
 
                                                                                           เลขที่....................... 

แบบรายงานการเข้าอบรม / ประชุม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน 
 รายบุคคล  รายกลุ่ม 

ชื่อ  -  สกุล  : นางสาวเปี่ยมสุข ทุ่งกาวี ต าแหน่ง  :  บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ 

งาน  :  กลุ่มงานส่งเสริมผู้ใช้  งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ   
ชื่อ  -  สกุล  : นางสาวอัษนีย์ งึมกระโทก                      ต าแหน่ง  :  บรรณารักษ์  
งาน  :  กลุ่มงานวิเคราะห์และสร้างฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ  งานบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 
ชื่อหลักสูตร/ประชุม  

โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 5                      
“5th Workshop of the Asia Library And Information Research Group” (ALIRG) 

วันเดือนปี                                                       7-9 กรกฎาคม 2556 
สถานที่จัด ณ โรงแรมตักศิลา จังหวัดมหาสารคาม 
หน่วยงานผู้จัด ส านักวิชาเทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร  

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ค่าใช้จ่าย                    ไม่มี      มี  จ านวน 9,000 บาท                          

เบิกจ่ายจากงบประมาณ  แผ่นดิน  เงินรายได้  งบอ่ืนๆ (ระบุ)............................ 
ใบเกียรติบัตร/วุฒิบัตร    ได้รับ     ไม่ได้รับ  เนื่องจาก...........................................................................                         

  ไม่มี 
สรุปสาระส าคัญ 

ส านักวิชาเทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                       
จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ภูมิภาคเอเชียขึ้น  เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือใน
ระดับภูมิภาค ระหว่างคณาจารย์ นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญจากชาติต่างๆ ในภูมิภาค เช่น ไต้หวัน สิงคโปร์ อินเดีย มาเลเซีย ลาว 
และไทย  เพ่ือน าเสนอผลงานวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ ของบรรณารักษ์ อาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  

การจัดงานใช้เวลา 3 วัน  แบ่งเป็นการบรรยายและน าเสนอผลงานวิจัย ของบรรณารักษ์ ผู้เชี่ยวชาญ อาจารยแ์ละ
นักศึกษา  โดยน าเสนองานวิจัย  ตามหัวข้อดังนี้ 

 Session 1A: Digital Library  
 Session 1B: Knowledge Management 
 Session 2A: Scholarly Communication 
 Session 2B: Metadata and Ontology 
 Session 3A: Information Services and Academic Libraries 
 Session 3B: Information Seeking Behavior 
การบรรยายในวันแรก  ผู้เชี่ยวชาญจากสิงคโปร์  ไต้หวัน มาเลเซีย เกาหลีใต้ ลาวและไทย บรรยายภาพรวมของการเรียนการ

สอน และการวิจัย สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์ ของแต่ละประเทศ ตั้งแต่ประวัติ ที่มาของหลักสูตร รวมถึง
สถิติจ านวนวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และสถาบันที่เปิดสอนในหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ของแต่ละประเทศ 
ส าหรับประเทศไทยมีผู้เชี่ยวชาญ คือ ศ. ดร. ชุติมา สัจจานันท์ เป็นวิทยากรบรรยายน าเสนอภาพรวมของการศึกษาสาขา
บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ของไทย 

การบรรยายในช่วงบ่าย และ วันที่ 8-9  เป็นการน าเสนอผลงานวิจัยจากอาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดย
แบ่งกลุ่มน าเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนตามหัวข้อด้านบน งานวิจัยที่น่าสนใจ เช่น 



 Session 1A: Digital Library  
หัวข้องานวิจัย : The use and gratifications perspectives on academic libraries’ social media presence by  

Niusha Zohoorian-Fooladi Graduated student from University of Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia 
กล่าวถึงการศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้เครือข่ายสังคมในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา  ศึกษาในแง่ของการใช้เครือข่าย

สังคมของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และสนนทนากลุ่ม พบว่าบรรณารักษ์ใช้เครือข่าย
สังคมท่ีสามารถเข้าถึงผู้ใช้ มี 4 กลุ่มหลักๆ คือ Blogs, multimedia sharing sit, Social bookmaking, Social Networking  
และเหตุจูงใจในการใช้ Social Media ของบรรณารักษ์ คือ เพื่อส่งเสริมงานบริการต่างๆ ในห้องสมุด การจัดการความรู้ของ
องค์กร และการตอบ/รับความคิดเห็นของผู้ใช้   

 Session 2B: Metadata and Ontology 
หัวข้องานวิจัย : Development of an Open Access Institutional Repository of the Faculty of Humanities, 

Chaing Mai University, Thailand by Marisa Chung Vinitketkumnuan  Graduated student, Division of  Library 
Science Faculty of Humanities, Chaing Mai University, Thailand  

งานวิจัยนี้เป็นน าร่องในการพัฒนาคลังความรู้สถาบัน ของคณะมนุษยศาสตร์ ด้วยซอฟต์แวร์ Drupal ที่พัฒนาใช้ส าหรับ
การจัดเก็บงานวิจัยหรืองานเขียนวิชาการ ซึ่งตีพิมพ์และจัดเก็บในรูปแบบดิจิตัล ที่ช่วยให้เข้าถึงงานวิจัยได้สะดวกแลไม่มีข้อจ ากัด
เรื่องค่าใช้จ่าย คลังความรู้นี้ที่พัฒนาขึ้นจะจัดเก็บสิ่งพิมพ์ เช่น บทความวารสาร รายงานการวิจัย สื่อการสอน  

 Session 3A: Information Services and Academic Libraries 
หัวข้องานวิจัย : Impact of InformationTechnology on University Library Services in India and Thailand : A 

Survey by Patron Nilati (Research scholar) and N. Laxman Rao (Professor), DLIS UCA&SS, Osmania University, 
Hyderabad, India 

ศึกษาเกี่ยวกับสื่อใหม่ (New Media) ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งในอินเดียและไทย เริ่มอ านวยความการ
เข้าถึงทรัพยากรและบริการต่างๆ ในห้องสมุดผ่านทางเว็บไซต์  โดยมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานบริการของ
ห้องสมุดมากข้ึน เช่น การใช้ OPACs/WebOPACs, การใช้บริการยืม-คืน และการให้บริการช่วยค้นคว้าและอ้างอิง   งานวิจัยนี้มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือ ส ารวจปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในอินเดียและไทย  เช่น ส ารวจดู
โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศึกษาการด าเนินงานด้าน IT ที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยในอินเดียและห้องสมุด
มหาวิทยาลัยของรัฐในไทย  ศึกษาปัจจัยด้าน IT ในงานบริการของห้องสมุด  การด าเนินงานด้าน IT จะช่วยยกระดับคุณภาพการ
ให้บริการในห้องสมุด เพ่ิมบริการใหม่ๆที่เป็นประโยชน์มากขึ้น  

 Session 3B: Information Seeking Behavior 
หัวข้องานวิจัย : The information needs and uses among elderly people in Southern Thailand by 

Yasatsawin Boonchuay from Faculty of Computer Science and Information Technology, University of Malaya 
          จุดมุ่งหมายของงานวิจัยนี้ คือ เพ่ือส ารวจความต้องการ การใช้และการเข้าถึงสารสนเทศ  และส ารวจการใช้สารสนเทศท่ีมี
อยู่ในท้องถิ่นของกลุ่มผู้สูงอายุในภาคใต้ของประเทศไทย และศึกษาปัญหาการใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดจัดหาไว้  การ
ส ารวจข้อมูลใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ กลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสงขลา  ในระดับการศึกษาชั้น
ประถมศึกษาหรือที่สูงกว่า จุดเด่นของงานวิจัยนี้น ามาปรับปรุงและการพัฒนาด้านทรัพยากรสารสนเทศและการให้บริการเพ่ือ
ตอบสนองความพึงพอใจของผู้สูงอายุ ด้านการวางแผนและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ รวมถึงรูปแบบการให้บริการสารสนเทศ                    
แก่ผู้สูงอายุในภาคใต้ของประเทศไทย  
 
 
 



ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. ได้รับความรู้ในเรื่องการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้กับการบริหารจัดการ และงานบริการห้องสมุดยุคใหม่ ผ่าน

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

อาเซียน
4. มีโอกาสพบปะบุคลากรต่างสถาบัน มีการแลกเปลี่ยนทัศนคติ ท าให้มีความรู้ ความคิด และมุมมองในวิชาชีพ

กว้างขวางขึ้น
5. ไดเ้ห็นความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของการเรียน การสอน และงานวิจัยในสาขาวิชาชีพที่หลากหลายขึ้น
6. มีแนวทางสร้างเครือข่ายทางวิชาการของวิชาชีพเพ่ิมมากขึ้น
7. มีโอกาสได้ฝึกทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

น าความรู้ที่ได้รับมาใช้ปรับปรุงการท างาน  ดังต่อไปนี้ 
หัวข้อการปรับปรุง / พัฒนา รายงานผลการปรับปรุง / พัฒนา ภายในวันที่ 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
................................................................................ .................................................................................................... ....................... 
............................................................................................................................. ............................................................................... 

ผู้รายงาน 
  (นางสาวเปี่ยมสุข ทุ่งกาวี) 

  (นางสาวอัษนีย์ งึมกระโทก) 
วันที่............./....กรกฎาคม..../....2556.. 

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

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

วันที่................/.........................../........... 


