ E-Library ใช้งานผ่าน Website และ Mobile Application (iOS, Android) สามารถน าเข้าขอ้มูลหนังสืออีบุ๊ค แบ่งตามหมวดหมู่ได้ 

ผู้ใช้งานสามารถ download หนังสือไปใส่ my bookshelf ส่วนตัวเพื่อท าการอ่านได้ และยังสามารถน าเสนอ VDO ที่น่าสนใจตามหมวดหมู่ และ
อัพเดทข่าวสารผ่านหน้า website และ mobile app. ถึงผู้ใช้งานได้ 

 ระบบ AI Chat bot ที่ช่วยเหลือผูใ้ช้ในการหา Content ในระบบไดอ้ย่างสะดวกและรวดเร็ว 
 ระบบ E-Learning สามารถน าเสนอ VDO การเรียนรู้ต่างๆ, E-Book และไฟล์ดิจิทลัต่างๆ ในรูปแบบการเรยีงล าดับ Content เป็น course ต่างๆ

ได ้

กล่าวโดยสรุป หน่วยงานภาครัฐ/ในก ากับของรัฐ ทุกกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานเอกชน ได้มสี่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่
องค์ความรู้ดิจิทลั โดยผ่านการกลัน่กรองจากบรรณารักษ์ เปา้หมายเชิงปริมาณ จ านวน 100,000 รายการ เพื่อท าให้เป็นศูนย์กลางการจดัเก็บ
ความรู้ในรูปแบบดิจิทัลที่ยั่งยืน  (https://nel.go.th/home)  
  
การบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ : รูปแบบและต้นแบบ” โดย รศ. ยืน ภู่วรวรรณ  
รองประธานมลูนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ วิทยากรกล่าวถึง 
- แรงกดดันจาก Disruptive Technology จาก Physical objects สู่ Digital objects 
- เทคโนโลยดีิจิทัล ท าให้เกดิการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้ การเรียนรู้ที่สมาร์ท 
- การเรียนรู้ Content knowledge และ Learning experience ผ่าน Digital objects 
- การเรียนรู้ จาก แหล่งความรู้ การเข้าถึงแบบเปิดและการใช้ประโยชน์  แนวโน้มเทคโนโลยี 
- พื้นฐาน ทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด OER จาก Digital technology และ การประยุกต ์
- รูปแบบการบริการ Service platform และ การจัดการDigital objects 
- รูปแบบ การจัดการ คลังแหล่งเรยีนรู้ บนโลกไซเบอร์ Digital Service platform 
- Smart technology ส าหรับการจัดการ การบริการ สนับสนุนการเรียนรู้ 
- การขับเคลื่อน ห้องสมดุ เพื่อความยั่งยืนในอนาคต                                                                                                                           
การด าเนินชีวิตในปัจจบุันท่ีหน่วยงานสารสนเทศต้องปรับตัวภายใต ้Digital Ecosystem = สังคม นิเวศ + ดิจิทัล  ห้องสมุดต้อง วิจัย พัฒนา   
สร้าง สะสมงานดิจิทัล contents และให้บริการดิจิทลัแบบไม่จ ากัดสถานท่ีและเวลา ห้องสมุดต้องสรา้ง collection ใหม่ เช่น OER  และเรียนรู้
สร้างประสบการณ์ งานพัฒนาประเทศ จ าเป็นต้องอยู่บนพื้นฐานความรู้เดิมและต่อยอด  ต้องท า digital archives เพราะอาจช่วยนักวชิาการ
สามารถท าการวิจัยและค้นหาเพชร หรือสมบัติอันล้ าค่าจากต้นฉบับได้อย่างท่ีคาดไม่ถึง  หน่วยงาน  สถาบันการศึกษา  ต้องปรับวิสยัทัศน์ใหม่ 
สร้างยุทธศาสตร์ใหม่ เปลีย่นกระบวนการเรียนการสอน สร้างการเรียนเพื่ออาชีพ  การวิจัย ควรใช้ AI, Machine, learning, data science,           
data analytic  การพัฒนาช่วยช้ีน าทางการมองอนาคต                                                                                                            

https://nel.go.th/home


มหาวิทยาลยัรวมแหล่ง experience ไว้มากมาย ห้องสมุดจะสนับสนุนส่วนท่ีเป็น experience นี้ได้อย่างไร? ในอดีต ห้องสมุดเก็บหนังสือ ตอบ
แบบง่าย ปัจจุบันไม่พอ ถามว่า ท าไมเดี๋ยวนี้ คนชอบเปิดดู Youtube ก็เพราะ Youtube เก็บ experience ไว้มากมาย จึงตอบโจทย์คนอยากได้ 
experience  ห้องสมุดต้องคิดใหม่ว่า ต้องเก็บทั้ง Knowledge  และ  Collection ของ Experience เพราะว่า knowledge กับ experience 
ต้องไปด้วยกัน เทคโนโลยีท่ีเกิดใหม่จะต้องมีกระบวนการว่าจะเอาไปใช้อย่างไร และต้องใช้กับการเปลี่ยนแปลงเพราะอยู่ในยุคของการเปลี่ยนแปลง
เยอะ  ต้องเปลี่ยนใหเ้ป็นรูปแบบใหม่ไม่ใช่รูปแบบเก่า  

การบรรยาย เร่ือง “ห้องสมุดแบบเปิดในสังคมการศึกษาแบบเปิด : ความท้าทายการพัฒนา และรูปแบบการบริการ  
โดย รศ.ดร. วนิดา แก่นอากาศ ผูอ้ านวยการส านักหอสมดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้อ านวยการหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความรู้และ
เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และได้น าความรู้ดังกล่าวนี้มาใช้เพื่อพัฒนาหอสมุดมหาวิทยาลัย จนได้รับช่ือเสียงและเกิดการยอมรบัอย่างกว้างขวาง    
ทั้งภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัย และต่างประเทศ เพราะ มหาวิทยาลัยชั้นน าอย่าง MIT ก็มาจัด event ที่หอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ถึง 2 ปี
ซ้อน หลักในการบริหารของ รศ.ดร. วนิดา แก่นอากาศ คือ ยึดหลัก Service Design สิ่งที่ทดแทนไมไ่ด้คือ การดูแล ความห่วงหา อาทร ซึ่ง
บรรณารักษ์มีคณุสมบัตินี้ ดังนั้น งานบริการจะไม่ถูกทดแทนโดยสาขาอาชีพอ่ืน สิ่งหนึ่งที่ท าให้ผู้ใช้สัมผสัเราได้ เหมือนตามหากาแฟโบราณ 
ห้องสมุดมหาวิทยาลยัขอนแก่น จึงพยายามโตค้ลื่นใหไ้ด้ โดยฟังเสียงลูกค้า เพราะลูกค้าเปลี่ยนเสมอ หอสมุดจะหยดุนิ่งไมไ่ด้ ต้องฟังเสยีงผู้มี     
ส่วนไดส้่วนเสีย คือ เพื่อน ซึ่งมาเจอกันแลกเปลีย่นความรูส้ึก เช่น มาเจอกันในการประชุม พยายามสร้างความสมัพันธ์ และฟังเสียงของลูกค้า     
แม้คลื่นใหญ่แค่ไหน  หอสมุดท าการวิเคราะห ์คลื่น 1  บรรณารักษ์เก่ง วิเคราะห์หนังสือ content ของหนังสือ แต่เราไม่วิเคราะหล์ูกค้า คลื่น 
2 ต้องวิเคราะห์ลูกค้าเหมือนวิเคราะห์ content คลื่น 3 หนีไม่พ้นหุน่ยนต ์คลื่น 4.บรรณารักษ์มักเป๊ะ ต้องเปลี่ยนและยืดหยุ่นบ้าง คลื่น 5.
บรรณารักษ์เก่งเรื่องการจัดการ เรียบเรียงด้วยคน สิ่งที่สัมผสัได้ คือ การเลา่สู่ปญัหาให้แก่กัน เป็นการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกัน Library for all?    
ดังนั้น  เมื่อเวลาผ่านไปหอสมดุมหาวิทยาลัยขอนแก่นเปลี่ยนแปลงไปราวกับหน้ามือเป็นหลังมือ  เบือ้งหลังต้องฟันผ่าอุปสรรคนานาประการ    
ต้องท างานภายใต้เง่ือนไขบุคลากรห้องสมุดชุดเดิม ซึ่งเป็นวัยใกล้เกษยีณแล้วทั้งสิ้น  จึงมักพูดล้อกันเลน่เสมอว่า Gen ยาย ดูแล Gen  วาย  แม้   
จะมีปัญหาอุปสรรคและต้องโต้คลืน่หลายลูก ในที่สุดหอสมุดก็ท าก็ส าเร็จ เพราะท างานบนพ้ืนฐานของการน าเทคโนโลยมีาใช้เพื่อพัฒนาบริการ 
ผู้ใช้บริการอยากได้อะไรก็จดัให้ มโีครงการและกิจกรรมมากมายที่พัฒนาขึ้นเองเพื่อตอบสนองความตอ้งการของคนรุ่นใหม่ Gen Y  อาทิเช่น 
โครงการถังขยะพูดได้ หุ่นยนต์ตอบค าถาม ลานแสดงคอนเสิร์ตในหอ้งสมุด เป็นต้น เพื่อดึงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เข้ามามสี่วนร่วมและ
เข้าห้องสมุดใช้พื้นที่ห้องสมุดท าทุกอย่างท่ีอยากท า ท าให้ได้ผลลัพธ์อย่างเกินความคาดหมาย ยิ่งท ากย็ิ่งมีเสียงตอบรับมากข้ึนเรื่อยๆ ความส าเร็จท า
ให้หายเหนื่่อย สิ่งหนึ่งทีว่ิทยากรพบและยอมรับก็คือ ไม่มีสาขาใดที่มนี้ าใจและเอื้ออาทรต่อผู้อื่นมากไปกว่าสาขาบรรณารักษ์ หรือผู้ท างานห้องสมุด
อีกแล้ว ไม่ทราบว่าหลักสูตรสอนอย่างไรจึงผลิตคนลักษณะดีแบบน้ีออกมาได้ มีจติใจงาม รักงานบริการ และเอื้ออาทรต่อผู้อื่น  
 
เสวนางานวิจัย ทางบรรณารักษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์ หัวข้อ “ห้องสมุดแบบเปิด (Open Library) : การศึกษา การวิจัย และวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ โดยวิทยากร 3 ท่าน คือ  
1. รศ.ดร. น้ าทิพย์ วิภาวิน อาจารย์แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช  
2. ผศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกลุ อาจารยภ์าควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และ  
3. อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อ านวยการ ฝ่ายบริการความรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.)  
 ด าเนินรายการโดย ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อ านวยการหอสมดุและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหดิล 

o รศ.ดร. น้ าทิพย์ วิภาวิน แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้น าเสนอประเด็นการวจิัยที่
เกี่ยวข้องกับห้องสมุดเปดิไว้ว่า ในปัจจุบันมีงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับค าว่า Open จ านวนมาก เช่น Open Society, Open Government, Open 
Education, Open Culture, Open Access, Open Data, Open Research และ Open Science โดยเฉพาะในความหมายของห้องสมุดกับ
การเข้าถึงอย่างทั่วถึง (Universal Access : UA) เป็นการเปิดให้บรกิารแก่ผู้ใช้และการเข้าถึงข้อมูลอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม โดยพลเมอืงทุกคน
สามารถเข้าถึงขอ้มูลเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตไดไ้ม่มีข้อจ ากดัเช่นข้อมูลด้านสุขภาพ สาธารณสุข การศึกษา เป็นต้น ซึ่งในการเสวนาน้ีได้
ยกตัวอย่างประเด็นวิจัยท่ีเกีย่วข้องกับห้องสมุดใน 3 ประเด็น คือ ประเด็นวจิัยที่เกี่ยวข้องกับห้องสมดุเพื่อการเข้าถึงอย่างทั่วถึง (Universal 
Access: UA) 2. ประเด็นวิจยัที่เกีย่วข้องกับห้องสมุดเพื่อการเข้าถึงข้อมูลอย่างเสรี (Open Access) 3.ประเด็นวิจยัที่เกี่ยวข้องกับคลังสารสนเทศ
ดิจิทัลในห้องสมดุ (Digital Repository)   

ผศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล ประธานหลักสูตรบณัฑิตศึกษา สาขาสารสนเทศศึกษา ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  กล่าวในหัวข้อ สารสนเทศศึกษาอยู่ตรงไหนในวิทยาการแบบเปิดเสรี Information Studies in the Open Science 
Landscape  สนทนาใน 4 ประเด็นย่อย ดังน้ี  



1.แนวคิดและหลักการของ “วิทยาการเปิดเสรี”   
2.ขอบเขตของวิทยาการแบบเปิดเสร ี  
3.ความเกี่ยวข้องระหว่างสารสนเทศศึกษาและวิทยาการแบบเปดิเสรี  และ  
4.การศึกษาด้านสารสนเทศกับวิทยาการแบบเปดิเสรี   

  วิทยากรกล่าวว่า วิทยาการแบบเปิดเสรี (Open Science)  เป็นทั้ง “หลักการ” และ “แนวปฏิบตัิ” ในเวลาเดียวกัน ในแง่ หลักการ วิทยาการ
แบบเปิดเสรี  คือ  การท าวิจัยท่ีเนน้ความโปร่งใส การน ากลับมาใช้ใหม่ การมสี่วนร่วม ความร่วมมือ ภาระความรับผิดชอบ และความสามารถใน
การผลิตซ้ าของการวิจยั  ในแง่ แนวปฏิบัต ิ คือ ความเปลีย่นแปลงที่เกิดขึ้นกับการท าวิจัยในเรื่องของ การเปิดให้เข้าถึงผลงานวิจัย การแบ่งปัน
ข้อมูล ความโปร่งใสในการประเมนิคุณค่างานวิจัย ความโปร่งใสในวธิีวิจัย  หลักประกันในการน างานวิจัยมาผลิตซ้ า  โอเพนซอรส์และซอฟต์แวร์
แบบเปิดเผยรหัส วิทยาการพลเมือง  (citizen science)  และทรัพยากรเพื่อการศึกษาแบบเปิดเสร ี มีการเปรียบเทียบวิทยาการแบบเปิดเสรีไว้  
ว่าเป็นเสมือนแม่น้ าท้ัง 5 สาย (Schools of Thought) ดังนี ้
- Democratic school เชื่อว่าตอ้งกระจายความรู้ให้ทั่วถึง ทุกคนต้องสามารถเข้าถึงผลงานและข้อมูลการวจิัย (เปิดหมด) 
- Pragmatic school เชื่อว่าการสร้างสรรคค์วามรูจ้ะมีประสิทธิภาพมากข้ึน หากเกิดความร่วมมือกันจะเข้มแข็งขึ้นหากมีการวิพากษ์อย่างเสรี 
(สร้าง Connection เน้นวิธีวิจัยที่โปร่งใส) 
- Infrastructure school เชื่อว่า จะวิจัยให้มีประสิทธิภาพได้ ต้องอาศัยแพลตฟอรม์ เครื่องมือ และการบริการส าหรับเผยแพร่และสรา้งความ
ร่วมมือ 
- Public school ดึงสาธารณชนเข้ามามสี่วนร่วมกับงานวิจัย (วิทยาการพลเมือง) เน้นการสื่อสารที่เขา้ใจง่าย เช่น สรุปย่อ บล็อก สื่อสารอย่างไม่
เป็นทางการ 
- Measurement school เน้นการสร้างตัวบ่งช้ีเพื่อวัดค่า ส าหรับตรวจตดิตามกิจกรรมวิชาการบนโลกออนไลน ์

นอกจากน้ีวิทยากรได้กล่าวถึงวงจรนิเวศในโลกแห่งการวิจัย (Research Ecosystem) ขอบเขตวิทยาการแบบเสรี ความเกี่ยวข้องระหว่าง
สารสนเทศศึกษาและวิทยาการแบบเปิดเสรี และตั้งค าถามว่าจะสอดแทรกสารสนเทศศึกษาเข้าไปในวิทยาการแบบเปดิเสรีตรงไหน โดยยกตัวอย่าง
กรณีศึกษาบทบาทห้องสมุดในโครงการ Open Science ของยุโรป และผลส ารวจ “บรรณารักษ์ข้อมลู” ของสมาคมห้องสมุดแพทย์อเมริกัน สรุป
คือ บรรณารักษ์ต้องมีทั้ง Soft Skills ซึ่งเป็นคุณสมบตัิส่วนบุคคลและบุคลิกภาพ และ Hard Skills ทักษะเชิงเทคนิค  ดังนั้น การผลตินกัวิชาชีพ
สารสนเทศเพื่อท างานในตลาดงานด้านวิทยาการแบบเปิดเสรี จึงมี 2 สาย คือ 1.สายเฉพาะทาง -ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา (Subject specialist)   
2.สายทั่วไป – data generalist  

      

อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อ านวยการ ฝ่ายบริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ 
(สวทช.) 
กล่าวถึง การประชุม The Open Education Consortium ในปี 2017 ได้กล่าวไว้ว่า  ในปี 2017 จะเป็นปีของการเปิดกระบวนการ ระบบงาน 
และเครื่องมือ โดยสร้างสรรค์ผ่านความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับภาคการศึกษา ภาคธรุกิจ รัฐบาลและองค์การ เป็นการเปดิการศึกษาและเปิด
วัฒนธรรม รัฐบาลไทยได้ก าหนดยทุธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทลัโดย พัฒนาบริการอัจฉรยิะส าหรับประชาชน พัฒนา
ระบบดิจิทลัเพื่อรองรับการบริการภาครัฐ เพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล ด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั เปดิเผยข้อมูลภาครัฐและสร้างการมสี่วนร่วม
ของประชาชน   ประเทศไทย 4.0 พัฒนาเศรษฐกิจสังคมดิจิทัลน าไปสู่ วิธีการคิดใหม—่กระบวนการเรียนรู้ใหม—่กระบวนการท างานใหม—่โมเดล
ธุรกิจใหม—่วิถีชีวิตใหม่ และยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดจิิทัล สร้างการมสี่วนร่วม การใช้ประโยชน์อย่างท่ัวถึงและเท่า
เทียม แก่ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่อาศัยในพื้นที่ห่างไกล ผู้สูงอายุ และคนพิการ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยน์จากเทคโนโลยีดิจิทลั  
ประชาชนทุกคนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทลัอย่างสรา้งสรรค์ ประชาชนสามารถเข้าถึง การศึกษา สาธารณสุข และบริการสาธารณะ ผ่านระบบ



ดิจิทัล  ส าหรับผูส้นใจเรื่อง การเขา้ถึงแบบเปิด อาจารย์บญุเลิศ ได้เขียนถ่ายทอดความรู้ของท่านไว้ในหนังสือช่ือ การเข้าถึงแบบเปิด ซึ่งอนุญาตให้
ดาวน์โหลดฟรี ที่ http://www.thailibrary.in.th   อาจารย์เป็นบคุคลส าคัญที่อยู่เบื้องหลังการใช้เทคโนโลยีเพื่อผลักดันงานห้องสมุดสูค่วามส าเร็จ
มีผลงานมากมายและไดร้ับเชิญเปน็วิทยากรบรรยายแก่หน่วยงานตา่ง ๆ ท่ัวประเทศ เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนวงการห้องสมดุไทย  และมงีานช้ิน
ส าคัญที่อาจารย์บญุเลศิ วิทยากรได้ เป็นผูร้ับผดิชอบหลัก คือ คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปดิ โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ 
ในสมเดจ็พระเทพรัตน์ราชสุดา เพือ่ให้เป็นคลังข้อมูลภาพที่สาธารณชนน าไปใช้ได้ตามสญัญาอนุญาต (http://oer.learn.in.th ) ในการท า
ฐานข้อมูลแบบเปดิ มักพบปัญหาดังนี้คือ 1.  การใช้โปรแกรม excel ทั่วไปมักใช้เพื่อสั่งพิมพ์ ไม่ใช้เพื่อประมวลผล แต่ท าฐานข้อมูลตอ้งใช้เพื่อ
ประมวลผลด้วย 2. ต้องมีความรู้ดา้นเนื้อหา ต้องจับมือกับนักไอที ตอ้งตั้งทีมแก้ source code แก้การท า index search ควรใช้ไฟล์ CSV, html, 
excel ซึ่งเป็น format ของ open data ไม่ใช่ไฟล์ pdf เป็นต้น ( https://oer.learn.in.th/ ) 

 

                           

บทส่งท้ายการเสวนา ในมุมมองของผู้สอน รศ.ดร. น้ าทิพย์ วิภาวิน และ ผศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธ์ิสกลุ เมื่อมีการเรยีนจัดการสารสนเทศแล้ว 
จ าเป็นต้องเรยีนรู้การจัดการข้อมลู data management ด้วย  ไม่ใช่รู้เฉพาะการจดัซื้อจัดหาเท่านั้น ต่อไปจ าเป็นต้องสรา้งเนื้อหาเป็น และต้อง
เรียนเนื้อหาเกี่ยวกับ digital ให้มากขึ้น  ส่วนด้านบริการก็เช่นกัน เรื่องส าคัญคือ copy right service บรรณารักษ์ต้องทราบว่าข้อมูลไหนท่ี
เผยแพรไ่ด้ เผยแพร่ไมไ่ด้ ต้องใช้เครื่องมือต่างๆ IR  ให้เป็น ความไม่รู้อาจแก้ไขไดโ้ดยจดัการฝึกอบรมหรือบรรยายให้ความรู้ การปรับปรุงหลักสตูร
ต้องใช้เวลาไมส่ามารถท าได้ทันที สิ่งที่ท าได้ก็แค่เพิม่เนื้อหาในหลักสตูร  ส่วนอาจารย์บุญเลิศ อรณุพิบูลย์ ฝากไว้ว่า อยากเห็นความร่วมมือข้าม
สาขาวิชา และการท างานแบบร่วมใจกันจริง ๆ 

การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  

การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี จดัขึ้นช่วงบ่ายในวันสุดท้ายของการประชุมวิชาการ ประกอบด้วย การรายงานผลการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยประจ าปี 2561 ช้ีแจงงบประมาณรายรับรายจ่าย และคงเหลือ ซึ่งผลประกอบการในปีท่ีแล้วตดิลบแตผ่ล
ประกอบการในปีนีไ้ม่ตดิลบแต่มผีลก าไร สมาชิกรบัรองรายงานการประชุม ส าหรับวาระต่อไปเป็นการประกาศผลการตรวจนับคะแนนการคัดเลือก
คณะกรรมการบรหิารสมาคมห้องสมุดฯ ชุดใหม่ และท าพิธมีอบวุฒิบัตรแก่ผูล้งทะเบียนเข้าประชุมใหญ่ฯ จบเป็นอันเสรจ็พิธีปิดและปิดการประชุม
อย่างเป็นทางการ        
      
ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการบรรยายได้ที่ 
http://tla.or.th/index.php/news-and-events/news-and-events/activities-2562/273-download-presentation-2562 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

       ได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับแนวคดิของสารสนเทศแบบเปิด แนวทางการงานด าเนินห้องสมุด และการปรับตัวของบุคลากรวิชาชีพ
เพื่อรองรับเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้ใช้ที่เปลีย่นแปลงไป  
 
 

https://oer.learn.in.th/
http://tla.or.th/index.php/news-and-events/news-and-events/activities-2562/273-download-presentation-2562



