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เวลา 08:00 – 08:25 น. เปดใหผูเขารวมงานประชุมวิชาการ " Online Infomation and Education Conference 2016"
ลงทะเบียน ณ หองประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เวลา 08:25 – 09:30 น. เปดงานโดย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และการกลาวเกรินนํานําเนื้อหาการประชุมแบบคราวๆ รวมถึงพูด
เกี่ยวกับแนวทางการทํางานและการเขาถึงขอมูลสําหรับนักวิจัยและหองสมุด
เวลา 09:30 – 10:10 น. การบรรยายในหัวขอ “ It’s the Freedom to access of information, isn’t it ?” โดย Prof. Dr.
Sukum Chaleysub ในหัวขอการบรรยายนี้ไดมีการบรรยายเกี่ยวกับความสําคัญของขอมูล และการเปดกวางในการเขาถึงขอมูล ซึ่ง
จะเห็นไดชัดวาปจจุบันนั้นการเขาถึงขอมูลตาง ๆ นั้นทําไดงายขึ้นอยางมาก แตถามองกันตามความเปนจริงจะพบวา การเขาถึงขอมูล
ยังไมเสรีอยางที่เราเขาใจ เนื่องจากการเปดเผยขอมูลในเมืองไทยยังมีขอจํากัด โดยทางผูบรรยายไดยกตัวอยางเปนวิดีโอจากรายการ
โทรทัศน เขยาโตะขาว ซึ่งเนื้อหาภายในรายการพูดถึง Website ของทางหนวยงานราชการที่มีปญหาเกี่ยวกับการเขาถึงขอมูล เชน ไม
มีการอัพเดทใหเปนปจจุบัน ขอมูลสําคัญที่ประชาชนควรรูบางอยางไมมีการเปดเผย การเชื่อมโยงมีปญหา และการเขาถึงขอมูล
บางอยางมีขั้นตอนซับซอน เปนตน จนทําใหเกิดคําถามตามมาวา “ การเขาถึงขอมูลนั้นเสรีจริงหรือ และการที่ขอมูลมีการคนหาที่
สะดวกขึ้น งายขึ้น แตคุณภาพของขอมูลเหลานั้นดีจริงหรือไม? ”
เวลา 10:50 – 11:30 น. การบรรยายในหัวขอ “ Open Science – Part 1 ” โดย Mr. Pote Narittakurn, Ceo ของบริษัท
iGroup ในหัวขอนี้ไดมีการบรรยายเกี่ยวกับเทคโนโลยี Open Science นั้นมีเปาหมายหลักที่จะสนับสนุนเกี่ยวกับการทํางานวิจัย ซึ่ง
เทคโนโลยีดังกลาวเปนเปดกวางในการเขาถึงของขอมูลทุกอยางไมวาจะเปนวิธีการทํางานหรือแมแตขอมูลดิบสําหรับทํางานวิจัยก็
สามารถเขาถึงไดทั้งหมด ซึ่งในปจจุบันทาง EU และประเทศอื่นๆใกลเคียง ไดเริ่มมีการนําเทคโนโลยี Open Science มาใชแลว
เพราะนโยบายของประเทศใน EU มีการกําหนดไววา เมื่อไหรที่รัฐบาลไดใหทุนสนับสนุนแกนักวิจัย ผลประโยชนของงานวิจัยนั้น ๆ
ไมใชของนักวิจัยเพียงคนเดียว แตเปนผลประโยชนของทั้งสังคม
เวลา 11:30 – 12:10 น. การบรรยายในหัวขอ “ Libraries and Openness : Opportunities and issues ” โดย Mr. Peter
Sidorko ในหัวขอนี้มีการบรรยายเกี่ยวกับการเปดกวางของขอมูล ซึ่งทางหองสมุดหรือแมแตผูใชเองตองเริ่มทําความเขาใจกับนิยาม
ความหมายของบางสิ่งใหม เชน หนังสือ หมายถึง ความรู ผูอาน คือ ประชาชนทุกคนที่ตองการอาน ทุกคนมีสิทธิเทาเทียม หรือ ทุก

คนสามารถเขาถึงขอมูลได รวมถึงไดรับขอมูลที่ถูกตองดวย
การเปดกวางของขอมูล Open data ควรพิจารณาความเหมาะสมเพราะขอมูลบางอยางไมสามารถเปดเผยได ซึ่งหองสมุดเองก็
ควรใหความสําคัญกับการเปดกวางของขอมูลนี้เชนกัน อยางไรก็ตามการเขาถึงขอมูลนั้นไมวาจะเปดกวางใหเขาถึงอยางไรก็ควรมีการ
กําหนดขอบเขตในการเขาถึงขอมูล แบงเปน ขอมูลทั่วไป (เปดใหเขาถึงอยางอิสระ) และ ขอมูลเฉพาะทาง (มีการ login ยืนยันตัวตน
กอนเขาถึงขอมูล)
เวลา 13:10 – 13:50 น. การบรรยายในหัวขอ “ Social Media Use and Metrics in libraries ” ในหัวขอนี้ไดมีการพูดถึง
การใช Social Media ในปจจุบันซึ่งคนสวนใหญมักจะไดรับขาวสารตาง ๆ ผานทาง Social Media เนื่องจากความสะดวกรวดเร็ว งาย
ตอการเขาถึง โดยไมวาจะเปนขอมูลหรือสื่ออะไรก็ตามก็จะมีวิธีไมวาจะทางใดทางหนึ่งที่จะเขาถึงขอมูลเหลานั้นผาน Social Media
ได โดยไดหยิบยกประเดินเกี่ยวกับเราควรใชงาน Social Media อยางไรและควรใหเนื้อหาที่ถูกแสดงมานั้นอยูในระดับไหน เพราะ
ขอมูลที่ถูกแสดงผาน Social Media นั้นอาจจะทํารายทั้งผูใหและผูรับขอมูลผลซึ่งกระทบจากที่เกิดจากขอมูลที่ผูคนไดรับผานสื่อ
Social Media นั้นมีเห็นในปจจุบันคอนขางมาก นอกจากนี้ยังมีการใหเหตุผลที่วาทําไมผูคนในโลก Social ถึงมีพฤติกรรมที่แตกตาง
จากโลกจริง รวมไปถึงขอเสียในการใช Social Media ในการกลั้นแกลงหรือใชไปในทางที่ผิด
เวลา 14:30 – 15:10 น. การบรรยายในหัวขอ “ Technology-enhanced Learning : The NUS Experience ” โดย Mr.
Ravi Chandran ในหัวขอนี้ไดมีการบรรยายถึงการที่นักเรียนตองการสื่อการเรียนการสอนที่สามารถเขาถึงไดตลอด 24 ชั่วโมง จึงไดมี
การจัดทําการเรียนการสอนผานทางออนไลน โดยใชเทคโนโลยีเขามาจัดการระบบการเรียนการสอน โดยใชอุปกรณ (Devices) ตางๆ
หรือเทคโนโลยีใหม ๆ มาชวยใหนักเรียนสามารถเขาถึงรูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบใหม (การเรียนการสอนแบบ Flip
Classroom) ซึ่งเขาถึงงายและมีความหลากหลาย ทําใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธทั้งกับอาจารยและเนื้อหาที่เรียนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ขอเพียง
แคผูเรียนมีอุปกรณที่สามารถเชื่อมตอกับ Internet ไดก็สามารถเขาถึงการเรียนการสอนรูปแบบใหมนไี้ ด อยางไรก็ตามการเขาถึง
ขอมูลก็ยังมีความจํากัดดวยเรื่องสิทธิสวนบุคคลอยูดี
วันที่ 9 กันยายน 2559
เวลา 09:00 – 09:45 น. การบรรยายในหัวขอ “ Connecting Research to the Community ” โดย Dr. Christina Kapp
ในหัวขอนี้ไดมีการพูดถึง Open Science สําหรับนักวิจัย การเชื่อมตอและการกระจายงานวิจัยไปสูชุมชนหรือสวนที่มีความเกี่ยวของ
กับรัฐบาลนั้นเมื่อภาษาถูกเปลี่ยนใหเขาใจงายการเขาขอมูลก็งายขึ้น โดยผูบ รรยายไดกลาวเปรียบเทียบ Open Science วาไมตางจาก
รถยนตพลังงานไฟฟา ที่ทุกคนนั้นชอบแนวคิดแตไมมีใครกลาที่จะริเริ่มทํา
ไดมีการกลาวถึง Open Science ควรมี 5 หลักดังนี้
1. Structured : งายตอการเขาถึง ซึ่งสวนนี้เทคโนโลยีจะเปนตัวชวยใหทุกอยางงายขึ้น
2. Measured : ตองวัดได และรูไดวา ขอมูลนั้นถูกเอาไปทําอะไร เพื่ออะไร
3. Pragmatic : เอามาทําไดจริง
4. Democratic : เสรีในการเขาถึง - Open Access (Researcher / data use)
- Open Data (Everyone / Knowledge)
5. Public : ควรทําใหทุกคนสามารถเขาถึงได
- ใช Social Media ในการสงตอขอมูล
- ขอมูลตองสามารถเขาถึงงาย โดยภาษาที่ทุกคนสามารถเขาใจ
Open Access นั้นควรมีระดับการเขาถึง
1) Green : ขอมูลที่เขาถึงได ( ไมมีคาใชจาย แตอาจจะไดเพียง Peer review)
2) Gold : ขอมูลบทความที่อยูในวารสาร ( มีคาใชจาย หรือมีการ login ยืนยันตัวตนกอนการเขาใชงาน)
นอกจากนี้ยังพูดถึงวาบรรณารักษจะชวยนักวิจัยดวยขอมูลที่มีอยู(ขอมูลของหองสมุด : library catalog) ไดโดย
- เปนคนจัดหาเครื่องมือในการเขาถึงขอมูล ( Open Access tool )
- เปนผูแนะนําขอมูลแกนักวิจัย
- เปนผูดูแลขอมูลงานวิจัย
- เปนคนที่คอยชวยติดตอประสานงานแกชุมชน

ดังนั้น Open Science จึงไมใชสิ่งที่ควรมองขามแตเปนสิ่งที่ควรเริ่มทํา
เวลา 09:45 – 10:30 น. การบรรยายในหัวขอ “ Increase the visibility of a university : The defined roles of
librarians ” โดย คุณ Wong, Woei Fuh ในหัวขอนี้ไดมีการพูดถึงบทบาทในการนําเสนอขอมูลในรูปแบบงายๆ ใหดึงดูดและเปนที่
ตองการที่จะรับฟงหรือคนหาขอมูลดวยตนเอง ทางผูบรรยายไดมีการกลาวถึงการใชภาษาทั่วไปเพื่อใหงายที่จะเขาใจ ตัวอยางเชน การ
ใช Infographic ในการนํางานทั้งหมดมาเสนอภาพรวมบนกระดาษแผนเดียว และหองสมุดตองมีการเริ่มทําการตลาดและตรวจสอบ
ความตองการของผูใช ซึ่งงานเหลานี้จะเปนบทบาทใหญในงานสายอาชีพบรรณารักษ
เวลา 11:15 – 12:00 น. การบรรยายในหัวขอ “ How open is your library to open science? ” โดย Ms. Louise Jones
ในหัวขอนี้ไดพูดเกี่ยวกับหองสมุดเราเปดกวางพอรึยังที่จะรับ Open Science ผูคนนั้นมีความสามารถพอหรือยังที่จะใช Open
Science ตัว Open Science เริ่มเขามามีบทบาทในการใชงานขอมูลในการ Research รวมถึงการหาขอมูลในมหาวิทยาลัย แต
ปจจุบันผูคนยังไมมีความสามารถพอที่จะผลักดันใน Open Science เราจึงควรฝกฝนพัฒนาทักษะตางๆ เพื่อใหผูคนสามารถใชงาน
Open Science ไดอยางเต็มความสามารถ
เวลา 12:45 – 13:30 น. การบรรยายในหัวขอ “ Reviews as a Front End to STM Literature ” โดย Mr. Bruce
Antelman ไดพูดถึงชองทางสําหรับนักวิจัยหรือแนวทางที่จะเอื้อประโยชนแกนักวิจัย เชน ใหทําการแลกเปลี่ยนขอมูลงานวิจัยใน
รูปแบบคลาย blog ที่ทําการกด review ตรวจสอบได เปนตน ทั้งนี้ผูบรรยายไดแนะนําชองทางสําหรับนักวิจัยที่ตองการแลกเปลี่ยน
ขอมูลไดที่ http://f1000research.com ซึ่งเปดใหนักวิจัยมาแลกเปลี่ยนและลงผลงานวิจัยในแบบเปดกวางบนเว็บไซตนี้ได และใน
ตอนทายไดมีการกลาวถึงเรื่อง Open Science ตอนนี้นิยมมากในตางประเทศ ซึ่งในประเทศเรายังไมมีการนํามาใชเปนที่แพรหลาย
แลวเราควรทําอยางไรเพื่อให Open Science นั้นถูกนํามาใชและแพรหลายในบานเรามากขึ้น
เวลา 13:30 – 14:15 น. Mr. Pote Narittakurn ไดกลับมาบรรยายตอในหัวขอ “ Open Science – Part2 ” โดยเนื้อหาที่ถูก
บรรยายนั้นจะเปนเนื้อหาเกี่ยวกับการสรุปภาพรวมของ Open Science วามีความสําคัญอยางไรและทําไมทางหองสมุด บรรณารักษ
หรือแมแตตัวเราถึงตองหันมาสนใจ Open Science
ประโยชนที่ไดรับ

ไดตระหนักวา ในยุคที่ขอมูลขาวสารไมไดจํากัดอยูเพียงแคในตัวเลมหนังสือแลวนั้น การเปดกวางเพื่อนําเอาเทคโนโลยีมาชวย
ในการใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลหรือสารสนเทศตาง ๆ เปนสิ่งจําเปนที่ควรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยหาวิธีที่เหมาะสมกับ
บริบทของสังคมแตละสังคม หองสมุดเองที่เปนหนึ่งในหนวยงานสําหรับการเผยแพรความรู จําเปนอยางยิ่งที่ตองพัฒนาตัวบุคคล
และเครื่องมือตางๆ ใหมีความทันสมัยใหมากขึ้น เพื่อรองรับการจัดการความรูที่ไมไดมีแคสื่อสิ่งพิมพอีกตอไป
หัวขอการปรับปรุง / พัฒนา

รายงานผลการปรับปรุง / พัฒนา ภายในวันที่

ขอเสนอแนะอื่นๆ
........................................................................................................................................................................................
ผูร ายงาน.......................................................
(นายนิธิภทั ร ลิดดิโลว)
ผูร ายงาน.......................................................
(นางสาวมัทนา บุญประเสริฐ)
ผูร ายงาน.......................................................
(นายกันตพงศ พุมอยู)
วันที่ 15 กันยายน 2559

ความคิดเห็นของหัวหนาหนวยงาน
........................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ........................................
(.........................................)
วันที่................/.........................../...........
ความคิดเห็นของผูบริหารที่กํากับดูแลหนวยงาน
........................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ........................................
(.........................................)
วันที่................/.........................../...........
หมายเหตุ : 1. จัดทํารายงานฯ หลังจากเขาอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน ภายใน 15 วัน เสนอหัวหนาหนวยงาน
2. หัวหนาหนวยงานเสนอความเห็น ภายใน 3 วัน เสนอผูบริหารที่กํากับดูแล
3. แจงผูรายงานทราบ และจัดเก็บเขาแฟม รายงานการเขาอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน
4. หัวหนาหนวยงานติดตามผลการปรับปรุงพัฒนา

