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วันท่ี 8 กันยายน 2559 
     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
เก่ียวกับแนวทางการทํางานและการเขาถึงขอมูลสําหรับนักวิจัยและหองสมุด  
     เวลา 09:30 – 10:10 น.  การบรรยายในหัวขอ “ It’s the Freedom to access of information, isn’t it ?” โดย Prof. Dr. 
Sukum Chaleysub ในหัวขอการบรรยายนี้ไดมีการบรรยายเก่ียวกับความสําคัญของขอมูล และการเปดกวางในการเขาถึงขอมูล ซ่ึง
จะเห็นไดชัดวาปจจุบันนั้นการเขาถึงขอมูลตาง ๆ นั้นทําไดงายข้ึนอยางมาก แตถามองกันตามความเปนจริงจะพบวา การเขาถึงขอมูล
ยังไมเสรีอยางท่ีเราเขาใจ เนื่องจากการเปดเผยขอมูลในเมืองไทยยังมีขอจํากัด โดยทางผูบรรยายไดยกตัวอยางเปนวิดีโอจากรายการ
โทรทัศน เขยาโตะขาว ซ่ึงเนื้อหาภายในรายการพูดถึง Website ของทางหนวยงานราชการท่ีมีปญหาเก่ียวกับการเขาถึงขอมูล เชน ไม
มีการอัพเดทใหเปนปจจุบัน ขอมูลสําคัญท่ีประชาชนควรรูบางอยางไมมีการเปดเผย การเชื่อมโยงมีปญหา และการเขาถึงขอมูล
บางอยางมีข้ันตอนซับซอน เปนตน จนทําใหเกิดคําถามตามมาวา “ การเขาถึงขอมูลนั้นเสรีจริงหรือ และการท่ีขอมูลมีการคนหาท่ี
สะดวกข้ึน งายข้ึน แตคุณภาพของขอมูลเหลานั้นดีจริงหรือไม? ” 
     เวลา 10:50 – 11:30 น.   การบรรยายในหัวขอ “ Open Science – Part 1 ” โดย Mr. Pote Narittakurn, Ceo ของบริษัท 
iGroup ในหัวขอนี้ไดมีการบรรยายเก่ียวกับเทคโนโลยี Open Science นั้นมีเปาหมายหลักท่ีจะสนับสนุนเก่ียวกับการทํางานวิจัย ซ่ึง
เทคโนโลยีดังกลาวเปนเปดกวางในการเขาถึงของขอมูลทุกอยางไมวาจะเปนวิธีการทํางานหรือแมแตขอมูลดิบสําหรับทํางานวิจัยก็
สามารถเขาถึงไดท้ังหมด ซ่ึงในปจจุบันทาง EU และประเทศอ่ืนๆใกลเคียง ไดเริ่มมีการนําเทคโนโลยี Open Science มาใชแลว 
เพราะนโยบายของประเทศใน EU มีการกําหนดไววา เม่ือไหรท่ีรัฐบาลไดใหทุนสนับสนุนแกนักวิจัย ผลประโยชนของงานวิจัยนั้น ๆ 
ไมใชของนักวิจัยเพียงคนเดียว แตเปนผลประโยชนของท้ังสังคม 
     เวลา 11:30 – 12:10 น.   การบรรยายในหัวขอ “ Libraries and Openness : Opportunities and issues ” โดย Mr. Peter 
Sidorko ในหัวขอนี้มีการบรรยายเก่ียวกับการเปดกวางของขอมูล ซ่ึงทางหองสมุดหรือแมแตผูใชเองตองเริ่มทําความเขาใจกับนิยาม
ความหมายของบางสิ่งใหม เชน หนังสือ หมายถึง ความรู  ผูอาน คือ ประชาชนทุกคนท่ีตองการอาน  ทุกคนมีสิทธเิทาเทียม หรือ ทุก



คนสามารถเขาถึงขอมูลได รวมถึงไดรับขอมูลท่ีถูกตองดวย 
     การเปดกวางของขอมูล Open data ควรพิจารณาความเหมาะสมเพราะขอมูลบางอยางไมสามารถเปดเผยได ซ่ึงหองสมุดเองก็
ควรใหความสําคัญกับการเปดกวางของขอมูลนี้เชนกัน อยางไรก็ตามการเขาถึงขอมูลนั้นไมวาจะเปดกวางใหเขาถึงอยางไรก็ควรมีการ
กําหนดขอบเขตในการเขาถึงขอมูล แบงเปน ขอมูลท่ัวไป (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 ในปจจุบันซ่ึงคนสวนใหญมักจะไดรับขาวสารตาง ๆ ผานทาง Social Media เนื่องจากความสะดวกรวดเร็ว งาย
ตอการเขาถึง โดยไมวาจะเปนขอมูลหรือสื่ออะไรก็ตามก็จะมีวิธีไมวาจะทางใดทางหนึ่งท่ีจะเขาถึงขอมูลเหลานั้นผาน Social Media 
ได โดยไดหยิบยกประเดินเก่ียวกับเราควรใชงาน Social Media อยางไรและควรใหเนื้อหาท่ีถูกแสดงมานั้นอยูในระดับไหน เพราะ
ขอมูลท่ีถูกแสดงผาน Social Media นั้นอาจจะทํารายท้ังผูใหและผูรับขอมูลผลซ่ึงกระทบจากท่ีเกิดจากขอมูลท่ีผูคนไดรับผานสื่อ 
Social Media นั้นมีเห็นในปจจุบันคอนขางมาก นอกจากนี้ยังมีการใหเหตุผลท่ีวาทําไมผูคนในโลก Social ถึงมีพฤติกรรมท่ีแตกตาง
จากโลกจริง รวมไปถึงขอเสียในการใช Social Media ในการกลั้นแกลงหรือใชไปในทางท่ีผิด 
     เวลา 14:30 – 15:10 น. การบรรยายในหวัขอ “ Technology-enhanced Learning : The NUS Experience ” โดย Mr. 
Ravi Chandran ในหัวขอนี้ไดมีการบรรยายถึงการท่ีนักเรียนตองการสื่อการเรียนการสอนท่ีสามารถเขาถึงไดตลอด 24 ชั่วโมง จึงไดมี
การจัดทําการเรียนการสอนผานทางออนไลน โดยใชเทคโนโลยีเขามาจัดการระบบการเรียนการสอน โดยใชอุปกรณ (Devices) ตางๆ 
หรือเทคโนโลยีใหม ๆ มาชวยใหนักเรียนสามารถเขาถึงรูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบใหม (การเรยีนการสอนแบบ Flip 
Classroom) ซ่ึงเขาถึงงายและมีความหลากหลาย ทําใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธท้ังกับอาจารยและเนื้อหาท่ีเรียนมากยิ่งข้ึน ท้ังนี้ขอเพียง
แคผูเรียนมีอุปกรณท่ีสามารถเชื่อมตอกับ Internet ไดก็สามารถเขาถึงการเรียนการสอนรูปแบบใหมนีไ้ด อยางไรก็ตามการเขาถึง
ขอมูลก็ยังมีความจํากัดดวยเรื่องสิทธิสวนบุคคลอยูดี 
 
วันท่ี 9 กันยายน 2559 
     เวลา 09:00 – 09:45 น.  การบรรยายในหัวขอ “ Connecting Research to the Community ” โดย Dr. Christina Kapp 
ในหัวขอนี้ไดมีการพูดถึง Open Science สําหรับนักวิจัย การเชื่อมตอและการกระจายงานวิจัยไปสูชุมชนหรือสวนท่ีมีความเก่ียวของ
กับรัฐบาลนั้นเม่ือภาษาถูกเปลี่ยนใหเขาใจงายการเขาขอมูลก็งายข้ึน โดยผูบรรยายไดกลาวเปรียบเทียบ Open Science วาไมตางจาก 
รถยนตพลังงานไฟฟา ท่ีทุกคนนั้นชอบแนวคิดแตไมมีใครกลาท่ีจะริเริ่มทํา  
ไดมีการกลาวถึง Open Science ควรมี 5 หลักดังนี้ 
          1. Structured : งายตอการเขาถึง ซ่ึงสวนนี้เทคโนโลยีจะเปนตัวชวยใหทุกอยางงายข้ึน 
          2. Measured : ตองวัดได และรูไดวา ขอมูลนั้นถูกเอาไปทําอะไร เพ่ืออะไร 
          3. Pragmatic : เอามาทําไดจริง 
          4. Democratic : เสรีในการเขาถึง - Open Access (Researcher / data use) 
                                                     - Open Data (Everyone / Knowledge) 
          5. Public : ควรทําใหทุกคนสามารถเขาถึงได 
                    - ใช Social Media ในการสงตอขอมูล 
                    - ขอมูลตองสามารถเขาถึงงาย โดยภาษาท่ีทุกคนสามารถเขาใจ 
Open Access นั้นควรมีระดับการเขาถึง 
          1) Green : ขอมูลท่ีเขาถึงได ( ไมมีคาใชจาย แตอาจจะไดเพียง Peer review) 
          2) Gold : ขอมูลบทความท่ีอยูในวารสาร ( มีคาใชจาย หรือมีการ login ยืนยันตัวตนกอนการเขาใชงาน)  
นอกจากนี้ยังพูดถึงวาบรรณารักษจะชวยนักวิจัยดวยขอมูลท่ีมีอยู(ขอมูลของหองสมุด : library catalog) ไดโดย 

- เปนคนจัดหาเครื่องมือในการเขาถึงขอมูล ( Open Access tool ) 
- เปนผูแนะนําขอมูลแกนักวิจัย 
- เปนผูดูแลขอมูลงานวิจัย 
- เปนคนท่ีคอยชวยติดตอประสานงานแกชุมชน 



ดังนั้น Open Science จึงไมใชสิ่งท่ีควรมองขามแตเปนสิ่งท่ีควรเริ่มทํา 
      เวลา 09:45 – 10:30 น. การบรรยายในหวัขอ “ Increase the visibility of a university : The defined roles of 
librarians ” โดย คุณ Wong, Woei Fuh ในหัวขอนี้ไดมีการพูดถึงบทบาทในการนําเสนอขอมูลในรูปแบบงายๆ ใหดึงดูดและเปนท่ี
ตองการท่ีจะรับฟงหรือคนหาขอมูลดวยตนเอง ทางผูบรรยายไดมีการกลาวถึงการใชภาษาท่ัวไปเพ่ือใหงายท่ีจะเขาใจ ตัวอยางเชน การ
ใช Infographic ในการนํางานท้ังหมดมาเสนอภาพรวมบนกระดาษแผนเดียว และหองสมุดตองมีการเริ่มทําการตลาดและตรวจสอบ
ความตองการของผูใช  ซ่ึงงานเหลานี้จะเปนบทบาทใหญในงานสายอาชีพบรรณารักษ 
      เวลา 11:15 – 12:00 น. การบรรยายในหวัขอ “ How open is your library to open science? ” โดย Ms. Louise Jones 
ในหัวขอนี้ไดพูดเก่ียวกับหองสมุดเราเปดกวางพอรึยังท่ีจะรับ Open Science  ผูคนนั้นมีความสามารถพอหรือยังท่ีจะใช Open 
Science ตัว Open Science เริ่มเขามามีบทบาทในการใชงานขอมูลในการ Research รวมถึงการหาขอมูลในมหาวิทยาลัย แต
ปจจุบันผูคนยังไมมีความสามารถพอท่ีจะผลักดันใน Open Science เราจึงควรฝกฝนพัฒนาทักษะตางๆ เพ่ือใหผูคนสามารถใชงาน 
Open Science ไดอยางเต็มความสามารถ 
     เวลา 12:45 – 13:30 น.  การบรรยายในหวัขอ “ Reviews as a Front End to STM Literature ” โดย Mr. Bruce 
Antelman ไดพูดถึงชองทางสําหรับนักวิจัยหรือแนวทางท่ีจะเอ้ือประโยชนแกนักวิจัย เชน ใหทําการแลกเปลี่ยนขอมูลงานวิจัยใน
รูปแบบคลาย blog ท่ีทําการกด review ตรวจสอบได เปนตน ท้ังนี้ผูบรรยายไดแนะนําชองทางสําหรับนักวิจัยท่ีตองการแลกเปลี่ยน
ขอมูลไดท่ี http://f1000research.com ซ่ึงเปดใหนักวิจัยมาแลกเปลี่ยนและลงผลงานวิจัยในแบบเปดกวางบนเว็บไซตนี้ได และใน
ตอนทายไดมีการกลาวถึงเรื่อง Open Science ตอนนี้นิยมมากในตางประเทศ ซ่ึงในประเทศเรายังไมมีการนํามาใชเปนท่ีแพรหลาย
แลวเราควรทําอยางไรเพ่ือให Open Science นั้นถูกนํามาใชและแพรหลายในบานเรามากข้ึน 
    เวลา 13:30 – 14:15 น.  Mr. Pote Narittakurn ไดกลับมาบรรยายตอในหัวขอ “ Open Science – Part2 ” โดยเนื้อหาท่ีถูก
บรรยายนั้นจะเปนเนื้อหาเก่ียวกับการสรุปภาพรวมของ Open Science วามีความสําคัญอยางไรและทําไมทางหองสมุด บรรณารักษ 
หรือแมแตตัวเราถึงตองหันมาสนใจ Open Science  
 

ประโยชนท่ีไดรับ 

         ไดตระหนักวา ในยุคท่ีขอมูลขาวสารไมไดจํากัดอยูเพียงแคในตัวเลมหนังสือแลวนั้น การเปดกวางเพ่ือนําเอาเทคโนโลยีมาชวย
ในการใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลหรือสารสนเทศตาง ๆ เปนสิ่งจําเปนท่ีควรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยหาวิธีท่ีเหมาะสมกับ
บริบทของสังคมแตละสังคม หองสมุดเองท่ีเปนหนึ่งในหนวยงานสําหรับการเผยแพรความรู จําเปนอยางยิ่งท่ีตองพัฒนาตัวบุคคล 
และเครื่องมือตางๆ ใหมีความทันสมัยใหมากข้ึน เพ่ือรองรับการจัดการความรูท่ีไมไดมีแคสื่อสิ่งพิมพอีกตอไป 
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