รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ : การอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หัวข้อการอบรม : “เทคโนโลยีและสื่อใหม่เพื่อการบริการสารสนเทศ”
หลักการและเหตุผล
ที่มา การดาเนินงานห้องสมุดในยุคของสังคมแห่งการเรียนรู้ จาเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การดาเนินงานไปจากเดิม การปรับกระบวนทัศน์ กระบวนงาน ตลอดจนการสร้างบรรยากาศให้เป็นห้องสมุดมี
ชี วิ ต ในการให้ ก ารบริ ก ารแก่ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารนั บ ได้ ว่ า เป็ น เรื่ อ งที่ ส าคั ญ และจ าเป็ น ห้ อ งสมุ ด ต้ อ งยอมรั บ การ
เปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้ใช้บริการที่มีช่องทางการรับรู้สิทธิ์ที่ควรจะได้รับจากห้องสมุดมากขึ้น นั่นคือสิ่ง
ที่ห้องสมุดให้บริการนั้น ผู้ใช้ต้องรู้สึกคุ้มค่าและประทับใจ เช่น คุ้มค่าที่แวะเข้ามาใช้สารสนเทศของห้องสมุด
เพราะมีบริการที่แปลกใหม่ มีบรรยากาศที่ดึงดูดให้เข้ามาศึกษาค้นคว้า มีความสะดวก สบาย บริการด้วยความ
รวดเร็ว บุคลากรเป็นนักบริการพันธุ์ใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างหลากหลาย มีการ
บริการที่เหนือชั้น เหนือความคาดหมาย จนผู้ใช้สะท้อนความรู้สึกถึงความพึงพอใจ และมองเห็นความสาคัญ
ของห้องสมุดในฐานะเป็นคลังข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งนั่น ย่อมหมายถึงสถาบันห้องสมุดจะเป็นองค์กรทางสังคมที่
ทรงคุณค่าอย่างถาวร
ผู้ปฏิบัติงานสาคัญของห้องสมุด คือ บรรณารักษ์และบุคลากรที่รับผิดชอบห้องสมุด การปฏิบัติงาน
ห้องสมุดหรือในสาขาอาชีพด้านบรรณารักษ์นั้น ในสายตาของคนทั่วไป งานห้องสมุดคือการจัดหนังสือขึ้นชั้น
เฝ้าห้องสมุด และทาหน้าตาเป็นยั กษ์คอยจ้องจับผิดผู้ ใช้บริการที่ทาเสียงดัง และแอบกินขนมในห้ องสมุด
ภาพลักษณ์และภาพพจน์โดยธรรมชาติของงานถูกสร้างมาให้เป็นแบบนั้น งานเบื้องหน้าคืองานบริการ แต่งาน
เบื้องหลังคืองานเทคนิค คนส่วนใหญ่จะมองเห็นเพียงงานเบื้องหน้า นั่นคือการคอยให้คาแนะนาการใช้ห้องสมุด
งานบริ การช่วยค้น คว้า งานยื ม -คืน แต่น้ อยคนนักจะรู้ว่าบรรณารักษ์คนหนึ่งนั้นสามารถที่จะทาทุกอย่าง
เกี่ยวกับ “หนังสือ” ได้ตั้งแต่การผลิตกระดาษจนกระทั่งจัดเก็บ
สภาพปัญหา / ความต้องการ : การเตรียมพร้อมบุคลากรสาหรับการให้บริการที่มีคุ ณภาพ สามารถ
สร้างความประทับใจและดึงดูดผู้ใช้ให้เข้าห้องสมุดได้ จึงเป็นสิ่งจาเป็น ห้องสมุดหลายแห่งให้ความสาคัญกับการ
สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความคิดเชิงบวกให้เกิดขึ้นในการทางาน เพราะสังคมแห่งการเรียนรู้ในปัจจุบันนี้ ได้
กลายเป็นตัวก าหนดทิ ศทางการปรั บตั วของห้อ งสมุดอย่างหลีก เลี่ยงไม่ได้ คนที่ ทางานต้ อ งมีคุ ณสมบัติและมี
บุคลิกภาพที่สามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้อย่างฉับไวและมีความสุข นับตั้งแต่การ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งจะต้องหันกลับมาดูว่าทาอย่างไรจึงจะทาให้สอดคล้องกับความต้องการอย่างแท้จริ ง
การดาเนินการทางด้านเทคนิคต่างๆ ที่ถือว่าเป็นงานหลักที่สาคัญจึงต้องได้รับการพัฒนาอยู่เสมอ
ความเร่งด่วน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เล็งเห็นความสาคัญในเรื่องดังกล่าวข้างต้น จึงได้นาเสนอ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความรู้ และ
ทักษะทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ขึ้น เพื่อจัดการอบรมเทคนิคการปฏิบัติงานในห้องสมุดใน
เรื่องต่างๆ ที่จาเป็นสาหรับ บรรณารักษ์ ครูบรรณารักษ์ ผู้ดูแลห้องสมุด ผู้ที่ทางานรับผิดชอบในห้องสมุดเฉพาะ
และผู้ที่ดูแลห้องสมุดตามศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต. เป็นต้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่ อ เผยแพร่ ค วามรู้ ท างด้ า นบรรณารั ก ษศาสตร์ แ ละสารสนเทศศาสตร์ ที่ ทั น กั บ ยุ ค สมั ย ให้ กั บ
บรรณารักษ์และบุคลาการที่ดูแลห้องสมุดในชุมชน และพื้นที่ภาคใต้
2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนางานห้องสมุดของบรรณารักษ์และบุคลากรที่ดูแลห้องสมุดในชุมชน และพื้นที่
ภาคใต้
ผลผลิต ผลลัพธ์
1. ผลผลิต (Outputs)
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจและเกิดทักษะงานด้านบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์
2. ผลลัพธ์ (Outcomes)
ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาห้องสมุดที่ดูแลรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวนผู้เข้าอบรม 50 คน
กลุ่มเป้าหมาย
1. บุคลากรห้องสมุด โรงเรียน วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
2. บุคลากรที่ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการบริการสารสนเทศในห้องสมุด พิพิธภัณฑ์
ศูนย์สารสนเทศ ศูนย์ข้อมูล และหน่วยงานราชการต่างๆ
3. ผู้ทาหน้าที่สอนเกี่ยวกับงานบริการสารสนเทศ
ระยะเวลาและสถานที่
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562
เวลา 8.00 – 16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1939 อาคาร 19
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อัตราค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียนการอบรมท่านละ 300 บาท
การรับสมัคร
ลงทะเบียนสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ https://joo.gl/RWeOk
รับสมัครภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2562

การโอนเงินค่าลงทะเบียน
ชาระค่าลงทะเบียนโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย (ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2562)
เลขที่บัญชี 816-1-03765-5
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เมื่อโอนแล้วกรุณาสแกน (scan) หรือถ่ายภาพหลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อ-สกุล
ส่ง e-mail : duangtida_ruk@nstru.ac.th
หรือ Line : @gkz9087r (มี @ นาหน้า)
หลังจากเจ้าหน้าที่ยืนยันการชาระเงินท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่
http://arc.nstru.ac.th/
ติดต่อสอบถาม
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน : คุณดวงธิดา รักษาแก้ว โทร. 081-8749433
หมายเหตุ
1. การลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ตจะมีความสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครโอนค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
2. บุคลากรของรัฐบาลสามารถเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการได้ โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่าย
ในการเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ทั้งนี้เมื่อได้รับอนุมัติจาก
ผู้บังคับบัญชาแล้ว
-------------------------------------------------------------

กาหนดการโครงการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคโนโลยีและสื่อใหม่เพื่อการบริการสารสนเทศ”
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 8.00 – 16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1939 อาคาร 19
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
08.00 น. – 08.30 น.
08.30 น. – 09.00 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปิดอบรมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย คูหาพงศ์
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครศรีธรรมราช
09.00 น. – 10.30 น. บรรยาย เรื่อง “เทคโนโลยีและสื่อใหม่เพื่อการบริการสารสนเทศ” โดย
อาจารย์ ดร.สรคม ดิสสะมาน ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10.30 น. – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 น. – 12.00 น. บรรยาย เรื่อง “เทคโนโลยีและสื่อใหม่เพื่อการบริการสารสนเทศ”(ต่อ)
12.00 น. – 13.00 น รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. – 14.30 น. Workshop เทคโนโลยีและสื่อใหม่เพื่อการบริการสารสนเทศ
14.30 น. – 14.45น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 น. – 16.00 น. Workshop เทคโนโลยีและสื่อใหม่เพื่อการบริการสารสนเทศ (ต่อ)
16.00 น. – 16.30 น. ตอบข้อซักถามและปิดการอบรม
------------------------------------------------------------------

ประวัติวิทยากร
อาจารย์ ดร.สรคม ดิสสะมาน
อาจารย์ประจาภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Office Tel. 02-218-4817
Email: sorakom.d@chula.ac.th
aut_sarakommy@hotmail.com

คุณวุฒิ / การศึกษา
- ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาการสารสนเทศบัณฑิต (สารสนเทศศึกษา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2547

ความสนใจ / ความเชี่ยวชาญ
-

เทคโนโลยีสาหรับงานห้องสมุดและงานสารสนเทศ
เทคโนโลยีการสอน เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
สื่อการศึกษา การออกแบบสื่อการศึกษา
ระบบสารสนเทศ

รายวิชาที่รับผิดชอบสอน / ดูแล
รายวิชาระดับปริญญาบัณฑิต
รายวิชา 2206103
รายวิชา 2206104
รายวิชา 2206315
รายวิชา 2206373
รายวิชา 2206282
รายวิชา 2206283
รายวิชา 2206289
รายวิชา 2206313
รายวิชา 2206490

ทักษะการค้นคว้าและการใช้คอมพิวเตอร์
ทักษะการค้นคว้าและการค้นคืนสารสนเทศ
ธุรกิจการพิมพ์สมัยใหม่
การจัดการสื่อการศึกษาในห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศ
ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศในสานักงาน
ระบบค้นคืนสารสนเทศ
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายในงานสารสนเทศ
การสอนการรู้สารสนเทศ
ฝึกงาน

2

รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา 2206791
รายวิชา 2206793

เทคโนโลยีในสารสนเทศศึกษา
การรู้สารสนเทศ

การทางานบริหาร
- ผู้ช่วยคณบดี (รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ)
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะกรรมการบริหารภาควิชาบรรณารักษศาตร์
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต (สารสนเทศศึกษา)
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สารสนเทศศึกษา)
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศึกษา)
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศึกษา)
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ)
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ร่วมกับ ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการวิชาการ
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะกรรมการสื่อการศึกษาสมัยใหม่ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประธานคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิชาการ/บทความวิจัย
ภาษาไทย
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