
           
       
 
ที่  ช.บ.อ. พิเศษ  / 2560/001 

12 ธันวาคม  2560 
 

เร่ือง    ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจ าปี 2560 ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา  เร่ือง  
          ศักยภาพบรรณารักษ์ เพื่อพัฒนาห้องสมุดและสงัคม (Promising librarians for the betterment of libraries and the society) 
เรียน   ผู้บริหาร ผู้อ านวยการ หัวหน้าห้องสมุด บรรณารักษ์ นกัเอกสารสนเทศ  ครู อาจารย์  และผู้สนใจทั่วไป 
สิ่งที่ส่งมาด้วย     รายละเอียดโครงการ ก าหนดการ และแบบตอบรับ 

 
   ด้วยชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา (ช.บ.อ.) สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่

ส าคัญประการหนึ่ง  คือ การพัฒนาวิชาชีพและวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จึงเห็นความส าคัญที่จะ
จัดการประชุมวิชาการประจ าปี 2560  เรื่อง “ศักยภาพบรรณารักษ์ เพื่อพัฒนาห้องสมุดและสังคม (Promising 
librarians for the betterment of libraries and the society)” ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561  เวลา 8.30 – 16.00 
น.  ณ ห้องประชุมชั้น 7  อาคารส านักงานวิทยทรัพยากร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบเรื่อง มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงการพัฒนาตน ให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ และมีความเข้าใจสื่อประเภทต่างๆ ซึ่งเป็นรูปแบบของทรัพยากรห้องสมุดในปัจจุบัน โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  ผู้บริหาร 
/ บรรณารักษ์ / บุคลากรในวงการสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์  ผู้สนใจทั่วไป  ฯ   ดังรายละเอียดเอกสารของ
โครงการที่แนบมาพร้อมนี้ 

   ในการนี้เพื่อเป็นการเผยแพรก่ิจกรรมวิชาการดังกล่าว  ชมรมฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์
และพิจารณาอนุมัติให้บุคลากรในสังกัดหน่วยงานของท่านเข้ารว่มประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยถือเป็นการปฏบิัติราชการ 
และมีสิทธิเบิกคา่ลงทะเบียนไดต้ามหนังสือกระทรวงการคลงั ที่ กค 0409.7 /ว.51  ลงวันที่ 18 มีนาคม 2548 อัตรา
ค่าลงทะเบียน สมาชิกสมาคมห้องสมุดฯ คนละ 1,000 บาท ผูส้นใจทั่วไป คนละ 1,200 บาท  นักศึกษา และ ผู้เกษียณอายุ
งาน คนละ  800 บาท (กรุณาแนบบตัรประจ าตัวฯ) โดยจะปิดรบัและโอนเงินภายในวันที่ ภายในวันที่ 22 มกราคม 2561 
 

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนีด้้วย 
 

        ขอแสดงความนับถือ 

     
                   (นางสาวปรียาพร ฤกษ์พินัย) 
          ประธานชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา 

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 
 
 
 
 
 

ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย  
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                                                                     
๑๓๔๖  ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น  บางกะปิ  กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ 



 
 
 
 

 
โครงการประชุมสามัญ และประชุมวิชาการประจ าปี 2560 ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา 

เรื่อง ศักยภาพบรรณารักษ์ เพ่ือพัฒนาห้องสมุดและสังคม 
(Promising librarians for the betterment of libraries and the society) 

 จัดโดย ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา ร่วมกับ  ส านักงานวิทยทรัพยากร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วันศุกร์ที่ 26 มกราคม  2561  

  ณ ห้องประชุมชั้น 7  อาคารส านักงานวิทยทรัพยากร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
หลักการและเหตผุล 

ท่ามกลางวิถีแห่งสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ห้องสมุดจ าเป็นต้องมีการพัฒนา ปรบัปรุง ปรบัเปลี่ยน 
และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบรกิารให้สอดคล้องกับวิวัฒนาการของสังคมและเทคโนโลยีที่กา้วหน้าหรือเปลี่ยนไป เพื่อมิให้เกิด
การถดถอยหรือตามหลัง จนกระทั่งมีการกล่าวถึงค าวา่ "Library Transform" คือการปรับเปลี่ยนของห้องสมุด ได้แก่ รูปแบบ
ทรัพยากรซึ่งเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยี การบริการแบบ user oriented แม้แต่รูปแบบของความร่วมมือต้องขยายเป็นความ
ร่วมมือระดับนานาชาติ พืน้ที่ตอ้งปรับเปลี่ยนให้มี co-working space  

ปัจจัยส าคัญที่จะด าเนนิการปรบัเปลี่ยนเหล่านีไ้ด้คือบรรณารักษ์และบุคลากรอ่ืนๆ ของห้องสมุดซึ่งต้องตระหนักถึง
การพัฒนาตนให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ Continuing Professional Development จึงมีความส าคัญมาก สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ขององค์กรสหพันธร์ะหว่างประเทศวา่ด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด (IFLA) ในเร่ือง capacity building คือ
การสนับสนนุและส่งเสริมการพฒันาสมรรถภาพและขีดความสามารถของบุคลากรห้องสมุดทุกระดับ ทั้งในระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาค และระดับโลก  

ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศกึษา  (ช.บ.อ.) สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ฯ  และส านักงานวทิยทรัพยากร 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย จึงเห็นควรจัดการประชุมวิชาการเพื่อให้บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบตัิงานใน
ห้องสมุด ได้เข้าใจถึงหลักในการพัฒนาศักยภาพตน รวมถึงการรู้เท่าทันสื่อชนิดตา่งๆ ซึ่งเปน็รูปแบบของทรัพยากร แหล่ง
ความรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดมิ เพื่อน าไปประยุกต์ใช้กับห้องสมุดหรือแหล่งเรียนรู้ที่ปฎิบัติงานอยู่ต่อไป 
  

วัตถุประสงค ์และ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงการพัฒนาตน ให้เท่าทนัความเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจสื่อประเภทต่างๆ ซึ่งเป็นรูปแบบของทรัพยากรห้องสมุดในปัจจุบนั 
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รู้จกั ได้แลกเปลี่ยนเรียนรูป้ระสบการณ์ และเสริมสร้างความสัมพนัธ์อันดีต่อกัน 

 

ผู้เข้าร่วมโครงการ    
สมาชิกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย  บรรณารักษ์  นักเอกสารสนเทศ ผู้ปฏิบตัิงานในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

รวมถึงผู้สนใจ และหน่วยงานอ่ืนที่ให้บริการสารสนเทศ  100 คน 
 

ระยะเวลาการด าเนินงาน  
    วันศุกร์ที่ 26 มกราคม  2561 เวลา 8.30 – 16.00 น. 

 

สถานที่     ห้องประชุมชัน้ 7  ส านักงานวิทยทรัพยากร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
                 (ชื่อเดิม สถาบนัวทิยบริการ, ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย) 
 

ค่าลงทะเบียน  
สมาชิกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ฯ อัตราค่าลงทะเบียน 1,000 บาท  
บุคคลทั่วไป           อัตราค่าลงทะเบียน 1,200 บาท 
นักศึกษา และ ผู้เกษียณอายุงาน        อัตราค่าลงทะเบียน   800 บาท (กรุณาแนบบัตรประจ าตัวฯ) 



การลงทะเบียน 
1. บัญชีส าหรับโอนเงนิค่าลงทะเบยีน บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่  

407-300626-7 ชื่อบัญชี น.ส.ปรียาพร ฤกษ์พินัย และ/หรือ น.ส. อมรรัตน์ ศรีสุรภานนท์ และ/หรือ  
น.ส. กัลยา ยังสุขยิ่ง 

2. ลงทะเบียน ที่ http://bit.ly/2AiW9oG และส่งหลักฐานการโอนเงิน 
ทางอีเมล preeyaporn.r@chula.ac.th หรือโทรสาร 02-254-8757 

3. กรุณาส่งแบบตอบรับและโอนเงนิภายในวนัที่ 22 มกราคม 2561 
 

ข้อมูลการเดินทาง  รถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีสยาม หรือ สนามกีฬาแห่งชาต ิ
                        รถใต้ดิน MRT ลงที่สถานีสามย่าน    
                         รถยนต์ส่วนบุคคลกรุณาจอดที่อาคารจามจุรี 9 มีค่าบริการชั่วโมงละ 10 บาท 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติม ปรียาพร ฤกษ์พินัย  preeyaporn.r@chula.ac.th  
                            โทรศัพท์  084-1154998  หรือ 02-252-7852,  02-254-8756, 02-256-4498-99 ต่อ 111 
  ดาวรัตน์ แทน่รัตน์  dowrat.v@rsu.ac.th  โทรศัพท์ 092-3298787 
  ระเบียบ แสงจนัทร ์ rabiab@car.chula.ac.th  โทรศัพท ์ 02-218 2936 โทรสาร 02-2548757 

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

ก าหนดการ 
การประชุมสามัญ และประชุมวชิาการประจ าปี 2560 ชมรมบรรณารักษ์สถาบนัอุดมศึกษา 

เรื่อง ศักยภาพบรรณารักษ์ เพ่ือพัฒนาห้องสมุดและสังคม 
(Promising librarians for the betterment of libraries and the society) 

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม  2561 
   ณ ห้องประชุมชัน้ 7  อาคารส านักงานวิทยทรัพยากร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

8.30-9.00 น. ลงทะเบียน 
9.00-9.10 น. พิธีเปิด โดย รศ. ดร. อมร เพชรสม  
                                     ผู้อ านวยการส านักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
                       กล่าวรายงานโดย นางสาวปรียาพร ฤกษ์พนิัย ประธานชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา 
9.30-10.30 น.  Library Transform & Continuing Professional Development  
                       โดย ผศ ดร พิมพ์ร าไพ เปรมสมทิธ์ อาจารย ์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์  
                           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
10.30-10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45-12.00 น.  ติดยศบรรณารักษ์ เพิ่มทักษะกบัการพัฒนาตน  
                       โดย อ ดร ยรรยง เต็งอ านวย   อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
                             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
12.00-13.00 น.  อาหารกลางวัน 
13.00-13.15 น. ประชุมสามัญประจ าปี 2560 ชมรมบรรณารักษ์สถาบนัอุดมศึกษา   และการเสนอชื่อ 
                     กรรมการเสนอแนะ กรรมการบริหารชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา วาระ 2562-2563 
13.15-1430 น.  รู้ให้ทันสื่อด้วย media literacy โดย นางสาวเข็มพร วิรุณราพันธ ์
                             ผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) 
14.30-14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45-16.00 น.  Sharpen librarian ต้อง sure ก่อน แชร์  
                      โดย นาย พีรพล อนุตรโสตถิ์ @yoware  
                          ผู้สื่อข่าวอาวุโสดา้นไอทีและผู้ด าเนินรายการชัวร์ก่อนแชร์ทาง MCOT 

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

http://bit.ly/2AiW9oG
mailto:preeyaporn.r@chula.ac.th
mailto:preeyaporn.r@chula.ac.th
mailto:dowrat.v@rsu.ac.th%20%20โทรศัพท์


 
 
 
 

 
แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมวิชาการ 

การประชุมสามัญ และประชุมวชิาการประจ าปี 2560 ชมรมบรรณารักษ์สถาบนัอุดมศึกษา 
เรื่อง ศักยภาพบรรณารักษ์ เพ่ือพัฒนาห้องสมุดและสังคม 

(Promising librarians for the betterment of libraries and the society) 
วันศุกร์ที่ 26 มกราคม  2561 

   ณ ห้องประชุมชัน้ 7  อาคารส านักงานวิทยทรัพยากร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/2AiW9oG 

1. ข้อมูลผู้ร่วมประชุม 
 

    1.1 ค าน าหน้า ............................. ชื่อ – สกุล    ............................................................................................................. 

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

  โทรศัพท์  .............................................................................................ค่าลงทะเบียน ........................................................ 

    1.2 ค าน าหน้า ............................. ชื่อ – สกุล    ............................................................................................................. 

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

  โทรศัพท์  .............................................................................................ค่าลงทะเบียน ........................................................ 

  ชื่อหน่วยงาน (กรุณาให้ข้อมูลตามที่ต้องการให้ระบุในใบเสร็จรับเงิน).  

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

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

ที่อยู่หน่วยงาน....................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………................................................……………………………..…………………………..……… 

ใบวุฒิบัตรแสดงว่ามาร่วมประชมุ   ตอ้งการ   ไม่ต้องการ 

อาหาร     ทั่วไป   มุสลิม 
 

      3. ค่าลงทะเบียน    สมาชกิสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ   1,000 บาท       บุคคลทั่วไป 1,200 บาท 
              นักศึกษา และ ผู้เกษียณอายุงาน        อัตราค่าลงทะเบียน   800 บาท (กรุณาแนบบัตรประจ าตัวฯ) 

4. ฝากเงินค่าลงทะเบียนเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณชิย์  สาขาจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เลขที่ 407-300626-7  
        ชื่อบัญชี น.ส.ปรียาพร ฤกษ์พินัย และ/หรือ น.ส. อมรรัตน์ ศรีสุรภานนท์ และ/หรือ น.ส. กัลยา ยังสุขยิง่  
5. กรุณาส่งแบบตอบรบั (กรณีไม่ได้ลงทะเบียนออนไลน์) และ หลักฐานการโอนเงนิภายในวันที่ 22 มกราคม 2561  
    ทางอีเมล preeyaporn.r@chula.ac.th  หรือทางโทรสาร 02-2548757 กรุณาเขียนชื่อ นามสกุล ของผู้ร่วมประชุม 
    ในใบโอนเงินดว้ย 

     6. ติดต่อสอบถาม ได้ที่ ปรียาพร ฤกษ์พินัย  084-1154998  ดาวรัตน์ แท่นรัตน์  092-3298787  
          ระเบียบ แสงจนัทร ์  02-218 2936  

http://bit.ly/2AiW9oG

