คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ ายห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ร่ วมกับ
สานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
สัมมนาวิชาการ หัวข้ อ “ห้ องสมุด ทรัพยากรการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในยุค Thailand 4.0”
วันพฤหัสบดีท่ ี 10 – วันศุกร์ ท่ ี 11 สิงหาคม 2560
ณ ห้ องประชุม ชัน้ 7 สานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

หลักการและเหตุผล
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครื อข่ายห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ร่ วมกับ สานักงานวิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานประชุมใหญ่ และ สัมมนาวิชาการ เรื่ อง “ห้ องสมุด ทรัพยากรการเรียนรู้ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในยุค Thailand 4.0” ขึ ้น เพื่อสานต่อพลังประชารัฐ และการขับเคลือ่ นกลยุทธ์ของประเทศไทย
ตามโมเดล Thailand 4.0 ซึง่ มุง่ การเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพการแข่งขันของไทยในเวทีโลก
ห้ องสมุด ทรั พยากรการเรี ยนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสาคัญต่อการสนับสนุนการเรี ยนการสอน
การวิจยั เป็ นแหล่งความรู้ และคลังปั ญญา ที่จะขับเคลื่อนกระบวนการเรี ยนรู้ การเรี ยนการสอน การบริ หารจัดการข้ อมูล
และการวิจัย ให้ เ ต็ม ประสิท ธิ ภาพและความเป็ นไปได้ ผ่า นความร่ ว มมือ และการต่อ ยอดการให้ บ ริ การ โดยมุ่ง เน้ น
ปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์ให้ ทนั ต่อสถานการณ์ความเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ สังคม และผู้ใช้ บริ การ
ทังนี
้ ้ ผลงานความสาเร็ จซึง่ ต่อยอดจากแนวคิด เป็ นโครงการที่นามาซึง่ ความเจริ ญของห้ องสมุด ส่งเสริ มต่อยอด
การเรี ยนการสอน และมาตรฐานการศึกษาไทยได้ อย่างเป็ นรู ปธรรม ช่วยย ้าเตือนถึง ความสาคัญและผลประโยชน์ร่วมกัน
ของการพัฒนาเครื อข่ายความร่วมมือ สร้ างพลังการเรี ยนรู้ที่มีประสิทธิภาพเต็ม โดยในการสัมมนาวิชาการเรื่ อง “ห้ องสมุด
ทรัพยากรการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในยุค Thailand 4.0” ในครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อเป็ นประโยชน์
ต่อบุคลากรวิชาชีพบรรณารักษ์ ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักการศึกษา นักวิชาการ นักวิจยั ตลอดจนผู้ที่สนใจ

วัตถุประสงค์
1. เผยแพร่ความรู้ด้าน ห้ องสมุด ทรัพยากรการเรี ยนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้ อง ผ่านการนาเสนอ
ข้ อมูลและผลสาเร็ จจากความร่วมมือที่ประสบความสาเร็ จในการต่อยอดศักยภาพได้ เต็มประสิทธิภาพ
2. แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้เกี่ยวกับความสาคัญในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไทย กับมาตรฐานสากล ผ่าน
วิทยากรในประเทศไทยและต่างประเทศ
3. เปิ ดโอกาสในการสร้ างเครื อข่าย แลกเปลีย่ นประสบการณ์ ความรู้ความคิดเห็นในเรื่ องทีเ่ กี่ยวกับการพัฒนา
งานห้ องสมุดในยุค Thailand 4.0 อย่างยัง่ ยืน
ผู้รับผิดชอบ
ทีมงานบริ หาร คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครื อข่ายห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดที่ 15
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ระยะเวลาในการสัมมนา
วันพฤหัสบดีที่ 10 – วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2560
สถานที่สัมมนา
ณ ห้ องประชุม ชัน้ 7 อาคารสานักงานวิทยทรัพยากร (หอสมุดกลาง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้เข้ าสัมมนา
ผู้บริ หาร บุคลากรวิชาชีพบรรณารักษ์ ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักการศึกษา นักวิชาการ นักวิจยั
ตลอดจนผู้ที่สนใจ จานวน 70 ท่าน
ค่ าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการสัมมนา อาหารว่าง และอาหารกลางวัน รวม 2 วัน
การชาระค่ าลงทะเบียน

สมาชิก อพส.

บุคคลทั่วไป

ก่อน วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

800 บาท

1,000 บาท

หลัง วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

1,000 บาท

1,200 บาท

หมายเหตุ ปิ ดรับสมัครและชาระเงินค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ทังนี
้ ้สามารถลงทะเบียนหน้ า
งานหลังปิ ดระบบได้
เว็บไซต์ ลงทะเบียนออนไลน์

URL: https://goo.gl/poBYSC
ประโยชน์ ท่ ีผ้ เู ข้ าร่ วมสัมมนาจะได้ รับ
1. ความรู้ความเข้ าใจ และแนวคิดในการพัฒนาตนเอง ตลอดจนหน่วยงานต้ นสังกัด จากความรู้ด้าน ห้ องสมุด
ทรัพยากรการเรี ยนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้ อง ผ่านการนาเสนอผลสาเร็จจากความร่วมมือที่
ประสบความสาเร็ จในการต่อยอดศักยภาพได้ เต็มประสิทธิภาพ
2. แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้เกี่ยวกับความสาคัญในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไทย กับมาตรฐานสากล ผ่าน
วิทยากรในประเทศไทยและต่างประเทศ
3. สร้ างเครื อข่าย แลกเปลีย่ นประสบการณ์ ความรู้ความคิดเห็นในเรื่ องที่เกี่ยวกับการพัฒนางานห้ องสมุด
งานวิชาการ งานวิจยั ด้ านการเรียนการสอน และด้ านต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์
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คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ ายห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ร่ วมกับ
สานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
สัมมนาวิชาการ หัวข้ อ “ห้ องสมุด ทรัพยากรการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในยุค Thailand 4.0”
วันพฤหัสบดีท่ ี 10 – วันศุกร์ ท่ ี 11 สิงหาคม 2560
ณ ห้ องประชุม ชัน้ 7 สานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560
8.30 น. - 9.00 น.

ลงทะเบียน และรับเอกสาร

9.00 น. – 9.30 น.

ประธานในพิธีกล่าวเปิ ดงาน

9.30 น. – 10.00 น.

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Mindset ด้ านการบริหารจัดการแหล่ งการเรียนรู้ ยุคดิจิทัล เพื่อ
ความร่ วมมือด้ านวิชาการอย่ างเป็ นรูปธรรม”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร เพชรสม
ผู้อานวยการ สานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10.00 น. - 10.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง (สมาชิก อพส. เลือกประธาน ชุดที่ 16)

10.30 น. – 11.45 น.

การพัฒนา High Potential Personnel สู่ความก้ าวหน้ าของวิชาชีพ
โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ (รอการยืนยัน)

11.45 น. – 12.00 น.

ถาม-ตอบ จับรางวัล

12.00 น. - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. - 14.00 น.

ทิศทางการพัฒนาระบบห้ องสมุดอัตโนมัติในยุคดิจทิ ัล
โดย ดร.อภิรดี อานรรฆมณี ผู้อานวยการสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
ดร. จอมขวัญ ผลภาษี ผู้ชว่ ยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และผู้อานวยการสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย

14.00 น. – 15.00 น.

ระบบห้ องสมุดอัตโนมัติ Koha กับแหล่ งการเรียนรู้อุดมศึกษา
โดย คุณพงศ์ธวัช ชีพพิมลชัย บริ ษัท ปั นสาร เอเชีย จากัด
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15.00 น. - 15.15 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

15.15 น. - 16.15 น.

แนวคิดสาคัญในการออกแบบสภาพแวดล้ อมห้ องสมุดสาหรับผู้ใช้ บริการยุคดิจทิ ัล
โดย คุณพัชรา รุ่งสุข รองประธานบริ หาร บริ ษัทอินทีเรี ยอาร์ คเิ ทกเชอร์ 103 จากัด
และ คุณจิตติ อภิบญ
ุ ที่ปรึกษาด้ านการออกแบบพื ้นที่สง่ เสริ มการเรี ยนรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี

16.15 น. – 16.30 น.

ประกาศผลการเลือกประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครื อข่ายห้ องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดที่ 16

วันศุกร์ ท่ ี 11 สิงหาคม 2560
9.00 น. - 9.30 น.

ลงทะเบียน

9.30 น. – 10.30 น.

Mindfulness กับการพัฒนาสติและสมาธิในยุคดิจิทัล เพื่อส่ งเสริมการทางานให้ เต็ม
ประสิทธิภาพ
โดย ดร. ณัชร สยามวาลา

10.00 น. - 10.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 น. – 11.30 น.

Mindfulness กับการพัฒนาสติและสมาธิในยุคดิจิทัลฯ (ต่ อ) ฝึ กปฏิบัติ
โดย ดร. ณัชร สยามวาลา

11.30 น. – 12.00 น.

ถาม-ตอบ จับรางวัล

12.00 น. - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. - 13.30 น.

ความสาคัญของการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 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
บริการสารสนเทศออนไลน์ ผ่านอุปกรณ์ พกพา
โดย ดร. พลภัทร อุดมผล Business Development Director บริ ษัท Ookbee จากัด

14.30 น. - 16.00 น.

นาเสนอเทคโนโลยีล่าสุด เพื่อส่ งเสริมการบริการของห้ องสมุดและสถาบันอุดมศึกษา
ระบบสืบค้ นอัจฉริ ยะ EBSCO Discovery Service, Cloud Technology เพื่อการศึกษาโดย
Microsoft และ Adobe และ ฐานข้ อมูลสาหรับการค้ นคว้ าวิจยั เป็ นต้ น

16.00 น.

จับรางวัลใหญ่ และ ปิ ดการสัมมนา
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แบบตอบรับ
เข้ าร่ วมสัมมนาวิชาการ หัวข้ อ “ห้ องสมุด ทรัพยากรการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในยุค Thailand 4.0”
วันพฤหัสบดีท่ ี 10 – วันศุกร์ ท่ ี 11 สิงหาคม 2560
ณ ห้ องประชุม ชัน้ 7 สานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

1. ชื่อหน่ วยงาน………………………………………………………………………………………………………..
2. ผู้เข้ าร่ วมสัมมนา
2.1 ชื่อ –นามสกุล………………………………………………………………………………………………….
ตาแหน่ง……………………………………………………………………………………………………….
หมายเลขโทรศัพท์ ……………………………..... e-mail…………………………………………………
2.2 ชื่อ- นามสกุล………………………………………………………………………………………………….
ตาแหน่ง……………………………………………………………………………………………………….
หมายเลขโทรศัพท์ ……………………………..... e-mail…………………………………………………
2.3 ชื่อ- นามสกุล…………………………………………………………………………………………………..
ตาแหน่ง……………………………………………………………………………………………………….
หมายเลขโทรศัพท์ ……………………………….. e-mail…………………………………………………
2.4 ชื่อ-นามสกุล……………………………………………………………………………………………………
ตาแหน่ง……………………………………………………………………………………………………….
หมายเลขโทรศัพท์ ………………………………... e-mail………………………………………………..
2.5 ชื่อ-นามสกุล......................................................................................................................................
ตาแหน่ง……………………………………………………………………………………………………….
หมายเลขโทรศัพท์ ………………………………... e-mail………………………………………………..
3. โปรดระบุประเภทอาหาร

( ) ปกติ

( ) อาหารมังสวิรัติ

( ) อาหารอิสลาม

4. การชาระค่ าลงทะเบียน
การชาระค่ าลงทะเบียน
ก่อน วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
หลัง วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

สมาชิก อพส.
800 บาท
1,000 บาท

บุคคลทั่วไป
1,000 บาท
1,200 บาท

ปิ ดรับสมัครและชาระเงินค่ าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ทัง้ นีส้ ามารถลงทะเบียนหน้ างานหลังปิ ดระบบได้
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5. การลงทะเบียนและชาระค่ าลงทะเบียน
5.1 ทางโทรสาร (Fax) : ส่งใบตอบรับได้ ที่ 02-6976251
5.2 ทาง e-mail : ส่งใบตอบรับได้ ที่ คุณศันสนีย์ อดทน sansanee_odt@utcc.ac.th
5.3 ทางออนไลน์ : กรอกลงทะเบียนทางออนไลน์ได้ ที่ URL: https://goo.gl/poBYSC
กรุ ณาโอนเงินเข้ าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บญ
ั ชี 030-0-30892-1 สาขามหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย ชื่อบัญชี นางศันสนีย์ อดทน
และ น.ส.ปนัดดา บุญสิงห์
พร้ อมส่ งหลักฐานการโอนเงินที่หมายเลขโทรสาร 02-6976251 หรือทาง e-mail ที่
sansanee_odt@utcc.ac.th
การออกใบเสร็จ

ผู้เข้ าร่วมสัมมนาจะได้ รับใบเสร็ จในวันลงทะเบียนหน้ างาน

6. ผู้ประสานงาน
6.1 น.ส.ปนัดดา บุญสิงห์ เลขานุการ อพส. หมายเลขโทรศัพท์

02-6976253

โทรศัพท์มือถือ 089-103-1438 e-mail : panadda_boo@utcc.ac.th
6.2 น.ส.รัชนี เกษศิริ

ผู้ช่วยเลขานุการ อพส. หมายเลขโทรศัพท์

02-6976251

โทรศัพท์มือถือ 089-761-7343 e-mail : ratchanee_ket@utcc.ac.th
6.3 นางศันสนีย์ อดทน เหรัญญิก อพส. หมายเลขโทรศัพท์

02-6976257

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

----------------------------------------

