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ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ 
กิจกรรมวิเทศสัมพันธ์ ผลผลิตการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพวิชาการสู่มาตรฐานสากล  

รหัส ก 2.1.4 หมวดรายจ่ายอ่ืน ประจ าปีงบประมาณ 2564 
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บทสรุป  
การประชุมวิชาการนานาชาติของสมาคม Information Schools (iSchools) แบบออนไลน์  

เรื่อง Diversity, Divergence, Dialogue   
ระหว่างวันที่ 28 – 31 มีนาคม 2564 

 

โครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติของสมาคม Information Schools (iSchool) 
ของสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้บรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ผลผลิตการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพวิชาการสู่มาตรฐานสากล รหัส ก 2.1.4 ของสถานวิเทศสัมพันธ์ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเข้าประชุม/กิจกรรมทางวิชาการของสมาคม Information Schools (iSchools) 
เป้าหมายของโครงการเพ่ือติดตามความก้าวหน้าด้านวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ และการเรียนการสอน
สารสนเทศศาสตร์  โดยมีหน่วยงานที่ รับผิดชอบคือสมาคม Information Schools (iSchool) 
(https://ischools.org/) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.น  าทิพย์ วิภาวิน 
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ
ของสมาคม Information Schools (iSchools)  

การประชุมวิชาการ เรื่อง Diversity, Divergence, Dialogue  จัดขึ นระหว่างวันที่ 28 – 31 
มีนาคม 2564  โดยเจ้ าภาพในปีนี คื อ  Renmin University School of Information Resource 
Management.กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ผลการด าเนินโครงการพบว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ
ออนไลน์มากกว่า 500 คนจากประเทศต่างๆทั่วโลกที่เป็นสมาชิกของสมาคม iSchools 

ผลการเข้าร่วมประชุมวิชาการบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ รวมถึงการประเมินความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นของการวิจัยด้านสารสนเทศศาสตร์ และมี
ข้อเสนอแนะให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้วางแผนล่วงหน้าในการเข้าร่วมกิจกรรมในรูปอาสาสมัครหรือการ
น าเสนอในรูปแบบต่างๆ 

 
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  

https://ischools.org/
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รายงานการเดินทางไปเข้าร่วมประชุมสมาคมวิชาชีพต่างประเทศ 
 

1. หัวข้อการประชุม : การประชุมวิชาการนานาชาติของสมาคม Information Schools (iSchools) แบบ
ออนไลน์ เรื่องความหลากหลาย สัญญาณกลับตัว สุนทรียสนทนา  (Diversity, Divergence, Dialogue)   
2. ชื่อ-ต าแหน่งผู้ร่วมประชุมสมาคมวิชาชีพต่างประเทศ 
    2.1 ชื่อ…รองศาสตราจารย์ ดร.น  าทิพย์ นามสกุล… วิภาวิน.  
          ต าแหน่ง…ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์……   
          สังกัด……สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ………… โทร 8612………………………………………………….…….…..       
    2.2 ชื่อ…ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงลักษณ์ …… นามสกุล… สกุลวิจิตร์สินธุ     
          ต าแหน่ง  เลขานุการและกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
          สังกัด……สาขาวิชาศิลปศาสตร์ …………… โทร 8625………………………………………………….…….….. 
   ไปเข้าร่วมการประชุมสมาคมต่างประเทศ  Information Schools (iSchools)              
 เรื่อง…Diversity, Divergence, Dialogue   
   ณ กรุงปักก่ิง ประเทศจีน 
   ตั งแต่วันที่……28 มีนาคม 2564…………..ถึงวันที่…31 มีนาคม 2564 
   รวมระยะเวลา  ....การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 11 วัน และการประชุม
วิชาการนานาชาติ 4 วัน 
3. วิธีการประชุม/สัมมนา มี 4 รูปแบบ ได้แก่ 
 3.1 การจัดประชุมกรรมการบริหารสมาคมในแต่ละละภูมิภาค 
 3.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
 3.3 การน าเสนอในรูปโปสเตอร์ 
 3.4 การประชุมสัมมนาโดยมีผู้น าเสนอหลัก การอภิปราย และการน าเสนอด้วยวาจา 
4. การเข้าประชุมสมาคมต่างประเทศในฐานะเป็นผู้แทนสาขาวิชาเข้าร่วมประชุมในฐานะสมาชิกสมาคม
วิชาชีพต่างประเทศ 
        ผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้พัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยกับสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคม iSchools 
5. ผลการประชุม  

การประชุมนี มีวัตถุประสงค์เพ่ือเข้าประชุม/กิจกรรมทางวิชาการของสมาคม Information Schools 
(iSchools)และเพ่ือติดตามความก้าวหน้าด้านวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ และการเรียนการสอนสารสนเทศ
ศาสตร์ 

ผลการประชุม พบว่า สมาคม iSchools ได้จัดประชุมวิชาการเป็นประจ าทุกปี เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในกลุ่มสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกซึ่งมีมากกว่า 120 แห่ง ซึ่งการประชุมวิชาการในปีนี  มีผู้เข้าร่วมประชุม
กว่า 500 คนผ่านระบบออนไลน์ โดยเจ้าภาพในปีนี คือ Renmin University School of Information 
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Resource Management.กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน โปรแกรมท่ีใช้ในการประชุมคือ SCOOCS เนื อหาการประชุม
เกี่ยวข้องกับสารสนเทศศาสตร์ได้แก่วิทยาการข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ด้วยเครื่อง การสื่อสาร
ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ สื่อสังคม มนุษยศาสตร์ดิจิทัล และทักษะการศึกษาและการรู้สารสนเทศ เป็นต้น  
เนื อหาที่น าเสนอแบ่งออกได้เป็น 6 ด้าน ได้แก่ 

1.ด้านปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ด้วยเครื่อง (AI and Machine Learning) 
2.ด้านวิทยาการข้อมูล (Data Science) 
3.ด้านการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ (Human-Computer Interaction) 
4.ด้านสื่อสังคม (Social Media) 
5.ด้านมนุษยศาสตร์ดิจิทัล (Digital Humanities) 
6.ด้านทักษะการศึกษาและทักษะการรู้สารสนเทศ (Education and Information Literacy) 

 การประชุมวิชาการครั งมีมีวิทยากรหลัก 4 คน บรรยายในหัวข้อที่อยู่ในความสนใจ ได้แก่ 
1. ดร.คุจวน เซีย (Cuijuan (Jada) Xia) เป็นนักวิจัย ห้องสมุดเซี่ยงไฮ้ เป็นหัวหน้าทีมวิจัยในโครงการ

มนุษยศาสตร์ดิจิทัล บรรยายเรื่อง การสร้างโครงสร้างพื นฐานข้อมูล เพ่ือเพ่ิมแหล่งข้อมูลสนับสนุนการศึกษา
ด้านมนุษยศาสตร์ ในมุมมองความทรงจ าทางวัฒนธรรม (Building a Data Infrastructure to Enrich the 
Multiple Sources of Evidence for Humanities Studies: From the Perspective of Cultural Memory) 

2. ศาสตราจารย์ซวี กาลิล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ อิสราเอล บรรยายเรื่องการเรียนการสอน
ออนไลน์หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศาสตร์มหาวิทยาลัยจอร์เจียและอนาคตของการเรียนออนไลน์ (Georgia 
Tech’s online Master in Computer Science Program and the future of online learning) 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แคทเธอรีน ดิกนาซิโอ (Catherine D’Ignazio) จากมหาวิทยาลัยอิโมริ 
สหรัฐอเมริการ ผู้เขียนหนังสือเรื่อง การรู้ข้อมูลสตรีนิยม บรรยายเรื่องการรู้ข้อมูลสตรีนิยม (Data Feminism) 

4. ศาสตราจารย์ ดร .มาร์กาเร็ต เฮดสตรอม (Margaret Hedstrom) จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน 
สหรัฐอเมริกา บรรยายเรื่อง ความร่วมมือในการสงวนรักษา (Collaboration Around Curation) 

นอกจากนี  มีหัวข้อการบรรยายที่หัวข้อสะท้อนสภาพปัจจุบันของสังคมและเน้นการวิจัยความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัย ตัวอย่างบทความของนักวิจัยและนักศึกษาระดับปริญญาเอก เช่น 

บทความเรื่อง วัฒนธรรมข้อมูลทางสังคม: ข้อมูลเชิงลึกจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 
(Societal Information Cultures: Insights from the COVID-19 Pandemic) (Oliver, J and other 2021) 
เป็นเนื อหาเกี่ยวกับการตอบสนองในระดับชาติต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั่วโลก ท าให้มีโอกาสได้รับ
ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลักษณะของวัฒนธรรมข้อมูลทางสังคม ประสบการณ์จาก 4 ประเทศ (จีน ออสเตรเลีย 
เนเธอร์แลนด์และไอซ์แลนด์) ถูกรวบรวมและวิเคราะห์จากมุมมองของการรู้สารสนเทศ การวิจัยได้รับ
ค าแนะน าจากทฤษฎีโครงสร้างของ Giddens โดยภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ค านึงถึงส่วนประกอบหลัก 4 
ส่วน ได้แก่ ข้อมูลและความรู้ด้านสุขภาพ กฎหมาย สมรรถนะ และการร่วมมือกัน ในการวิจัยสามารถสรุป
แนวความคิดได้ว่า 1) วัฒนธรรมข้อมูลทางสังคมแสดงให้เห็นความคล้ายคลึงกันในหลายประเทศ 
2) รูปแบบการสื่อความหมายแสดงให้เห็นความหลากหลายและความคลุมเครือของการสร้างโครงสร้างของ
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ความหมาย 3) กิริยาแสดงความไร้เหตุผลเกิดขึ นได้ในช่วงวิกฤต และ 4) การวิจัยเพิ่มเติม ได้แก่ การเก็บบันทึก
ระหว่างการแพร่ระบาด และการเปลี่ยนแปลงวิธีการสื่อสารข้อมูลสุขภาพ (ทั งในประเทศและต่างประเทศ) 

บทความเรื่อง รอยยิ ม! อิโมจิเชิงบวกช่วยปรับปรุงการรับและความตั งใจที่จะใช้ค าติชมที่สร้างสรรค์  
(Smile! Positive Emojis Improve Reception and Intention to Use Constructive Feedback)  (Aritajati, C. 
2021) เป็นเนื อหาเกี่ยวกับค าติชมมีความส าคัญต่องานประเภทสร้างสรรค์ โดยความเป็นจริงว่าค าติชมมีค่า
อย่างมากจนบางครั งมีการใช้ในแพลตฟอร์มประเภทการท างานดิจิทัลออนไลน์ (crowdwork) เพ่ือรวบรวม
ข้อมูลอย่างรวดเร็วและซ  าๆ อย่างไรก็ตามเม่ือข้อเสนอแนะมีเนื อหาเชิงลบ อารมณ์ของผู้รับอาจได้รับผลกระทบ
เช่นเดียวกับการรับรู้ของเขาหรือเธอต่อค าติชม ในการตอบสนอง นักวิจัยได้ส ารวจเทคนิคเพ่ือลดผลกระทบเชิง
ลบของความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งมีการศึกษาจ านวนน้อยมากที่มีการตรวจสอบการสื่อสารที่ไม่ใช่ค าพูด 
เช่น รูปภาพ การวิจัยของเราได้รายงานการศึกษาเชิงส ารวจว่า การปรากฏตัวของอิโมจิเชิงบวกในการ
วิพากษ์วิจารณ์สามารถส่งผลต่อปฏิกิริยาของผู้รับได้อย่างไร และพบว่าอิโมจิเชิงบวกช่วยเพ่ิมความรู้สึกเชิงบวก
ของผู้รับและลดความร าคาญและความหงุดหงิดด้วย นอกจากนี อีโมจิยังกระตุ้นให้เกิดการรับรู้เชิงบวกมากขึ น
ของผู้ที่ให้ข้อเสนอแนะและเพ่ิมความตั งใจที่จะน าความคิดเห็นไปใช้กับงานในอนาคต การวิจัยของเราได้พูดถึง
ผลกระทบในการออกแบบแพลตฟอร์มข้อเสนอแนะในรูปแบบที่อาจส่งเสริมให้มีการเพ่ิมอิโมจิที่เหมาะสมกับ
ข้อความด้วย 

บทความเรื่อง การเปิดการให้สิทธิ์การใช้งานข้อมูลของรัฐบาล: การวิเคราะห์พอร์ทัลข้อมูลเปิดของ
รั ฐ ใ น สหรั ฐ อ เ ม ริ ก า  (Open Government Data Licensing: An Analysis of the U.S. State Open 
Government Data Portals) (Zhu, X. 2021)  เป็นเนื อหาเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตมีความส าคัญส าหรับ
การแจกจ่ายข้อมูลของรัฐบาลแบบเปิด (Open Government Data: OGD) เพ่ือจุดประสงค์ในการลดความไม่
แน่นอนทางกฎหมายและเพ่ิมความสามารถในการท างานร่วมกันของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแอปพลิเคชัน
ข้อมูลแบบเปิดที่เชื่อมโยงกัน ใบอนุญาตมาตรฐานและใบอนุญาตแบบเปิดจ านวนมากถูกสร้างขึ นโดยรัฐบาล
แห่งชาติและองค์กรด้านข้อมูลของรัฐบาลแบบเปิด เพ่ือใช้กับการตีพิมพ์และการเผยแพร่ข้อมูลของรัฐบาลแบบ
เปิด การศึกษานี ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื อหาเพ่ือตรวจสอบนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการอนุญาตในการใช้
ข้อมูลของรัฐบาลแบบเปิดในระดับรัฐของสหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลระดับรัฐส่วนใหญ่มี
นโยบายด้านข้อมูลของรัฐบาลแบบเปิด ในรูปแบบของกฎหมายอย่างเป็นทางการ ค าสั่งของผู้บริหารนโยบาย
ข้อมูลหรือเงื่อนไขการใช้งาน/ข้อจ ากัดความรับผิดชอบทางกฎหมาย จะมีเพียงยี่สิบเอ็ดรัฐเท่านั นที่มีนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาต ใบอนุญาตรวมถึงใบอนุญาตแบบเปิดมาตรฐานและใบอนุญาตที่ก าหนดเองใน
ท้องถิ่น (ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ใช่ใบอนุญาตแบบเปิด) ถูกน ามาใช้โดยมากกว่าครึ่งหนึ่งของพอร์ทัลของรัฐ โดยทั่วไป
แนวทางปฏิบัติในการออกใบอนุญาตจะสอดคล้องกับนโยบายการออกใบอนุญาต แต่ยังคงมีความไม่สอดคล้อง
กัน การศึกษานี เรียกร้องให้รัฐบาลของรัฐจัดล าดับความส าคัญของนโยบายและแนวปฏิบัติการออกใบอนุญาต
ด้านข้อมูลของรัฐบาลแบบเปิดของตนเอง 
 บทความเรื่อง ความส าคัญของแนวทางการออกแบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อสนับสนุนผู้ใช้ที่ตาบอด
และผู้พิการทางสายตา: การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก (Importance of digital library design 
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guidelines to support blind and visually impaired users: Perceptions of key stakeholders) 
(Xie, I. 2021)  การศึกษานี จัดท าขึ นเพ่ือท าความเข้าใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักรับรู้ถึงความส าคัญของแนว
ทางการออกแบบที่ก าหนดเป้าหมายเฉพาะความต้องการของผู้ใช้ห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library: DL) ที่มี
ความบกพร่องทางการมองเห็นและตาบอด (blind and visually impaired: BVI) ค าถามแบบส ารวจเชิงลึก
ได้รับการแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วม 150 คนซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ใช้ที่มีความ
บกพร่องทางการมองเห็นและตาบอด นักพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล และนักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เข้าร่วมถูกสร้าง
ขึ นเกี่ยวกับสถานการณ์การขอความช่วยเหลือต่างๆ ที่ผู้ใช้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นและตาบอดพบ
เมื่อโต้ตอบกับห้องสมุดดิจิทัล แบบไม่สามารถมองเห็น โดยใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือโปรแกรมอ่านหน้าจอ 
จากนั นพวกเขาได้รับการน าเสนอชุดแนวทางการออกแบบเพ่ือรับมือกับแต่ละสถานการณ์ สุดท้ายพวกเขาถูก
ขอให้ประเมินความส าคัญของแนวทางแต่ละชุดในการแก้ไขสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง มีการน าทั งการวิเคราะห์
เชิงปริมาณและการวิเคราะห์เชิงคุณภาพมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่ส าคัญทั งหมดเห็นว่าเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาแนวทางการออกแบบห้องสมุดดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนผู้ใช้ที่
มีความบกพร่องทางการมองเห็นและตาบอด ในแง่หนึ่งทั งสามกลุ่มมีความคล้ายคลึงกันในการให้คะแนน
ความส าคัญของแนวทางส าหรับสถานการณ์การขอความช่วยเหลือเหล่านี  ในทางกลับกันความแตกต่างส่วน
ใหญ่อยู่ที่ความจริงที่ว่านักพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล และนักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญให้ความส าคัญกับแนวทางที่
เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยส าหรับการเข้าถึง  ในขณะที่ผู้ใช้ที่มีความบกพร่องทางการ
มองเห็นและตาบอด เน้นย  าว่าแนวทางการออกแบบห้องสมุดดิจิทัล จ าเป็นต้องค านึงถึงทั งสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและการใช้งาน 

ส่วนการน าเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ ตัวอย่างเช่น 
โปสเตอร์ เรื่อง การตอบสนองของห้องสมุดสาธารณะต่อ COVID-19: นอกเหนือจากการ

เปลี่ยนแปลงบริการและบทบาทในการต่อสู้กับข้อมูลที่บิดเบือนไปจากความเป็นจริง  (Public Library 
Response to COVID-19 :  Beyond Service Changes and the Role in Combating Misinformation) 
(Hu, Z. 2021) เป็นเนื อหาเกี่ยวกับ ในสถานการณ ์COVID-19 ห้องสมุดสาธารณะยังคงให้บริการที่จ าเป็นอย่าง
มากแก่ชุมชนในพื นที่ โดยจัดหาทรัพยากรและข้อมูลอ้างอิงในรูปแบบที่ปรับเปลี่ยนไปพร้อมๆ กับการท างาน
ร่วมกับทีมรับมือเหตุฉุกเฉินในพื นที่  นอกจากนี ห้องสมุดสาธารณะบางแห่งยังใช้ประโยชน์จากต าแหน่งที่อยู่
ของพวกเขาในฐานะแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ของชุมชน และมีบทบาทเชิงรุกมากขึ นในการประเมินและจัดหา
ทรัพยากรข้อมูลคุณภาพสูง เพ่ือหยุดการแพร่กระจายและบรรเทาความเสียหายจากข้อมูลที่เป็นเท็จและข้อมูล
ที่บิดเบือนไปจากความเป็นจริง การศึกษานี ได้ทบทวนกรณีศึกษาของเว็บไซต์ห้องสมุด 51 แห่ง เพ่ือตรวจสอบ
ความพยายามในการจัดหาข้อมูลและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ผลการศึกษาชี ให้เห็นว่าห้องสมุด
สาธารณะ 25 แห่งได้พัฒนาและดูแล "หน้าข้อมูล COVID-19" ของตนเอง ในขณะที่ห้องสมุดอ่ืนๆ ใช้แนวทางที่
แตกต่างกัน เช่น การเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลภายนอก หัวข้อของทรัพยากรในหน้าข้อมูลเหล่านี ได้รับการ
เข้ารหัสและท าการวิเคราะห์ นอกจากนี พบว่าประสิทธิภาพของห้องสมุดสาธารณะแตกต่างกันไป บางแห่งมี
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การจัดระเบียบและเน้นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถืออย่างชัดเจน เพ่ือไม่ให้พบข้อมูลที่ผิดพลาด ในขณะที่บางแห่ง
ยังคงพบข้อมูลทีบ่ิดเบือนไปจากความเป็นจริง 
 และโปสเตอร์เรื่อง การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดมหาวิทยาลัย
จี น  ( The Applications of Artificial Intelligence in Reading Promotion in Chinese University 
Libraries) (Feng, W. 2021) เนื่องจากปัญญาประดิษฐ์หรือเอไอ (Artificial Intelligence: AI) มีบทบาทส าคัญ
มากขึ นในการส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดมหาวิทยาลัยของจีน จึงจ าเป็นต้องวิเคราะห์การใช้งานและรวบรวม
ประสบการณ์ บทความนี จัดท าแบบจ าลองวิธีการใช้เอไอในการส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดมหาวิทยาลัยของ
จีนจากมุมมองทั งภายในและภายนอก โดยการวิเคราะห์วรรณกรรมแบบอุปนัยและแบบส ารวจเครือข่าย 
รวมทั งการประยุกต์ใช้การสร้างฉากการอ่านและค าแนะน าการอ่านแบบอัจฉริยะจะได้รับการวิเคราะห์อย่าง
ชัดเจน นอกจากนี ยังมีกรณีศึกษาในห้องสมุดมหาวิทยาลัยหวู่ฮ่ันเพ่ือสะท้อนสถานการณ์ของแอปพลิ เคชัน
เหล่านี โดยเฉพาะ และมีการอภิปรายเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียในการน าเอไอมาใช้ ตอนท้ายของบทความนี 
กล่าวถึงอนาคตของการประยุกต์ใช้เอไอ ในห้องสมุดมหาวิทยาลัย ทั งนี การศึกษานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อมูล
อ้างอิงส าหรับการส่งเสริมการอ่านด้วยเอไอ ทั งในห้องสมุดมหาวิทยาลัยของจีนและห้องสมุดวิชาการ
ต่างประเทศในอนาคต 
 

ความส าเร็จของการด าเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายของโครงการ 
 

ตัวช้ีวัด รายละเอียด ค่าเป้าหมาย 
ผลเป้าหมาย เหตุผล 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุ 
เป้าหมาย 

กรณีไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ  การเข้าร่วมประชุม 1    
เชิงคุณภาพ  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1    

 

6.   ประโยชน์ที่ได้รับ 
6.1. การจัดการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้รับการพัฒนาคุณภาพระดับ
สากลและก้าวสู่ความเป็นสากลตามแผนยุทธศาสตร์ความเป็นสากลที่ได้ก าหนดไว้ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยชั นน าของโลก 
6.2. การได้แนวทางส่งเสริมและขยายโอกาสพัฒนาการจัดการศึกษา การวิจัย การจัดบริการทางวิชาการแก่
สังคมร่วมกัน การแลกเปลี่ยนและการพัฒนาคณาจารย์ของแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
  ปัญหา อุปสรรค 

ปัญหาจากสถานการณ์ของโรคระบาดโควิคท าให้การเข้าร่วมสัมมนาและการสื่อสารผ่านระบบ
ออนไลน์ของประเทศต่างๆจากท่ัวโลก มีโซนของเวลาที่แตกต่างกัน  
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แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
หัวข้อการสัมมนาที่น่าสนใจของแต่ละทวีปมีช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ท าให้ต้องตั งเวลาของการเข้าร่วม

ประชุมในช่วงกลางคืนหรือช่วงเช้าตรู่ จึงควรจัดหัวข้อการสัมมนาตามเวลาที่แยกตามโซนของประเทศในแต่ละ
ทวีป 

ข้อเสนอแนะการจัดโครงการครั้งต่อไป 
ควรเผยแพร่ e-Proceedings ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 
     

  



10 
 

ภาคผนวก 
เอกสารประกอบการประชุม iConference 2021 

สมาคม iSchools ได้ จั ดประชุมวิ ชาการ เป็นประจ าทุกปี  เ พ่ือแลกเปลี่ ยน เรียนรู้ ในกลุ่ ม
สถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกซ่ึงมีมากกว่า 120 แห่ง ซึ่งการประชุมวิชาการในปีนี  มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 500 
คนผ่านระบบออนไลน์ โดยเจ้าภาพในปีนี คือ Renmin University School of Information Resource 
Management.กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน  

 
(แหล่งข้อมูล : https://ischools.org/  ) 

 โปรแกรมท่ีใช้ในการประชุมคือ SCOOCS online conference platform ดังนี  
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เว็บไซต์การประชุม iConference 2021 

 

https://iconference2021.ichair.org/backoffice/conference 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://iconference2021.ichair.org/backoffice/conference
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Proceedings การประชุม iConference 2021 
Katharina ToeppeHui YanSamuel Kai Wah Chu (editors)(2021) Diversity, Divergence, Dialogue  

16th International Conference, iConference 2021, Beijing, China, March 17–31, 2021, 
Proceedings, Part I 

เนื อหาใน Proceedings มีประกอบด้วยบทความ 6 ด้าน ได้แก่ 
1. ด้าน AI and Machine Learning 
2. ด้าน Data Science 
3. ด้าน Human-Computer Interaction 
4. ด้าน Social Media 
5. ด้าน Digital Humanities 
6. ด้าน Education and Information Literacy 
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ตัวอย่างบทความที่น าเสนอเผยแพร่ผ่าน Proceedings 

 
 

ตัวอย่าง การน าเสนอผ่านโปสเตอร์ 
(644) The Applications of Artificial Intelligence in Reading Promotion in Chinese 
University Libraries 
การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดมหาวิทยาลัยจีน 

Wei Feng 
Undergraduate Student; Junior Student, School of Information Management, Wuhan 

University 
 

เนื่องจากปัญญาประดิษฐ์หรือเอไอ (Artificial Intelligence: AI) มีบทบาทส าคัญมากขึ นในการส่งเสริมการอ่าน
ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยของจีน จึงจ าเป็นต้องวิเคราะห์การใช้งานและรวบรวมประสบการณ์ บทความนี จัดท า
แบบจ าลองวิธีการใช้เอไอในการส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดมหาวิทยาลัยของจีนจากมุมมองทั งภายในและ
ภายนอก โดยการวิเคราะห์วรรณกรรมแบบอุปนัยและแบบส ารวจเครือข่าย รวมทั งการประยุกต์ใช้การสร้าง
ฉากการอ่านและค าแนะน าการอ่านแบบอัจฉริยะจะได้รับการวิเคราะห์อย่างชัดเจน นอกจากนี ยังมีกรณีศึกษา
ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยหวู่ฮ่ันเพ่ือสะท้อนสถานการณ์ของแอปพลิเคชันเหล่านี โดยเฉพาะ และมีการอภิปราย
เกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียในการน าเอไอมาใช้ ตอนท้ายของบทความนี กล่าวถึงอนาคตของการประยุกต์ใช้ เอไอ 
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ในห้องสมุดมหาวิทยาลัย ทั งนี การศึกษานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลอ้างอิงส าหรับการส่งเสริมการอ่านด้วยเอ
ไอ ทั งในห้องสมุดมหาวิทยาลัยของจีนและห้องสมุดวิชาการต่างประเทศในอนาคต 
 

 



15 
 

 
 
 



16 
 

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
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ใบเสร็จรับเงินการลงทะเบียน 
 

 
 

การได้รับข้อมูลทาง email ในระหว่างการประชุม 
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แบบส ารวจความพึงพอใจภายหลังการประชุม 
 

 
 

ผู้จัดงานขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมผ่านเว็บไซต์ 

 
 

แหล่งข้อมูล : https://ischools.org/iConference 
 

  

https://ischools.org/iConference
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ตัวอย่างภาพประกอบการประชุม 
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