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บทที่  4 
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 
 บทที่ 4  น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น  4 ตอนตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

ดังนี้ 
 

    ตอนที่  1  สถานภาพความร่วมมือและการบริหารจัดการความร่วมมือในการจัดการศึกษา 
                 และวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ในระดับภูมิภาคของประเทศไทยและประเทศ 
                 กลุ่มประชาคมอาเซียน 

     ตอนที่ 2   ปัจจัยส่งเสริมและเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการความร่วมมือในการจัด 
                  การศึกษาและวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ในระดับภูมิภาคของประเทศไทย 
                  และประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน  

 ตอนที่ 3   ความต้องการความร่วมมือ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการบริหารจัดการ 
              ความร่วมมือในการจัดการศึกษาและวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ในระดับ 
              ภูมิภาคของประเทศไทยและประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน 

   ตอนที่ 4   ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการความร่วมมือในการจัด 
                การศึกษาและวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ในระดับภูมิภาคส าหรับประเทศไทย 
                และประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน 

 
       ตอนที่  1  สถำนภำพควำมร่วมมือและกำรบริหำรจัดกำรควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำและ 
                    วิจัยทำงสำรสนเทศศำสตร์ในระดับภูมิภำคของประเทศไทยและประเทศกลุ่มประชำคม 
                    อำเซียน 
 
                   ผลการวิเคราะห์สถานภาพความร่วมมือและการบริหารจัดการความร่วมมือในการจัด 
       การศึกษาและวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ในระดับภูมิภาคของประเทศไทยและประเทศกลุ่มประชาคม 
       อาเซียนจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีข้อค้นพบดังนี้ 

1. ความร่วมมือทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียน 
       อย่างเป็นทางการมีเพียงองค์การเดียว   คือ สภาบรรณารักษ์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
       (Congress  of Southeast Asian  Librarians – CONSAL) (www.consal.org) หรือเรียกกัน 
       โดยย่อว่าคอนซาล  เป็นสมาคมวิชาชีพระดับภูมิภาค ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 1970   มีวัตถุประสงคด์ังนี้ 
       

http://www.consal.org/
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                           1.1 จัดตั้ง ธ ารงไว้ และสร้างความเข้มแข็งให้เครือขา่ย ความร่วมมือและการเชื่อมโยง 
                 กับบรรณารักษ์ ห้องสมุด สถาบันการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สมาคมห้องสมุดและ 
                 สถาบันที่เกี่ยวข้องในภูมิภาค 
                               1.2  ส่งเสริมความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาชีพบรรณารักษ- 
                 ศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ การเอกสาร บริการสารสนเทศและท่ี 
                 เกี่ยวข้องในภูมิภาค 
                           1.3 ร่วมกับองค์การในภูมิภาคและในท้องถิน่และสถาบันอื่นๆ สนับสนุนการ 
                 ด าเนินงานและความสนใจพ้ืนฐานของคอนซาล 
                           1.4  เป็นเวทีแบ่งปันและแลกเปลี่ยนสารสนเทศและประสบการณ์ในประเด็นของ 
                 วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ การเอกสาร บริการสารสนเทศและท่ี 
                 เกี่ยวข้องในภูมิภาค 
                           1.5 อื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารคอนซาลให้ความเห็นชอบ 
                                                                                         (CONSAL, 2006, p.1) 
      
                   สมาชิกของคอนซาลประกอบด้วย สมาคมห้องสมุดและหอสมุดแห่งชาติของประเทศสมาชิก 
        ประชาคมอาเซียน สมาชิกสมทบประกอบด้วย สมาคมห้องสมุดและหอสมุดแห่งชาติของประเทศ 
        อ่ืนๆ นอกภูมิภาค  ห้องสมุดและองค์การอื่นๆ ที่เก่ียวข้องโดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ 
        กรรมการบริหารคอนซาล  และสมาชิกกิตติมศักดิ์  ได้แก่ บุคคล ห้องสมุดและองค์การที่เกี่ยวข้อง 
        ทีอุ่ทิศตนและมีผลงานโดดเด่นต่อคอนซาล 
                  คอนซาล มีคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย นายกสมาคมห้องสมุดและผู้อ านวยการ 
       หอสมุดแห่งชาติของทุกประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีส านักงานเลขานุการ 
       หมุนเวียนไปตามประเทศสมาชิก  กิจกรรมส าคัญท่ีด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง คือการจัดประชุมทาง 
       วิชาการหมุนเวียนจัดโดยประเทศสมาชิกเพ่ือแถลงผลงานของคณะกรรมการบริหารและการ 
       ประชุมทางวิชาการในเรื่องท่ีน่าสนใจที่เก่ียวข้องกับห้องสมุด โดยเน้นหัวข้อที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ 
       ในภูมิภาค โดยมีการจัดหมุนเวียนในประเทศสมาชิก และเริ่มตั้ง พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002) ได้มีการ 
       จัดตั้งรางวัล CONSAL Outstanding Librarian Award เพ่ือมอบให้บรรณารักษ์ อาจารย์ นักวิชาการ 
       และนักวิชาชีพผู้มีผลงานดีเด่นในวงวิชาการและวิชาชีพทั้งในประเทศและภูมิภาค 
       ในการประชุมแต่ละครั้ง  

2. ความร่วมมือทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ของประเทศใน 
       ภูมิภาคอาเซียนในด้านการศึกษาและวิจัย  ยังไม่มีความร่วมมือในด้านการศึกษาและวิจัยในภูมิภาค 
       เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่มีในวงกว้างทวีปเอเชีย  โดยครอบคลุมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
       หรือประชาคมอาเซียนด้วย ได้แก่  Asia-Pacific Conference on Library  & Information  
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       Education & Practice (A - LIEP) ; Asia Library & Information Research Group 
       (ALIRG) และ Consortium of iSchools Asia – Pacific (CiSAP)  
                     Asia-Pacific Conference on  Library &Information Education &  
       Practice  (A-LIEP)  เริ่มจัดประชุมครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549) โดยความร่วมมือระหว่าง 
       National Technical University of Singapore และ University of  Malaya มีประเทศ 21  
       ประเทศเข้าร่วมประชุม และนับเป็นครั้งแรกท่ีมีความร่วมมือระหว่างนักการศึกษาและนักวิจัยใน 
       ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  (Quinn, 2014) 
                     การจัดประชุม International Conference on Asia – Pacific Library and  
       Information Education  and  Practice ได้ด าเนินการมาแล้ว 6 ครั้ง ตามล าดับดังนี้ 
              ครั้งที่ 1   หัวข้อ Preparing Information Professionals for Leadership in  the New  
                            Age  จัดโดย  Nanyang Technological University,  Singapore   
                          กันยายน  ค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549)   
              ครั้งที่ 2   หัวข้อ Advancing  Library and Information Education in Asian Contries: 
                            Convergence  and Cooperation in Information and Communication 
                            Sciences จัดโดย Chinese Association of Library and Informaiton 
                            Science Education (CALISE), and  Dept. of Information and  
                            Communication of Shih-Hsin University, Taiwan พฤศจิกายน ค.ศ. 2007 
                          (พ.ศ. 2551) 
              ครั้งที่ 3   หัวข้อ  Preparing Information Professionals for International  
                            Collaboration จัดโดยUniversity of Tsukuba, Japan   
                          มกราคม  ค.ศ. 2009 (พ.ศ. 2552)  
              ครั้งที่ 4   หัวข้อ  Asia-Pacific Conference on Library & Information Education  
                          And Practices- Issues, Challenges and Opportunities  จัดโดย  Faculty  
                          of Information Manangement,  Univeriti  Teknologi MARA, Malaysia    
                          มีนาคม ค.ศ. 2011 (พ.ศ. 2554) 
              ครั้งที่ 5   หัวข้อ Issues and Challenges of the Information Profession in the Digital 
                            Age จัดโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย กรกฎาคม ค.ศ. 2013 
                           (พ.ศ. 2556) 
              ครั้งที่  6   หัวข้อ Asia Pacific LIS: Exploring Unity Amid  Diversity 
                             จัดโดย  School of Library  and Information Sciences. University of 
                           the  Philippines  ตุลาคม ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558)   
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                     Asia Library & Information  Research Group  (ALIRG ) เริ่มจากการ 
       รวมกลุ่มและความพยายามร่วมมือกันของนักวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
       จากไต้หวัน สิงคโปร์และไทย  โดยการจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฎิบัติการทางบรรณารักษศาสตร์ 
       และสารสนเทศศาสตร์  ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2551 ชื่อว่า The Taiwan – Singapore -Thailand  
       Workshop Series on Library and Information Science   และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น 
       Workshop  of the Asia Library and Information Research Group ในการประชุม 
       ครั้งที่ 4  ต่อมาได้ขยายความร่วมมือไปยังสถาบันอุดมศึกษาในประเทศมาเลเซีย อินเดีย และ 
       ฟิลิปปินส์   
                    วัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมปฏิบัติการ (workshop series) “เพ่ือส่งเสริม 
       ความร่วมมือระหว่างนักวิจัย นักการศึกษาและนักวิชาชีพทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ  
       ศาสตร์” และมีวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงดังนี้ 
                        “เพ่ือริเริ่มและด าเนินโครงการความร่วมมือระดับภูมิภาค 
                          เพ่ือจัดตั้งกลุ่มวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ระดับภูมิภาค  
                          เพ่ือแสวงหาค าแนะน าป้อนกลับในผลงานวิจัยที่ด าเนินการจากผู้เชี่ยวชาญ 
                          เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาเอกได้สร้างเครือข่ายและได้รับค าแนะน า  
                          ป้อนกลับจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานวิจัยของตน” 
                                                                                                     (ALIRG, 2014) 
                กิจกรรมการประชุมปฏิบัติการที่จัดมีตามล าดับดังนี้                    
                ครั้งที่ 1   จัดโดย National Taiwan Normal University กันยายน  ค.ศ. 2008 
                            (พ.ศ. 2551) 
                ครั้งที่ 2   จัดโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย พฤศจิกายน ค.ศ.2009  
                            (พ.ศ. 2552)   
                ครั้งที่ 3   จัดโดย Nanyang Technological niversity,  Singapore 
                            มกราคม  ค.ศ. 2011 (พ.ศ. 2554) 
                ครั้งที่ 4   จัดโดย National Taiwan Normal University มีนาคม  ค.ศ. 2012   
                            (พ.ศ. 2552) 
                ครั้งที่ 5   จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเทศไทย  กรกฎาคม ค.ศ. 2013  
                             (พ.ศ. 2556) 
                ครั้งที่  6   จัดโดย University of Malaya, Malaysia พฤศจิกายน ค.ศ. 2014 
                             (พ.ศ. 2557)   
                ครั้งที่  7   จัดโดย  Ateneo de Manila University,  Philippines 
                             ตุลาคม ค.ศ. 2015  (พ.ศ. 2558) 
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                     Consortium of iSchools Asia – Pacific (CiSAP)  เป็นการรวมกลุ่มสถาบันและ 
          องค์การที่สมัครใจร่วมกันจัดตั้งเป็นกลุ่มเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาสถาบันการศึกษาสารสนเทศและ  
          การศึกษาสารสนเทศศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิคโดยการท ากิจกรรมและโครงการ  
          ร่วมกัน เริ่มเมื่อ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 2008 (พ.ศ. 2551) 
                       วัตถุประสงค์ มีดังนี้ 
                         1. ส่งเสริมการจัดตั้งและการพัฒนาสถาบันการศึกษาสารสนเทศในภูมิภาค 
                             เอเชียแปซิฟิค 
                                 - สร้างความแข็งแกร่งให้กับสถาบันการศึกษาสารสนเทศและชุมชน 
                                   สถาบันการศึกษาสารสนเทศ 
                                 - ช่วยก าหนดอัตลักษณ์และสร้างแบรนด์ของสถาบันการศึกษาสารสนเทศ 
                                 - สร้างกรอบแนวคิด แนวทางและมาตรฐานสถาบันการศึกษาสารสนเทศ 
                        2. ส่งเสรมิ ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความคิดใหม่ๆ ในการศึกษาและวิจัยของ 
                           สถาบันการศึกษาสารสนเทศ 
                                  - แลกเปลี่ยนหลักสูตรระหว่างสถาบันการศึกษาสารสนเทศ 
                                  - พัฒนากิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ 
                                  - จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันการศึกษาสารสนเทศและความ 
                                    เคลื่อนไหวในภูมิภาค 
                                                                         (http://www.cisap.asia) 
 

                         สมาชิกประกอบด้วย สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและวิจัย 
       ทางสารสนเทศศาสตร์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร  การบริหารประกอบด้วย 
       คณะกรรมการถาวรซึ่งจัดตั้งในช่วงก่อตั้ง 

              ในบริบทของประเทศไทย พบว่าสถาบันการศึกษาท่ีเปิดสอนวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
       ระดับบัณฑิตศึกษา ในประเทศไทย มีความร่วมมือกันในรูปแบบที่หลากหลาย โดยเฉพาะในด้านการ 
       จัดการศึกษา  โดยการเป็นอาจารย์บรรยายพิเศษ  อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
       ผู้เชี่ยวชาญ  กองบรรณาธิการวารสาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ ประเมินผลงานทาง 
       วิชาการ  ส่วนในด้านการวิจัย  ยังไม่พบว่ามีการวิจัยร่วมระหว่างสถาบันอย่างเป็นทางการ  ลักษณะ 
       ความร่วมมือในการวิจัยที่พบอย่างกว้างขวาง คือการเป็นผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
       หรือกลุ่มตัวอย่าง การวิจัย 
                         สถาบันในภูมิภาคทีม่ีความร่วมมืออย่างเป็นทางการ เน้นการศึกษาและวิจัยทาง

สารสนเทศศาสตร์  ได้แก่  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีบันทึกความร่วมมือกับ University of 
Technology MARA  มาเลเซีย โดยแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ กับ School 
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of  Information Management, University of technology MARA   มีความร่วมมือจัดกิจกรรมใน
รูปการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าเสนอผลงานของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา โดยเน้นระดับปริญญาเอกทุกสามปี  อาจารย์ของสถาบันที่มีความร่วมมือเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลดุษฎีนิพนธ์ รวมทั้งเป็นผู้ประเมินบทความตีพิมพ์ในวารสาร   

             ในอดีตพบว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ สังกัดคณะ 
      มนุษยศาสตร์ (ในปัจจุบันสังกัดคณะวิทยาการจัดการ) มีความร่วมมืออย่างเป็นทางการ กับ   
      มหาวิทยาลัยแห่งชาติ  ประเทศลาว ในการพัฒนาหลักสูตร  การเตรียมการเปิดสอนระดับปริญญาตรี 
      วิชาบรรณารักษศาสตร์ ซึ่งเป็นการหยั่งรากฐานการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์ในประเทศลาวเป็น 
      ครั้งแรก นอกจากนี้ยังให้ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรของอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว           
      รูปแบบต่างๆ ทั้งการศึกษาต่อในระดับปริญญาโททางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ การ 
      จัดฝึกอบรม การจัดศึกษาดูงาน  โดยได้แสวงหาแหล่งทุนเพ่ือสนับสนุนให้ทุนอาจารย์ของมหาวิทยาลัย 
      ประเทศลาวมาศึกษาต่อ  รวมทั้งการเป็นที่ปรึกษา วิทยากร ในกิจกรรมต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
                          สว่นสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ไม่มีบันทึกความร่วมมืออย่างเป็นทางการระหว่าง 
      มหาวิทยาลัยหรือสถาบันในด้านการศึกษาและวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์  แต่มีความร่วมมือในรูปแบบ 
      การอนุญาตอาจารย์ของสถาบันไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร กรรมการ เช่น การพัฒนา/ปรับปรุง 
      หลักสูตรการจัดการสารสนเทศ ของ  Cantho University  ประเทศเวียตนาม โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิ 
      อาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
      การจัดการศึกษาหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ ระดับปริญญาเอกของสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มีอาจารย์ 
      พิเศษจากอาจารย์อาคันตุกะ จากมหาวิทยาลัยมาลายา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมารา ประเทศ 
      มาเลเซีย และมีวิทยากรบรรยายพิเศษจากมหาวิทยาลัยนันยาง สิงคโปร์  
                         บทวิเครำะห์ 
                          1. ความร่วมมือในวงการบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์เริ่มต้นมาเป็น 
      เวลานาน นับตั้งแต่ พ.ศ. 2513 (ค.ศ. 1970)  แต่เน้นห้องสมุด บรรณารักษ์ และวิชาชีพ แม้ 
      วัตถุประสงค์จะครอบคลุมเรื่องการศึกษา โดยมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  โดยมีธรรมนูญ 
      (Constitution)  ลงวันที ่26 มีนาคม 2006  ประกาศใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการ  มีการ 
      ก าหนดชื่อและส านักงาน  วัตถุประสงค์  ประเภทของสมาชิก สิทธิ ประโยชน์และความรับผิดชอบ 
      คณะกรรมการบริหาร การประชุม  ฝ่ายเลขานุการ การประชุมทั่วไป การลงมติของคณะ 
      กรรมการบริหาร การแก้ไข เพ่ิมเติม และการบังคับใช้  ผลงานที่ส าคัญคือ การจัดประชุมทางวิชาการ 
      ทุกสามปี โดยมีประเด็นที่เก่ียวข้องกับการศึกษาและวิจัยรวมอยู่ด้วย 
                          2. ความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัยโดยตรงในระดับภูมิภาคอาเซียน ยังไม่มีการ 
      ด าเนินการรวมกลุ่มโดยเฉพาะ แต่มีการด าเนินการในวงกว้างระดับทวีปเอเชีย คือ ALIEP,  ALIRG,  
      CISAP ซ่ึงมีอาจารย์ทางด้านสารสนเทศศาสตร์จากภูมิภาคอาเซียนมีส่วนร่วมในการก่อตั้งเริ่มต้นจาก 
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         การรวมกลุ่มความสนใจและเครือข่ายบุคคล การอุทิศตน ความเสียสละของนักวิชาการซึ่งมักเป็น 
         ผู้บริหารภาควิชา/ โปรแกรมวิชา /คณะ/มหาวิทยาลัย  และขยายผลต่อไป โดยในปัจจุบันอยู่ในระยะ 
         การพัฒนาการบริหารจัดการ ภายใต้ข้อตกลงการด าเนินการความร่วมมือ หรือข้อตกลงในการจัดตั้ง   
         เช่น  CISAP มี  Consortium Agreement : Agreement to Establish  the Consortium of  
        schools  Asia Pacific  (2008)  รูปแบบกิจกรรมความร่วมมือเน้นการประชุมทางวิชาการ  
         

ตอนที่ 2  ปัจจัยที่ส่งเสริม และเป็นอุปสรรคต่อกำรบริหำรจัดกำรควำมร่วมมือในกำรจัด 
             กำรศึกษำ และวิจัยทำงสำรสนเทศศำสตร์ในระดับภูมิภำคของประเทศไทยและ 
             ประเทศกลุ่มประชำคมอำเซียน  

    ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความร่วมมือประกอบด้วยปัจจัยที่ส่งเสริมและ
ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค และในแต่ละปัจจัยก็ยังจ าแนกเป็นปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ดังนี้ 

1. ปัจจัยที่ส่งเสริมการบริหารจัดการความร่วมมือ  ประกอบด้วย ปัจจัยภายนอก 
และปัจจัยภายใน   

1.1 ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายนอกท่ีส าคัญ ได้แก่ ประเด็นกระแสโลก  (global  
issues)   ความร่วมมือของประชาคมอาเซียน  การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางการศึกษาและ
วิชาชีพ ( paradigm shift)   

1.1.1 กระแสโลก   ภาวะโลกาภิวัตน์อันเนื่องจากความก้าวหน้าและพลัง 
ขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเครือข่ายสังคม ท าให้โลกใกล้ชิดกัน 
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม  วัฒนธรรมการท างานที่เน้นความ
ร่วมมือ การแบ่งปัน ช่วยเหลือ  การแลกเปลี่ยน การท างานเป็นทีม เป็นเครือข่าย หุ้นส่วน โดย
การศึกษาเป็นกลไกสร้างความเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนการเข้าสู่สังคมฐานความรู้และยุคดิจิทัล  
การพัฒนาสู่การศึกษาท่ีมีมาตรฐาน คุณภาพ  การประกันคุณภาพการศึกษา ความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้และธรรมาภิบาล 
                   1.1.2 ความร่วมมือของประชาคมอาเซียน อาเซียนเป็นกรอบความร่วมมือทาง 
เศรษฐกิจที่มีความส าคัญยิ่ง  ช่วยสร้างอ านาจการแข่งขันและการต่อรองในเวทีต่างๆ  ประเทศ
สมาชิกอาเซียนหลายประเทศเป็นเพื่อนบ้าน มีพรมแดนติดกัน มีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึง มีสินค้าและ
บริการที่สามารถเสริมซึ่งกันและกันได้ อันน ามาซึ่งการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจการค้าที่มี
ความส าคัญยิ่ง การรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนช่วยให้เกิดการขยายตัวในด้านการค้า
และการลงทุน  ท าให้เกิดตลาดในภูมิภาคที่มีขนาดใหญ่ มีการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตได้อย่างเสรี
มากขึ้น อาเซียนมีความเหมือนกันในหลายๆ ด้าน และมีอัตลักษณ์ของความเป็นอาเซียนที่ส่งเสริม
ให้บรรลุเป้าหมายของความร่วมมือได้ 
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          ด้านการศึกษา  โดยเฉพาะความร่วมมือด้านการศึกษาที่ส าคัญภายใต้กรอบความ
ร่วมมือขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่ง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือซีมีโอ ซึ่งมีส่วนส าคัญในการ
สร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมถึงความร่วมมือด้านต่าง ๆ กับอาเซียนด้วย 
โดยศูนย์ภูมิภาคซีมีโอด้านอุดมศึกษาและการพัฒนา (SEAMEO Regional Centre for Higher 
Education and Development) ตั้งอยู่ที่ประเทศไทยและท าหน้าที่ในการส่งเสริมความร่วมมือ
ระดับอุดมศึกษาและจัดการ อบรม วิจัยที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของภูมิภาคใน
ระดับอุดมศึกษา มีการด าเนินงานของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University 
Network – AUN) ที่ส าคัญคือ โครงการระบบการโอนหน่วยกิต (The ASEAN Credit Transfer 
System – ACTS) 

                     นอกจากนี้ประเทศสมาชิกอาเซียนได้รับรองแผนงานด้านการศึกษา 5 ปี 
(ASEAN, 2012) ซึ่งเป็นแนวทางความร่วมมืออาเซียนด้านการศึกษา มีสาระส าคัญ 5 ประการ คือ  
.                 1)  การร่วมมือกันสร้างความตระหนักรู้ (Promoting ASEAN Awareness)  
                          2)  การเพ่ิมการเข้าถึงการศึกษาในระดับประถมและมัธยมศึกษาท่ีมีคุณภาพ  

                        (Increasing  Access to Quality Primary and Secondary  
                        Education)                     
                  3) การยกระดับคุณภาพการศึกษา เพ่ิมมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ 
                      ตลอดชีวิต และการพัฒนาสาขาอาชีพ (Increasing Quality of  
                       Education – Performance Standards, Lifelong Learning and 
                       Professional Development)  
                   4) การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านการข้ามแดนและความร่วมมือระหว่าง 
                       ประเทศด้านการศึกษา (Strengthening Cross-Border Mobility and  
                       Internationalisation of  Education) 
                   5) การสนับสนุนองค์กรเฉพาะสาขาอ่ืน ๆ (Support for other ASEAN 
                       sectoral  bodies with an interest in education)            

                         นอกจากนี้ยังมีฐานความร่วมมือและเครือข่ายต่างๆ ของอาเซียนโดยเฉพาะในด้าน 
        การศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ืออ านวยต่อความร่วมมือ เช่น   AUN (ASEAN University   
         Network) ;  Asean University Network Inter-Library Online (AUNILO); ASEAN Quality        
        Assurance Network (AQAN)  ความร่วมมือด้านไอซีทีในกรอบอาเซียน 
                             1.1.3  การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางการศึกษาและวิชาชีพ  การศึกษาระดับ 
        อุดมศึกษาเป็นการศึกษาข้ันสูงมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตผู้มีความรู้และความช านาญการ มีทักษะ   
        การเรียนรู้และการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต โดยเฉพาะการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มุ่งเน้น 
        การศึกษา ค้นคว้าวิจัย และสร้างนักวิชาการ และนักวิชาชีพขั้นสูง เพื่อเป็นผู้น าในวิชาชีพและในสังคม  

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqvvaz44jKAhWBUY4KHVwgAdQQFgggMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.aunsec.org%2F&usg=AFQjCNG-OLjgmFBRl7w9daKx7Jaw3w-83g&sig2=2PGegRpaJE-y-dQRVlt00g&bvm=bv.110151844,d.c2E
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqvvaz44jKAhWBUY4KHVwgAdQQFgggMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.aunsec.org%2F&usg=AFQjCNG-OLjgmFBRl7w9daKx7Jaw3w-83g&sig2=2PGegRpaJE-y-dQRVlt00g&bvm=bv.110151844,d.c2E
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        นอกจากนี้ทิศทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งในต่างประเทศและในประเทศได้ให้ความส าคัญของ 
        การพัฒนาสู่สากลและการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา   

                 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ในวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ที่เกิดจากเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงปรัชญาพ้ืนฐานของห้องสมุดและการ
จัดการสารสนเทศ เกิดการถดถอยทางวิชาชีพหรือการลดทักษะทางวิชาชีพแบบเดิม โดยเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาแทนทักษะการท างานด้วยมือแบบเดิม  และมีการประยุกต์ศาสตร์อ่ืนในลักษณะ
สหวิทยาการมาใช้ในการบริหารจัดการ  และด าเนินงานทางวิชาชีพ  ส่งผลถึงการปรับเปลี่ยน
บทบาทใหม่และชื่อต าแหน่งงานของนักวิชาชีพในชื่อเรียกต่างๆ กัน  การจัดการศึกษาจึงจ าเป็นต้อง
ปรับตัว ให้ทันความก้าวหน้าของวิทยาการ ความคาดหวังของผู้รับบริการ และความคาดหวังของ
สังคม  

1.2 ปัจจัยภายในที่ส่งเสริมการบริหารจัดการความร่วมมือ ประกอบด้วย ความ 
ต้องการของบุคลากรและวิชาชีพ  และบทเรียนความส าเร็จของความร่วมมือ (lesson learned)   

1.2.1 ความต้องการของบุคลากรและวิชาชีพ  ผลการวิเคราะห์พัฒนาการของ 
ความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนและทวีปเอเชีย จะพบว่าการพัฒนาความร่วมมือในวิชาชีพนี้มีการ
ด าเนินการมาเป็นเวลานาน และอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดเน้นต่างๆ กัน และนอกจากความร่วมมือใน
ระดับภูมิภาคแล้ว ยังมีการพัฒนาความร่วมมืออย่างเป็นทางการระหว่างสถาบันในกลุ่มอาเซียน 
เช่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มี
ความร่วมมือกับ School of information Management, University of technology MARA 
และมีการจัดกิจกรรมในรูปการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
น าเสนอผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยเน้นระดับปริญญาเอก การให้ความร่วมมือโดย
เชิญอาจารย์ของสถาบันที่มีความร่วมมือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลดุษฎีนิพนธ์ รวมทั้งเป็นผู้
ประเมินบทความตีพิมพ์ในวารสาร 
                      1.2.2  บทเรียนความส าเร็จของความร่วมมือ  ผลการศึกษาความร่วมมือใน
ภูมิภาคแสดงให้เห็นพัฒนาการและการบริหารจัดการความร่วมมือในวิชาชีพนี้ท ี่แตกต่างกัน ทั้งท่ี
เป็นทางการและเป็นต้นแบบคือ คอนซาล และความร่วมมือที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา เป็นบทเรียน
ส าคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาต่อไปให้ถึงจุดหมายปลายทาง และบทเรียนของความ
ร่วมมือในอดีตระหว่างสถาบัน เช่น ความร่วมมือในการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีวิชา
บรรณารักษศาสตร์ในประเทศลาว โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเทศไทย ใน
การเป็นที่ปรึกษาและพ่ีเลี้ยง ในการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาบุคลากร และการจัดการเรียนการสอน 
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2. ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการความร่วมมือ  ประกอบด้วย ปัจจัย 
ภายนอก และปัจจัยภายใน   

2.1 ปัจจัยภายนอก  ประกอบด้วย ความแตกต่างของประเทศในประชาคมอาเซียน   
และพัฒนาการของการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในแต่ละประเทศ 

2.1.1  ความแตกต่างของประเทศในประชาคมอาเซียนทั้งในด้านภูมิศาสตร์ 
ขนาดพ้ืนที่ ประชากร  การเมือง การปกครอง ศาสนา  เศรษฐกิจ  สังคม  ภาษาและวัฒนธรรม 
การศึกษา  โครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่องว่างทางดิจิทัล  โดยเฉพาะ
กฎหมาย และนโยบายที่เกี่ยวข้อง  ส่งผลถึงการบริหารจัดการความร่วมมือ 
                       2.1.2 พัฒนาการของการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ใน
แต่ละประเทศในภูมิภาค มีความแตกต่างกันอย่างมาก  ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนี้ยกเว้นประเทศ
กัมพูชา เปิดสอนวิชาบรรณารักษศาสตร์ในระดับต่างๆ ในขณะที่ฟิลิปปินส์เป็นประเทศแรกใน
ภูมิภาคที่เปิดสอนวิชาบรรณารักษศาสตร์ ที่ University of  the Philippines ตั้งแต่ ค.ศ. 1914  
(พ.ศ. 2457) ส่วนประเทศอ่ืนๆ มีพัฒนาการการจัดการศึกษาดังตารางที ่4.1                             
 
ตารางที่ 4.1 พัฒนาการของการเปิดสอนวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ของ 
                ประชาคมอาเซียนจ าแนกตามประเทศ 
    

ประเทศ ระดับ
ประกำศนียบัตร 

ระดับ
ปริญญำตรี 

ระดับ
ปริญญำโท 

ระดับ 
ปริญญำเอก 

กัมพูชา - - - - 
ไทย 2498 2502 2507 2546 
บรูไน 2543 - - - 

ฟิลิปปินส์ 2457 2460 2495 - 
มาเลเซีย 2515 2534 2530 2542 
เมียนมาร์ 2514 2543 2542 2551 

ลาว - 2546 - - 
สิงคโปร์ - - 2536 2539 
เวียตนาม 2504 2504 2534 2551 
อินโดนีเซีย 2495 2512 2533 - 
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2.2 ปัจจัยภายใน  ประกอบด้วยความพร้อมของแต่ละประเทศ สถาบัน และ 
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง   ครอบคลุมด้านการบริหารจัดการ  บุคลากร และ นักศึกษา  ซึ่งเป็นปัจจัย
ป้อนสถาบันตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัย คณะหรือโปรแกรมวิชา  หลักสูตร ในการพัฒนาความร่วมมือ
ระดับภูมิภาค 

2.2.1 ด้านการบริหารจัดการ  การเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นก้าว 
 แรกของความร่วมมือสู่ความเป็นสากลอย่างเป็นรูปธรรม แต่ในสภาพจริงมหาวิทยาลัยและคณะอาจ 
          ยังไม่มีการก าหนดนโยบาย  วิสัยทัศน์หรือยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในเรื่องการพัฒนาความร่วมมือหรือ 
          การพัฒนาความเป็นสากล  หรืออาจเป็นเพียงนโยบาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แต่ไม่มีแผนการ 
          ด าเนินงาน ขาดการวางแผนอย่างเป็นระบบ  ระบบและโครงสร้างการบริหารงานที่ไม่คล่องตัว 
          และไม่เอ้ืออ านวย  ขาดการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรการบริหาร รองรับ  ขาดการท างาน 
          อย่างต่อเนื่องหรือมุ่งเป้า  ผู้บริหารยังขาดการส่งเสริม  การสร้างวิสัยทัศน์และวัฒนธรรมการ 
          ท างานร่วมกัน และแม้ว่าจะมีการรวมกลุ่มในวิชาชีพในภูมิภาคมานาน ได้แก่ สภาบรรณารักษ์ 
          ห้องสมุดภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ก็ไม่ได้มีผลงานหรือประเด็นเชิงนโยบายที่จะขับเคลื่อน 
          ในเรื่องการศึกษาและวิจัยให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ส่วนในระดับประเทศ ประเทศไทย สมาคมวิชาชีพ 
          ในฐานะที่มีนายกสมาคมเป็นกรรมการบริหารคอนซาล ยังไม่สามารถเป็นเสาหลักท่ีเข้มแข็งและ 
          มั่นคงและไม่มีผลงานเชิงประจักษ์ในเรื่องการศึกษาและวิจัยในระดับภูมิภาค 
                                   2.2.2 ด้านบุคลากร   บุคลากรส าคัญคืออาจารย์  การขาดแคลนอาจารย์ที่มี 
 ผลงานและสมรรถนะระดับสากลโดยเฉพาะความรู้ ความสามารถภาษาอังกฤษ  ภาระงาน 
          ความกระตือรือร้น ความตระหนัก  ความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติของบุคลากรที่เกี่ยวข้องต่อ 
          ความร่วมมือ เช่น การเพ่ิมภาระงาน เพิ่มงบประมาณ การถูกตรวจสอบ ติดตาม เป็นต้น 
                                 2.2.3 ด้านนักศึกษา   ปัญหาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาใน 
          ประเทศท่ีไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารประจ าวันหรือในการศึกษา  
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     ตารางที่ 4.2   ค่าดัชนีความสอดคล้องของความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิต่อปัจจัยส าคัญท่ีส่งเสริม 
                       และเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการความร่วมมือในการจัดการศึกษา และวิจัยทาง 
                       สารสนเทศศาสตร์ในระดับภูมิภาคของประเทศไทยและประชาคมอาเซียน  
 

ปัจจัย   ค่ำ IOC 

1.ปัจจัยที่ส่งเสริม 
   1.1 ปัจจัยภายนอก 

 

         1.1.1  กระแสโลก 0.76 
         1.1.2  ความร่วมมือของอาเซียนโดยเฉพาะในด้านการศึกษา  0.96 
         1.1.3 การเปลี่ยนแปลงในการศึกษาและวิชาชีพ (paradigm shift) 0.86 
   1.2 ปัจจัยภายใน 
         1.2.1 ความตระหนักและต้องการของบุคลากรและวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ 

 
0.87 

         1.2.2 บทเรียนความส าเร็จของความร่วมมือ                  0.77 
2.ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค 
   2.1 ปัจจัยภายนอก 

 

         2.1.1  ความแตกต่างของประเทศในภูมิภาค                         0.85 
         2.1.2  สถานภาพและพัฒนาการของการจัดการศึกษาและวิจัยทางสารสนเทศ 
                  ศาสตร์ในภูมิภาค 

0.84 

   2.2  ปัจจัยภายใน  
          2.2.1  ความพร้อมของประเทศ สถาบัน และบุคลากรในวิชาชีพ ในด้านต่างๆ    
 

0.94 

                  
                     จากตารางที่ 4.2 พบว่าค่าดัชนีความสอดคล้องของความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิต่อปัจจัย 
        ส าคัญที่ส่งเสริม และเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการความร่วมมือในการจัดการศึกษาและวิจัยทาง 
        สารสนเทศศาสตร์ในระดับภูมิภาคของประเทศไทยและประชาคมอาเซียน ทั้งปัจจัยภายนอกและ 
        ปัจจัยภายในอยู่ระหว่าง 0.77 - 0.96 โดยปัจจัยส่งเสริมที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องสูงสุด คือ ปัจจัย 
        ภายนอก ความร่วมมือของอาเซียนโดยเฉพาะด้านการศึกษา มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.96 ส่วน 
        ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องสูงสุด คือ ปัจจัยภายใน ความพร้อมของประเทศ  
        สถาบันและบุคลากรในวิชาชีพ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.94 
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                     ผลการวิเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์ รวมทั้งการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของความ 
        คิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้องต่อประเด็นปัจจัยที่ส่งเสริมและเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการ 
        ความร่วมมือ ทั้งปัจจัยภายนอกและภายใน เป็นประเด็นที่ท้าทายการก าหนดข้อเสนอแนะเชิง 
        ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการความร่วมมือในการจัดการศึกษาและวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ใน 
        ระดับภูมิภาคของประเทศไทยและประชาคมอาเซียน  
 
        ตอนที่  3     ควำมต้องกำรควำมร่วมมือ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะกำรบริหำรจัดกำร 

    ควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำและวิจัยทำงสำรสนเทศศำสตร์ในระดับภูมิภำค 
    ของประเทศไทยและประชำคมอำเซียน 
 
     ผลการศึกษาเอกสารและสัมภาษณ์ความต้องการของผู้ทรงคุณวุฒิและนักการศึกษาที่

เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความร่วมมือ พบว่า ทุกประเทศสนับสนุนและมีความต้องการให้มี
การพัฒนาความร่วมมือหรือเครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์เพ่ิมมากขึ้น โดยมี
ความต้องการความร่วมมือครอบคลุมรูปแบบกิจกรรมและเป็นรูปแบบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความ
เป็นสากล  สรุปได้ดังนี้ 

  1. ความต้องการความร่วมมือในการจัดการศึกษา จ าแนกเป็น หลักสูตร  การจัดการ
เรียนการสอน อาจารย์ผู้สอน  นักศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา 

1. หลักสูตร 
     การพัฒนาหลักสูตรกลางของอาเซียน (ASEAN LIS  Curricular) 
     การลงทะเบียนข้ามสถาบัน 
     การเทียบโอนหน่วยกิต 
2. การจัดการเรียนการสอน 
     การเปิดสอนหลักสูตรร่วม (joint degree) 
     การจัดการเรียนการสอนทางไกล/การเรียนการสอนออนไลน์ 
     การผลิตสื่อการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ 
 3. อาจารย์ผู้สอน 
     การแลกเปลี่ยนอาจารย์ อาจารย์อาคันตุกะ (guest/visiting professor )  
     อาจารย์ร่วมในกิจกรรมทางวิชาการ  เช่น เป็นผู้สอน เป็นที่ปรึกษา/  
           กรรมการสอบ/ผู้ทรงคุณวุฒิวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์   วิทยากรใน 
           การจัดประชุมทางวิชาการ รวมทั้งกิจกรรมการบริการทางวิชาการและ 
           อ่ืนๆ 
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4. นักศึกษา 
    การแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
    การร่วมมือจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
5. การประกันคุณภาพการศึกษา 
    การก าหนดมาตรฐานหลักสูตรและการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาวิชา 
         สารสนเทศศาสตร์ของอาเซียน 
    การรับรองหลักสูตร (Accreditation) โดยเน้นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 
2. ควำมต้องกำรควำมร่วมมือในกำรวิจัย   
     การก าหนดโจทย์วิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของอาเซียน 
     การวิจัยร่วมกัน 
     การสนับสนุนทุนวิจัยร่วม 
     การจัดกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวเนื่องกับการวิจัย ร่วมกนั โดยอาจารย์ได้รับ 
         เชิญให้มีบทบาทเกี่ยวข้อง เช่น เป็นผู้ประเมินผลงาน เป็นวิทยากร กอง 
         บรรณาธิการวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ     
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการความร่วมมือ เพ่ิมเติมดังนี้ 
   1. ด้านการบริหารจัดการ  ส่งเสริมให้มีความร่วมมือในระดับภูมิภาคในสาขาวิชา

สารสนเทศศาสตร์มากข้ึน และให้มีการจัดท าบันทึกความร่วมมืออย่างเป็นทางการ เพ่ือขับเคลื่อน
การบริหารจัดการความร่วมมือ และความร่วมมือในระดับภูมิภาคเกี่ยวข้องกับการพัฒนาความเป็น
สากลของการจัดการศึกษาและการวิจัย สถาบันการศึกษาจึงควรด าเนินการไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 

  2. ด้านการจัดการศึกษา ให้มีความร่วมมือในการก าหนดทิศทางการจัดการศึกษา การ
พัฒนาหลักสูตรร่วมกัน ในลักษณะเป็นหลักสูตรกลางของอาเซียน ให้แต่ละแห่งน าไปประยุกต์ให้
เหมาะสมกับบริบทหรือจุดเน้นของแต่ละประเทศ แต่ละสถาบัน  การจัดท าและเปิดสอนหลักสูตร
ร่วม   การพัฒนารายวิชาและสื่อการศึกษาเกี่ยวกับ ASEAN Librarianship การแลกเปลี่ยนและ
เคลื่อนย้ายอาจารย์และนักศึกษา   การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการร่วมกัน 

 3. ด้านการวิจัย การวิจัยโดยนักวิชาการในภูมิภาคยังมีจ ากัด และโจทย์การวิจัยเกี่ยวกับ
ภูมิภาคยังต้องการการศึกษาวิจัย การเผยแพร่ และการขยายองค์ความรู้สู่วงวิชาการและวิชาชีพใน
ระดับสากลอีกมาก จึงจ าเป็นที่จะต้องให้ความส าคัญและเป็นนโยบายระดับชาติและระดับภูมิภาค 
ทั้งการพัฒนาโจทย์วิจัย  นักวิจัยในศาสตร์ และการบริหารจัดการงานวิจัย 
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         ตอนที่ 4   ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศำสตร์ในกำรบริหำรจัดกำรควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำ 
                      และวิจัยทำงสำรสนเทศศำสตร์ในระดับภูมิภำคส ำหรับประเทศไทยและประชำคม 
                      อำเซียน 
                         
                       ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการความร่วมมือในการจัดการศึกษาและ 
         วิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ในระดับภูมิภาคส าหรับประเทศไทยและประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน 
        พัฒนาขึ้นจากการวิเคราะห์  สังเคราะห์เอกสาร สถานภาพและการบริหารจัดการความร่วมมือ   
        การศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมและเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการความร่วมมือ และความต้องการความ  
        ร่วมมือโดยเน้นการจัดการศึกษาและวิจัย โดยการสัมภาษณ์/สนทนากลุ่ม ไดร้่างข้อเสนอแนะเชิง 
        ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ระบบ โครงสร้าง ทรัพยากรการบริหาร ประเภทและกิจกรรมความร่วมมือ 
                       ผู้วิจัยน ารา่งดังกล่าวไปหาค่าดัชนีความสอดคล้องของความคิดเห็นของกลุ่ม 
         ผู้ทรงคุณวุฒิ ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการศึกษา ผลการศึกษาค่าดัชนีความสอดคล้อง  
        ปรากฏดังตารางที่ 4.3   
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ตารางที ่4.3  ค่าดัชนีความสอดคล้องความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิต่อร่างข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์การ 
                 บริหารจัดการความร่วมมือในการจัดการศึกษาและวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ในระดับภูมิภาค 
                 ส าหรับ ประเทศไทยและประชาคมอาเซียน 
 

ร่างข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ IOC 

I.     ร่ำงข้อเสนอแนะเชิงยุทธศำสตร์ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
0.95 1.1 มีพันธกิจ/ วิสัยทัศน์ / นโยบาย/แผนยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยเกี่ยวข้องกับความ   

      รว่มมือ ความเป็นสากล/ความเป็นนานาชาติ/ต่างประเทศ  
1.2 มีพันธกิจ/ วิสัยทัศน์ / นโยบาย/แผนยุทธศาสตร์ระดับคณะเกี่ยวข้องกับความร่วมมือ  
      ความเป็นสากล/ความเป็นนานาชาติ/ต่างประเทศ  

0.95 

1.3 มีพันธกิจ/ วิสัยทัศน์ / นโยบาย/แผนยุทธศาสตร์ระดับภาควิชา/โปรแกรมวิชา    
เกี่ยวข้องกับความร่วมมือ ความเป็นสากล/ความเป็นนานาชาติ/ต่างประเทศ 

0.67 

1.4 มีบันทึกความร่วมมืออย่างเป็นทางการ/MOU ในระดบัมหาวิทยาลัย 1.00 
1.5 มีบันทึกความร่วมมืออย่างเป็นทางการ/MOU ในระดับคณะ 1.00 

1.6 มีความร่วมมืออย่างเป็นทางการ/MOU ในระดับภาควิชา/โปรแกรมวิชา 0.67 

1.7 มีงบประมาณจัดสรรอย่างต่อเนื่องส าหรับกิจกรรมความร่วมมือและการพัฒนาสู่สากล  0.80 
1.8  มีสถานที่ สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศของหน่วยงานเอ้ือต่อการพัฒนาความร่วมมือสู่

สากล 
0.90 

1.9  มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ืออ านวย การด าเนินกิจกรรมความ 
ร่วมมือ สู่สากล  

0.95 

1.10 มีเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ทันสมัย เพียงพอในการสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมความ    
ร่วมมือสู่สากล 

0.86 

1.11 มีคอลเลคชันและบริการออนไลน์ของห้องสมุดสนับสนุนการเรียนการสอน 0.86 
1.12 มีการสื่อสารออนไลน์กับผู้เกี่ยวข้องเป็นภาษาต่างประเทศ 0.86 
1.13 มีเว็บไซต์ที่น าเสนอเรื่องเกี่ยวกับความร่วมมือเป็นภาษาอังกฤษ 0.90 
1.14 มีการด าเนินการตามมาตรฐานและการประกันคุณภาพโดยอิงเกณฑ์สากล 0.76 
1.15 รูปแบบการบริหารความร่วมมือระบบรวมศูนย์ (centralized system) มีสถาบันหรือ

ประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นศูนย์กลาง 
0.05 
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ตารางที่ 4.5   (ต่อ) 
ร่างข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ IOC 

1.16  รูปแบบการบริหารความร่วมมือระบบกระจาย (decentralized system) โดยการ 
        แบ่งหน้าทึ่ความรับผิดขอบตาม ความพร้อมและจุดแข็งของสมาชิก เครือข่าย   
        ตามล าดับขั้น และระบบผสมผสาน 
1.17  มีการก าหนดขอบเขตหรือประเด็นความร่วมมือที่เฉพาะเจาะจง 
2.1 ด้านความร่วมมือการจัดการศึกษา 
2.1 หลักสูตร 
2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรกลางของอาเซียน 

 
 

0.81 
0.94 

 
 

0.78 
2.1.2 การเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ 0.86 
2.1.3 การลงทะเบียนข้ามสถาบัน 0.71 
2.1.4 การเทียบโอนหน่วยกิต 1.00 
2.2 การจัดการเรียนการสอน  
2.2.1 การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหลักสูตร 0.67 
2.2.2  การจัดการเรียนการสอนรายวิชา ASEAN librarianship 0.76 
2.2.3  การเปิดสอนหลักสูตรร่วมในรูปแบบ joint degree program 0.90 
2.2.4  การเปิดสอนหลักสูตรสองปริญญา double degree program  0.67 
2.2.5  การจัดการเรียนการสอนออนไลน์  0.81 
2.2.6  การผลิตสื่อการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ  0.90 
2.2.7  การท าคลังสื่อการศึกษา 0.90 
2.2.8  การจัดกิจกรรมทางวิชาการ 0.95 
2.3 อาจารย ์  
2.3.1 การแลกเปลี่ยน/เคลื่อนย้ายอาจารย์กับสถาบันความร่วมมือ เป็นอาจารย์อาคันตุกะ  
       guest professor , visiting professor จากต่างประเทศ  

0.86 

2.3.2 การเชิญอาจารย์ต่างประเทศร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น เป็นผู้สอน 
        ที่ปรึกษา/กรรมการสอบ/ผู้ทรงคุณวุฒิวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 

0.95 

2.4 นักศึกษา  
2.4.1 การแลกเปลี่ยนนักศึกษา 0.95 
2.4.2 การฝึกประสบการณ์นักศึกษา 1.00 
2.4.3 การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 0.95 
2.4.4   การจัดตั้งชมรมนักศึกษาสารสนเทศศาสตร์อาเซียน 0.76 
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ตำรำงท่ี 4.3   (ต่อ) 
ร่างข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ IOC 

3. ด้ำนกำรวิจัย  

3.1.1 การก าหนดโจทย์วิจัยอาเซียน 0.95 

3.1.2 การวิจัยร่วมกัน 1.00 

3.1.3 การสนับสนุนทุนการวิจัยร่วม 1.00 

3.1.4 การเชิญอาจารย์ของสถาบันที่มีความร่วมมือเป็นบรรณาธิการ/กองบรรณาธิการ/ 
        ผู้ประเมินคุณภาพงานวิจัย (peer reviewer) ในวารสาร 

0.86 

3.1.5 การจัดท าวารสารวิจัย/วารสารวิชาการ ASEAN LIS Journal 0.90 

 

                     ตารางที่  4.3 พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้องความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้อง 
        ต่อร่างข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์การบริหารจัดการความร่วมมือในการจัดการศึกษาและวิจัยทาง          
        สารสนเทศศาสตร์ ในแต่ละรายการทีม่ีค่าดัชนีความสอดคล้องเกิน 0.60 ถือว่าผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด  
        ยกเว้น มีเพียงหนึ่งรายการที่ต่ ากว่าเกณฑ์ ในด้านการบริหารจัดการ  ได้แก่  รายการ 1.15  รูปแบบ 
        การบริหารแบบรวมศูนย์ มีประเทศหรือองค์การใดองค์การหนึ่งเป็นศูนย์กลาง  ผู้วิจัยได้ตัดรายการ 
        นั้นออกในการน าเสนอเป็นข้อเสนอแนะ 
                     รายการที่มคี่าดัชนีความสอดคล้อง 1.00  มีหกรายการ คือ  ด้านการบริหาร  1.4 มีบันทึก 
        ความร่วมมืออย่างเป็นทางการในระดับมหาวิทยาลัย  1.5  มีบันทึกความร่วมมืออย่างเป็นทางการ 
        ในระดับคณะ  ด้านจัดการศึกษา หลักสูตร 2.1.4 มีการเทียบโอนหน่วยกิตกับสถาบันที่มีความร่วมมือ  
         ด้านนักศึกษา 2.4.2 ความร่วมมือฝึกประสบการณ์นักศึกษา  ด้านการวิจัย 3.1.2  วิจัยร่วม และ  
        3.13   มีทุนสนับสนุนการวิจัยร่วม 

ผู้วิจัยน าผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องน าเสนอในการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
และได้ปรับปรุงอีกครั้งตามผลการสัมภาษณ์แนวคิดจากผู้ทรงคุณวุฒิ     

ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์การบริหารจัดการความร่วมมือในการจัดการศึกษาและวิจัย
ทางสารสนเทศศาสตร์ ที่พัฒนาขึ้น แบ่งเป็น 5 ตอน  ตอนที่ 1 แนวคิดพ้ืนฐานในการบริหารจัดการ
ความร่วมมือ    ตอนที่  2  ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการความร่วมมือ          
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเชิง
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการวิจัย  ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์จ าแนกตามระยะเวลา
การน าไปด าเนินการ ดังนี้ 
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    ตอนที่ 1  แนวคิดพื้นฐานในการบริหารจัดการความร่วมมือ 
         1.1  หลัก  4 S  -  Small- Spirit – System- Sustain  อธิบายได้ดังนี้  
           1.1.1 การสร้างความร่วมมือ เริ่มจากจุดเล็ก  (Small)  ซึ่งอาจจะหมายถึง

ประเด็นย่อย อันเป็นความต้องการหรือความเร่งด่วนก่อนขยายกว้างขึ้นตามขีดความสามารถหรือ
ตามความพร้อม และเชื่อมโยงกับเครือข่ายใหญ่ต่อไป หรืออาจจะเริ่มจากความคิดริเริ่มของกลุ่ม
บุคคลที่มีความสนใจร่วมกัน 

           1.1.2 การสร้างความร่วมมือที่เน้นการท างานด้วยใจ  ความร่วมมือร่วมใจ
(Spirit)  ความเป็นกัลยาณมิตร การแบ่งปัน เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ  ให้ความส าคัญกับความต้องการ
ของสมาชิก โดยไม่เน้นจุดอ่อนหรือความแตกต่าง   

           1.1.3  การพัฒนางานอย่างมีระบบ (System)  มีระบบบริหารจัดการความ
ร่วมมือที่มีประสิทธิภาพโดยมีองค์ประกอยที่ส าคัญดังนี้ 

                1) มีบันทึกความร่วมมือหรือข้อตกลงแบบเป็นทางการ  ซึ่งระบุรายละเอียด 
ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้  ชื่อบันทึกความร่วมมือ  วัตถุประสงค์  กรอบความร่วมมือ  รูปแบบ/
ประเภท/กิจกรรมความร่วมมือ  ระบบการบริหารจัดการในด้านโครงสร้าง คณะกรรมการบริหาร  
สมาชิก งบประมาณและแหล่งทุน ทรัพย์สินทางปัญญา   ทรัพยากรการบริหาร/สิ่งอ านวยความ
สะดวกขั้นพ้ืนฐาน   การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา แก้ไขเพ่ิมเติม   การมีผลบังคับใช้ ระยะเวลา 
และการสิ้นสุดโครงการ 

                2) มีนโยบาย วิสัยทัศน์ของสถาบันที่ระบุไว้ชัดเจนรองรับ  เพ่ือช่วยให้
ผู้บริหารและบุคลากรมีแนวทางการวางแผนและการด าเนินงานได้ชัดเจนและมีทิศทาง โดยเฉพาะ
ในด้านบุคลากร และงบประมาณ                               

                3) มีวัฒนธรรมคุณภาพ การปฏิบัติงานที่อิงมาตรฐานสากล และแนวปฎิบัติ
ที่ด ีและมีธรรมาภิบาล 

                                       4) มีการติดต่อ สื่อสาร ประสานงานทั้งภายในและภายนอกโดยมีโครงสร้าง 
          พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม  เทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์ ซึ่ง 
          เอ้ืออ านวยให้การปฏิบัติงานในระดับสากลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

              5) มีการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ   ตั้งแต่การศึกษาความ
เป็นไปได้ก่อนการด าเนินงาน ระหว่างการด าเนินงาน และหลังการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมย่อย
เสร็จสิ้น การประเมินความร่วมมือในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  ช่วยให้สามารถน าผลการประเมินมา
ใช้ในการบริหารจัดการ การวางแผน  การแก้ปัญหาและการตัดสินใจได้อย่างมีระบบ 

         1.1.4 การสร้างความร่วมมือที่เน้นความยั่งยืน (Sustain)  บูรณาการการพัฒนา
เป็นองค์รวม สร้างความสมดุล เสถียรภาพ และความเท่าเทียมกัน  พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี โดยเน้น “คน” เป็นศูนย์กลาง 
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                        ตอนที่ 2   ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรควำมร่วมมือ 
2.1  มีบันทึกความร่วมมืออย่างเป็นทางการ (MOU) ในระดับมหาวิทยาลัย/ 

           คณะ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อตกลงของกลุ่มความร่วมมือและแนวปฏิบัติของสถาบันสมาชิก 
2.2 มีพันธกิจ/ วิสัยทัศน์ / นโยบาย/แผนยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ 

           เกี่ยวข้องกับความร่วมมือ ความเป็นสากล/ความเป็นนานาชาติ/ต่างประเทศ 
                                  2.3 มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ืออ านวย การด าเนิน 
          กิจกรรมความร่วมมือสู่สากล 

2.3 มีสถานที ่เครื่องมือ อุปกรณ์ทันสมัย สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศของ 
          หน่วยงานเอื้อต่อการพัฒนาความร่วมมือสู่สากล 

2.4 มีเว็บไซต์น าเสนอเรื่องเกี่ยวกับความร่วมมือและการสื่อสารออนไลน์ 
          เป็นภาษาอังกฤษ 

2.5  มีคอลเลคชันและบริการออนไลน์ของห้องสมุดสนับสนุนการเรียนการสอน 
                                  2.6  การบริหารความร่วมมือระบบกระจาย (decentralized system) โดย 
           การแบ่งหน้าที่ความรับผิดขอบตาม ความพร้อมและจุดแข็งของสมาชิก  

2.7 การด าเนินการอิงมาตรฐานและการประกันคุณภาพตามเกณฑ์สากล 
 

                         ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศำสตร์ควำมร่วมมือด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 
                              3.1 หลักสูตร 
                                      3.1.1 การเทียบโอนหน่วยกิตกับสถาบันที่มีความร่วมมือ เป็นการเทียบ 
          วชิาเรียนและโอนหน่วยกิตจากสถาบันที่มีความร่วมมือซึ่งเป็นหลักสูตรระดับเดียวกัน มีเนื้อหาสาระ 
          ครอบคลุมภายใต้เงื่อนไขที่สถาบันก าหนด 
                                      3.1.2  การเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ  โดยการมีส่วนร่วมของสถาบันที่มี 
         ความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรที่มีเนื้อหาเป็นสากล แต่สะท้อนบริบทและวิเคราะห์สถานการณ์ 
         ในภูมิภาค  สื่อการเรียนการสอน  กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการส่งเสริมความเป็นภูมิภาคและ 
         นานาชาติ   อาจารย์การเปิดสอนหลักสูตรโดยใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาทางการของอาเซียน เป็น 
         สื่อในการเรียนการสอนทั้งหลักสูตร และรับนักศึกษานานาชาติ 
                                      3.1.3 การลงทะเบียนข้ามสถาบัน  เปิดโอกาสให้นักศึกษาของสถาบันที่มี 
         ความร่วมมือลงทะเบียนเรียนในวิชาที่สถาบันที่มีความร่วมมือเปิดสอน แต่มีข้อจ ากัดในเรื่องภาษา  
         จึงมีความเป็นไปได้เฉพาะกรณีท่ีสถาบันนั้นๆ เปิดสอนหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ เช่น มาเลเซีย  
         สิงคโปร์ ฟิลิปปินส ์
                                      3.1.4 การพัฒนาหลักสูตรกลางส าหรับอาเซียน เป็นการพัฒนาหลักสูตร 
         บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ที่มีสาระตามมาตรฐานสากลแต่ขณะเดียวกันก็สะท้อน 
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         บริบทของอาเซียน ในลักษณะหลักสูตร  ASEAN Librarianship  ที่สถาบันในภูมิภาคท่ีเริ่มเปิดสอน 
         สามารถน าไปใช้ได้  
                                 3.2  การจัดการเรียนการสอน 
                                        3.2.1 การจัดกิจกรรมทางวิชาการ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพ 
         การเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ รูปแบบที่แพร่หลาย คือการประชุม สัมมนา 
         ทางวิชาการ การฝึกอบรม  และอ่ืนๆ ซึ่งในปัจจุบันสามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างกว้างขวาง 
         ในลักษณะการประชุมทางไกล (teleconference) การสัมมนาผ่านเว็บ ( webinar ) การอบรม  
         (etraining ) เป็นต้น 

           3.2.2  การเปิดสอนหลักสูตรร่วม (joint degree program) โดยสถาบันที่มีความ 
         ร่วมมือจัดการศึกษาร่วมกันโดยการเปิดสอนหลักสูตรร่วม ผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาจากสอง 
         สถาบันหรือจากท่ีใดที่หนึ่งแล้วแต่ตกลง 
                                 3.2.3  การผลิตสื่อการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ  การผลิตสื่อการศึกษาร่วมกัน 
         โดยเฉพาะในรูปต ารา หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  บทเรียนออนไลน์ โดยอาจารย์ผู้สอน และ 
         นักวิชาการในภูมิภาค 
                                  3.2.4   การท าคลังสื่อการศึกษาอาเซียน  โดยแนวคิดส่งเสริมให้มีการผลิตและ 
         แบ่งปันสื่อการศึกษาให้เกิดการใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพในภูมิภาค โดยมีการ 
         ท าสรุปสาระเป็นภาษาอังกฤษ 
                                   3.2.5  การจัดการเรียนการสอนทางไกล/ออนไลน์  โดยการเริ่มต้นเป็นรายวิชา 
         หนึ่งและขยายเพ่ิมตามความพร้อม จนพัฒนาเป็นระดับหลักสูตร โดยอาจเริ่มต้นจากรายวิชาที่เป็น 
         อัตลักษณ์ของอาเซียน เช่น  ASEAN  Resources 
                                   3.2.6  การพัฒนารายวิชา ASEAN Librarianship ที่สะท้อนเนื้อหาเกี่ยวกับ 
         พัฒนาการของการศึกษา ห้องสมุด และวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ของ 
         ประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียน ความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ ผู้มีบทบาทส าคัญใน 
         วิชาชีพนี้ในระดับภูมิภาค 
                                 3.3 อาจารย์ 
                                    3.3.1  อาจารย์อาคันตุกะ (guest professor) การเชิญอาจารย์ของ 
         สถาบันที่มีความร่วมมือมาเป็นอาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในงานวิทยานิพนธ์ หรือ 
         ดุษฎีนิพนธ์ รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการในรูปแบบตามความเหมาะสมเป็นครั้งคราว 
                                   3.3.2   การแลกเปลี่ยน/เคลื่อนย้ายอาจารย์  ในลักษณะการเป็นอาจารย์ 
         ประจ าตามเง่ือนไขและระยะเวลาที่ก าหนด 
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                                 3.4 นักศึกษา 
                                       3.4.1  การจัดฝึกประสบการณ์นักศึกษา โดยความร่วมมือเอ้ืออ านวยให้ 
        นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์ในห้องสมุดหรือสถาบันในต่างประเทศเพ่ือเรียนรู้สภาพแวดล้อม 
        และประสบการณ์ใหม่ๆ 
                                       3.4.2 การแลกเปลี่ยนนักศึกษา โดยมีการก าหนดกิจกรรม ระยะเวลาการ 
        ด าเนินการ เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้และสร้างเครือข่ายที่จ าเป็นต่อการพัฒนาวิชาชีพต่อไป 
                                       3.4.3 การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยการจัดกิจกรรมร่วมกันตาม 
        เงื่อนไขและข้อตกลง เช่น การจัดประชุมเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ทุกสามปี โดยสถาบันที่ร่วมมือ ผลัด 
        กันหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษามิได้จ ากัดเฉพาะทางวิชาการ แต่รวมทั้งการ 
        พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ด้วย 
                                       3.4.4  การจัดตั้งชมรมนักศึกษาสารสนเทศศาสตร์อาเซียน  เป็นการ 
        รวมกลุ่มนักศึกษาเพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งและความยั่งยืนในการร่วมมือกันต่อไป 
                                  3.5 การประกันคุณภาพการศึกษา 
                                        3.5.1  การก าหนดมาตรฐานหลักสูตรและการประกันคุณภาพการจัด 
        การศึกษาวิชาสารสนเทศศาสตร์ของอาเซียน  เป็นการสร้างแนวทางหรือกรอบการจัดการศึกษา 
        หลักสูตร และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา โดยอิง  ASEAN University Network   
        Quality Assurance  (AUN QA) 

3.5.2 การรับรองหลักสูตร (Accreditation) โดยเน้นหลักสูตรระดับ 
        บัณฑิตศึกษา โดยเป็นการรับรองหลักสูตรทางวิชาชีพโดยเฉพาะ 
 
                         ตอนที่ 4  ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัย 
                                      4.1  การวิจัยร่วมกัน  โดยนักวิจัยของสถาบันที่มีความร่วมมือ ซึ่งมีความ 
        สนใจร่วมกัน ในประเด็นใดประเด็นหนึ่งร่วมกัน ในบริบทของประเทศตนและภูมิภาค 
                                      4.2  การสนับสนุนทุนวิจัยร่วม โดยสถาบันที่มีความร่วมมือควรถือว่าเป็น 
        ความส าคัญอันดับต้นในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในลักษณะการวิจัยร่วมกัน 
                                      4.3 การก าหนดโจทย์วิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของอาเซียน ประเด็น 
       ในวชิาชีพในบริบทของอาเซียนยังมีความน่าสนใจและต้องการการศึกษาวิจัยอีกมาก การก าหนด 
       ประเด็นหรือโจทย์วิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของอาเซียน จะน าไปสู่การพัฒนา 
       วิชาการและวิชาชีพนี้ในภูมิภาคได้ 
                                     4.4 การเชิญอาจารย์ของสถาบันที่มีความร่วมมือเป็นบรรณาธิการ/กอง 
     บรรณาธิการ/ ผู้ประเมินคุณภาพงานวิจัย (peer reviewer) ในวารสาร 
                                      4.5 การจัดท าวารสารวิชาการ/วารสารวิจัย ASEAN  LIS Journal  
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    นักวิชาการและนักวิจัยในวงการสารสนเทศศาสตร์ในภูมิภาคยังไม่เด่นชัด และขาดเวทีการน าเสนอใน 
    ระดับภูมิภาค การมีวารสารวิชาการ หรือวารสารวิจัยในศาสตร์นี้ จะช่วยเป็นเวทีในการสื่อสารทาง 
    วิชาการในภูมิภาคและน าไปสู่การพัฒนาระดับสากลต่อไป 
 
                          ตอนที่ 5  ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรควำมร่วมมือด้ำน 
    กำรศึกษำและวิจัยในด้ำนแผนกำรด ำเนินกำร 
                             การน าข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ จ าเป็นต้องพิจารณาความพร้อม 
     และบริบทของสถาบันนั้นๆ  ข้อเสนอแนะจ าแนกเป็นการน าไปด าเนินการในระยะสั้น (1- 3 ปี)  ระยะ 
     ปานกลาง  (4-7  ปี)   และ ระยะยาว  (8-10 ปี)  ดังตารางที่ 4.4 
 
  ตารางที่  4.4   แผนการน าข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 

ประเด็น ระยะสั้น ระยะปานกลาง ระยะยาว 
ด้ำนกำร 
บริหำร 

-มีบันทึกความร่วมมืออย่างเป็น
ทางการ (MOU) ในระดับ
มหาวิทยาลัย/คณะ 
- มีพันธกิจ/ วิสัยทัศน์ / นโยบาย/
แผนยุทธศาสตร์ระดับ
มหาวิทยาลัย/คณะ  เกี่ยวข้องกับ
ความร่วมมือ ความเป็นสากล/
ความเป็นนานาชาติ/ต่างประเทศ 
- มีโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอ้ืออ านวย 
-มีสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์
ทันสมัย สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศ
เอ้ือต่อการพัฒนาความร่วมมือ 
- มีเว็บไซต์น าเสนอและการสื่อ สาร
ออนไลน์ เป็นภาษา อังกฤษ 
- การบริหารความร่วมมือระบบ
กระจาย 
-มีคอลเลคชันและบริการออนไลน์
ของห้องสมุดสนับสนุนการเรียนการ
สอน 
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ด้ำน
กำรศึกษำ 

   

หลักสูตร  -การเทียบโอนหน่วยกิต 
- การลงทะเบียนข้าม
สถาบัน   
-การพัฒนาหลักสูตร
กลางส าหรับอาเซียน 

-การเปิดสอนหลักสูตร
นานาชาติ   
 

การจัดการ
เรียนการ
สอน 

-การจัดกิจกรรมทางวิชาการ 
-การผลิตสื่อการศึกษาเป็น
ภาษาอังกฤษ   
-การพัฒนารายวิชา ASEAN 
Librarianship 

-การเปิดสอนหลักสูตร
ร่วม 
-การท าคลังสื่อการศึกษา
อาเซียน   
-การจัดการเรียนการสอน
ทางไกล/ออนไลน์   

 

อาจารย์ -อาจารย์อาคันตุกะ -การแลกเปลี่ยน/
เคลื่อนย้ายอาจารย์   

 

นักศึกษา -การจัดฝึกประสบการณ์นักศึกษา 
-การแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
-การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

-การจัดตั้งชมรมนักศึกษา
สารสนเทศศาสตร์
อาเซียน   

 

การประกัน
คุณภาพการ 
ศึกษา 

การก าหนดมาตรฐานหลักสูตรและ
การประกันคุณภาพการจัด
การศึกษา 

-การรับรองหลักสูตร  

ด้ำนกำร
วิจัย 

- การวิจัยร่วมกัน  
- การสนับสนุนทุนวิจัยร่วม 
-การก าหนดโจทย์วิจัยอาเซียน 
-การเชิญอาจารย์ของสถาบันที่มี
ความร่วมมือเป็นบรรณาธิการ/ 
 
กองบรรณาธิการ/ ผู้ประเมิน
คุณภาพงานวิจัย (peer reviewer) 
ในวารสาร 

การจัดท า
วารสารวิชาการ/วารสาร
วิจัย ASEAN  LIS 
Journal 
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                        จากตารางที่  4.4  แสดงข้อเสนอแนะในการน าไปสู่การปฎิบัติโดยค านึงถึงปัจจัย 
           ภายนอก บริบทและสภาพแวดล้อมของอาเซียนซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ ความหลากหลายและ 
           แตกต่างทั้งในระบบการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา ภาษา  โครงสร้างพื้นฐาน 
           ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และอ่ืนๆ สถานภาพและพัฒนาการของการจัด 
           การศึกษาและวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ในภูมิภาค  โดยเฉพาะปัจจัยการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
           ความร่วมมือของอาเซียนโดยเฉพาะด้านการศึกษา ที่เป็นปัจจัยส่งเสริม และปัจจัยความพร้อมของ 
           ประเทศ สถาบันและบุคลากรในวิชาชีพ โดยเฉพาะปัญหาด้านภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร ท าให้การ 
           บริหารจัดการความร่วมมือไม่สามารถส าเร็จได้โดยง่าย เช่นเดียวกับการรวมกลุ่มลักษณะนี้ในทวีป 
           ยโุรปหรืออเมริกา แต่ด้วยความร่วมมือร่วมใจ “สปิริตของอาเซียน”  เริ่มต้นจากสิ่งที่เป็นไปได้  
           ประเด็นเล็กๆ  การท างานอย่างเป็นระบบ จะสามารถท าให้การด าเนินการไปถึงเป้าหมายได้อย่าง 
           ยั่งยืน 
                        การน าไปสู่การปฏิบัติถือเป็นความเร่งด่วน ในด้านการบริหาร เพ่ือวางระบบการท างาน

อ่ืนๆ โดยสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคมีระบบการบริหารจัดการความร่วมมือที่เอ้ืออ านวย เช่น มี
การก าหนดพันธกิจ วิสัยทัศน์ นโยบาย  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  เป็นต้น โดยสถาบันการศึกษาสารสนเทศศาสตร์ควรแสวงหาโอกาสหรือเป็น
จุดเริ่มต้นในการพัฒนาไปสู่การลงนามบันทึกความร่วมมือ ดังเช่น กรณีของหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กับ   
University  Technology MARA, Malaysia ซ่ึงมีจุดเริ่มต้นจากความร่วมมือระดับหลักสูตรจน
ขยายผลเป็นการลงนามความร่วมมือระดับมหาวิทยาลัย 

                         ด้านความร่วมมือด้านการศึกษา และด้านการวิจัย มุ่งสอดคล้องกับแผนงานด้าน
การศึกษาของอาเซียนที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการศึกษา เพ่ิมมาตรฐานการศึกษา การ
พัฒนาสาขาอาชีพ การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านการข้ามพรมแดนและความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านการศึกษา โดยมีการวิจัยเป็นเครื่องมือขับเคลื่อน โดยการเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ
ในลักษณะการร่วมมือกัน อยู่ในแผนระยะยาว เนื่องจากในภูมิภาคนี้มีสถาบันการศึกษา
สารสนเทศศาสตร์ในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ และรับ
นักศึกษานานาชาติอยู่แล้ว ส่วนการเปิดสอนเป็นรายวิชาออนไลน์ สามารถท าได้ง่ายและใช้เป็น
ส่วนหนึ่งของการบริการการศึกษาต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาทางวิชาชีพของบุคลากรในวิชาชีพได้ 

 
 
 
 




