โครงการประชุมสามัญ และประชุมวิชาการประจำปี 2565
ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
เรื่อง “4 hearts for library : ใส่ใจ ได้ใจ เข้าใจ และรักษาใจ เพื่อพัฒนากระบวนทัศน์งานห้องสมุด”
จัดโดย ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ฯ
ร่วมกับ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผ่านระบบการประชุม Zoom Meetings
หลักการและเหตุผล
ในสภาวะการณ์ ที่สั งคมมีการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ผลกระทบประการหนึ่งที่ ห้องสมุดได้รับ คือ ความต้องการ
สารสนเทศที่แตกต่างและหลากหลายของผู้ รับบริการ ประกอบกับการพัฒนาของสังคมออนไลน์ ห้องสมุดจึงจำเป็นต้องปรับ
วิธีการทำงาน แสวงหาเทคนิคและเครื่องมือ สำหรับ การให้บริการสารสนเทศที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ซึ่ง
ผู้ปฏิบัติงานต้องปรับบทบาทของตนเอง ทั้งความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึง
พอใจ ตอบสนองความต้องการได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ที่ผู้รับบริการใช้ในการเข้าถึงสารสนเทศ รวมทั้งให้ผู้รับบริการเกิด
ความประทับใจและผูกผันกับห้องสมุด ในขณะเดียวกันที่ผู้ปฏิบัติงานก็มีความสุขกับการปฏิบัติงาน
ด้วยความตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญ ของห้ องสมุ ด ในการเป็น องค์ กรหนึ่งที่ต้ องปรับ ตัวทั้ง ผู้ปฏิ บัติงาน
รูปแบบการให้บริการ และบทบาทต่อสังคม ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา (ชบอ) สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ฯ
ร่วมกับ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงเห็นสมควรจัดการประชุมสามัญ และประชุมวิชาการประจำปี
2565 เรื่ อ ง “4 hearts for library : ใส่ ใจ ได้ ใจ เข้ า ใจ และรัก ษาใจ เพื่ อ พั ฒ นากระบวนทั ศ น์ ง านห้ อ งสมุ ด ” เพื่ อ ให้
บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุด ได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีแนวปฏิบัติ สามารถปรับ
บทบาทของห้องสมุดและผู้ปฏิบัติงาน ให้มีความพร้อมสำหรับการให้บริการสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ
ในสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมในปัจจุบันและอนาคตต่อไป
วัตถุประสงค์
การจัดประชุมสามัญ และประชุมวิชาการประจำปี 2565 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
1. ประชาสัมพันธ์ บทบาท หน้าที่ และกิจกรรมของชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา ให้สมาชิกและบุคคลในแวด
วงวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง
2. ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีแนวปฏิบัติ สามารถปรับบทบาทของห้องสมุดและผู้ปฏิบัติงาน
ให้มีความพร้อมสำหรับการให้บริการสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ
3. ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รู้จัก ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สมาชิกและบุคคลในแวดวงวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ได้รับทราบถึงบทบาท หน้าที่ และ
กิจกรรมของชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา ที่ดำเนินงานแล้วและที่จะมีขึ้นในอนาคต
2. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีแนวปฏิบัติ สามารถปรับบทบาทของห้องสมุดและผู้ปฏิบัติงาน ให้มี
ความพร้อมสำหรับการให้บริการสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ
3. ผู้เข้าร่วมประชุมมีการสร้างเครือข่ายและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เกิดความร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
ผู้เข้าร่วมโครงการ
สมาชิ ก สมาคมห้ อ งสมุ ด แห่ ง ประเทศไทย ฯ บรรณารั ก ษ์ นั ก เอกสารสนเทศ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในห้ อ งสมุ ด
สถาบันอุดมศึกษา รวมถึงผู้สนใจทั่วไป และหน่วยงานอื่นที่เกีย่ วข้องกับการให้บริการสารสนเทศ
▪ เข้าร่วมประชุมแบบ On Site จำนวน 80 คน
(ต้องแสดงผลตรวจ ATK ไม่เกิน 48 ชม. ณ จุดลงทะเบียน)
▪ เข้าร่วมประชุมแบบ Online จำนวน 300 คน
▪ ผู้เข้าร่วมการประชุมและตอบแบบประเมิน จะได้รับวุฒิบัตร
ระยะเวลาการดำเนินงาน วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.
สถานที่

ณ ห้องประชุมชัน้ 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผ่าน Zoom Meetings

ค่าลงทะเบียน และการลงทะเบียน
1. เข้าร่วมประชุมแบบ On Site ณ ห้องประชุมชัน้ 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(รับจำนวนจำกัด 80 คน)
▪ สมาชิกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ฯ
อัตราค่าลงทะเบียน
1,000 บาท
▪ บุคคลทั่วไป
อัตราค่าลงทะเบียน
1,300 บาท
▪ นักศึกษา และผู้เกษียณอายุงาน
อัตราค่าลงทะเบียน
800 บาท
(กรุณาแนบบัตรประจำตัวฯ)
2. เข้าร่วมประชุมแบบ Online ผ่านระบบการประชุม Zoom Meeting (รับจำนวนจำกัด 300 คน)
อัตราค่าลงทะเบียน 700 บาท
3. การลงทะเบียน กรุณาลงทะเบียนและโอนเงินภายใน วันที่ 9 ธันวาคม 2565 (ไม่รับชำระค่าลงทะเบียนหน้างาน)
และเมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ขอสงวนสิทธิไ์ ม่คืนค่าลงทะเบียนทุกกรณี แต่สามารถเปลี่ยนรูปแบบการเข้าร่วม
ประชุมได้ รายละเอียดการลงทะเบียนมีดงั นี้
1) ลงทะเบียนและส่งหลักฐานการโอนเงิน ที่ http://www.tla.or.th/i-regist/
หรือ ทางอีเมล preeyaporn.r@chula.ac.th และ tla2497@gmail.com หรือ โทรสาร 02-737-9021
หรือ ID Line: tla2497

2) บัญชีสำหรับโอนเงินค่าลงทะเบียน บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่ 113-221-9848 ชื่อบัญชี สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ฯ
*หมายเหตุ : เปิดระบบลงทะเบียนในวันที่ 10 ตุลาคม 2565
4. ทั้งนี้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานอื่นๆ ของรัฐและเอกชนสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
และมีสิทธิ์เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของต้นสังกัด
QR-Code ลงทะเบียนแบบร่วมประชุม onsite

QR-Code ลงทะเบียนแบบร่วมประชุม online

URL: https://tinyurl.com/46zfvhx4

URL: https://tinyurl.com/3zvucytp

ข้อมูลการเดินทาง รถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีสยาม หรือ สนามกีฬาแห่งชาติ รถใต้ดิน MRT ลงที่สถานีสามย่าน
รถยนต์ส่วนบุคคลกรุณาจอดที่อาคารจามจุรี 9 (มีค่าบริการชั่วโมงละ 10 บาท)
ข้อมูลเพิ่มเติม

ดาวรัตน์ แท่นรัตน์ dowrat.v@rsu.ac.th โทรศัพท์ 092-3298787
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสุภา นาคธน โทรศัพท์ 081-779-9406
นางระเบียบ แสงจันทร์ rabiab.s@car.chula.ac.th โทรศัพท์ 02-218-2936 Line ID: srabiab
นางสาวโสมรัศมิ์ พิบลู ย์มณี sommarat.pib@mahidol.ac.th โทรศัพท์ 086-757-4783

กำหนดการ
โครงการประชุมสามัญ และประชุมวิชาการประจำปี 2565
ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
เรื่อง “4 hearts for library : ใส่ใจ ได้ใจ เข้าใจ และรักษาใจ เพื่อพัฒนากระบวนทัศน์งานห้องสมุด”
จัดโดย ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
ร่วมกับ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผ่านระบบการประชุม Zoom Meetings
08.30-09.00 น.
09.00-09.15 น.

09.15-09.45 น.
09.45-10.00 น.
10.00-12.00 น.

12.00-13.00 น.
13.00-14.30 น.

14.30-14.45 น.
14.45-16.00 น.

16.00-16.30 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปิด โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร เพชรสม
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กล่าวรายงาน โดย นางสมปอง มิสสิตะ ประธานชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ฯ และ หัวหน้าฝ่ายหอสมุดพระราชวัง
สนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
การประชุมสามัญประจำปี 2565 ของ ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา
พัก-อาหารว่าง
การบรรยายเรื่อง “สื่อสารบริการยุคใหม่ใส่ใจอย่างมืออาชีพ”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ์ วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พัก-อาหารกลางวัน
การบรรยายเรื่อง "What if : ถ้าห้องสมุดคือพื้นที่ของการตกหลุมรัก"
โดย อาจารย์ ดร. ภานนท์ คุ้มสุภา ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พัก-อาหารว่าง
การบรรยายเรื่อง "เข้าใจความเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนากระบวนทัศน์งานห้องสมุดที่เปลี่ยนไป"
โดย อาจารย์ ดร. สรคม ดิสสะมาน ภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สรุปและตอบข้อซักถาม

พิธีกรดำเนินการประชุม
นางระเบียบ แสงจันทร์ กรรมการ และประชาสัมพันธ์ ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา และสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางบุษกร ธรณี กรรมการ และประชาสัมพันธ์ ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา และหัวหน้าศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

