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 *** พัฒนาคลังความรู้  มุ่งสู่สารสนเทศทันสมัย  ใส่ใจคุณภาพบริการ  สนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัย *** 

 
การประชุมห้องสมุดเครือขา่ยมหาวิทยาลยัอาเซียน ครัง้ที่ 13 (13th AUNILO Meeting) 

http://www.li.mahidol.ac.th/AUNILO2017  
หลักการและเหตุผล 
 

ห้องสมุดเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน AUNILO (ASEAN University Network Inter-library Online) 
หรือปัจจุบันเรียกว่า “Libraries of ASEAN University Network” มีสมาชิกประกอบด้วยผู้บริหารห้องสมุด
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ จํานวน 30 แห่งจาก 10 ประเทศ โดยมีผู้แทนจากห้องสมุด Universiti Sains Malaysia ทํา
หน้าที่เป็นเลขาธิการ (Secretariat) การประชุม AUNILO Meeting จัดขึ้นเป็นประจําทุกปี เพ่ือเป็นการหารือด้าน
นโยบายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารห้องสมุดภายในเครือข่าย ในประเด็นต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับหัวข้อ
เรื่อง (Theme) ของการจัดประชุมในแต่ละปี ภายในงานมีการแสดงปาฐกถาพิเศษ การนําเสนอรายงานภาพรวม 
(Country Report) ของแต่ละประเทศ การประชุมธุรกิจ (Business Meeting) กิจกรรมทัศนศึกษาและเยี่ยมชม
สถานที่สําคัญทางวัฒนธรรมของประเทศเจ้าภาพ และการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับบุคลากรของห้องสมุด
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาทักษะในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศ
ศาสตร์ เทคโนโลยีการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   

การประชุม AUNILO Meeting ประจําปี พ.ศ. 2560 น้ี เป็นการประชุมครั้งที่ 13 ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล
รับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมในนามประเทศไทย กําหนดหัวข้อการประชุมเรื่อง “ASEAN Digital Economy: 
Challenges and Opportunities for Academic Libraries” และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Training for the 
Trainers Workshop เรื่อง “Creating a MOOC for Library Instruction using edX Platform” เพ่ือสอดรับ
กับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และการเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับสินค้าและบริการผ่านนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในบริบทของภาคการศึกษา การพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และเกิดคุณค่า เป็นสิ่งสําคัญต่อการ
ขับเคลื่อนประเทศไทย การลดช่องว่างทางดิจิทัล (Digital Divide) จะทําให้ประชาชนทุกกลุ่มและผู้ด้อยโอกาส
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศที่เกิดขึ้นอย่างมากมายมหาศาลตามกระแสเทคโนโลยีอุบัติใหม่ อาทิ 
Social Networking, Internet of Things, Cloud Computing และ Big Data ได้อย่างเท่าเทียมกัน 

 

มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรที่มีบทบาทสําคัญย่ิงต่อการขับเคลื่อนประเทศเพ่ือก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล เน่ืองจากมหาวิทยาลัยมีภารกิจหลักที่สําคัญคือ การสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ผ่านระบบการวิจัยและ
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นวัตกรรม และการพัฒนากําลังคนที่มีคุณภาพผ่านระบบการเรียนการสอนและการเรียนรู้ การประชุม AUNILO 
Meeting ในคร้ังน้ี จึงกําหนดหัวข้อหารือในประเด็นของบทบาท โอกาสพัฒนา และความท้าทายของห้องสมุด
มหาวิทยาลัย ในแง่มุมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในอาเซียน อาทิ การรู้เท่าทันดิจิทัล (Digital 
Literacy) การพัฒนาทักษะดิจิทัล (Digital Skill Development) สังคมดิจิทัล (Digital Society) การใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ (Social Media Applications) ห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) ทรัพยากรการศึกษาระบบเปิด (Open 
Educational Resource: OER) บทเรียนออนไลน์ระบบเปิด (MOOCs) ลิขสิทธ์ิและทรัพย์สินทางปัญญา 
(Copyrights & Intellectual Properties) การสร้างพ้ืนที่แห่งการเรียนรู้สําหรับทุกคน (Lifelong Learning 
Space & Universal Design) และการเสริมสร้างลักษณะความป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ให้แก่
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

 
ผู้รับผิดชอบ    
 คณะกรรมการจัดงานประชุมห้องสมุดเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ครัง้ที่ 13 
 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
ระยะเวลาจัดงาน 
  การประชุม 13th AUNILO Meeting     

- ปาฐกถาพิเศษและการประชุมผู้บริหารห้องสมุด  7-8 สิงหาคม 2560    (2 วัน) 
- กิจกรรมทัศนศึกษา Cultural Visits        9 สิงหาคม 2560    (1 วัน) 

  การอบรมเชิงปฏิบัติการ Training for the Trainers Workshop 10-11 สิงหาคม 2560 (2 วัน) 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้บริหารห้องสมุดมหาวิทยาลัยอาเซียน  
2. เพ่ือเป็นเวทีกําหนดนโยบายการแลกเปลีย่นเรียนรู้และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน 
3. เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในกลุม่ประเทศอาเซยีน 
4. เพ่ือฝึกอบรมและพัฒนาทกัษะวิชาชีพให้แก่บุคลากรห้องสมุดมหาวิทยาลัยอาเซียน 

 
กลุ่มเป้าหมาย 
   1. ผู้บริหารห้องสมุดมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียนที่เป็นสมาชิกเครือข่าย AUN (จํานวน 30 คน) 
     2. บุคลากรวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร ์เทคโนโลยีการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
              ผู้สนใจเข้ารับการอบรมในหัวข้อ Creating a MOOC for Library Instruction using edX Platform  
              กําหนดอัตราค่าลงทะเบียนคนละ 2,000 บาท โดยให้สิทธ์ิแก่บุคลากรของห้องสมุดมหาวิทยาลัยใน 
     เครือข่ายทัง้ 30 แห่ง จํานวนแห่งละไม่เกิน 2 คน เข้ารับการฝึกอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  
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กําหนดการ 
วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 
สถานที่ : ห้อง 217 อาคารศูนย์การเรียนรู้ ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) 

เวลา กิจกรรม 
8:30 น. ลงทะเบียน 
9:00 น. พิธีเปิดการประชุมฯ (ดําเนินรายการโดย ดร.ระพี บุญเปลื้อง รักษาการรองคณบดีฝา่ยกิจการนักศึกษาและ

สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) 
- กล่าวต้อนรับ โดย ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อํานวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 
- กล่าวสุนทรพจน์ โดย Ms. Engku Razifah Engku Chik ประธานการประชุมห้องสมุดเครือข่าย

มหาวิทยาลัยอาเซียน 
- กล่าวสุนทรพจน์ โดย ดร. ชลธิศ ธีระฐิติ ผู้อํานวยการบริหารเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน 
- กล่าวเปิดงาน โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

(รักษาการ) 
- มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีเข้ารับตําแหน่งใหม่แด่ ผู้อํานวยการบริหารเครือข่ายมหาวิทยาลัย

อาเซียน ประธานการประชุมห้องสมุดเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน และอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล (รักษาการ) 

10:00 น. 
 

ปาฐกถาพิเศษ เร่ือง “Digital Economy: Challenges and Opportunities for Universities and 
Libraries” โดย รศ.นพ. อาทิตย์ อังกานนท์ รองคณบดีฝ่ายนโยบายและสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี 

10:30 น. มอบของท่ีระลึก และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน 
10:45 น. พัก รับประทานอาหารว่าง  
11:00 น. บรรยายเรื่อง AUN and ASEAN Digital Education โดย ดร. ชลธิศ ธีระฐิติ ผู้อํานวยการบริหารเครือข่าย

มหาวิทยาลัยอาเซียน 
11:30 น. รายงานภาพรวมประเทศ (Country Report) 

1. บรูไน ดารุสซาลาม 
2. กัมพูชา 

12:00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน  
13:30 น. รายงานภาพรวมประเทศ  (ต่อ) 

3. อินโดนีเซีย 
4. สปป. ลาว 
5. มาเลเซีย 
6. เมียนมาร์ 

15:00 น. พัก รับประทานอาหารว่าง  
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เวลา กิจกรรม 
15:15 น. รายงานภาพรวมประเทศ (ต่อ) 

7. ฟิลิปปินส์ 
8. สิงคโปร์ 
9. ไทย 
10. เวียดนาม 

ดําเนินการอภิปรายโดย ผศ.ดร นิษฐิดา เอลซ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
16.45 น. เย่ียมชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอสมุดกลาง หอสมุดและคลังความรู้

มหาวิทยาลัยมหิดล 
18:00 น. เลี้ยงต้อนรับ Welcome Dinner ท่ีห้องทวีวัฒนา 2  ชั้น 6 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน 

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 โดย กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 
สถานที่ : ห้อง 217 อาคารศูนย์การเรียนรู้ ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) 
 

เวลา กิจกรรม 
9:00 น. สรุปข้อมติจากรายงานภาพรวมประเทศ (Country Report) 
10:00 น. การประชุมธุรกิจ (Business Meeting)  
10:30 น. พัก รับประทานอาหารว่าง  
10:50 น. การประชุมธุรกิจ (ต่อ) 
12:00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน  
13:00 น. การประชุมธุรกิจ (ต่อ) 
15:00 น. พัก รับประทานอาหารว่าง  
15:30 น. ปิดการประชุม มอบของท่ีระลึก 
16:00 น. - นําชมรอบมหาวิทยาลัย (เดินทางด้วยรถราง) และเย่ียมชมพิพิธภัณฑ์หอพระราชประวัติศรีสวรินทิรา

ราชภักดี หอพระราชประวัติบรมราชบุพการีกิตติประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
19:00 น. Dinner ท่ีสวนอาหาร บ้านน้ําเคียงดิน ถนนอักษะ 

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 
 

เวลา กิจกรรม 
9:00 น. ทัศนศึกษาและเย่ียมชมวัฒนธรรม : วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระบรมมหาราชวัง  
10:00 น. ทัศนศึกษาและเย่ียมชมวัฒนธรรม : พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  

ณ หอรัษฎากรพิพัฒน์ ในพระบรมมหาราชวัง  
12:30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (Farewell Lunch) ท่ีภัตตาคาร Sara Restaurant โรงแรมนูโวซิต้ี 
13:00 น. กลับโรงแรมที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย 
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AUNILO TRAINING THE TRAINERS WORKSHOP 
“Creating a MOOC for Library Instruction using edX Platform” 

 
สถานที่ :     ห้อง 323 อาคารศูนย์การเรียนรู้ ช้ัน 3 มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) 
ผู้รับการอบรม:   50 คน  (นําเคร่ืองคอมพิวเตอร์ NoteBook มาเอง) 
 
วันพฤหสับดีที ่10 สิงหาคม 2560 
 

เวลา กิจกรรม 
8:30 น. ลงทะเบียน 
8:45 น. กล่าวต้อนรับ โดย ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อํานวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 
9:00 น. บรรยาย หัวข้อ “Introduction to MOOC and Open edX (Open Source Platform)” 

โดย ศ.ดร. วิลาศ วูวงศ์ ท่ีปรึกษาอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  
10:30 น. พัก รับประทานอาหารว่าง  
10:45 น. อภิปราย หัวข้อ “MOOCs and Academic Libraries” 

โดย รศ.ดร. ชุติพร อนุตริยะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
12:00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน  
13:00 น. ฝึกปฏิบัติ หัวข้อ “Your First Experience in Taking a MOOC Course” 

โดย รศ.ดร. ชุติพร อนุตริยะ  
14:45 น. พัก รับประทานอาหารว่าง  
15:00 น. บรรยาย หัวข้อ “MOOC Development with ADDIE Instructional Design Model” 

โดย รศ.ดร. ชุติพร อนุตริยะ  
 
 

 
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 
 

เวลา กิจกรรม 
8:30 น. ลงทะเบียน 
9:00 น. บรรยายและสาธิต หัวข้อ “Creating a MOOC Course for Library Instruction: Step-by-Step”  

โดย รศ.ดร. ชุติพร อนุตริยะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
10:30 น. พัก รับประทานอาหารว่าง  
10:45 น. บรรยายและสาธิต หัวข้อ “Creating and Reusing Digital Contents, Open Educational 

Resources (OER), and Copyright  Issues” โดย รศ.ดร. ชุติพร อนุตริยะ  
12:00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน  
13:00 น. บรรยายและสาธิต หัวข้อ “Video and Audio Production” 

โดย รศ.ดร. ชุติพร อนุตริยะ  
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 *** พัฒนาคลังความรู้  มุ่งสู่สารสนเทศทันสมัย  ใส่ใจคุณภาพบริการ  สนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัย *** 

เวลา กิจกรรม 
14:45 น. พัก รับประทานอาหารว่าง  
15:00 น. ฝึกปฏิบัติ หัวข้อ “Creating Your Own MOOC” โดย รศ.ดร. ชุติพร อนุตริยะ  
16:30 น. กล่าวปิดงานและมอบประกาศนียบัตร  

โดย ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อํานวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 
ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน 

 
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ :   
     1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม 13th AUNILO Meeting ระดับ 4/5 
     2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม Cultural Visits ระดับ 4/5 
     3. ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ระดับ 4/5 
     4. ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการได้รับความรู้เพ่ิมมากข้ึน ร้อยละ 80 

 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้บริหารห้องสมุดเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาการและวัฒนธรรม และมีความร่วมมือระหว่างห้องสมุดอย่างเข้มแข็ง 

2. บุคลากรของห้องสมุดเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ได้พัฒนาทักษะและความรู้ในวิชาชีพ เพ่ือรองรับ
ความเปลี่ยนแปลงด้านบริการสารสนเทศในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

 
 

 
 


