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โครงการการประชุมวิชาการศูนย์ วิทยทรั พยากร ประจําปี 2556
หลักการและเหตุผล
ปั จจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาอย่างรวดเร็วและกว้ างไกล ทําให้ การค้ นคว้ าวิจยั และเผยแพร่
สารสนเทศในสาขาวิชาต่างๆ สะดวกมากขึน

ส่งผลให้ รูปแบบการบริหารจัดการห้ องสมุดยุคใหม่ต้อง

รองรับนวัตกรรม และพฤติกรรมการใช้ สารสนเทศทีเปลียนแปลงตลอดเวลา ก่อให้ เกิดโอกาสทีห้ องสมุด
ต่างๆ จะมีบทบาทความเป็ นผู้นําในการบุกเบิกแสวงหานวัตกรรม

การถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ

การแลกเปลียนเรี ยนรู้กระบวนงานเชิงกลยุทธ์ การบูรณาการความคิดสร้ างสรรค์ การสร้ างภาพลักษณ์
ทางกายภาพ และการพัฒนาเผยแพร่องค์ความรู้ กว้ างขวางมากขึน รวมทัง แนวโน้ มของสือออนไลน์
ทีกําลังเป็ นเครื องมือสําคัญของการสร้ างช่องทางการประชาสัมพันธ์

และส่งเสริมการบริการเชิงรุกต่างๆ

ในห้ องสมุดยุคใหม่ ทําให้ ผ้ ใู ห้ บริ การสารสนเทศจําเป็ นต้ องพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนือง มี
ความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ มีทกั ษะในการใช้ เทคโนโลยีการสือสาร จึงจะ
นําพาให้ ห้องสมุดเป็ นคลังความรู้อย่างยังยืน
ด้ วยความสําคัญดังกล่าว ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะเป็ นองค์กรของ
ขุมทรัพย์ทางปั ญญา ทีสามารถให้ บริ การสนองความต้ องการด้ านการเรี ยนการสอน การวิจยั และความ
ใฝ่ รู้ของประชาคมและสังคมมาโดยตลอด จึงเห็นควรดําเนินงานยุทธศาสตร์ การให้ บริการวิชาการแก่สงั คม
ด้ วยการจัดประชุมวิชาการศูนย์วทิ ยทรัพยากร ประจําปี 2556 เรื อง เรี ยนรู้ไปกับห้ องสมุดยุคใหม่ โดย
มีเป้าหมายหลักเพือสนองตอบนโยบายการสร้ างสังคมแห่งการเรี ยนรู้

เปิ ดมุมมองมิตใิ หม่จากผู้ทรงภูมิ

ความรู้ ซึงส่วนใหญ่เป็ นประชาคมจุฬาฯ เพือให้ ผ้ บู ริหาร บรรณารักษ์ นักสารสนเทศ และผู้ปฏิบตั งิ าน
ทีเกียวข้ องกับวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์

จะได้ นําแนวคิดและแนวทางไปต่อยอด

ขยายผลการดําเนินงานออกไปตามความเชียวชาญของแต่ละบุคคล แต่ละห้ องสมุด ตลอดจน เป็ นการ
ร่วมสนับสนุนภารกิจของภาคีเครื อข่ายสูก่ ารเป็ นเมืองหนังสือโลก ปี 2556

และเตรี ยมความพร้ อมของ

ห้ องสมุดรองรับประชาคมอาเซียนต่อไป
ผู้รับผิดชอบ
ศูนย์วทิ ยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์
1. เพือดําเนินงานเชิงรุกในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ ด้านองค์ความรู้ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. เพือแสดงศักยภาพของประชาคมจุฬาฯ ในการสร้ างสังคมแห่งการเรี ยนรู้ เผยแพร่ และให้ บริการ
วิชาการแก่สงั คม
3. เพือสร้ างแนวคิด แนวทาง และแรงบันดาลใจแก่ผ้ บู ริหาร บรรณารักษ์ นักสารสนเทศ และ
ผู้ปฏิบตั งิ านทีเกียวข้ องกับวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ ในการบริหารจัดการ
เชิงกลยุทธ์ของห้ องสมุดยุคใหม่
4. เพือเรี ยนรู้บทบาทของสือสังคมออนไลน์กบั การพัฒนาห้ องสมุดและการบริ การสารสนเทศ
5. เพือเป็ นช่องทางนําเสนอนวัตกรรมใหม่ทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. เพือร่วมเป็ นส่วนหนึงของการพัฒนานโยบายส่งเสริมการอ่านและการเรี ยนรู้สเู่ มืองหนังสือโลก 2556
7. เพือเตรี ยมความพร้ อมของห้ องสมุดในการก้ าวไปสูม่ ิตใิ หม่แห่งการเปลียนแปลงในสังคมอาเซียน
ระยะเวลาในการประชุม
วันที 28 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2556
สถานทีประชุม
โรงแรมแลนด์มาร์ ค กรุงเทพ
ผู้เข้ าประชุม จํานวน 250 คน ประกอบด้ วย
1. ผู้บริ หาร บรรณารักษ์ นักสารสนเทศ และผู้ปฏิบตั งิ านทีเกียวข้ องกับวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์

2. อาจารย์และนิสติ นักศึกษาในสาขาบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์
3. ผู้ทีศึกษาหรื อทําวิจยั ทางด้ านห้ องสมุดและสารสนเทศ
4. ผู้สนใจทัวไป
กําหนดการ
วันที 28 กุมภาพันธ์ 2556
8.00 ‐ 9.00 น. ลงทะเบียน
9.00 ‐ 9.15 น. พิธีเปิ ด โดย อธิการบดีจฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9.15 ‐ 9.45 น. ปาฐกถานําเรื อง ความคาดหวังของผู้บริหารทีมีตอ่ ห้ องสมุดยุคใหม่
9.45 ‐ 10.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.00‐10.45 น. The future (academic) library : the same as it never was
10.45‐12.00 น. รู้ลกึ รู้รอบ กับนวัตกรรมในการบริหารจัดการ
12.00‐13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00‐14.30 น. มิตขิ องห้ องสมุดกับการวิจยั
14.30‐14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45‐16.30 น. ชวนคิด ชวนอ่าน เรื องเมืองหนังสือโลก
วันที 1 มีนาคม 2556
9.00 ‐ 9.45 น. Charting New Roads : Moving Libraries Forward
9.45 ‐10.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.00‐11.00 น. การพัฒนาสมรรถนะของ Cybrarian
11.00‐12.00 น. กด Like : บรรยากาศการเรี ยนรู้อย่างสร้ างสรรค์

12.00‐13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00‐14.30 น.

Live and Learn เพลินไปกับสือออนไลน์

14.30‐14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45‐16.15 น. ทํางานอย่างมีความสุขด้ วย White Ocean Strategy
16.15‐16.30 น. ปิ ดการประชุมวิชาการ

ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้ รับ
1. ศูนย์วทิ ยทรัพยากรให้ บริการวิชาการอันเป็ นประโยชน์ตอ่ สังคมอย่างกว้ างขวาง
2. ผู้เข้ าประชุมมีกลยุทธ์และแนวทางในการพัฒนาและประยุกต์การดําเนินงานสูค่ วามเป็ น
ห้ องสมุดยุคใหม่
3. ผู้เข้ าประชุมได้ เรี ยนรู้และเตรี ยมพร้ อมสูก่ ารเป็ นสังคมการอ่านและสังคมอาเซียน
4. ผู้เข้ าประชุมได้ แลกเปลียนเรี ยนรู้ และแบ่งปั นประสบการณ์ ในงานพัฒนาห้ องสมุดและ
นวัตกรรมด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกัน

