การสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561
ชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
เรื่อง “ความท้าทายของวิชาชีพบรรณารักษ์ และนักสารสนเทศ”
(Challenges Librarians and Informationists are Facing)
จัดโดย ชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
ในวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องเดซี่ อาคาร 2 ชั้น 9 โรงแรม ทีเค พาเลซ (TK Palace Hotel)
ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 15 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบัน เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
มี การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทาให้
เทคโนโลยีเดิมๆ หยุดชะงัก (Disruptive technologies) ประเด็นต่างๆ เหล่านี้ ทาให้เกิดคาถามว่า บทบาท
ของห้องสมุดหรือบรรณารักษ์ไทยจะอยู่ตรงไหน และควรก้าวไป กับ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไร แม้ว่า
จะมีการพูดถึงสถานการณ์นี้มาโดยตลอด แต่ความเปลี่ยนแปลงที่ก้าวกระโดดไปอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ทาให้
ชาววิชาชีพบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ ต้องทบทวนตัวเองเป็นระยะๆ เพื่อให้ก้าวไปกับยุคสมัยอย่างสมาร์ท
ดังนั้น ชมรมห้องสมุดเฉพาะ ฯ (ชพ.) จึงเล็งเห็นว่า ควรมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขึ้น เพื่อเป็นการสร้าง
ความตระหนักรู้ ทาให้บุคลากรในวิชาชีพบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ ได้ทบทวนบทบาทและศักยภาพ อันจะ
นาไปสู่การกาหนด แผนงานและ ทิศทางในอนาคตของ การบริการสารสนเทศ ในทุกภาคส่วน ให้กลายเป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และทรงคุณค่า เป็นที่พึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการในยุคดิจิทัลยิ่งขึ้นไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ ความท้าทายของสถานการณ์ทางเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างต่อเนื่อง ทาให้เกิดผลกระทบ มีความท้าทายต่อวิชาชีพบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ
2. เพื่อเป็นเวทีถ่ายทอด แลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับ การพัฒนาด้านการบริการ สารสนเทศ และห้องสมุด
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทรงคุณค่า และตอบสนองผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
เนื้อหาการประชุมวิชาการ
ความท้าทายในวิชาชีพบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ
- ศาสตร์แห่งข้อมูล (Data science) การจัดการข้อมูล (Data management) การแบ่งปันข้อมูล (Data
sharing)
- เทคโนโลยีใหม่ที่ทาให้ระบอบการศึกษาและการทาวิจัยเปลี่ยนแปลง
- การสร้างนวัตกรรมและภาวะผู้นา
- ความคาดหวังของผู้ใช้บริการ (ดิจิทัลและสิ่งพิมพ์กับการบริหารงบประมาณ กระบวนทัศน์ที่
เปลี่ยนแปลงในการเข้าถึงสารสนเทศ)
- ความท้าทายทางการบริหารจัดการเทคโนโลยีและทรัพยากร
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร ผู้อานวยการ บรรณารักษ์ นักสารสนเทศ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ครู อาจารย์ นิสิตนักศึกษา สมาชิกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ และผู้สนใจทั่วไป

วิธีดาเนินการ
การบรรยาย และการเสวนาวิชาการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถ่ายทอดประสบการณ์ การฝึกปฏิบัติ
วิทยากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร . ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นายทรงเกียรติ ปัญจมาโนชญ์ สถาบัน AIS Academy
- นางจิราภรณ์ ศิริธร ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย
- นางสาวสุภาณี เลิศจิระประเสริฐ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (Museum Siam) และ
- นายเมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิฝ่์ ายพัฒนาความรู้การเงินขั้นพื้นฐาน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผู้ดาเนินรายการ
ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น.
สถานที่จัดสัมมนา
ห้องเดซี่ อาคาร 2 ชั้น 9 โรงแรม ทีเค พาเลซ (TK Palace Hotel) ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 15
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
การลงทะเบียน และชาระเงิน
ค่าลงทะเบียน
สมาชิกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
อัตราค่าลงทะเบียน 1,000 บาท
บุคคลทั่วไป
อัตราค่าลงทะเบียน 1,200 บาท
ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และนักเรียน นิสิต นักศึกษา (แสดงบัตร) อัตราค่าลงทะเบียน 800 บาท
1. โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้า บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขาซอยหมู่บ้าน
เสนานิเวศน์ (ชื่อบัญชี นางสาวเอมอร ตันเถียร/นางสาวนฤมล รื่นไวย์/นางสาวปรียาพร ฤกษ์พินัย บัญชีเลขที่
093 - 244969 – 7
2 . ลงทะเบียนและส่งหลักฐานการโอนเงิน
( เขียนชื่อผู้ร่วม ประชุม บนใบโอนด้วย )
ที่ http://www.tla.or.th/i-regist/ หรือ ทางอีเมล: dowrat.v@rsu.ac.th ติดต่อ ดาวรัตน์ แท่นรัตน์ (สานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยรังสิต ) โทร 092-329-8787, 081-373-2330 หรือ ทางโทรสาร 02-143-9183 (ศูนย์ราชการ )
02-515-4782 (รัชดาภิเษก ) ติดต่อ ศิริพร ธิติปรีชา (ห้องสมุดสานักงานอัยการสูงสุด ) โทร 02-142-2074- 5;
081-830-4826
3. กรุณาส่งแบบตอบรับและโอนเงินภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2561
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าประชุมได้รับความ รู้เกี่ยวกับ ความท้าทายของสถานการณ์ทางเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างต่อเนื่อง ทราบถึงผลกระทบ ที่มีความท้าทายต่อวิชาชีพบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ
และเกิดความคิด
ที่รับมือกับความท้าทายนั้น
2. ผู้เข้าประชุมมีโอกาส ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับ การพัฒนาด้านการบริการ สารสนเทศ และ
ห้องสมุด ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทรงคุณค่า และตอบสนองผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
---------------------------------------------------

กาหนดการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และ การประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561
ชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
เรื่อง “ความท้าทายของวิชาชีพบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ”
(Challenges Librarians and Informationists are Facing)
วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องเดซี่ อาคาร 2 ชั้น 9 โรงแรม ทีเค พาเลซ (TK Palace Hotel)
ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 09.10 น.

09.10 – 9.30 น.
09.30- 10.30 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ โดย นายนพดล เฮงเจริญ นายนพดล เฮงเจริญ
รองประธานศาลปกครองสูงสุด และ ประธานคณะกรรมการพัฒนาคลังความรู้และระบบการบริหารจัดการหอสมุด
กฎหมายมหาชน
กล่าวรายงานโดย ดร.นฤมล รื่นไวย์ ประธานชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
การประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561 ชมรมห้องสมุดเฉพาะ
การบรรยายเรื่อง “ความท้าทายของวิชาชีพบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ”
- ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อวิชาชีพ
- ศาสตร์แห่งข้อมูล (Data science) การจัดการข้อมูล (Data management) การแบ่งปันข้อมูล (Data sharing)
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10.30 – 10.45 น.
10.45 – 12.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง
การเสวนา เรื่อง “ความท้าทายของห้องสมุดและแหล่งเรียนรู”้
- การสร้างแหล่งการเรียนรู้ที่ทรงคุณค่า และตอบสนองผู้ใช้บริการ

โดย - นายทรงเกียรติ ปัญจมาโนชญ์ สถาบัน AIS Academy
- นางจิราภรณ์ ศิริธร ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย
- นางสาวสุภาณี เลิศจิระประเสริฐ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (Museum Siam) และ
- นายเมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์ ฝ่ายพัฒนาความรู้การเงินขั้นพื้นฐาน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผู้ดาเนินรายการ
13.00 – 14.30 น.
14.30 - 14.45 น.
14.45 - 16.30 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน
การแบ่งกลุ่มปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “ความท้าทายทางการบริหารจัดการเทคโนโลยีและ
ทรัพยากรของวิชาชีพบรรณารักษ์และสารสนเทศ: จากมุมมองผู้ปฏิบัติ”
พักรับประทานอาหารว่าง
การรายงานผลกิจกรรมกลุ่มและปิดการประชุม
* พิธีกรดาเนินการประชุม คือ นางสาวดาวรัตน์ แท่นรัตน์ และนางดวงชีวัน กาญจนารักษ์

แผนทีก่ ารเดินทาง

โรงแรม ทีเค พาเลซ (TK Palace Hotel)
ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 02574 1588
รถประจาทาง
สาย 51, 52, 150, และ 356
รถประจาทางเข้าศูนย์ราชการฯ (เฉพาะเช้า – เย็น)
สาย 166, 66, 26, และ 59
รถตู้ประจาทาง
สาย ปากเกร็ด – มีนบุรี
สาย ปากเกร็ด – รังสิต
สาย ปากเกร็ด – จตุจักร
สาย ปากเกร็ด – รามคาแหง

แบบตอบรับ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และ การประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561
ชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
เรื่อง “ความท้าทายของวิชาชีพบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ”
(Challenges Librarians and Informationists are Facing)
วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องเดซี่ อาคาร 2 ชั้น 9 โรงแรม ทีเค พาเลซ (TK Palace Hotel)
ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
-------------------------------------

เลขประจาตัวผู้เสียภาษีของหน่วยงาน ..............................................................................................................
1. ชื่อ – สกุล .............................................................................................................................................................
หน่วยงาน..............................................................................................................................................................
ที่อยู่หน่วยงาน/ โทร...............................................................................................................................................
E mail: ….……………………………………………………………………. อัตราค่าลงทะเบียน .............................................
2. ชื่อ – สกุล .............................................................................................................................................................
หน่วยงาน..............................................................................................................................................................
ที่อยู่หน่วยงาน/ โทร...............................................................................................................................................
E mail: ….……………………………………………………………………. อัตราค่าลงทะเบียน .............................................
3. ชื่อ – สกุล .............................................................................................................................................................
หน่วยงาน..............................................................................................................................................................
ที่อยู่หน่วยงาน/ โทร...............................................................................................................................................
E mail: ….……………………………………………………………………. อัตราค่าลงทะเบียน .............................................
ค่าลงทะเบียน รับลงทะเบียนถึงวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 หรือเมื่อมีผู้สมัครครบ 100 คน
สมาชิกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
อัตราค่าลงทะเบียน 1,000 บาท
บุคคลทั่วไป
อัตราค่าลงทะเบียน 1,200 บาท
ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (แนบสาเนาบัตรประชาชน)
อัตราค่าลงทะเบียน
800 บาท
นักเรียน นิสิต นักศึกษา (แนบสาเนาบัตรฯ)
อัตราค่าลงทะเบียน
800 บาท
ผู้สนใจลงทะเบียน ผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ฯ ได้ที่
http://tla.or.th/i-regist/
ข้อจากัดอาหาร  อาหารทั่วไป  อาหารอิสลาม  อื่น ๆ ระบุ .....................................
* ทั้งนี้ สาหรับผู้เดินทางจากต่างจังหวัดสามารถจองที่พักด้วยตนเองตามแบบฟอร์มที่แนบ
ท่านสามารถติดตามความคืบหน้าการประชุมได้ทาง Facebook fanpage ชมรมห้องสมุดเฉพาะ
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ : https://www.facebook.com/thaispeciallibgroup/

