
การชําระเง�นคาลงทะเบียนเขารวมสัมมนา 
  สําหรับ อาจารย นักว�ชาการ บรรณารักษ นักสารสนเทศ 
  ลงทะเบียนและชําระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 คาลงทะเบียน 2,500 บาท/คน  ลงทะเบียนและชําระเงิน หลังจากวันดังกลาว/หนางาน คาลงทะเบียน 3,000 บาท/คน

  สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  ลงทะเบียนและชําระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 คาลงทะเบียน 1,000 บาท/คน  ลงทะเบียนและชําระเงิน หลังจากวันดังกลาว/หนางาน คาลงทะเบียน 1,500 บาท/คน

ผูรับผิดชอบโครงการ
 สาขาวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

วัตถุประสงคของโครงการ
 1. เพือ่แสดงศกัยภาพและความเขมแขง็ทางวชิาการในสาขาวชิาบรรณารกัษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 

ในเวทีวิชาการระดับชาติ

 2. เพือ่ใหไดรบัความรูและตระหนกัถงึความทาทายของวชิาชพีบรรณารกัษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 

และสาขาวิชาที่เกี่ยวของในระดับชาติ 

 3. เพื่อใหมีการระดมสมองในการพัฒนาวิชาการและการวิจัย ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและ

สารสนเทศศาสตร และสาขาวิชาที่เกี่ยวของในระดับชาติ

 4. เพือ่การสรางความรวมมอื และเครอืขายทางวชิาการและวจิยัของกลุมอาจารยผูสอนในสาขาวชิา

บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร และสาขาวิชาที่เกี่ยวของในระดับชาติ 

ผูเขารวมโครงการ 
 อาจารย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บรรณารักษ นักสารสนเทศ จํานวนประมาณ 200 คน
       

ระยะเวลาและสถานที่
 ระหวางวันที่ 10-12 กันยายน 2558

 ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด คอนเวนชั่นเซ็นเตอร ขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน

ผลที่คาดวาจะไดรับ
  เกดิความตระหนกัในโอกาสและความทาทายของการจดัการศกึษาในสาขาวชิาบรรณารกัษศาสตร

และสารสนเทศศาสตร เพื่อพัฒนาสูมาตรฐานสากล

  สามารถสรางเครอืขายความรวมมอืระหวางกลุมอาจารยผูสอนในดานวชิาการและการวจิยัมคีวาม

เข็มแข็งมากขึ้น

การแจงความประสงคเขารวมการประชุม
 ลงทะเบียนในระบบ http://www.TISE2015.kku.ac.th

 หรือ ติดตอสํารองที่นั่ง ไดที่ : รองศาสตราจารย ดร. มาลี กาบมาลา

 โทร. 085-6158972

 E-mail : malee_ka@kku.ac.th 

หลักการและเหตุผล
 การศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรในประเทศไทยมี

การเปลี่ยนแปลง แนวโนมของหลักสูตรมีการบูรณาการและการรวมเขาของความรูในสาขา

สารสนเทศศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การจัดการ การวิจัย เพื่อสราง

นักวิชาชีพสารสนเทศรุนใหมดวยการจัดการศึกษาดวยความรูและสมรรถนะใหมๆ ซึ่ง

สามารถทํางานสภาพแวดลอมสารสนเทศใหมเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของ

ตลาดงาน โรงเรียนบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร (LIS Schools) จึงจําเปน

ที่จะตองทบทวนหลักสูตรการเรียนการสอนและมองไปขางหนาในขอบเขตของหองสมุด

และวิชาชีพบรรณารักษ จากบรรณารักษศาสตร บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 

ไปสูสารสนเทศศาสตร สารสนเทศศึกษา การจัดการสารสนเทศ และการจัดการความรู 

จากผลการเปลี่ยนแปลงในสวนของโรงเรียนบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรทาง

ซีกโลกตะวันตก ตั้งแตหลักสูตรปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก หลักสูตรการเรียนการสอน

เหลานี้ไดบูรณาการความรูที่เปนฐานในดานสารสนเทศ การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และความรูทางสังคมเพื่อการจัดการสารสนเทศใหตอบสนองกับความตองการของตลาดงาน 

กจิกรรมการเรยีนการสอนและการวจิยั จงึเปนแนวโนมทีต่องสรางความรวมมอืระหวางโรงเรยีน

บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 

 ทัง้นีค้วามรวมมอืสามารถดาํเนนิการไดหลากหลายรปูแบบระหวางสาขาวชิาและสถาบนั

การศึกษา อาทิเชน กิจกรรมความรวมมือในการพัฒนาการวิจัย อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

ในระดับบัณฑิตศึกษา การเปนทีมผูสอนรวมกัน เครือขายการประชุมสัมมนาสาขาวิชาชีพ 

โดยการแบงปนความรูและความเชี่ยวชาญ และรูปแบบความรวมมืออื่นๆ เชน การพัฒนา

และเปลี่ยนแปลงวิชาชีพ และเปนโอกาสการเตรียมพรอมสําหรับความรวมมือการวิจัย

เรื่องที่นาสนใจและเชี่ยวชาญรวมกัน  เปนตน

  สาขาวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย

ขอนแกน ไดเล็งเห็นโอกาสและความทาทายในสาขาวิชา จึงไดจัดการประชุมระดับชาติ 

การจัดการศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรในประเทศไทย (The National Conference on

Thai Information Science Education - TISE 2015) เพื่อใหเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู

ทางวิชาการ และตระหนักถึงความทาทายในอนาคตและการแสดงศักยภาพและความเขมแข็ง

ทางวชิาการในระดบัชาต ิในหวัขอการประชมุ “มองอนาคตการจดัการศกึษาสาขาวชิาสารสนเทศ

ศาสตร: โอกาสและความทาทาย” The Future Positioning of Information Science Educa-

tion: Opportunities and Challenges” โดยมกีารกาํหนดโอกาสและความทาทาย 5 ประเดน็ คอื 

1) สมรรถนะของวิชาชีพ 2) หลักสูตรการเรียนการสอน 3) การพัฒนาสมรรถนะอาจารย และ 

4) การวิจัยและบัณฑิตศึกษา 

วันที่ 10 - 12 กันยายน 2558
ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด คอนเวนชั่นเซ็นเตอร ขอนแกน
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The National Conference
on Thai Information Science Education

“The Future Positioning of Information Science Education:
Opportunities and Challenges”

การประชุมสัมมนาระดับชาติ การจัดการศึกษาสาขาว�ชาสารสนเทศศาสตรในประเทศไทย 

 ““มองอนาคตการจัดการศึกษาสาขาว�ชาสารสนเทศศาสตร:
โอกาสและความทาทาย”



 วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558

09:00 - 10:30 การบรรยายเรื่อง 
อนาคตของการจัดการศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร : มุมมองระดับสากล
The Future of Library and Information Science Education : A Global  Perspectives
             Professor Dr. Clara M. Chu
             Former President of ALISE- Association of Library  and Information  Science Education, USA
                Director and Distinguished Professor of the  Mortenson  Center for  International Library Programs at the University of Illinois at Urbana-Champaign

10:30 - 10:45 พัก

10:45 - 12:00 การบรรยายเรื่อง
การจัดการศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรในประเทศไทยสูสากล : โอกาสและความทาทาย
    โดย   รองศาสตราจารย  ดร. กุลธิดา  ทวมสุข 
              คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
              ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน
              Founding Member of CiSAP;  Steering Committee of International Conference-A-LIEP and ICADL

12:00 - 13:00 พักเที่ยง

13:00 - 16:00 การอภิปรายเรื่อง
สมรรถนะนักวิชาชีพในสาขาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร : ความตองการและความคาดหวังของตลาดงาน สูการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
    โดย   รองศาสตราจารย ดร.ยุพิน เตชะมณี อดีตคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแกน
              คุณชวรงค  ลิมปปทมปาณี  หัวหนาศูนยขอมูล และบรรณาธิการเว็บไซต กองบรรณาธิการ หนังสือพิมพไทยรัฐ
              คุณเลอชาติ  ธรรมธีรเสถียร ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการความรู  ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ (TCDC) 
              คุณราม ปอมทอง ผูบริหารสวนจดหมายเหตุและบริหารงานเอกสารหอสมุด จดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑ ธนาคารแหงประเทศไทย
              คุณจิรชาติ บุญสุข  ผูจัดการฝายสงเสริมการตลาดภูมิภาค  บริษัทสิงหคอรเปอเรชั่น จํากัด

18:00 - 21:00 งานเลี้ยงตอนรับ (พาแลง)

 วันศุกรที่ 11 กันยายน 2558

09:00 - 10:30 การอภิปรายเรื่อง 
การจัดการศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรที่มีคุณภาพ : ประสบการณและ แนวปฏิบัติที่ดี
     โดย   ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมพรําไพ เปรมสมิทธ  คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
                  ผูชวยศาสตราจารย ดร. วศณิ ชปูระยรู  ผูอาํนวยการหลกัสตูรการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร มหาวทิยาลยัรงัสติ
              ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรรจน อิงคนินันท บัณฑิตย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
              ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลลดา พงศพัฒนโยธิน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
              รองศาสตราจารย ดร.มาลี กาบมาลา  หัวหนาสาขาวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

10:30 - 10:45 พัก

10:45 - 12:00 การประชุมกลุมยอย
 ระดมสมองในหัวขอตางๆ โดยอางอิงจากขอมูลเกี่ยวกับโอกาสและความทาทาย ความตองการและความคาดหวัง ของตลาดงาน และการรับฟงประสบการณ
          ในดานตางๆ ดังนี้
 1. สมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรในอนาคต  2. มาตรฐานหลักสูตรและรายวิชาในสาขาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
 3. คุณภาพของอาจารยและแนวทางการพัฒนา 4. คุณภาพของการวิจัยและแนวทางการพัฒนา 5. อื่นๆ
 โดยวิเคราะหทั้ง 4 หัวขอขางตนในประเด็นที่เกี่ยวกับขอสรุปที่ไดจากการฟง สิ่งที่ควรจะเปนแนวทางการดําเนินการ แนวทางความรวมมือ เปนตน

12:00 - 13:00 พักเที่ยง

13:00 - 15:00 การประชุมกลุมยอย (ตอ)

15:00 - 15:15 พัก

15:15 - 16:15 นําเสนอผลการประชุมกลุมยอย และเปดเวทีอภิปราย

16:15 - 16:30 ปดการประชุมสัมมนา

 วันเสารที่ 12 กันยายน 2558 - ทัศนศึกษา (ลงทะเบียนตามความตองการ)

กลุม 1 
9.00-12.00 น. 

- นําชมมหาวิทยาลัยขอนแกน 
- แหลงเรียนรูมรดกทางวัฒนธรรมทองถิ่น 
  ไหวพระธาตุเกาชั้น วัดหนองแวง พิพิธภัณฑโฮมมูนมัง แวะชมสินคาทองถิ่น ผาไหม ผาฝาย ของฝาก

กลุม 2 
8.00-16.00 น.

-แหลงเรียนรูมรดกทางวัฒนธรรมทองถิ่น จังหวัดอุดรธานี- หนองคาย
 ไหวพระหลวงพอพระใส วัดโพธิ์ชัย แวะชมสินคา หัตถกรรม ทาเสด็จ  จังหวัดหนองคาย ผาไหม ผาฝาย นาขา จังหวัดอุดรธานี

การประชุมสัมมนาระดับชาติ การจัดการศึกษาสาขาว�ชาสารสนเทศศาสตรในประเทศไทย
“มองอนาคตการจัดการศึกษาสาขาว�ชาสารสนเทศศาสตร: โอกาสและความทาทาย”

The National Conference on Thai  Information Science Education -TISE 2015
“The Future Positioning of Information Science Education: Opportunities and Challenges”

วันที่ 10-12 กันยายน 2558
ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด คอนเวนชั่นเซ็นเตอร ขอนแกน


