
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ร่วมกับ  

ส านักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

สัมมนาวชิาการ หัวข้อ “ห้องสมุด ทรัพยากรการเรียนรู้ และเทคโนโลยสีารสนเทศ ในยุค Thailand 4.0” 

วันพฤหัสบดทีี่ 10 – วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 

ณ  ห้องประชุม ชัน้ 7 ส านักงานวทิยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

 

หลักการและเหตุผล 

คณะอนกุรรมการพฒันาระบบและเครือข่ายห้องสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน (อพส.) ร่วมกบั ส านกังานวิทยทรัพยากร 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จดังานประชมุใหญ่ และ สมัมนาวชิาการ เร่ือง “ห้องสมุด ทรัพยากรการเรียนรู้ และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ในยุค Thailand 4.0” ขึน้ เพื่อสานตอ่พลงัประชารัฐ และการขบัเคลือ่นกลยทุธ์ของประเทศไทย 
ตามโมเดล Thailand 4.0 ซึง่มุง่การเพิ่มขดีความสามารถและศกัยภาพการแขง่ขนัของไทยในเวทีโลก  

ห้องสมุด ทรัพยากรการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความส าคัญต่อการสนับสนุนการเรียนการสอน     

การวิจยั เป็นแหลง่ความรู้และคลงัปัญญา ที่จะขบัเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ การเรียนการสอน การบริหารจดัการข้อมลู 

และการวิจัย ให้เต็มประสิทธิภาพและความเป็นไปได้ผ่านความร่วมมือ และการต่อยอดการให้บริการ โดยมุ่งเน้น

ปรับเปลีย่นกระบวนทศัน์ให้ทนัตอ่สถานการณ์ความเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ สงัคม และผู้ใช้บริการ  

ทัง้นี ้ผลงานความส าเร็จซึง่ตอ่ยอดจากแนวคิด เป็นโครงการท่ีน ามาซึง่ความเจริญของห้องสมดุ สง่เสริมต่อยอด

การเรียนการสอน และมาตรฐานการศกึษาไทยได้อยา่งเป็นรูปธรรม ช่วยย า้เตือนถึงความส าคญัและผลประโยชน์ร่วมกนั

ของการพฒันาเครือขา่ยความร่วมมอื สร้างพลงัการเรียนรู้ที่มีประสทิธิภาพเต็ม โดยในการสมัมนาวิชาการเร่ือง “ห้องสมุด 

ทรัพยากรการเรียนรู้ และเทคโนโลยสีารสนเทศ ในยุค Thailand 4.0” ในครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์หลกัเพื่อเป็นประโยชน์

ตอ่บคุลากรวิชาชีพบรรณารักษ์ ครู อาจารย์ บคุลากรทางการศกึษา นกัการศกึษา นกัวิชาการ นกัวิจยั ตลอดจนผู้ที่สนใจ  

 

วัตถุประสงค์ 

1. เผยแพร่ความรู้ด้าน ห้องสมดุ ทรัพยากรการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้อง ผา่นการน าเสนอ
ข้อมลูและผลส าเร็จจากความร่วมมือที่ประสบความส าเร็จในการตอ่ยอดศกัยภาพได้เต็มประสทิธิภาพ  

2. แลกเปลีย่นเรียนรู้เก่ียวกบัความส าคญัในการพฒันาสถาบนัอดุมศกึษาไทย กบัมาตรฐานสากล ผา่น
วิทยากรในประเทศไทยและตา่งประเทศ 

3. เปิดโอกาสในการสร้างเครือขา่ย แลกเปลีย่นประสบการณ์ ความรู้ความคิดเห็นในเร่ืองทีเ่ก่ียวกบัการพฒันา
งานห้องสมดุในยคุ Thailand 4.0 อยา่งยัง่ยืน 

ผู้รับผิดชอบ 

ทีมงานบริหาร คณะอนกุรรมการพฒันาระบบและเครือขา่ยห้องสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน  (อพส.) ชดุที่ 15 
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ระยะเวลาในการสัมมนา 

วนัพฤหสับดีที่ 10 – วนัศกุร์ที่ 11 สงิหาคม 2560 

สถานที่สัมมนา 

ณ ห้องประชมุ ชัน้  7 อาคารส านกังานวิทยทรัพยากร (หอสมดุกลาง) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ผู้เข้าสัมมนา 

ผู้บริหาร บคุลากรวิชาชีพบรรณารักษ์ ครู อาจารย์ บคุลากรทางการศกึษา นกัการศกึษา นกัวิชาการ นกัวิจยั 
ตลอดจนผู้ที่สนใจ จ านวน 70 ทา่น 

ค่าลงทะเบียน 

 คา่ลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการสมัมนา อาหารวา่ง และอาหารกลางวนั รวม 2 วนั 

การช าระค่าลงทะเบียน สมาชิก อพส. บุคคลทั่วไป 

ก่อน วนัท่ี 31 กรกฎาคม  2560    800  บาท 1,000  บาท 

หลงั วนัท่ี 31 กรกฎาคม  2560 1,000  บาท 1,200  บาท 

หมายเหตุ   ปิดรับสมคัรและช าระเงินคา่ลงทะเบยีนภายในวนัท่ี 7 สงิหาคม 2560 ทัง้นีส้ามารถลงทะเบียนหน้า

งานหลงัปิดระบบได้ 

เว็บไซต์ ลงทะเบียนออนไลน์  

 URL: https://goo.gl/poBYSC 

ประโยชน์ที่ ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับ 

1. ความรู้ความเข้าใจ และแนวคิดในการพฒันาตนเอง ตลอดจนหนว่ยงานต้นสงักดั จากความรู้ด้าน ห้องสมดุ 
ทรัพยากรการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เก่ียวข้อง ผา่นการน าเสนอผลส าเร็จจากความร่วมมือที่
ประสบความส าเร็จในการตอ่ยอดศกัยภาพได้เตม็ประสทิธิภาพ  

2. แลกเปลีย่นเรียนรู้เก่ียวกบัความส าคญัในการพฒันาสถาบนัอดุมศกึษาไทย กบัมาตรฐานสากล ผา่น
วิทยากรในประเทศไทยและตา่งประเทศ 

3. สร้างเครือขา่ย แลกเปลีย่นประสบการณ์ ความรู้ความคดิเห็นในเร่ืองที่เก่ียวกบัการพฒันางานห้องสมดุ  
งานวชิาการ งานวจิยั ด้านการเรียนการสอน และด้านตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชน์ 

  

https://goo.gl/poBYSC
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คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ร่วมกับ  

ส านักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

สัมมนาวชิาการ หัวข้อ “ห้องสมุด ทรัพยากรการเรียนรู้ และเทคโนโลยสีารสนเทศ ในยุค Thailand 4.0” 

วันพฤหัสบดทีี่ 10 – วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 

ณ  ห้องประชุม ชัน้ 7 ส านักงานวทิยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 

8.30 น. - 9.00  น. ลงทะเบียน และรับเอกสาร 

9.00 น. – 9.30  น.  ประธานในพิธีกลา่วเปิดงาน 

9.30 น. – 10.00 น. ปาฐกถาพเิศษ เร่ือง “Mindset ด้านการบริหารจัดการแหล่งการเรียนรู้ ยุคดิจิทัล เพื่อ
ความร่วมมือด้านวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม” 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร เพชรสม  

ผู้อ านวยการ ส านกังานวิทยทรัพยากร  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

10.00 น. - 10.30  น.     พกัรับประทานอาหารวา่ง  (สมาชิก อพส. เลอืกประธาน ชดุที่ 16) 

10.30 น. – 11.45  น. การพัฒนา High Potential Personnel สู่ความก้าวหน้าของวชิาชีพ  
โดย วิทยากรผู้ทรงคณุวฒุิ (รอการยืนยนั) 

11.45 น. – 12.00 น. ถาม-ตอบ จบัรางวัล 

12.00 น. - 13.00  น.          พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 น. - 14.00  น. ทิศทางการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมตัิในยคุดิจทิัล 

โดย ดร.อภิรดี อ านรรฆมณี  ผู้อ านวยการส านกัหอสมดุ  มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

ดร. จอมขวญั ผลภาษี ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  

และผู้อ านวยการส านกัหอสมดุกลาง มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

 

14.00 น. – 15.00 น. ระบบห้องสมุดอตัโนมตัิ Koha กับแหล่งการเรียนรู้อุดมศึกษา 

โดย คณุพงศ์ธวชั ชีพพิมลชยั   บริษัท ปันสาร เอเชีย จ ากดั 
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15.00 น. - 15.15  น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 

15.15 น. - 16.15  น. แนวคดิส าคัญในการออกแบบสภาพแวดล้อมห้องสมุดส าหรับผู้ใช้บริการยุคดิจิทัล  

โดย คณุพชัรา  รุ่งสขุ  รองประธานบริหาร  บริษัทอินทีเรียอาร์คเิทกเชอร์ 103 จ ากดั 

และ คณุจิตติ อภิบญุ ที่ปรึกษาด้านการออกแบบพืน้ท่ีสง่เสริมการเรียนรู้  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

16.15 น. – 16.30 น.  ประกาศผลการเลอืกประธานคณะอนกุรรมการพฒันาระบบและเครือขา่ยห้องสมดุ
สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน (อพส.) ชดุที่ 16  

    

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 

9.00 น. - 9.30  น. ลงทะเบียน  

9.30 น. – 10.30 น. Mindfulness กับการพัฒนาสตแิละสมาธิในยุคดจิิทัล เพื่อส่งเสริมการท างานให้เต็ม
ประสิทธิภาพ 

โดย ดร. ณชัร สยามวาลา  

10.00 น. - 10.30  น.     พกัรับประทานอาหารวา่ง   

10.30 น. – 11.30 น. Mindfulness กับการพัฒนาสตแิละสมาธิในยุคดจิิทัลฯ (ต่อ) ฝึกปฏิบัติ 

โดย ดร. ณชัร สยามวาลา 

11.30 น. – 12.00 น.  ถาม-ตอบ จบัรางวัล 

12.00 น. - 13.00  น.          พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 น. - 13.30  น. ความส าคัญของการจัดอันดับมหาวทิยาลัย International University Rankings 

โดย Todd Hornal, Time Higher Education 

13.30 น. – 14.00 น. 

 

 

New Technology and Mechanism for Libraries in the Digital Era  

บริการสารสนเทศออนไลน์ผ่านอุปกรณ์พกพา  

โดย ดร. พลภทัร อดุมผล  Business Development Director บริษัท Ookbee จ ากดั 

14.30 น. - 16.00  น. น าเสนอเทคโนโลยล่ีาสุด เพื่อส่งเสริมการบริการของห้องสมุดและสถาบันอุดมศึกษา 

ระบบสบืค้นอจัฉริยะ EBSCO Discovery Service, Cloud Technology เพื่อการศกึษาโดย 
Microsoft และ Adobe และ ฐานข้อมลูส าหรับการค้นคว้าวจิยั เป็นต้น 

16.00 น. จับรางวัลใหญ่ และ ปิดการสมัมนา 
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แบบตอบรับ 

เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “ห้องสมุด ทรัพยากรการเรียนรู้ และเทคโนโลยสีารสนเทศ ในยุค Thailand 4.0” 

วันพฤหัสบดทีี่ 10 – วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 

ณ  ห้องประชุม ชัน้ 7 ส านักงานวทิยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

 

 

      1.   ชื่อหน่วยงาน……………………………………………………………………………………………………….. 

2. ผู้เข้าร่วมสัมมนา  

2.1 ช่ือ –นามสกลุ…………………………………………………………………………………………………. 

ต าแหนง่………………………………………………………………………………………………………. 

หมายเลขโทรศพัท์ …………………………….....  e-mail………………………………………………… 

2.2  ช่ือ- นามสกลุ…………………………………………………………………………………………………. 

ต าแหนง่………………………………………………………………………………………………………. 

หมายเลขโทรศพัท์  …………………………….....  e-mail………………………………………………… 

2.3 ช่ือ- นามสกลุ………………………………………………………………………………………………….. 

ต าแหนง่………………………………………………………………………………………………………. 

หมายเลขโทรศพัท์  ………………………………..  e-mail………………………………………………… 

2.4 ช่ือ-นามสกลุ…………………………………………………………………………………………………… 

ต าแหนง่………………………………………………………………………………………………………. 

หมายเลขโทรศพัท์  ………………………………...  e-mail……………………………………………….. 

2.5 ช่ือ-นามสกลุ...................................................................................................................................... 

        ต าแหนง่………………………………………………………………………………………………………. 

        หมายเลขโทรศพัท์  ………………………………...  e-mail……………………………………………….. 
 

3. โปรดระบุประเภทอาหาร       (    )  ปกติ      (   )  อาหารมังสวิรัติ      (    )  อาหารอสิลาม 
 

4. การช าระค่าลงทะเบียน 

การช าระค่าลงทะเบียน สมาชิก อพส. บุคคลทั่วไป 
ก่อน วนัท่ี 31 กรกฎาคม  2560    800  บาท 1,000  บาท 
หลงั วนัท่ี 31 กรกฎาคม  2560 1,000  บาท 1,200  บาท 

            ปิดรับสมัครและช าระเงินค่าลงทะเบียนภายในวันที่  7 สิงหาคม 2560 ทัง้นีส้ามารถลงทะเบียนหน้างานหลังปิดระบบได้  
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5. การลงทะเบียนและช าระค่าลงทะเบียน 

5.1   ทางโทรสาร  (Fax) :   สง่ใบตอบรับได้ที่   02-6976251 

5.2   ทาง e-mail :   สง่ใบตอบรับได้ที่  คณุศนัสนีย์ อดทน   sansanee_odt@utcc.ac.th 

5.3   ทางออนไลน์ :  กรอกลงทะเบียนทางออนไลน์ได้ที่  URL: https://goo.gl/poBYSC 

 

กรุณาโอนเงนิเข้าบัญชี  

ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บญัชี 030-0-30892-1 สาขามหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  ช่ือบญัชี นางศนัสนีย์ อดทน 

และ น.ส.ปนดัดา บญุสงิห์    

พร้อมส่งหลกัฐานการโอนเงนิที่หมายเลขโทรสาร 02-6976251 หรือทาง e-mail ที่  

sansanee_odt@utcc.ac.th 

การออกใบเสร็จ     ผู้ เข้าร่วมสมัมนาจะได้รับใบเสร็จในวนัลงทะเบียนหน้างาน 

  

       6.  ผู้ประสานงาน 

6.1   น.ส.ปนดัดา บญุสงิห์   เลขานกุาร อพส.   หมายเลขโทรศพัท์      02-6976253   

        โทรศพัท์มือถือ  089-103-1438     e-mail :  panadda_boo@utcc.ac.th 

6.2   น.ส.รัชนี เกษศิริ      ผู้ช่วยเลขานกุาร  อพส.   หมายเลขโทรศพัท์      02-6976251   

        โทรศพัท์มือถือ  089-761-7343     e-mail :  ratchanee_ket@utcc.ac.th 

6.3   นางศนัสนีย์ อดทน   เหรัญญิก  อพส.   หมายเลขโทรศพัท์      02-6976257  

        โทรศพัท์มือถือ  082-782-2060     e-mail :  sansanee_odt@utcc.ac.th 
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