โครงการประชุม CONSAL ครั้งที่ 17 และศึกษาดูงาน
เมืองเนปิดอว์ ประเทศเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 2-6 พฤษภาคม 2561
ความเป็นมา
CONSAL หรือ Congress of Southeast Asian Librarians ประกอบด้วยสมาชิกจากประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม จัดประชุมทุก 3 ปี โดยส่วนใหญ่ประเทศสมาชิกจะเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ในปี 2561
หรือการประชุม CONSAL ครั้งที่ 17 นี้ ประเทศเมียนมาร์รับเป็นเจ้าภาพ โดยเรื่องที่จัดคือ Next Generation
Libraries: Collaborate and Connect วันที่ 2-5 พฤษภาคม 2561 จัดที่ Myanmar International Convention
Center (MICC) เมืองเนปิดอว์ ดังนั้น เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้สมาชิกของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งผู้ทสี่ นใจต้องการไปร่วมประชุม
CONSAL เพื่อเพิ่มพูนความรู้ สร้างเครือข่ายในวิชาชีพ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งศึกษาดูงาน
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ สมาคมห้องสมุดฯ จึงได้จัดโครงการไปประชุม CONSAL ครั้งที่ 17 และศึกษาดูงาน ที่
เมืองเนปิดอว์ ประเทศเมียนมาร์ขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้และสร้างเครือข่ายในวิชาชีพโดยการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ รวมทั้งศึกษาดูงานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
2. เพื่อแลกเปลีย่ นความรู้และประสบการณ์กับผู้ที่อยู่ในวิชาชีพเดียวกันจากประเทศต่าง ๆ
3. เพื่ออานวยความสะดวกให้สมาชิกสมาคมห้องสมุดฯ และผู้ที่สนใจต้องการไปร่วมประชุม CONSAL ครั้งที่ 17 ที่
เมืองเนปิดอว์ ประเทศเมียนมาร์

ผู้รับผิดชอบ
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระยะเวลา
วันที่ 2-6 พฤษภาคม 2561
ค่าใช้จ่าย
ค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับเมียนมาร์-กรุงเทพฯ รถรับส่งระหว่างประชุมและไปยังสถานที่ต่าง ๆ ในเมืองเน
ปิดอว์ ค่าที่พัก และค่าอาหาร โดยมีผู้ไปประชุมไม่ต่ากว่า 10 ท่าน
สมาชิกสมาคมฯ
ท่านละ 25,300.00 บาท
บุคคลทั่วไป
ท่านละ 27,300.00 บาท
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หมายเหตุ
ไม่รวมค่าลงทะเบียนเข้าประชุม CONSAL
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าประชุมได้รับความรู้เพิม่ ขึ้นและได้แนวทางในการสร้างเครือข่ายจากการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
รวมทั้งได้ประโยชน์จากการศึกษาดูงานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ สามารถนามาปรับใช้ในการปฏิบตั ิงานได้
2. ผู้เข้าประชุมมีโอกาสได้แลกเปลีย่ นความรู้และประสบการณ์กบั ผู้ทอี่ ยู่ในวิชาชี่พเดียวกันที่มาจากประเทศต่าง ๆ
3. สมาชิกสมาคมห้องสมุดฯ และผู้สนใจไปร่วมประชุมครั้งนี้ ได้รบั ความสะดวกในการเดินทางโดยเครื่องบิน รถรับส่ง
ระหว่างประชุมและไปยังสถานที่ตา่ ง ๆ ในเมืองเนปิดอว์ รวมทั้งพอใจในเรื่องที่พัก และอาหาร

กาหนดการ
วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561
14.00 น.
คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตู
3 เคาน์เตอร์ แถว F สายการบินบางกอกแอร์เวยส์ (PG) โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอย
ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
17.20 น.
นาท่านเหินฟ้าสู่กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมาร์ โดย สายการบินบางกอกแอร์เวยส์ (PG)
เที่ยวบินที่ PG721 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน (มื้อที่ 1)
19.20 น.
เดินทางถึงสนามบินเนปิดอว์ ประเทศเมียนมาร์
รับคณะที่สนามบิน เดินทางไปยัง Myanmar International Convention Centre
(MICC) เพื่อลงทะเบียนและรับเอกสารการประชุม
ไปรับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)
เข้าสู่ที่พักโรงแรม Grand Amara Hotel หรือเทียบเท่า ณ กรุงเนปิดอว์
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 3)
เดินทางสู่ศูนย์ประชุม MICC
8.30-18.10 น. Opening Ceremony
General Conference
18.10 น.
รับทุกท่านจากศูนย์ประชุม เพื่อรับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)
นาทุกท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Grand Amara Hotel หรือเทียบเท่า ณ กรุงเนปิดอว์
วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 5)
เดินทางสู่ศูนย์ประชุม MICC
8.30-21.00 น. General Conference
Closing Ceremony
Gala Dinner
21.00 น.
รับทุกท่านจากศูนย์ประชุม
นาทุกท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Grand Amara Hotel หรือเทียบเท่า ณ กรุงเนปิดอว์
วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 6)
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เดินทางสู่ศูนย์ประชุม MICC
9.00-15.00 น. Library and Cultural Visits
15.00 น.
รับทุกท่านจากศูนย์ประชุม
ไปเยี่ยมชม เจดีย์อุปปาตสันติ (The Uppatasanti Pagoda) ปฏิเสธไม่ได้ว่าความ
ยิ่งใหญ่ของมหาเจดีย์ชเวดากองในกรุงย่างกุ้งของพม่า เป็นที่เลื่องลือถึงความงดงามไปทั่ว
โลก นักท่องเที่ยวหลายต่อหลายคนอยากที่จะไปเยือนและชมความงามของมหาเจดีย์แห่ง
นี้สักครั้ง ทางการพม่าจึงได้สร้างเจดีย์อุปปาตสันติขึ้นในกรุงเนปิดอว์ เป็นแบบจาลองของ
มหาเจดีย์ชเวดากองในกรุงย่างกุ้ง มีความสูงประมาณ 99 เมตร (325 ฟุต) ซึ่งแน่นอนว่าใน
ปัจจุบันเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมได้เป็น
จานวนมากไม่แพ้มหาเจดีย์ชเวดากององค์จริง
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)
เข้าสู่ที่พักโรงแรม Grand Amara Hotel หรือเทียบเท่า ณ กรุงเนปิดอว์
วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 8)
Check out จากโรงแรม
จากนั้นนาท่านนั่งรถเที่ยวชมเมืองหลวงแห่งใหม่ของประเทศพม่า ผังเมืองของกรุงเนปิดอว์
แบ่งออกเป็น 4 โซนหลัก ๆ คือ โซนราชการ โซนโรงแรม โซนอุตสาหกรรม และโซนทหาร
ปัจจุบันมีประชากรย้ายเข้้ไปอยู
า ่ยังกรุงเนปิดอว์กว่า 9 แสนคน โดยที่กรุงเนปีดอว์มี
โรงแรมอยู่ทั้งสิ้น 24 แห่ง 1,600 กว่าห้อง แต่นั่นเป็นเพียงจุดเล็ก ๆ เท่านั้น เพราะสิ่งที่
โดดเด่นที่สุดคงเป็นโซนทหาร เนื่องจากเต็มไปด้วยศูนย์ราชการ โรงเรียน มหาวิทยาลัย
และคลังอาวุธเพื่อใช้ในการป้องกันประเทศ ชมตึกรัฐสภาแห่งใหม่ของกรุงเนปิดอว์ที่ได้ชื่อ
ว่ายิ่งใหญ่อลังการมาก จากนั้นนาท่านชม ตึกรัฐสภาแห่งใหม่ของกรุงเนปิดอว์ และเยี่ยม
ชม อนุสาวรีย์ของบูรพกษัตริย์ทั้ง 3 พระองค์ ของเมียนมาร์ ซึง่ ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ใจกลาง
เมืองเนปิดอว์ ได้แก่ พระเจ้าอโนรธาแห่งเมืองพุกาม พระเจ้าบุเรงนองแห่งกรุงหงสาวดี
และพระเจ้าอลองพญาแห่งเมืองชเวโบ ที่ทางการพม่าได้จัดสร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ
ของบูรพกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ทั้ง 3 พระองค์ อนุสาวรีย์ขนาดมหึมาทั้ง 3 พระองค์นี้ถือเป็น
สัญลักษณ์ที่สาคัญของเมืองเนปิดอว์
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9)
จากนั้นนาทุกท่านชอปปิง ณ ห้างสรรพสินค้า Junction Centre ซึ่งเป็นห้างแห่งแรกที่
ดูแลโดยเอกชน ภายในห้างมีร้านค้ามากมายบนพื้นที่กว่า 92,000 ตารางฟุต และที่สาคัญ
คือเป็นหนึ่งในไม่กี่สถานที่ที่มีบริการ WiFi ให้ผู้คนทีส่ ัญจรไปมาได้ใช้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
สมควรแก่เวลา นาทุกท่านสุ่สนามบินเนปิดอว์
19.50 น.
เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินบางกอกแอร์เวยส์ (PG) เที่ยวบินที่ PG722
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (มื้อที่ 10)
22.50 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
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