ชมรมบรรณารักษสถาบันอุดมศึกษา
สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ
๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห ๕ คลองจั่น บางกะป กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐

ที่ ช.บ.อ. 2562/010

15 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง ขอเชิญรวมประชุม Pre-conference และประชุมสามัญประจําป 2562 ชมรมบรรณารักษ
สถาบันอุดมศึกษา สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ
เรียน ผูบริหาร ผูอํานวยการ หัวหนาหองสมุด บรรณารักษ นักเอกสารสนเทศ ครู อาจารย และผูสนใจทั่วไป
สิ่งที่สงมาดวย รายละเอียดโครงการ กําหนดการ
ดวยชมรมบรรณารักษสถาบันอุดมศึกษา (ช.บ.อ.) สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ ตระหนักถึงบทบาทหนาที่
สําคัญประการหนึ่ง คือ การพัฒนาวิชาชีพและวิชาการดานบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร จึงเห็นความสําคัญที่
จะจัดการประชุม Pre-Conference เพื่อการพัฒนาวิชาชีพหองสมุด เรื่อง “ความเปนไปไดในการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
บรรณารักษไทย” (ไมมีคาลงทะเบียน) ในพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 – 15.30 น. โดยกลุมเปาหมาย
ได แ ก ผู บ ริ ห าร / บรรณารั ก ษ / บุ ค ลากรในวงการสารสนเทศศาสตร แ ละบรรณารั ก ษศาสตร ผู ส นใจทั่ ว ไป ฯ ดั ง
รายละเอียดตามเอกสารของโครงการที่แนบมาพรอมนี้
ในการนี้ เพื่ อ เป น การเผยแพร กิ จ กรรมวิ ช าการดั ง กล า ว ชมรมฯ จึ ง ใคร ข อความอนุ เคราะห เผยแพร
ประชาสัมพันธและพิจารณาอนุมัติใหบุคลากรในสังกัดหนวยงานของทานเขารวมประชุมตามวัน เวลา ดังกลาว โดยถือเปนการ
ปฏิบัติราชการ และมีสิทธิเบิกคาลงทะเบียนไดตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.7 /ว.51 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2548
โดยลงทะเบียนไดที่ https://forms.gle/Y2873PGXsTGyMdSh7 หรือ QR code ขางลางนี้ ทั้งนี้ จะปดรับการแจงความ
จํานงเขารวมประชุมภายในวันศุกรที่ 13 ธันวาคม 2652 หรือเมื่อมีผูรวมประชุมครบตามจํานวน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหดวย จักเปนพระคุณยิ่ง และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปรียาพร ฤกษพินัย)
ประธานชมรมบรรณารักษสถาบันอุดมศึกษา
สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ

QR code สําหรับลงทะเบียนรวมประชุม pre-conference

โครงการประชุม Pre Conference ประจําป 2562 ชมรมบรรณารักษสถาบันอุดมศึกษา

เรื่อง ความเปนไปไดในการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพบรรณารักษไทย

จัดโดย ชมรมบรรณารักษสถาบันอุดมศึกษา รวมกับ สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 – 15.30 น.
ณ หองประชุมชั้น 7 อาคารสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

หลักการและเหตุผล

ในชวงเวลาที่วิชาชีพอื่นๆ ไดยกระดับพัฒนาวิชาชีพใหมีมาตรฐานในรูปแบบตางๆ กัน เพื่อรองรับกระแสความเปลี่ยนแปลงใน
สังคมยุคดิจิทัล มีเสียงเรียกรองจากผูประกอบวิชาชีพบรรณารักษจํานวนมาก ใหหนวยงานที่เกี่ยวของหยิบยกเรื่องมาตรฐานวิชาชีพ
ขึ้นมาพิจารณาเปนวาระสําคัญ จึงมีนักวิชาการสาขาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 2 ราย ทําวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวของ คือ
“การพัฒนาสมรรถนะหลักที่จําเปนสําหรับนักวิชาชีพสารสนเทศของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาดวยชุดฝกอบรมอิเล็กทรอนิกส (พ.ศ.
2556) โดย รองศาสตราจารย ดร. เพชราภรณ จันทรสูตร และ “การพัฒนารูปแบบมาตรฐานวิชาชีพบรรณารักษไทย” โดย อาจารย
ทิพภา ปลีหะจินดา (พ.ศ.2562) งานวิจัยทั้งสองเรื่องดังกลาวมุงหาคําตอบที่เกี่ยวของกับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพเพื่อยกระดับให
วิชาชีพบรรณารักษมีมาตรฐานทัดเทียมกับวิชาชีพอื่นๆ อันจะสรางขวัญกําลังใจใหบรรณารักษมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ
ชมรมบรรณารักษ สถาบั นอุด มศึก ษา สมาคมหองสมุด แหงประเทศไทย ในพระราชูป ถัมภ ตระหนั กถึงความสําคั ญ ของ
มาตรฐานวิชาชีพ ที่จะเปดโอกาสใหผูประกอบวิชาชีพบรรณารักษ นักเอกสารสนเทศ และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวของไดรับฟงขอมูล และ
ระดมความคิดเห็น จึงจะจัดเสวนาเรื่อง “ความเปนไปไดในการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพบรรณารักษไทย” ทิศทางของคําตอบที่ไดจะเปน
แนวทางนําไปสูการดําเนินงานมาตรฐานวิชาชีพตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพจากผูประกอบวิชาชีพ
2. เพื่อประมวลความคิดทีไ่ ดไปสูความเปนไปไดในการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
3. เพื่อกระตุนผูประกอบวิชาชีพใหความสนใจเรื่องบทบาทของสภาวิชาชีพที่มตี อการพัฒนาวิชาชีพ
ผูเขารวมโครงการ
สมาชิกสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย บรรณารักษ นักเอกสารสนเทศ ผูปฏิบตั ิงานในหนวยงานที่ใหบริการ
สารสนเทศ รวมถึงผูส นใจ 100 คน
ระยะเวลาการดําเนินงาน
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 – 15.30 น.
สถานที่ หองประชุมชัน้ 7 สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(ชื่อเดิม สถาบันวิทยบริการ, ศูนยวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)
คาลงทะเบียน ไมมีคาลงทะเบียน
การลงทะเบียน ผูสนใจรวมประชุม Pre-Conference เพียงอยางเดียว (ไมรวมประชุม
วิชาการ) กรุณาลงทะเบียนภายในวันศุกรที่ 13 ธันวาคม 2652 ไดที่
https://forms.gle/Y2873PGXsTGyMdSh7 หรือตาม QR Code ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิปดรับเมื่อมีผูสนใจครบตาม
จํานวน
กําหนดการ
13.00-13.30 น. ลงทะเบียน
13.30-13.45 น. การประชุมสามัญประจําปของชมรมบรรณารักษสถาบันอุดมศึกษา
13.45-15.30 น. การเสวนาเรื่อง “ความเปนไปไดในการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพบรรณารักษไทย”
โดย รองศาสตราจารย ดร. เพชราภรณ จันทรสูตร ภาควิชาบรรณารักษศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
และ อาจารยทิพภา ปลีหะจินดา ภาควิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ดําเนินรายการโดย นางนายิกา เดิดขุนทด ขาราชการบํานาญ ตําแหนงบรรณารักษเชีย่ วชาญ สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยขอนแกน และ ประธานแผนกมาตรฐานวิชาชีพ สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ

