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โครงการ สัปดาห์วชิาการ หัวข้อ “Transformation: Design, Ideas, Economics, and the Library” 

โดย สาํนักหอสมุดกลาง มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย 

ระหว่างวันจันทร์ท่ี 11 – วันศุกร์ท่ี 15 มิถุนายน 2561 

 

UTCC Brand Passion Country’s Think Tank 

 

เป้าหมายการบริการวิชาการ 

  กลยทุธ์ Thailand 4.0 สร้างความเปลีย่นแปลงในทุกภาคส่วนของประเทศ ซึง่พฒันาต่อยอดไปสูแ่นวคิดใหม่ในการ

ปรับเปลีย่นและเปลี่ยนรูป ของการพฒันาบุคลากรและประชาชนในทกุระดบัอย่างกว้างขวาง สําหรับด้านการจัดการอดุมศกึษา ได้รับ

การให้ความสนใจกบัความเปลี่ยนแปลงที่นําไปสูแ่นวคิดใหม่ ในการบริหารจัดการของสถาบนัอุดมศึกษา เพื่อเป็นแหลง่การเรียนรู้ และ

การเตรียมความพร้อมของเยาวชนให้ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากแหลง่ทรัพยากรสารสนเทศและสภาพแวดล้อม ตลอดจนรูปแบบการ

เรียนการสอน ที่ส่งเสริมให้เกิดการพฒันาเชิงความรู้ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ การฝึกทกัษะ และการออกแบบความคิด สูก่ารเป็น

บณัฑิตที่ตรงต่อความต้องการของประเทศมากที่สดุ  

สาํนกัหอสมดุกลาง มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย ได้เลง็เห็นถงึความสาํคญัของวิกฤติอดุมศึกษา ที่รัฐบาลได้พฒันาขึน้เป็น

โอกาส ให้ทุกภาคส่วนได้เล็งเห็นความจําเป็นที่จะต้องพฒันาบทบาทและสถานการณ์ให้เอือ้ประโยชน์ต่อประเทศชาติ  โดยห้องสมดุ

จําเป็นต้องขบัเคลือ่นในการพฒันาแหลง่สารสนเทศ และการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ พืน้ที่การเรียนรู้ แหลง่ค้นคว้า ข้อมลู

สารสนเทศ องค์ความรู้ ที่ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ คณาจารย์ นกัศกึษา นกัวิจัย ของมหาวิทยาลยัหอการค้าไทยให้เข้าถงึ

แหลง่ความรู้และข้อมูลสารสนเทศที่ทนัสมยัและมีคุณค่าต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเปลีย่นรูปการอดุมศกึษา

อย่างครบถ้วน เพื่อให้สถาบนัอดุมศกึษาในภาพรวมสามารถก้าวสู่ความสาํเร็จด้านงานวิชาการ การเรียนการสอน และวิชาชีพอย่างเต็ม

ศกัยภาพ ตลอดจนสอดคล้องกบักลยทุธ์ของมหาวิทยาลยัในการเป็นผู้นําด้านการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวตักรรม Innovation Driven 

Entrepreneurship ในยุคดิจิทัล 

การจัดโครงการ สปัดาห์วิชาการ ประจําปีการศกึษา 2560 หัวข้อ “Transformation: Design, Ideas, Economics, 

and the Library” จะเป็นโอกาสสําหรับการแลกเปลีย่นเรียนรู้ การเน้นความสาํคัญในการเผยแพร่องค์ความรู้ สง่เสริมการตระหนัก

และการตกผลกึองค์ความรู้ใหม่ แนวคิดใหม่ เพื่อการปรับตวั ปรับเปลีย่น พฒันา ให้ผู้ที่สนใจ นกัการศึกษา นกันวตักรรม บรรณารักษ์ 

นกัวิชาการ นกัวิจยั และแก่แวดวงการศกึษาในระดบัชาติต่อไป 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  อาจารย์ ดร. จอมขวัญ ผลภาษี ผู้ ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้อํานวยการสาํนกัหอสมุดกลาง และรักษาการ

ผู้อํานวยการศนูย์ความเป็นเลศิทางการสอน)  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

 

วัตถปุระสงค์ 

1. บริการวิชาการ และส่งเสริมการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ เร่ืองราวความสาํเร็จสู่สงัคมทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัฯ 

สร้างช่ือเสียง และเครือข่ายฯ 

2. สง่เสริมโอกาสเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการบรรยายและพฒันาทกัษะผ่านการอบรมเชิงปฏิบติัการ 

3. สร้างความตระหนกัรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้อง เก่ียวกบันโยบายของประเทศ และการพฒันาด้านต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการ

เปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารที่ไม่หยดุนิ่ง  
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4. สง่เสริมการพฒันาบุคลากรสายวิชาการ และสายสนบัสนนุวิชาการ บรรณารักษ์ นกัวิชาการ นกัวิจยัและสารสนเทศศาสตร์ใน

ระดบัอดุมศกึษา เพื่อต่อยอดให้เกิดวิสยัทัศน์และความคิดสร้างสรรค์ในการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศในวิชาชีพ   

 

กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้บริหาร บคุลากรสายวิชาการ และสายสนบัสนนุวิชาการ บรรณารักษ์ นกัวิชาการ นกัวิจยัและสารสนเทศศาสตร์และบุคคลทัว่ไป  

*รับจํานวนจํากดั 40 ท่าน  

 

 

กําหนดการสมัมนาวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หัวข้อ “Transformation: Design, Ideas, Economics, and the Library” 

วันศุกร์ที่ 15 มิถนุายน 2561 

สถานที่จดังาน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวด-ีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 

 

วันศุกร์ที่ 15 มิถนุายน 2561 ห้อง IDE Learning Space เวลา 9.00 น – 16.00 น. 

8.30 น. – 9.00 น. ลงทะเบียน รับอาหารว่าง  

9.00 น. – 9.15 น. เปิดงาน 

9.15 น. – 10.30 น. “Design Thinking เพื่อ Library Transformation: วิสยัทศัน์ การพัฒนาห้องสมุดอดุมศกึษา”  

โดย ดร. จอมขวัญ ผลภาษี ผู้ ช่วยอธิการบดี ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

10.30 น. – 11.30 น.  “Feedbacks กบัการบริหาร Data สูก่ารเปลีย่นแปลงอย่างมืออาชีพ” 

โดย ผู้ เช่ียวชาญจากบริษัท Feedbacks 180  

 อาหารว่างเสริฟในห้องสมัมนา 

11.30 – 12.30 น. Transformation สู่การพฒันาบุคลากรด้วย Talent Management and Development  

โดย หม่อมหลวงกลัยกร เกษมศรีฯ  

12.30 – 13.30 น. จบัรางวลั และ รับประทานอาหารกลางวนั 

13.30 – 14.30 น. “Economics of Transformation แนวคิดต่อการปรับตวัของการจัดการอุดมศึกษา” 

โดย 15ดร1 5. น15ณริฏ พิศลยบุตร 15  

14.30 – 15.30 น. “Transformation of Library Collection: Digital Publishing และ Online Bookstore” 

โดย ดร. พลภัทร อดุมผล และ คณุณฐัวฒุิ พงึเจริญพงศ์ ผู้บริหาร บริษัท Ookbee จํากัด  

 อาหารว่างเสริฟในห้องสมัมนา 

15.30 – 16.00 น. Envisioning “Library’s Got Talent” 

โดย ผศ. อรทัย วารีสอาด 

15.45 น. – 16.00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ จบัรางวัล 

 

*กําหนดการอาจเปลีย่นแปลงได้  
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การชําระเงนิค่าลงทะเบียน 

ค่าลงทะเบียน 
ค่าลงทะเบียน  

ก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 

ค่าลงทะเบียน 

วันที่ 1 มิถนุายน 2561  เป็นต้นไป 

ผู้ เข้าร่วมสมัมนา 1 ท่าน 800 บาท 1,000 บาท 

 

ค่าลงทะเบียนรวมรายการต่อไปนี ้

1. ค่าสมัมนาตลอดรายการ 1 วนั 

2. อาหารกลางวนั อาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม ตลอดงาน 

3. เคร่ืองเขยีนและของที่ระลกึ  

 

การลงทะเบียน และ ชําระเงนิ (รับ 40 ท่ีน่ัง) 

1. Online Registration สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ 

http://utcc2.utcc.ac.th/regis_book/register.php          

และตรวจสอบรายช่ือได้ที่ http://utcc2.utcc.ac.th/regis_book/checkname.php 

2. Email ใบตอบรับมายงัสาํนกัหอสมุดกลาง ที ่library@utcc.ac.th  

3. เม่ือชําระเงินแล้ว กรุณา Email เอกสาร Pay-in Slip มายงัสาํนกัหอสมดุกลาง ที่ library@utcc.ac.th   

ATTN คณุศนัสนีย์ อดทน หรือ คุณมาลยั ชมพนูทุ 

4. ท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินหน้างาน 

5. ท่านสามารถชําระค่าลงทะเบียนได้ ณ ธนาคารต่อไปนี ้

       1)  ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บญัชี  030-0-29030-1 สาขามหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

            ช่ือบญัชี นางศนัสนีย์ อดทน และ นางมณฑิรา นิวาศะบตุร 

     2)  ธนาณติัสัง่จ่าย นางศนัสนีย์ อดทน ตู้ปณ. 55  ปณฝ. มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย กทม.10325 

 

แผนที่และการเดินทาง  

 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

126 / 1 ถ.วิภาวดีรังสติ ดินแดง กรุงเทพฯ 10400  

โทรศพัท์ 0-2697-6251 

 

การเดินทาง  

เส้นทางถนนวิภาวดีรังสิต  

รถเมล์ สาย 13, 24, 92, 69, 107, 129, ปอ.24, ปอ.92, 

ปอ.129,  

ปอ.4, ปอ.513, ปอ.138, ปอ.พ.20เส้นทางถนน

รัชดาภิเษก 

รถเมล์ สาย 98, 136, 137, ปอ.22,  

ปอ.18, ปอ.73, ปอ.514 

เส้นทางถนนประชาสงเคราะห์ 

รถเมล์ สาย 12, 13, 36, 54, 204, 117 

http://utcc2.utcc.ac.th/regis_book/register.php%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0
http://utcc2.utcc.ac.th/regis_book/checkname.php
mailto:library@utcc.ac.th
mailto:library@utcc.ac.th
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ใบตอบรับเข้าร่วมสัมมนาสัปดาห์วิชาการ 

หวัข้อ “Library in the Transformation of Higher Education” 

จดัโดย สาํนกัหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

วนัศกุร์ที่ 15 มิถนุายน 2561 

สถานที่จดังาน  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย ถนนวิภาวดี-รังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 

 

ช่ือหน่วยงาน.................................................................................................................................................................... 

ที่อยู่.................................................................................................................................................................................. 

โทรศพัท์..........................................โทรสาร......................................E-mail……………………………….………………….. 

รายช่ือผู้เข้าร่วมสัมมนา 

1.  ช่ือ-นามสกลุ......................................................................................ตําแหน่ง.............................................................. 

     โทรศพัท์..........................................................E-mail………………………………………………..……………………... 

2.  ช่ือ-นามสกลุ......................................................................................ตําแหน่ง.............................................................. 

     โทรศพัท์..........................................................E-mail………………………………………………..……………………... 

3.  ช่ือ-นามสกลุ......................................................................................ตําแหน่ง.............................................................. 

     โทรศพัท์..........................................................E-mail………………………………………………..……………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :   ท่ีนัง่มีจํานวนจํากดั กรุณาสํารองท่ีนัง่ลว่งหน้าตามท่ีอยู่ด้านลา่ง 

ภายในวันศุกร์ท่ี 1 มิถุนายน  2561 

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ท่ี http://utcc2.utcc.ac.th/regis_book/register.php     

และสามารถตรวจสอบรายช่ือได้ท่ี http://utcc2.utcc.ac.th/regis_book/checkname.php 

โปรดสง่แบบตอบรับมาท่ี  E-mail :  library@utcc.ac.th  ATTN คณุศนัสนีย์ อดทน หรือ คณุมาลยั  ชมพนูทุ 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม โทร. 02-697-6251 

http://utcc2.utcc.ac.th/regis_book/register.php%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0
http://utcc2.utcc.ac.th/regis_book/checkname.php

