โครงการ สัปดาห์ วชิ าการ หัวข้ อ “Transformation: Design, Ideas, Economics, and the Library”
โดย สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ระหว่ างวันจันทร์ ท่ ี 11 – วันศุกร์ ท่ ี 15 มิถุนายน 2561
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Country’s Think Tank

เป้ าหมายการบริ การวิชาการ
กลยุทธ์ Thailand 4.0 สร้ างความเปลีย่ นแปลงในทุกภาคส่วนของประเทศ ซึง่ พัฒนาต่อยอดไปสูแ่ นวคิดใหม่ในการ
ปรับเปลีย่ นและเปลี่ยนรูป ของการพัฒนาบุคลากรและประชาชนในทุกระดับอย่างกว้ างขวาง สําหรับด้ านการจัดการอุดมศึกษา ได้ รับ
การให้ ความสนใจกับความเปลี่ยนแปลงที่นําไปสูแ่ นวคิดใหม่ ในการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเป็ นแหล่งการเรียนรู้ และ
การเตรียมความพร้ อมของเยาวชนให้ ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากแหล่งทรัพยากรสารสนเทศและสภาพแวดล้ อม ตลอดจนรูปแบบการ
เรียนการสอน ที่ส่งเสริมให้ เกิดการพัฒนาเชิงความรู้ ความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ การฝึกทักษะ และการออกแบบความคิด สูก่ ารเป็ น
บัณฑิตที่ตรงต่อความต้ องการของประเทศมากที่สดุ
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย ได้ เล็งเห็นถึงความสําคัญของวิกฤติอดุ มศึกษา ที่รัฐบาลได้ พฒ
ั นาขึ ้นเป็ น
โอกาส ให้ ทุกภาคส่วนได้ เล็งเห็นความจําเป็ นที่จะต้ องพัฒนาบทบาทและสถานการณ์ให้ เอื ้อประโยชน์ต่อประเทศชาติ โดยห้ องสมุด
จําเป็ นต้ องขับเคลือ่ นในการพัฒนาแหล่งสารสนเทศ และการให้ บริการทรัพยากรสารสนเทศ พื ้นที่การเรี ยนรู้ แหล่งค้ นคว้ า ข้ อมูล
สารสนเทศ องค์ความรู้ ที่ตรงต่อความต้ องการของผู้ใช้ บริการ คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยหอการค้ าไทยให้ เข้ าถึง
แหล่งความรู้และข้ อมูลสารสนเทศที่ทนั สมัยและมีคุณค่าต่อการส่งเสริมการเรียนรู้
ที่เป็ นประโยชน์ ต่อการเปลีย่ นรูปการอุดมศึกษา
อย่างครบถ้ วน เพื่อให้ สถาบันอุดมศึกษาในภาพรวมสามารถก้ าวสู่ความสําเร็ จด้ านงานวิชาการ การเรี ยนการสอน และวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ ตลอดจนสอดคล้ องกับกลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัยในการเป็ นผู้นําด้ านการเป็ นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม Innovation Driven
Entrepreneurship ในยุคดิจิทัล
การจัดโครงการ สัปดาห์ วิชาการ ประจําปี การศึกษา 2560 หัวข้ อ “Transformation: Design, Ideas, Economics,
and the Library” จะเป็ นโอกาสสําหรับการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ การเน้ นความสําคัญในการเผยแพร่องค์ความรู้ ส่งเสริมการตระหนัก
และการตกผลึกองค์ ความรู้ใหม่ แนวคิดใหม่ เพื่อการปรับตัว ปรับเปลีย่ น พัฒนา ให้ ผ้ ทู ี่สนใจ นักการศึกษา นักนวัตกรรม บรรณารักษ์
นักวิชาการ นักวิจยั และแก่แวดวงการศึกษาในระดับชาติต่อไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ
อาจารย์ ดร. จอมขวัญ ผลภาษี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง และรักษาการ
ผู้อํานวยการศูนย์ ความเป็ นเลิศทางการสอน) มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
วัตถุประสงค์
1. บริการวิชาการ และส่งเสริ มการสร้ างและเผยแพร่องค์ความรู้ เรื่องราวความสําเร็ จสู่สงั คมทั ้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
สร้ างชื่อเสียง และเครือข่ายฯ
2. ส่งเสริมโอกาสเรียนรู้และสร้ างองค์ ความรู้ใหม่จากการบรรยายและพัฒนาทักษะผ่านการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
3. สร้ างความตระหนักรู้ และความเข้ าใจที่ถูกต้ อง เกี่ยวกับนโยบายของประเทศ และการพัฒนาด้ านต่างๆ ที่ได้ รับผลกระทบจากการ
เปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารที่ไม่หยุดนิ่ง
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4. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ บรรณารักษ์ นักวิชาการ นักวิจยั และสารสนเทศศาสตร์ ใน
ระดับอุดมศึกษา เพื่อต่อยอดให้ เกิดวิสยั ทัศน์และความคิดสร้ างสรรค์ในการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศในวิชาชีพ
กลุ่มเป้ าหมาย
ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ บรรณารักษ์ นักวิชาการ นักวิจยั และสารสนเทศศาสตร์ และบุคคลทัว่ ไป
*รับจํานวนจํากัด 40 ท่าน

กําหนดการสัมมนาวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการ

หัวข้ อ “Transformation: Design, Ideas, Economics, and the Library”
วันศุกร์ ท่ ี 15 มิถนุ ายน 2561
สถานที่จดั งาน มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย ถนนวิภาวดี-รั งสิต ดินแดง กรุ งเทพฯ
วันศุกร์ ท่ ี 15 มิถนุ ายน 2561 ห้ อง IDE Learning Space เวลา 9.00 น – 16.00 น.
8.30 น. – 9.00 น.
ลงทะเบียน รับอาหารว่าง
9.00 น. – 9.15 น.
เปิ ดงาน
9.15 น. – 10.30 น.
“Design Thinking เพื่อ Library Transformation: วิสยั ทัศน์ การพัฒนาห้ องสมุดอุดมศึกษา”
โดย ดร. จอมขวัญ ผลภาษี ผู้ช่วยอธิ การบดี ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
10.30 น. – 11.30 น.
“Feedbacks กับการบริหาร Data สูก่ ารเปลีย่ นแปลงอย่างมืออาชีพ”
โดย ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท Feedbacks 180
อาหารว่างเสริฟในห้ องสัมมนา
11.30 – 12.30 น.
Transformation สู่การพัฒนาบุคลากรด้ วย Talent Management and Development
โดย หม่อมหลวงกัลยกร เกษมศรีฯ
12.30 – 13.30 น.
จับรางวัล และ รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 14.30 น.
“Economics of Transformation แนวคิดต่อการปรับตัวของการจัดการอุดมศึกษา”
โดย ดร . น ณริฏ พิศลยบุตร
14.30 – 15.30 น.
“Transformation of Library Collection: Digital Publishing และ Online Bookstore”
โดย ดร. พลภัทร อุดมผล และ คุณณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ ผู้บริหาร บริษัท Ookbee จํากัด
อาหารว่างเสริฟในห้ องสัมมนา
15.30 – 16.00 น.
Envisioning “Library’s Got Talent”
โดย ผศ. อรทัย วารี สอาด
15.45 น. – 16.00 น.
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ จับรางวัล
15

*กําหนดการอาจเปลีย่ นแปลงได้
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การชําระเงินค่ าลงทะเบียน
ค่ าลงทะเบียน
ผู้เข้ าร่วมสัมมนา 1 ท่าน

ค่ าลงทะเบียน
ก่ อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
800 บาท

ค่ าลงทะเบียน
วันที่ 1 มิถนุ ายน 2561 เป็ นต้ นไป
1,000 บาท

ค่าลงทะเบียนรวมรายการต่อไปนี ้
1. ค่าสัมมนาตลอดรายการ 1 วัน
2. อาหารกลางวัน อาหารว่างพร้ อมเครื่องดื่ม ตลอดงาน
3. เครื่องเขียนและของที่ระลึก
การลงทะเบียน และ ชําระเงิน (รั บ 40 ที่น่ ัง)
1. Online Registration สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนออนไลน์ได้ ที่
http://utcc2.utcc.ac.th/regis_book/register.php
และตรวจสอบรายชื่อได้ ที่ http://utcc2.utcc.ac.th/regis_book/checkname.php
2. Email ใบตอบรับมายังสํานักหอสมุดกลาง ที่ library@utcc.ac.th
3. เมื่อชําระเงินแล้ ว กรุ ณา Email เอกสาร Pay-in Slip มายังสํานักหอสมุดกลาง ที่ library@utcc.ac.th
ATTN คุณศันสนีย์ อดทน หรือ คุณมาลัย ชมพูนทุ
4. ท่านจะได้ รับใบเสร็จรับเงินหน้ างาน
5. ท่านสามารถชําระค่าลงทะเบียนได้ ณ ธนาคารต่อไปนี ้
1) ธนาคารกรุ งเทพ เลขที่บญ
ั ชี 030-0-29030-1 สาขามหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
ชื่อบัญชี นางศันสนีย์ อดทน และ นางมณฑิรา นิวาศะบุตร
2) ธนาณัติสงั่ จ่าย นางศันสนีย์ อดทน ตู้ปณ. 55 ปณฝ. มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย กทม.10325
แผนที่และการเดินทาง
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
126 / 1 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2697-6251
การเดินทาง
เส้ นทางถนนวิภาวดีรังสิต
รถเมล์ สาย 13, 24, 92, 69, 107, 129, ปอ.24, ปอ.92,
ปอ.129,
ปอ.4, ปอ.513, ปอ.138, ปอ.พ.20เส้ นทางถนน
รั ชดาภิเษก
รถเมล์ สาย 98, 136, 137, ปอ.22,
ปอ.18, ปอ.73, ปอ.514
เส้ นทางถนนประชาสงเคราะห์
รถเมล์ สาย 12, 13, 36, 54, 204, 117
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ใบตอบรั บเข้ าร่ วมสัมมนาสัปดาห์ วิชาการ
หัวข้ อ “Library in the Transformation of Higher Education”
จัดโดย สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
วันศุกร์ ที่ 15 มิถนุ ายน 2561
สถานที่จดั งาน มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย ถนนวิภาวดี-รังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ
ชื่อหน่ วยงาน....................................................................................................................................................................
ที่อยู่..................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์..........................................โทรสาร......................................E-mail……………………………….…………………..
รายชื่อผู้เข้ าร่ วมสัมมนา
1. ชื่อ-นามสกุล......................................................................................ตําแหน่ง..............................................................
โทรศัพท์..........................................................E-mail………………………………………………..……………………...
2. ชื่อ-นามสกุล......................................................................................ตําแหน่ง..............................................................
โทรศัพท์..........................................................E-mail………………………………………………..……………………...
3. ชื่อ-นามสกุล......................................................................................ตําแหน่ง..............................................................
โทรศัพท์..........................................................E-mail………………………………………………..……………………...

หมายเหตุ : ที่นงั่ มีจํานวนจํากัด กรุณาสํารองที่นงั่ ล่วงหน้ าตามที่อยู่ด้านล่าง
ภายในวันศุกร์ ท่ ี 1 มิถุนายน 2561
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ ที่ http://utcc2.utcc.ac.th/regis_book/register.php
และสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ ที่ http://utcc2.utcc.ac.th/regis_book/checkname.php
โปรดส่งแบบตอบรับมาที่ E-mail : library@utcc.ac.th ATTN คุณศันสนีย์ อดทน หรือ คุณมาลัย ชมพูนทุ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-697-6251

