มหาวิทยาลัยคริสเตียน
------------------------------------1. ชื่อโครงการ

การประชุมวิชาการ เรื่อง “บทบาทห้องสมุดต่อการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจทิ ัล 4.0”

2. ประเภทของโครงการ

การบริการวิชาการแก่สังคม

3. ผู้รับผิดชอบ

ศูนย์วิทยบริการและหอสมุด มหาวิทยาลัยคริสเตียน

4. หลักการและเหตุผล
ปัจ จุบั น สถาบั น การศึกษาส่วนใหญ่ ได้ พ ยายามปรับปรุงหลั กสู ตรการจัด การศึกษาให้ สอดคล้ องกับ ความ
ต้องการกาลังคนภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 สาหรับห้องสมุดซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนที่สาคัญในการจัดการเรียนการสอนของ
สถาบันการศึกษาทุกระดับ จึงมีความจาเป็นต้องนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายและทันสมัยมาใช้ในการปรับปรุงการบริการ
ดังนั้นความรู้และทักษะของบรรณารักษ์ หรือนักสารสนเทศที่เคยมีมาแต่เดิมจึงไม่เพียงพอ บรรณารักษ์จาเป็นต้องมีการพัฒนาความรู้
และทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัล และสามารถที่จะปรับเปลี่ยน
บทบาทของห้องสมุดเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาในยุค 4.0 ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0
ศูนย์วิทยบริการและหอสมุด มหาวิทยาลัยคริสเตียน ตระหนักในความสาคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ
ประชุมวิชาการเรื่อง “บทบาทห้องสมุดต่อการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล 4.0” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนางานบริการห้องสมุดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา
5. วัตถุประสงค์ของการจัด ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้
5.1 ตระหนักรู้รูปแบบและแนวทางการจัดการห้องสมุดในยุคดิจิทัล 4.0
5.2 เข้าใจแนวทางการนาเทคโนโลยีดจิ ิทัลไปประยุกต์ใช้ในการจัดบริการสารนิเทศทีท่ ันสมัยสาหรับห้องสมุด
6.

กลุ่มเป้าหมาย / ผู้เข้าร่วม
ผู้บริหารฝ่ายวิชาการ หัวหน้างาน บรรณารักษ์หรือบุคลากร ทีด่ ูแลรับผิดชอบงานห้องสมุดโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาและสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา จานวน 50 คน
7.

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 1,000 บาท (รวมค่าเอกสาร, อาหารว่างและอาหารกลางวัน)

8.

วันและเวลา

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561

9.

สถานที่จัด

ห้องประชุม 1-204 ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน นครปฐม

เวลา 08.00 – 16.30 น.

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีแนวทางนาความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาและปรับปรุง
การให้บริการของห้องสมุดโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มบทบาทในการสนับสนุนการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาในยุค 4.0
ให้เกิดประสิทธิผลและมีคุณภาพ

กำหนดกำร
โครงกำรประชุมวิชำกำร
เรื่อง “บทบำทห้องสมุดต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในยุคดิจิทัล 4.0”
วันศุกร์ที่ 8 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
08.00 – 08.30 น.
08.30 – 08.45 น.
08.45 – 10.30 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปิด
การบรรยายหัวข้อ
- กรอบแนวคิดการจัดการการสอน และการให้ บริ การของห้ องสมุดในยุคดิจิทลั
เพื่อตอบรับแผนพัฒนาดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย

10.30 – 10.45 น.
10.45 – 12.00 น.

Coffee Break

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.

Lunch Break
การบรรยายหัวข้อ

- ก้ าวสาคัญของการบริ การยุคดิจิทลั ระดมความเห็น วิพากษ์ หาแนวปฏิบตั ิที่
เหมาะสมเพื่อใช้ วางแผนต่อไป

- QR Code, AR Code กับการบริ การเพื่อผู้ใช้ ในยุค Smart Phone

14.30 - 14.45 น.
14.45 -16.00 น.

Coffee Break
- แหล่งทรัพยากรการศึกษาแบบเปิ ด ทรัพยากรสาคัญเพื่อผู้ใช้ ในยุคดิจิทลั

สรุปและตอบข้อซักถำม
16.00 – 16.30 น.

พิธีปิด
-------------------------------------------------------------

วิทยำกร : อำจำรย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
ผู้อานวยการ ฝ่ ายบริ การความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ
เรื่อง
“บทบาทห้องสมุดต่อการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล 4.0”

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ณ ห้องประชุม 1-204 ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน นครปฐม

*************************************************
ชือ่ หน่วยงาน ………………………………………………………………………………………………..……………..
ที่อยู่
………………………………………………………………………………………………..……………..
………………………………………………………………………………………………..……………..
………………………………………………………………………………………………..……………..
โทรศัพท์
………………………………………….. โทรสาร …………….…………………………………
E-mail Address……………………………………………………………………………………..
ผู้เข้าร่วมสัมมนา ……………………… คน
1.
……………………………………………………………………………………..
2.
……………………………………………………………………………………..
3.
……………………………………………………………………………………..
โปรดระบุประเภทอาหาร

( ) ปกติ

( ) มังสวิรัติ

( ) อิสลาม

การชาระค่าลงทะเบียน
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยคริสเตียน (โครงการหารายได้)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขาพระประโทน
เลขที่บัญชี 404-052839-7
ออกใบเสร็จในนาม
ที่อยู่

………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………..………
* ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับใบเสร็จในวันลงทะเบียนหน้างาน

ค่าลงทะเบียน
ลงทะเบียนและชาระเงิน ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ท่านละ 1,000 บาท
ลงทะเบียนและชาระเงิน หลังวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ท่านละ 1,200 บาท
* กรุณาส่งเอกสารการโอนเงินและแบบตอบรับ ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 มาที่
ศูนย์วิทยบริการและหอสมุด มหาวิทยาลัยคริสเตียน
เบอร์ Fax 0-3427-4500 หรือ ส่ง e-mail : library@christian.ac.th
สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณกานต์เทวี ด้วงพูล โทรศัพท์ 0-3438-8555 ต่อ 3103-3104
เบอร์มือถือ 089-5479948
หรือดูรายละเอียดที่ http://library.christian.ac.th

