
           
       
 
ที่  ช.บ.อ. 2562/011 

15  พฤศจิกายน  2562 
 

เรื่อง    ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ ประชุม Pre-conference และประชุมสามัญประจําปี 2562 ชมรมบรรณารักษ ์
          สถาบันอุดมศึกษา สมาคมห้องสมุดแหง่ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 
เรียน   ผู้บรหิาร ผู้อํานวยการ หัวหน้าห้องสมดุ บรรณารกัษ์ นักเอกสารสนเทศ  ครู อาจารย์  และผู้สนใจทั่วไป 
ส่ิงที่ส่งมาดว้ย     รายละเอียดโครงการ กําหนดการ 

 
   ด้วยชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา (ช.บ.อ.) สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่

สําคัญประการหน่ึง  คือ การพัฒนาวิชาชีพและวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จึงเห็นความสําคัญที่ 
จะจัดประชุมวิชาการประจําปี 2562  เร่ือง “บทบาทของห้องสมุดอุดมศึกษาในการจัดการข้อมูลวิจัย เพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย.” (มีค่าลงทะเบียน) ในศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562  เวลา 8.30 – 16.00 น.  เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
ได้รับความรู้ และการพัฒนาตน ให้เท่าทันบริบทของผู้ใช้บริการ และได้การประชุม Pre-Conference เพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
ห้องสมุด เรื่อง  “ความเป็นไปได้ในการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพบรรณารักษ์ไทย” (ไม่มีค่าลงทะเบียน) ในพฤหัสบดีที่ 19 
ธันวาคม 2562  เวลา 13.00 – 15.30 น.  โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  ผู้บริหาร / บรรณารักษ์ / บุคลากรในวงการสารสนเทศ
ศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์  ผู้สนใจทั่วไป  ฯ   ดังรายละเอียดตามเอกสารของโครงการท่ีแนบมาพร้อมนี้ 

      ในการน้ีเพื่อเป็นการเผยแพร่กิจกรรมวิชาการดังกล่าว  ชมรมฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์และพิจารณาอนุมัติให้บุคลากรในสังกัดหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยถือเป็นการ
ปฏิบัติราชการ และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.7 /ว.51  ลงวันที่ 18 มีนาคม 2548 
อัตราค่าลงทะเบียนสําหรับการประชุมวิชาการวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 คือ สมาชิกสมาคมห้องสมุดฯ คนละ 1,000 
บาท ผู้สนใจทั่วไป คนละ 1,300 บาท  นักศึกษา และ ผู้เกษียณอายุงาน คนละ  800 บาท (กรุณาแนบบัตรประจําตัวฯ) โดย
จะปิดรับและโอนเงินภายในวันที่ ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ส่วนการประชุม Pre-Conference ซึ่งไม่มีค่าลงทะเบียน
จะปิดรับการแจ้งความจํานงเข้าร่วมประชุมภายในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2652 หรือเมื่อมีผู้ร่วมประชุมครบตามจํานวน 
 

          จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย จกัเป็นพระคุณยิ่ง และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้
 

        ขอแสดงความนับถือ 

    
  

                   (นางสาวปรียาพร ฤกษ์พินยั) 
          ประธานชมรมบรรณารกัษส์ถาบันอุดมศึกษา 

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 
 
 
 

ชมรมบรรณารกัษ์สถาบันอุดมศึกษา  
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์  

๑๓๔๖  ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น  บางกะปิ  กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ 



 
 
 

โครงการประชุม Pre Conference ประจําปี 2562 ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา 

เรื่อง ความเป็นไปไดใ้นการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพบรรณารกัษ์ไทย 
 จัดโดย ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา ร่วมกับ  สํานักงานวิทยทรัพยากร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วันพฤหัสบดีท่ี 19 ธันวาคม  2562 เวลา 13.00 – 15.30 น. 
      ณ ห้องประชุมชั้น 7  อาคารสํานักงานวิทยทรัพยากร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

หลักการและเหตุผล 
ในช่วงเวลาท่ีวิชาชีพอ่ืนๆ ได้ยกระดับพัฒนาวิชาชีพให้มีมาตรฐานในรูปแบบต่างๆ กัน เพ่ือรองรับกระแสความเปลี่ยนแปลงใน

สังคมยุคดิจิทัล มีเสียงเรียกร้องจากผู้ประกอบวิชาชีพบรรณารักษ์จํานวนมาก ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหยิบยกเรื่องมาตรฐานวิชาชีพ
ข้ึนมาพิจารณาเป็นวาระสําคัญ จึงมีนักวิชาการสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2 ราย ทําวิจัยในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง คือ 
“การพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจําเป็นสําหรับนักวิชาชีพสารสนเทศของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาด้วยชุดฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ (พ.ศ. 
2556) โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เพชราภรณ์ จันทรสูตร์ และ    “การพัฒนารูปแบบมาตรฐานวิชาชีพบรรณารักษ์ไทย” โดย อาจารย์
ทิพภา ปลีหะจินดา (พ.ศ.2562) งานวิจัยท้ังสองเร่ืองดังกล่าวมุ่งหาคําตอบท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพเพ่ือยกระดับให้
วิชาชีพบรรณารักษ์มีมาตรฐานทัดเทียมกับวิชาชีพอ่ืนๆ อันจะสร้างขวัญกําลังใจให้บรรณารักษ์มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ 
 ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ตระหนักถึงความสําคัญของ
มาตรฐานวิชาชีพ ท่ีจะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบวิชาชีพบรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ และวิชาชีพอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องได้รับฟังข้อมูล และ
ระดมความคิดเห็น จึงจะจัดเสวนาเรื่อง “ความเป็นไปได้ในการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพบรรณารักษ์ไทย” ทิศทางของคําตอบท่ีได้จะเป็น
แนวทางนําไปสู่การดําเนินงานมาตรฐานวิชาชีพต่อไป 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพจากผู้ประกอบวิชาชีพ 
2. เพื่อประมวลความคิดที่ได้ไปสู่ความเป็นไปได้ในการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ 
3. เพื่อกระตุ้นผู้ประกอบวิชาชีพใหค้วามสนใจเรือ่งบทบาทของสภาวิชาชีพที่มีตอ่การพัฒนาวิชาชีพ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
สมาชิกสมาคมห้องสมุดแหง่ประเทศไทย  บรรณารกัษ์  นกัเอกสารสนเทศ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ใหบ้ริการ
สารสนเทศ  รวมถึงผู้สนใจ 100 คน 

ระยะเวลาการดําเนินงาน  
    วันพฤหัสบดทีี่ 19 ธันวาคม  2562 เวลา 13.00 – 15.30 น. 

สถานที ่     ห้องประชุมชั้น 7  สํานักงานวิทยทรัพยากร  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
   (ชื่อเดิม สถาบันวิทยบริการ, ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย) 

ค่าลงทะเบียน  ไม่มีค่าลงทะเบียน 
การลงทะเบียน ผู้สนใจร่วมประชุม Pre-Conference เพียงอยา่งเดียว (ไมร่่วมประชุม

วิชาการ) กรุณาลงทะเบียนภายในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2652 ได้ที่ 
https://forms.gle/Y2873PGXsTGyMdSh7 หรือตาม QR Code ทั้งนีข้อสงวน
สิทธิปิดรับเม่ือมีผู้สนใจครบตามจํานวน 

กําหนดการ 
13.00-13.30 น. ลงทะเบียน 

  13.30-13.45 น. การประชุมสามัญประจําปีของชมรมบรรณารักษ์สถาบันอดุมศึกษา 
13.45-15.30 น. การเสวนาเรื่อง “ความเป็นไปได้ในการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพบรรณารกัษ์ไทย” 
                     โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เพชราภรณ์ จันทรสูตร์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ มหาวทิยาลัยรามคําแหง 

                             และ  อาจารยท์ิพภา ปลีหะจินดา ภาควิชาสารสนเทศศึกษา มหาวทิยาลัยบูรพา 
                    ดําเนินรายการโดย นางนายิกา เดิดขุนทด ข้าราชการบํานาญ ตําแหน่งบรรณารักษ์เชี่ยวชาญ สํานักหอสมุด  

                             มหาวทิยาลัยขอนแกน่ และ  ประธานแผนกมาตรฐานวิชาชีพ สมาคมห้องสมุดแหง่ประเทศไทยฯ 



 
 
 
 

 
โครงการประชุมวิชาการประจาํปี 2562 ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา 

 

เร่ือง บทบาทของห้องสมุดอุดมศึกษาในการจัดการข้อมูลวจิัย เพือ่สนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
The academic library’s role in research data management to support university strategies 

วันศุกร์ที่ 20 ธนัวาคม  2562  
 

 จัดโดย ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา ร่วมกับ  สํานกังานวิทยทรัพยากร  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  ณ หอ้งประชุมชั้น 7  อาคารสํานักงานวิทยทรัพยากร  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 
หลักการและเหตุผล 

การวิจัยเป็นภารกิจสําคัญของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้แต่ละขั้นตอนของการดําเนินการวิจัย นับตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นโครงการ 
จนกระทั่งได้ผลงานวิจัย มีข้อมูลและเอกสารจํานวนมากที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเกิดขึ้น หากมีการจัดการข้อมูลวิจัย (Research 
Data management – RDM) ที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยลดความเส่ียงของการสูญหายของข้อมูล ช่วยอํานวยความสะดวกใน
แบ่งปันข้อมูลและการใช้ข้อมูลซ้ําในอนาคต ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมข้อมูลชุดเดิม ช่วยเพิ่มเรื่องความโปร่งใส
เกี่ยวกับกระบวนการและผลงานวิจัยฯ ทําให้การจัดการข้อมูลวิจัยที่มีประสิทธิภาพเป็นข้อกําหนดหนึ่งของหน่วยงานวิจัยและ
หน่วยงานที่ให้ทุนการวิจัยหลายแห่ง ทั้งนี้การจัดการข้อมูลวิจัยที่มีประสิทธิภาพมีประเด็นที่ควรคํานึงถึงหลากหลายประเด็น
ตลอดเส้นทางของการวิจัย 

บทบาทที่สําคัญอย่างหน่ึงของห้องสมุดมหาวิทยาลัย คือการสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย ประกอบกับ
ห้องสมุดเป็นหน่วยงานที่มีทักษะด้านมาตรฐานการลงรายการ การจัดเก็บและค้นคืนข้อมูล ซึ่งเป็นทักษะที่ใช้กับการจัดการ
ข้อมูลวิจัยได้เป็นอย่างดี การจัดการประชุมในด้านการจัดการข้อมูลวิจัย จึงจะเป็นแนวทางให้ห้องสมุดได้เตรียมบทบาทใน
สนับสนุนการจัดการข้อมูลวิจัย 

ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา  (ช.บ.อ.) สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ฯ  และสํานักงานวิทยทรัพยากร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงเห็นควรจัดการประชุมวิชาการเพื่อให้บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานใน
ห้องสมุด ได้รับความรู้เรื่องข้อมูลวิจัย การจัดการข้อมูลวิจัย และแนวทางการให้ความช่วยเหลือและให้บริการเกี่ยวกับการ
จัดการข้อมูลวิจัย ต่อไป 
  

วัตถุประสงค์ และ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ การจัดการข้อมูลวิจัย และตระหนักถึงการพัฒนาตน ให้เท่าทันกับ

นโยบายของมหาวิทยาลัยในเรื่องการจัดการข้อมูลวิจัยต่อไป 
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แนวปฏิบัติที่ดีจากห้องสมุดที่มีบริการการจัดการข้อมูลวิจัย เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ 
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รู้จัก ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

 

ผู้เข้าร่วมโครงการ    
สมาชิกสมาคมห้องสมุดแหง่ประเทศไทย  บรรณารกัษ์  นกัเอกสารสนเทศ ผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษา 

รวมถงึผู้สนใจ และหน่วยงานอืน่ที่ให้บริการสารสนเทศ  100 คน 
 

ระยะเวลาการดําเนินงาน  
    วันศุกรท์ี่ 20 ธันวาคม  2562 เวลา 8.30 – 16.00 น. 

 

สถานที ่     ห้องประชุมชั้น 7  สํานักงานวิทยทรัพยากร  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
                 (ชื่อเดิม สถาบันวิทยบริการ, ศูนย์วิทยทรพัยากร จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
 
 



ค่าลงทะเบียน  
สมาชิกสมาคมห้องสมุดแหง่ประเทศไทย ฯ        อัตราค่าลงทะเบียน 1,000 บาท 

           บุคคลทั่วไป                                      อัตราค่าลงทะเบียน 1,300 บาท 
           นักศึกษา และ ผู้เกษียณอายุงาน               อัตราค่าลงทะเบียน   800 บาท (กรณุาแนบบัตรประจําตัวฯ) 
 

การลงทะเบียน 
1. ลงทะเบียนและส่งหลักฐานการโอนเงิน ที่ http://www.tla.or.th/i-regist/  

หรือ ทางอเีมล dowrat.v@rsu.ac.th หรือ โทรสาร 02-254-8757  
2. บัญชีสําหรับโอนเงินค่าลงทะเบียน บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์  เลขที่ 113-221-984-8 ชื่อบัญชี สมาคมห้องสมุด

แห่งประเทศไทย 
3. กรุณาส่งแบบตอบรับและโอนเงินภายใน วันที ่13 ธันวาคม 2562 

 

ข้อมูลการเดินทาง  รถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานสียาม หรือ สนามกีฬาแหง่ชาต ิ
                        รถใต้ดิน MRT ลงที่สถานีสามย่าน    
                         รถยนต์ส่วนบุคคลกรุณาจอดทีอ่าคารจามจุรี 9 มีค่าบริการชั่วโมงละ 10 บาท 
 

ข้อมูลเพิ่มเติม ดาวรัตน์ แท่นรตัน์  dowrat.v@rsu.ac.th  โทรศัพท์ 092-3298787 ปรียาพร ฤกษพ์ินัย  084-1154998  
  ระเบียบ แสงจนัทร ์ rabiab@car.chula.ac.th  โทรศัพท ์ 02-218 2936 โทรสาร 02-2548757 

................................................... 
 
 

กําหนดการ 
 

8.30-9.00 น. ลงทะเบียน 
9.00-9.15 น. พิธีเปิด โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ขนิษฐา พุดหอม  
                                     รองผู้อํานวยการสํานักงานวิทยทรพัยากร จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  
9.15-10.30 น. การบรรยายเรือ่ง “Research Data คืออะไร ทําไมต้อง Management” 

                    โดย  อาจารย ์ดร. วชิราภรณ ์คลังธนบูรณ์  
                                      ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
10.30-10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45-12.00 น. การเสวนาเรื่อง “บริบทของผู้ให้ทุน กับนโยบาย Research Data Management” 
                              โดย   นายสํานวน หริัญวงษ์  ที่ปรกึษาและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
                                      สํานักงานบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) 
                                      และ นายเอนก บํารงุกิจ ผู้อํานวยการศูนย์สารสนเทศทางการวิจัย สํานกังานการวจิัยแห่งชาติ 
                            ดําเนินรายการโดย นางสาวจันทร์งาม ชูตระกูล  สํานกังานวทิยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
12.00-13.00 น.  อาหารกลางวัน 
13.00-15.00 น.  การบรรยายเรือ่ง “RDM Activities and Services in Nanyang Technological University” 
                             โดย Ms. Caroline Pang. Director, Office of Information, Knowledge and Library Services 
                             ดําเนนิรายการโดย นางสาวฉันท์ชนติ เกตุนอ้ย เจ้าหน้าที่บรกิารสารสนเทศ P7  
                                                    สํานักงานวทิยทรพัยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
15.30-15.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
15.45-16.00 น.  การบรรยายเรื่อง “เจาะลืก Perpetua by Arkivum : Long-Term Digital Preservation and Archiving  
                      solution for your Research Data” 
                      โดย นางสาวนันทรตัน์ นนทิวัฒน์วณิช Library Service Engineer, บริษทั EBSCO ประเทศไทย 
 
 

 

พิธีกรดําเนินการประชุม  นางระเบียบ แสงจนัทร์  สํานักงานวิทยทรพัยากร จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
                              และนางดาวรัตน์ แท่นรัตน์ สํานกัหอสมุดมหาวทิยาลัยรังสิต 



 
 
 
 

แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมวิชาการ 
 

เร่ือง บทบาทของห้องสมุดอุดมศึกษาในการจัดการข้อมูลวจิัย เพือ่สนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
The academic library’s role in research data management to support university strategies 

วันศุกร์ที่ 20 ธนัวาคม  2562  
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.tla.or.th/i-regist/ 

1. ข้อมูลผู้ร่วมประชุม 
 

    1.1 คํานําหน้า ............................. ชื่อ – สกุล    ............................................................................................................. 

   E mail address……………………………………………………………………………………………………………….……………………..………  

  โทรศัพท์  .............................................................................................ค่าลงทะเบียน ........................................................ 
     สมาชิกสมาคมห้องสมุดฯ 1,000 บาท              บุคคลทั่วไป 1,300 บาท 
       นักศึกษา และ ผู้เกษียณอายุงาน    800 บาท (กรุณาแนบบัตรประจําตัวฯ) 
 
    1.2 คํานําหน้า ............................. ชื่อ – สกุล    ............................................................................................................. 
   E mail address……………………………………………………………………………………………………………….……………………..………  
  โทรศัพท์  .............................................................................................ค่าลงทะเบียน ........................................................ 
     สมาชิกสมาคมห้องสมุดฯ 1,000 บาท              บุคคลทั่วไป 1,300 บาท 
       นักศึกษา และ ผู้เกษียณอายุงาน    800 บาท (กรุณาแนบบัตรประจําตัวฯ) 
 
  ชื่อหน่วยงาน (กรุณาให้ข้อมูลตามที่ต้องการให้ระบุในใบเสรจ็รับเงิน).  
................................................................................................................................................................................................ 

เลขผู้เสียภาษีของหน่วยงาน 13 หลัก .................................................................................................................................... 

ที่อยู่หนว่ยงาน....................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………................................................……………………………..…………………………..……… 

 อาหาร     ทั่วไป   มุสลิม 

 
2. ฝากเงินค่าลงทะเบียนเข้าบญัชี ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที ่113-221-984-8 ชื่อบัญชี สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 
3. กรุณาส่งแบบตอบรับ (กรณไีม่ได้ลงทะเบียนออนไลน์) และ หลักฐานการโอนเงินภายในวนัที่ 22 มกราคม 2561  

        ทางอเีมล dowrat.v@rsu.ac.th หรือทางโทรสาร 02-2548757 กรุณาเขียนช่ือ นามสกุล ของผู้ร่วมประชุม  
   ในใบโอนเงินด้วย 

     4. ตดิต่อสอบถาม ไดท้ี่ ปรียาพร ฤกษ์พินยั  084-1154998  ดาวรัตน์ แท่นรัตน์  092-3298787  
        ระเบียบ แสงจันทร ์  02-218 2936  
 
                                       


