
 

                                                                                           เลขท่ี....................... 
แบบรายงานการเข้าอบรม / ประชุม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน 

 รายบุคคล  รายกลุ่ม 

ชื่อ-สกุล: นางสาวเปี่ยมสุข ทุ่งกาวี   ต าแหน่ง  :  บรรณารักษช์ านาญการพิเศษ 
งาน:  งานส่งเสริมผู้ใช้บริการ ส านักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ชื่อ-สกุล: นางสาวอัษนีย์ งึมกระโทก                           ต าแหน่ง  :  บรรณารักษ์    
งาน:  งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ส านักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ชื่อหลักสูตร/ประชุม: การประชุมวิชาการนานาชาติ A-LIEP 2013 ครั้งที่ 5: เรื่อง สารสนเทศศึกษาและแนวปฏิบัติของ
ห้องสมุดในประเทศเอเชียแปซิฟิก: ปัญหาและความท้าทายในวิชาชีพสารสนเทศในยุคดิจิตอล 
(The 5th International Conference on Asia-Pacific Library and Information Education and Practice “ Issues and 
Challenges of the Information Professions in the Digital Age”). 
วันเดือนปี                                                       10-12 กรกฎาคม 2556                  
สถานที่จัด ณ โรงแรมภูแมนราชาออร์คิด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
หน่วยงานผู้จัด 1. กลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
2. ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3. คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ค่าใช้จ่าย                    ไม่มี      มี  จ านวน......22,065........บาท                          
เบิกจ่ายจากงบประมาณ  แผ่นดิน  เงินรายได้ งบอื่นๆ (ระบุ)............................ 

ใบเกียรติบัตร/วุฒิบัตร    ได้รับ     ไม่ได้รับ  เนื่องจาก...........................................................................                         
  ไม่มี 



 
สรุปสาระส าคัญ: 

การประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง  สารสนเทศศึกษาและแนวปฏิบัติของห้องสมุดในประเทศเอเชีย-แปซิฟิก : ปัญหา
และความท้าทายในวิชาชีพสารสนเทศยุคดิจิตอล (Issues and Challenges of the Information Profession in the Digital 
Age) เป็นการประชุมวิชาการระดับนานาชาติในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่
ยอมรับในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยมีนักวิชาการจากสหรัฐอเมริกา ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ และออสเตรเลียเข้าร่วมประชุม 
การจัดประชุม A-LIEP เริ่มขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ.2006 โดยความร่วมมือจากนักวิชาการจากประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ ไต้หวัน 
ออสเตรเลีย และประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีเวทีในการน าเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ที่เป็นประเด็นของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก  
          การประชุม A-LIEP ครั้งที่ 5 นี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 200 คน ซึ่งเป็นบรรณารักษ์ นักวิชาการ อาจารย์ นักวิจัย 
และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นน า ที่เปิดสอนสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จาก 22 
ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา เบลเยียม ออสเตรเลีย ปากีสถาน จีน อินเดีย ไนจีเรีย อิหร่าน ญี่ปุ่น อินโดนีเชีย ไต้หวัน 
สิงคโปร์  ฟิลิปปินส์ ฮ่องกง เป็นต้น และมีผลงานวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ที่ผ่านการคัดเลือกจ านวน 70 เรื่อง จากบทความ
วิจัยทั้งหมดกว่า 100 เรื่อง จากการพิจารณาเลือกโดยคณะกรรมการฯ (Program Committee) และผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer 
Reviewers) ระดับนานาชาติจาก 10 ประเทศ  
         เนื้อหาสาระในการประชุมทางวิชาการครั้งนี้ ประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ภาคบรรยายทางวิชาการ และการน าเสนอ
งานวิจัย  
        ส าหรับภาคบรรยายทางวิชาการ จะมีวิทยากร ซึ่งเป็นอาจารย์จากโรงเรียนสอนบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ของมหาลัยต่างๆ จากหลายประเทศ เช่น ไต้หวัน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ อินเดีย มาเลเซีย ออสเตรเลยี สหรัฐอเมริกาและประเทศไทย 
เช่น  Conference Topics: 

  K1. Thriving, not just surviving: LIS practices and education in a digital landscape. (Simmon, USA) 
  K2. Library and Information Science Education 2.0. (Queensland University of Technology.AUS) 
  K3. Linked data and library information science education. (Dr.Vilas Wuwongse.Thailand) 

          ส าหรับการบรรยายในหัวข้อย่อย เกี่ยวกับเรื่อง การเรียนการสอน และการวิจัย เช่น  Panel session 1: International 
collaboration among Asis-Pacific information schools: Sound great, but what is really achievable and what 
outcomes should be expected ? วิทยากร ได้น าเสนอภาพรวมของความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน และการท างาน
วิจัยสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ในปัจจุบัน และแนวโน้มความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต. 
        ส าหรับการน าเสนองานวิจัยของนักวิจัย อาจารย์ นักวิชาการและบรรณารักษ์ รวมถึงนักศึกษาปริญญาเอก ของแต่ละ
มหาวิทยาลัย ทั้ง 70 เรื่อง จัดเป็น Parallel session ท่ีมีหลายห้องในเวลาเดียวกัน และแบ่งเนื้อหาออกเป็น 16 หัวข้อ ผู้เข้าร่วม
การประชุม เลือกเข้าฟังได้ตามความสนใจ ได้แก ่ 
             1. LIS Education & training. 
             2. Library management. 
             3. Library and information sciences & uses. 
             4. Information, reading, writing, behaviors. 
             5. LIS Professionals. 
             6. Library transition in the digital age: perspectives of public and private sectors 
             7. Information literacy.  
       
 



8. Digital archives, museum, knowledge management.
9. Information searching & ontology.

10. Collaborations, strategies and policy.
11. ICT Impacts on LIS.
12. Human resource management.
13. Learning management & support.
14. Library and information resources.
15. Information system & uses.
16. Content, citation, bibliometric analysis.
17. Library & information services.

ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. ได้รับความรู้ในเรื่องการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้กับการบริหารจัดการ และงานบริการห้องสมุดยุคใหม่ ผ่าน

งานวิจัยของผู้ร่วมวิชาชีพจากห้องสมุดในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
2. เปิดโลกทัศน์งานในวิชาชีพ ผ่านงานวิจัยจากผู้ร่วมวิชาชาชีพจากห้องสมุดอ่ืนๆ ในประเทศ และต่างประเทศ
3. ได้เห็นความพร้อมของนักสารสนเทศร่วมวิชาชีพจากต่างประเทศ ในการเตรียมตัวเข้าสู่การแข่งขันในประชาคม

อาเซียน
4. มีโอกาสพบปะบุคลากรต่างสถาบัน มีการแลกเปลี่ยนทัศนคติ ท าให้มีความรู้ ความคิด และมุมมองในวิชาชีพ

กว้างขวางขึ้น
5. ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของการเรียน การสอน และงานวิจัยในสาขาวิชาชีพที่หลากหลายขึ้น
6. มีแนวทางสร้างเครือข่ายทางวิชาการของวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น
7. มีโอกาสได้ฝึกทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

น าความรู้ท่ีได้รับมาใช้ปรับปรุงการท างาน  ดังต่อไปนี้ 
หัวข้อการปรับปรุง / พัฒนา รายงานผลการปรับปรุง / พัฒนา ภายในวันที่ 



ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 

  ผู้รายงาน  
 (นางสาวเปี่ยมสุข ทุ่งกาวี) 
 (นางสาวอัษนีย์ งึมกระโทก) 

  วันที่.....15........./....มีนาคม..../....2556.. 

ความคิดเห็นของหัวหน้าหน่วยงาน 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 

ลงชื่อ........................................ 
(.........................................) 

วันที.่.............../.........................../........... 

ความคิดเห็นของผู้บริหารที่ก ากับดูแลหน่วยงาน 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 

ลงชื่อ........................................ 
(.........................................) 

วันที.่.............../.........................../........... 
หมายเหตุ  :  1. จัดท ารายงานฯ หลังจากเข้าอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน ภายใน 15 วัน เสนอหัวหน้าหน่วยงาน 

2. หัวหน้าหน่วยงานเสนอความเห็น  ภายใน 3 วัน เสนอผู้บริหารที่ก ากับดูแล
3. แจ้งผู้รายงานทราบ  และจัดเก็บเข้าแฟ้ม  รายงานการเข้าอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน
4. หัวหน้าหน่วยงานติดตามผลการปรับปรุงพัฒนา


