โครงการสัมมนาความร่ วมมือระหว่ างห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั ง้ ที่ 34
หัวข้ อ “การปรั บเปลี่ยนรู ปห้ องสมุด: คิดใหม่ ฟอร์ มใหม่ เพื่ออนาคตที่ย่ งั ยืน”

The 34th Thailand Library Consortium (TLC)
“Library Transformation: Rethink and Reform for a Sustainable Future ”
จัดโดย สำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยหอกำรค้ ำไทย ร่วมกับ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
วันพฤหัสบดีที่ 6 และวันศุกร์ ที่ 7 มิถนุ ำยน 2562 ณ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ ำไทย

หลักการและเหตุผล
ตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2522 เป็ นต้ นมำ โครงกำรสัมมนำควำมร่ วมมือระหว่ำงห้ องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ เป็ นกลไกสำคัญที่มี
วัตถุป ระสงค์ เ พื่ อ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ทำงวิ ช ำกำร รำยงำนผลกำรดำเนิ น งำน น ำเสนอกำรพัฒ นำควำมก้ ำ วหน้ ำ ในวิ ช ำชี พ
บรรณำรักษ์ และสำรนิเทศ ตลอดจนควำมเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีและศำสตร์ ที่เกี่ยวข้ อง สนับสนุนแนวคิดกำรพัฒนำเครื อข่ำย
ของห้ องสมุ ด ให้ ตอบรั บ ยุ ท ธ์ ศำสตร์ ด้ ำน Knowledge and Resource Sharing และเพื่ อ เปิ ดโอกำสให้ บ รรณำ รั ก ษ์
สถำบันอุดมศึกษำได้ สร้ ำงสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ปรึกษำหำรื อ ประเด็นสำคัญในกำรบูรณำกำรควำมเปลี่ยนแปลงเข้ ำกับ
บริบทของกำรอุดมศึกษำ กำรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจยั กำรแสวงหำควำมรู้ และสำรนิเทศให้ ตอบสนองควำมต้ อ งกำร
ของผู้ใช้ บริกำรได้ อย่ำงเต็มศักยภำพ ทั ้งนี ้ในกำรประชุมสัมมนำควำมร่ วมมือระหว่ำงห้ องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ ครั ้งที่ 33 ใน
โอกำสกำรฉลองครบรอบ 100 ปี แห่งกำรประดิษ ฐำนจุฬ ำลงกรณ์ ม หำวิท ยำลัย โดยสำนักงำนวิท ยทรั พยำกร จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย เป็ นเจ้ ำภำพจัดประชุมโดยมุ่งเน้ นควำมตระหนักถึงควำมสำคัญของควำมร่วมมือของห้ องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ
โดยรวมสถำบันอุดมศึกษำของรัฐและเอกชนให้ เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันเปรียบเป็ นองคำพยพสำคัญของประเทศ ในกำรขับเคลือ่ น
ยุทธศำสตร์ แห่งสังคมกำรเรี ยนรู้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ
สำหรับกำรสัมมนำ ครั ้งที่ 34 มหำวิทยำลัยหอกำรค้ ำไทย ได้ รับเลือกให้ เป็ นเจ้ ำภำพดำเนินกำรจัดงำน โดยเป็ นเจ้ ำภำพ
ร่ ว มกั บ ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรอุ ด มศึ ก ษำ (สกอ.) และคณะอนุ ก รรมกำรพั ฒ นำระบบและเครื อ ข่ ำ ยห้ องสมุ ด
สถำบัน อุดมศึกษำเอกชน (อพส.) ภำยใต้ กำรดำเนิ น งำนของฝ่ ำยทรั พ ยำกรกำรเรี ยนรู้ และเทคโนโลยี กำรศึกษำ สมำคม
สถำบันอุดมศึกษำเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)
งำนสัมมนำควำมร่วมมือระหว่ำงห้ องสมุดสถำบันอุดมศึกษำครั ้งที่ 34 มีกำหนดจัดขึ ้น ระหว่ำงวันพฤหัสบดีที่ 6 และวัน
ศุกร์ ที่ 7 มิถุนำยน 2562 ภำยใต้ หัวข้ อ “การปรั บ เปลี่ ย นรู ป ห้ อ งสมุ ด : คิ ด ใหม่ ฟอร์ มใหม่ เพื่ อ อนาคตที่ ย่ ั งยื น ” หรื อ
“ Library Transformation: Rethink and Reform for a Sustainable Future” ณ มหำวิ ท ยำลัยหอกำรค้ ำไทย เพื่ อ
เดินหน้ ำขับเคลื่อนควำมพร้ อมรองรับและพัฒนำต่อยอด เพื่อตอบสนองควำมต้ องกำรห้ องสมุดและบริ กำรสำรนิเทศในบริ บท
ของกำรเรียนรู้ในปั จจุบนั สูอ่ นำคตอย่ำงยัง่ ยืนอย่ำงมีคณ
ุ ภำพและเต็มประสิทธิภำพ
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็ นกลไกสำคัญในกำรสร้ ำงเสริมควำมแข็งแกร่งของเครือข่ำยห้ องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ
2. เพื่อกำรแลกเปลีย่ นเรียนรู้ทำงวิชำกำร รำยงำนผลกำรดำเนินงำน นำเสนอกำรพัฒนำควำมก้ ำวหน้ ำในวิชำชีพ
บรรณำรักษ์ และสำรนิเทศ ตลอดจนควำมเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีและศำสตร์ ที่เกี่ยวข้ อง
3. เพื่อสนับสนุนและทรำบถึงแนวคิดกำรพัฒนำเครือข่ำยของห้ องสมุดให้ ตอบรับยุทธ์ ศำสตร์ ด้ำน Knowledge and
Resource Sharing
4. เพื่อเปิ ดโอกำสให้ บรรณำรักษ์ สถำบันอุดมศึกษำได้ พบปะ ปรึกษำหำรือ ประเด็ นสำคัญในกำรบูรณำกำรควำม
เปลีย่ นแปลงเข้ ำกับบริบทของกำรอุดมศึกษำ กำรสนับสนุนกำรเรี ยนกำรสอน กำรวิจัย กำรแสวงหำควำมรู้ และ
สำรนิเทศให้ ตอบสนองควำมต้ องกำรของผู้ใช้ บริกำรได้ อย่ำงเต็มศักยภำพ
ระยะเวลาการจัดสัมมนา
วันพฤหัสบดีที่ 6 และวันศุกร์ ที่ 7 มิถนุ ำยน 2562
สถานที่จดั สัมมนา
หอประชุมใหญ่ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ ำไทย
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยหอกำรค้ ำไทย
ผู้เข้ าร่ วมสัมมนา
 ผู้บริหำร บรรณำรักษ์ นักสำรสนเทศ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ นักเทคโนโลยีกำรศึกษำ ที่ปฏิบตั ิงำนในห้ องสมุด
สถำบันอุดมศึกษำ และหน่วยงำน ทั ้งภำครัฐและเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้ อง
 อำจำรย์ นักศึกษำ จำกภำควิชำบรรณำรักษศำสตร์ และสำรสนเทศศำสตร์ และสำขำวิชำต่ำงๆ จำกสถำบันอุดมศึกษำ
และสถำบันกำรศึกษำ หรือหน่ำยงำนที่สนใจด้ ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งกำรเรียนรู้
 นักวิชำกำร นักวิจยั และผู้สนใจทัว่ ไป
จานวนผู้เข้ าสัมมนา
ประมำณ 300 ท่ำน
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การลงทะเบียน
 ลงทะเบียนฟรี ได้ ที่ URL http://tlc.uni.net.th/tlc34
1. บุคลำกรในสังกัดสถำบันอุดมศึกษำ เปิ ดลงทะเบียน วันที่ 15 มีนำคม ถึง วันที่ 15 พฤษภำคม พ.ศ. 2562
2. บุคคลทั่วไป เปิ ดลงทะเบียน วันที่ 1 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 หรือจนกว่ำจำนวนผู้ลงทะเบียนครบ 300 ท่ำน
 ขอสงวนสิทธิ์ผลกำรอนุมัติกำรลงทะเบียนเข้ ำร่วมงำนโดยผู้จดั งำน ประกำศทำงเว็บไซต์ ถือเป็ นที่สดุ
 วันสุดท้ ำยของกำรลงทะเบียน วันที่ 15 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 (หรือจนกว่ำจะครบ 300 ท่ำน)
ติดต่ อสอบถามรายละเอียดได้ ท่ ี
 เว็บไซต์ URL http://tlc.uni.net.th/tlc34
 E-Mail: library@utcc.ac.th
 กำรประชำสัมพันธ์ และข้ อมูลทำงวิชำกำร กรุ ณำติดต่อ คุณปนัดดำ บุญสิงห์ หมำยเลขโทรศัพท์ 02-697-6256 และ
คุณสุดำรัตน์ ช้ ำงเชื ้อวงษ์ หมำยเลขโทรศัพท์ 02-697-6258
 กำรสนับสนุนโครงกำร กรุ ณำติดต่อ คุณศันสนีย์ อดทน หมำยเลขโทรศัพท์ 02-697-6257
ประโยชน์ และผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
สร้ ำงควำมสัมพันธ์ ควำมร่วมมือ และส่งเสริมควำมแข็งแกร่งของเครือข่ำยห้ องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ
 เปิ ดโอกำสในกำรแลกเปลีย่ นเรียนรู้ทำงวิชำกำร รำยงำนผลกำรดำเนินงำน นำเสนอกำรพัฒนำควำมก้ ำวหน้ ำใน
วิชำชีพบรรณำรักษ์ และสำรนิเทศ ตลอดจนควำมเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีและศำสตร์ ที่เกี่ยวข้ อง
 ก่อให้ เกิดควำมรับรู้และตระหนักรู้ ในกำรสนับสนุนแนวคิดกำรพัฒนำเครือข่ำยของห้ องสมุดให้ ตอบรับยุทธศำสตร์ ด้ำน
Knowledge and Resource Sharing
 สรรหำควำมรู้ เนื ้อหำ และ บุคคลผู้ที่สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้และประสบกำรณ์ ตลอดจนต่อยอดเป็ น ประเด็นสำคัญใน
กำรบูรณำกำรควำมเปลีย่ นแปลงเข้ ำกับบริบทของกำรอุดมศึกษำ กำรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน
กำรวิจยั กำรแสวงหำควำมรู้ และสำรนิเทศให้ ตอบสนองควำมต้ องกำรของผู้ใช้ บริกำรได้ อย่ำงเต็มศักยภำพ


4

กาหนดการ
โครงการสัมมนาความร่ วมมือระหว่ างห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั ง้ ที่ 34
หัวข้ อ “การปรั บเปลี่ยนรู ปห้ องสมุด: คิดใหม่ ฟอร์ มใหม่ เพื่ออนาคตที่ย่ งั ยืน”

The 34th Thailand Library Consortium (TLC)
“Library Transformation: Rethink and Reform for a Sustainable Future ”
โดย สำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยหอกำรค้ ำไทย ร่วมกับ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.)
ร่วมกับคณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบและเครือข่ำยห้ องสมุดสถำบันอุดมศึกษำเอกชน (อพส.)
วันพฤหัสบดีที่ 6 และวันศุกร์ ที่ 7 มิถนุ ำยน 2562 ณ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ ำไทย
วันพฤหัสบดีท่ ี 6 มิถนุ ายน 2562
8:30 น. – 9:00 น.
รับเอกสำร และ ลงทะเบียน
9:00 น. – 9:30 น.
พิธีเปิ ด กล่ำวรำยงำน โดย ดร.จอมขวัญ ผลภำษี ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยหอกำรค้ ำไทย
ประธานในพิธีกล่ าวเปิ ดงาน
9:30 น – 9:45 น.
โดย รองศำสตรำจำรย์ ดร.เสำวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิกำรบดี มหำวิทยำลัยหอกำรค้ ำไทย
การบรรยาย หัวข้ อ “การอุดมศึกษาในยุคของความเปลี่ยนแปลง”
9:45 น. –10: 15 น.
โดย รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมศักดิ์ มิตะถำ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำร
พัฒนำกำรศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
10:15 น. – 10:30 น.
พิธีสง่ มอบธงเจ้ ำภำพจัดงำนสัมมนำควำมร่วมมือระหว่ำงห้ องสมุดสถำบันอุดมศึกษำครัง้ ที่ 35
อำหำรว่ำง บริกำรในห้ องประชุม
การอภิปราย หัวข้ อ “Rethink and Reform : สู่บริ การห้ องสมุดเต็มประสิทธิภาพอย่ างยั่งยืน”
10:30 น. – 12:00 น.
วิทยำกร :
1. รองศำสตรำจำรย์ ดร. อมร เพชรสม
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนวิทยทรัพยำกร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
2. ดร. รุจเรขำ วิทยำวุฑฒิกลุ
ผู้อำนวยกำรหอสมุดและคลังควำมรู้ มหำวิทยำลัยมหิดล
3. ดร. มลิวัลย์ ประดิษฐ์ ธีระ
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต
4. อำจำรย์ ภคพร อำมำตย์มณี ชุ่มอินทรจักร
ผู้อำนวยกำรศูนย์เรียนรู้และหอสมุด มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์
5. ดร. อภิรดี อำนรรฆมณี
ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนโครงสร้ ำงพื ้นฐำน และ ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยศรีปทุม
ดำเนินรำยกำร โดย ดร. จอมขวัญ ผลภำษี
ผู้ช่วยอธิ กำรบดีฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัย
หอกำรค้ ำไทย
12:00 น. – 13:00 น.
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ห้ อง IDE Learning Space
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วันพฤหัสบดีท่ ี 6 มิถนุ ายน 2562 (ต่ อ)
PULINET : Rethink & Reform for Thailand Academic Success
13:00 น. – 14:00 น.
วิทยำกร : อำจำรย์วรำรักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์
ประธำนคณะกรรมกำรอำนวยกำรข่ำยงำนห้ องสมุดมหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค และผู้อำนวยกำร
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
รายงานความก้ าวหน้ าของการดาเนินงานความร่ วมมือระหว่ างห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
14.00 น. – 14.30 น.
กลุม่ ที่ 1 : ผู้แทนจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
กลุม่ ที่ 2 : ผู้แทนจำก Library Director Meeting
กลุม่ ที่ 3 : ผู้แทนจำกคณะทำงำนฝ่ ำยต่ำงๆ
1. คณะทำงำนฝ่ ำยพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ
2. คณะทำงำนฝ่ ำยวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ
3. คณะทำงำนฝ่ ำยบริกำรสำรสนเทศ
4. คณะทำงำนฝ่ ำยวำรสำรและเอกสำร
5. คณะทำงำนฝ่ ำยเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
6. คณะทำงำนฝ่ ำยเทคโนโลยีสำรนิเทศ
14:30 น. – 15:00 น.
กำรนำเสนอเทคโนโลยีและแหล่งทรัพยำกรสำรสนเทศสนับสนุนกำรอุดมศึกษำในยุคดิจิทลั
อำหำรว่ำงบริ กำรในห้ องประชุม
Ecosystem : บริ การยุคใหม่ ด้วย Digital & Data Services (โครงการพัฒนาห้ องปฏิบัติการทาง
15:00 น. – 15:45 น.
การเงิน จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย)
วิทยำกร:
ดร.ธนำกร ลิขิตำภิวฒ
ั น์
คณะพำณิชยศำสตร์ และกำรบัญชี ภำควิชำกำรธนำคำรและกำรเงิน จุฬำลงกรณ์ มหำวิทยำลัย
กลยุทธ์ การใช้ Social Media อย่ างมีสาระและชัน้ เชิง จากมุมมองจากอาจารย์ ต้นแบบ
15:45 น. –16:30 น.
วิทยำกร: ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รัฐสภำ แก่นแก้ ว อำจำรย์ประจำ คณะนิเทศศำสตร์ และ
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรศูนย์มีเดีย ด้ ำนวิชำกำร มหำวิทยำลัยศรีปทุม
(อำจำรย์ ต้นแบบด้ ำนกำรสอน พ.ศ. 2561 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ร่วมกับ
สมำคมเครือข่ำยกำรพัฒนำวิชำชีพอำจำรย์ และ องค์กรระดับอุดมศึกษำแห่งประเทศไทย (ควอท.))
16.30 น. – 16.45 น.
ถำม – ตอบ และจับรำงวัล
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วันศุกร์ ท่ ี 7 มิถนุ ายน 2562
8:45 น. – 9:00 น.
ลงทะเบียน
9:00 น. – 10.00 น.
การบรรยาย หัวข้ อ “Librarian Competency & Digital Skills”
วิทยำกร : รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมพร พุทธำพิทกั ษ์ ผล
รักษำกำรแทนรองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรสภำมหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิ รำช
10.00 น. – 11.00 น.
การบรรยาย หัวข้ อ “คุณภาพวารสาร Open Access มุ่งสู่สากล” (DOAJ : Digital Open Access
Journals)
วิทยำกร :
1. รองศำสตรำจำรย์ ดร. น ้ำทิพย์ วิภำวิน
ประธำนกรรมกำรบริหำรหลักสูตรปริ ญญำเอกสำรสนเทศศำสตร์ สำขำศิลปศำสตร์
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิ รำช
2. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วนิดำ แก่นอำกำศ
ผู้อำนวยกำร สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่น
(อำหำรว่ำงบริกำรในห้ องประชุม)
11.00 น.- 12.30 น.
การบรรยาย หัวข้ อ “Digital Media Production for New Learning Design : Implication for
Academic Library”
วิทยำกร :
1. ดร.พนิตำ สุรชัยกุลวัฒนำ
คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ ำไทย
2. อำจำรย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร
คณะนิเทศศำสตร์ มหำวิทยำลัยกรุงเทพ
3. อำจำรย์นฑำกร เขียวชอุ่ม
คณะนิเทศศำสตร์ สถำบันกำรจัดกำรปั ญญำภิวฒ
ั น์
12.30 น. – 13.30 น.
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ห้ อง IDE Learning Space
13.30 น. – 14.30 น.
การบรรยาย หัวข้ อ “Green Library สู่ Green Office: ความสาเร็ จขององค์ กรกับความรั บผิดชอบ
ต่ อสังคม”
วิทยำกร : ดร.อำรีย์ ธัญกิจจำนุกิจ ผู้ช่วยอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
14.30 น. – 14.45 น.
พักรับประทำนอำหำรว่ำง
14.45 น. – 15.30 น.

การบรรยาย หัวข้ อ “Artificial Intelligence & Cloud Technology in The Library Transformation”
วิทยำกร : คุณสำวิตร สุทธิพนั ธุ์, Vice President Huawei Enterprise
15.30 น. – 16.00 น.
การบรรยาย หัวข้ อ “บรรณารั กษ์ กับการออมและการลงทุนในยุคดิจทิ ัล ”
วิทยำกร : ดร.นำรีรัตน์ กิติอำษำ
ผู้อำนวยกำร สำนักหอสมุดและศูนย์กำรเรี ยนรู้ วิทยำลัยเซนต์หลุยส์
16.00 น. – 16.15 น.
จับรำงวัล รับประกำศนียบัตรกำรเข้ ำร่วมงำน และ ปิ ดกำรสัมมนำ
* กำหนดกำรอำจมีกำรเปลีย่ นแปลง
** ผู้เข้ ำร่ วมประชุมที่ลงทะเบียนผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ ว กรุณำจัดส่งหนังสือยืนยันกำรเข้ ำร่วมงำนผ่ำน
ระบบอิเล็กนิกส์
- ขอสงวนสิทธิในกำรคัดรำยชื่อออกหำกพ้ นกำหนดดังกล่ำวและยังไม่ได้ จดั ส่งหนังสือยืนยันจำกต้ นสังกัด
กลับมำ ภำยในวันที่ 15 พฤษภำคม 2562

