
สรุปรายงาน 
การประชุมวิชาการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี 2559 

(Mahidol Libraries Annual Conference 2016) 
เร่ือง บทบาทสถาบันการศึกษาเพ่ือประเทศไทยสู่สังคมดิจิทัล 

วันพุธที่ 23 - วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 
เวลา 8.30 - 16.30 น.  

ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
หลักการและเหตุผล 
วิถีชีวิตของมนุษย์ในยุคสังคมดิจิทัล ณ ปัจจุบันได้ถูกหลอมรวมโดยเทคโนโลยีสมัยใหม่สู่การด าเนิน

ชีวิตแทบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นประเทศขนาดเล็กหรือใหญ่ต่างต้องก้าวเข้ าสู่ยุคสังคมดิจิทัลอย่างเต็มตัวตาม
ศักยภาพของแต่ละประเทศ เฉกเช่นเดียวกับประเทศไทยที่จ าเป็นต้องเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมด้วยนโยบายและแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือแก้ปัญหาและตอบโจทย์ความท้าทายนานับประการที่ก าลังเผชิญ
อยู่ รวมถึงการเพิ่มโอกาสและช่องทางในการพัฒนาประเทศในบริบทต่าง ๆ ด้วยศักยภาพของเทคโนโลยีดิจิทัล 
เช่น การพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล การพัฒนาขีดความสามารถทางการเกษตรเพ่ือก้าวเข้าสู่โลกเกษตรกรรม
ยุคใหม่ การบริหารจัดการภาครัฐและเอกชนด้วยธรรมาภิบาลบนพ้ืนฐานข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นธรรม และทัน
การณ์ การบริหารจัดการเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงวัยที่ก าลังจะมาถึงในอนาคตอันใกล้ และความท้าทายอ่ืนๆ อีก
มากมายที่คนในสังคมทุกคนต้องด ารงชีวิตอย่างชาญฉลาด รู้เท่าทันสื่อ และก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลก
และเทคโนโลยี รัฐบาลไทยจึงได้จัดท า “แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม” ขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบใน
การผลักดันให้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางความคิดและปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการในทุกด้านในทุกภาคส่วน รวมถึงการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอันจะน าไปสู่ความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่มุ่งไปสู่ความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศ ในบริบทของสถาบันอุดมศึกษาซึ่งประกอบด้วยทรัพยากรมนุษย์และ
ทรัพยากรอ่ืนๆ ที่เป็นศูนย์รวมแห่งปัญญาของประเทศ จึงนับเป็นก าลังส าคัญในการเสริมศักยภาพของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศทั้ง 6 ด้าน เพ่ือขับเคลื่อนประเทศไปสู่การบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่
ก าหนดไว้ ด้วยอาศัยศักยภาพและความร่วมมือของสถาบันการศึกษาต่างๆ ตามศักยภาพที่โดดเด่นของแต่ละ
แห่ง เพื่อเสริมแรงและผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมดิจิทัลได้อย่างแท้จริง 

 
วัตถุประสงค์การจัดงาน 

1. เพ่ือสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจต่อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไทยใน
บริบทของสถาบันการศึกษา 

2. เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างความร่วมมือในสถาบันการศึกษาและวงวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ เพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสังคมไทยไปสู่สังคมดิจิทัล 

3. เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาสังคมดิจิทัล 
4. เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างหน่วยงาน และเป็นกรณีศึกษาและแนวทางปฏิบัติที่ดีส าหรับ

เพ่ือบริการวิชาการสู่สังคมและวงการบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
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กิจกรรมภายในงาน  
 การประชุมวิชาการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี 2559 (Mahidol Libraries 
Annual Conference 2016) เรื่อง บทบาทสถาบันการศึกษาเพ่ือประเทศไทยสู่สังคมดิจิทัล                 ระหว่าง
วันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2559 
 

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 
 แผนพัฒนาดิจิทัลไทยแลนด์ในมิติสถาบันการศึกษา 

ดร.กษิติธร ภูภราดัย 
ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิจัยนโยบาย 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

 ตระหนักรู้และก้าวทันสื่อสังคมออนไลน์ในสังคมดิจิทัล 
คุณวรรณวิทย์ อาขุบุตร 
 รองผู้อ านวยการ ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

 MOOCs : Transforming Education for Transforming Lives 
ศาสตราจารย์ ดร. วิลาศ วูวงศ์ 
ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายการศึกษา 

 Internet of Things on Cloud and Big Data for Thailand 4.0  
รศ.ยืน ภู่วรวรรณ  
ที่ปรึกษาพิเศษ ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

 
วันพฤหัสบดีที่่ 24 พฤศจิกายน 2559 

 อนาคตใหม่ของการศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0  
ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 
นักวิชาการอาวุโส Harvard University, Boston MA 

 โครงการ i-Thesis เพ่ือสังคมไทยสู่สังคมดิจิทัล  
รศ.ดร.อมร เพชรสม 
ผู้อ านวยการส านักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 Edutainment Variety สื่อการเรียนรู้ที่ให้มากกว่าการเรียนรู้  
คุณวีรณา โอฬารรักษ์ธรรม 
บริษัท TCBN ผู้ผลิตรายการ Mahidol Channel 

 ห้องสมุดดิจิทัลในฐานะศูนย์บ่มเพาะทางปัญญาเพ่ือการศึกษาเรียนรู้ในยุคดิจิทัล 
ผศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล 
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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วันศุกร์ที่่ 25 พฤศจิกายน 2559 
 การอภิปรายเรื่อง Capture, Streaming, Archive: Content Management System 

โดย ดร.บรรพต สร้อยศรี   ผู้จัดการศูนย์พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
ส านักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผศ.กุลเชษฐ์ เล็กประยูร 
ผู้ช่วยคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ด าเนินการอภิปรายโดย 
ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล 
รองผู้อ านวยการฝ่ายพันธกิจพิเศษ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 

 Digital Content Collaboration : Digital Library  
คุณกันตพงศ์ บุญญานุพงศ์ 
Sales & Engineering Manager บริษัท Kramer Electronics Asia 

 เสวนาวาไรตี้ มีอะไรดีใน Infographic และการน าเสนอผลงานของผู้ชนะการประกวด “Inspiring 
Infographic Contests” 
โดยกรรมการตัดสิน 
ผศ.ดร.พิมพ์ร าไพ เปรมสมิทธิ์ 
   อาจารย์ประจ า ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ดร.ศุจิกา ศรีนันทกุล 
   รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสื่อดิจิตอลและการเรียนรู้ 
   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผศ.(พิเศษ) ดร.เนตร หงษ์ไกรเลิศ 
   สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 
ด าเนินการอภิปรายโดย 
   ดร.อภิภู สิทธภิูมิมงคล 
   รองผู้อ านวยการฝ่ายพันธกิจพิเศษ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
สรุปผลโดยย่อ 

 ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดส าหรับมหาชน (Massive Open 
Online Courses: MOOC) คือ รูปแบบการน าเสนอการเรียนรู้หลักสูตรต่างๆ ทางออนไลน์ 
ที่เข้าถึงผู้เรียนจ านวนมากๆ ได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ โดยส่วนใหญ่เป็นการให้บริการฟรี 

 ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) คือ เป็นนโยบายหนึ่งที่เป็นการวางรากฐานการพัฒนา
ประเทศไทยในระยะยาว เพ่ือเป็นรูปแบบที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงการเสรษฐกิจ 
การปฎิรูปการณ์วิจัยและการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไ ภายใต้แนวคิด ประชารัฐ 
ที่ชี้น าทิศทางของการพัฒนาให้แก่หน่วยงานทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ และก าหนดนโยบาย
สนับสนุนด้านการสร้างแรงจูงใจ (Incentive) นวัตกรรม (Innovation) จัดหาตลาด ให้แก่
เอกชน เพ่ือร่วมกันสร้างเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็ง และพัฒนาคนไทยที่มีความสามารถ 
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ผลที่ได้รับ 
จากการที่ได้เข้าร่วมจากประชุมวิชาการ ในครั้งนี้ ได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท

สถาบันการศึกษาเพ่ือประเทศไทยสู่สังคมดิจิทัล การบริหารจัดการภาครัฐและเอกชนด้วยธรรมาภิบาลบนพ้ืน
ฐานข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นธรรม และทันการณ์ การบริหารจัดการเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงวัยที่ก าลังจะมาถึงใน
อนาคตอันใกล้ และความท้าทายอ่ืนๆ อีกมากมายที่คนในสังคมทุกคนต้องด ารงชีวิตอย่างชาญฉลาด รู้เท่าทัน
สื่อ และก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี ภายใต้แผน “แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม” 

 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี ควรจะมีการจัดท าสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบของของระบบ

บริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดส าหรับมหาชน (Massive Open Online Courses: MOOC)
เพ่ือเป็นต้นแบบ ให้กับการอาจารย์และบุคลากรในการจัดท าสื่อ เพื่อสนับสนุนแนวคิดการสร้างช่องทางการ
เรียนรู้ที่เข้าถึงได้อิสระเสรี เพ่ือรองรับการศึกษาแบบดิจิทัล ในยุค Thailand 4.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย นายสุมนฒ์ จิรพัฒนพร 
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

รายงานข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

  

 

 

 

 

 

 
จุดรับลงทะเบียนและเวทีการจัดงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะผู้บริหาร วิทยากร และผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาดิจิทัลไทยแลนด์ในมิติสถาบันการศึกษา 
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ตระหนักรู้และก้าวทันสื่อสังคมออนไลน์ในสังคมดิจิทัล 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MOOCs : Transforming Education for Transforming Lives 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


