
            

       

 
 
 

ที่  ชบอ. 001  / 2555 
 
    26   กรกฎาคม  2555 
 

เรื่อง    ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจ าปี 2555 ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา  
          เรื่อง เทคโนโลยี Cloud Computing  เพื่อการด าเนินงานห้องสมุด 
เรียน   อธิการบดี / คณบดี / ผู้อ านวยการ / หัวหน้าห้องสมุด / บรรณารักษ์ / นักเอกสารสนเทศ และผู้สนใจ 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย  รายละเอียดโครงการ ก าหนดการ และแบบตอบรับ 
 

ด้วยชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา (ช.บ.อ.) สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ   จะจัด
ประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจ าปี 2555  เรื่อง  “เทคโนโลยี Cloud Computing  เพื่อการด าเนินงาน
ห้องสมุด”  ในวันศุกร์ที่  24 สิงหาคม 2555  เวลา 8.30 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 7 ศูนย์วิทยทรัพยากร 
(สถาบันวิทยบริการเดิม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

           การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบเรื่องเทคโนโลยี Cloud 
Computing ในปัจจุบัน ไดแ้ลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องเทคโนโลยี Cloud Computing เพ่ือการด าเนินงานห้องสมุด และ 
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รู้จักและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน กลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ ได้แก่  ผู้บริหาร / 
บรรณารักษ์ / บุคลากรในวงการสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์  ผู้สนใจทั่วไป และสมาชิกสมาคมฯ  อัตรา
ค่าลงทะเบียนสมาชิกสมาคมห้องสมุดฯ คนละ 500.- บาท  บุคคลทั่วไป คนละ 600.-  

          ในการนี้ ชมรม ฯ จึงขอเรียนเชิญท่าน / ผู้เกี่ยวข้อง/ บุคลากรในสังกัดหน่วยงานของท่าน  เข้าร่วมการ
ประชุมวิชาการชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา ประจ าปี 2555 ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยถือเป็นการปฏิบัติ
ราชการ และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่  กค  0409.7 / ว. 51 ลง
วันที่ 18 มีนาคม 2548  จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาและ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
        ขอแสดงความนับถือ 

    
                   (นางสาวปรียาพร ฤกษ์พินัย) 
          ประธานชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา 
                                                                     สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 
หอสมุดคณะแพทยศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
โทร.02-2564499 , 02-2564266 ต่อ 111, 084-1154998 
โทรสาร. 02-2527852 ต่อ 104, 02-2548757 
preeyaporn.r@chula.ac.th 

ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอดุมศึกษา สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย  

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๑๓๔๖  ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจัน่  บางกะปิ  กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ 



 
 

โครงการประชุมวิชาการเรื่อง  เทคโนโลยี Cloud Computing  เพื่อการด าเนินงานห้องสมุด 
วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 7 ศูนย์วิทยทรัพยากร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จัดโดย ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย  ฯ 
ร่วมกับ  ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

หลักการและเหตุผล 
เทคโนโลยี Cloud Computing  คือ แนวคิดการใช้งานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้วิธีดึงพลังและ

สมรรถนะจากคอมพิวเตอร์หลายตัวจากต่างสถานที่ ให้มาท างานสอดประสานกันเพ่ือช่วยขับเคลื่อนการบริการทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจุบันเทคโนโลยี Cloud Computing มีการพัฒนาขึ้นมาอย่างรวด 
เร็ว และมีแนวโน้มการน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือประโยชน์ในด้านต่าง ๆ  เริ่มเห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ทั้งจากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน หรือจากองค์กรต่าง ๆ มากมายทั้งในและต่างประเทศ ประโยชน์ของ Cloud Computing เช่น ช่วย
ให้การน าไอทีไปประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจท าได้ง่ายและประหยัดขึ้นกว่าในอดีต โดยองค์กรสามารถใช้บริการทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ โดยไม่จ าเป็นต้องลงทุนมากมายกับโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงาน อีกทั้งผู้ใช้งานก็สามารถ
เลือกใช้บริการเฉพาะอย่างและเลือกเสียค่าใช้จ่าย ให้ตรงกับความต้องการเฉพาะด้านหรือสอดคล้องกับงบประมาณด้วย 
ยิ่งไปกว่ายังมีประโยชน์ในด้านอื่น ๆ อีก ไม่ว่าจะเป็นการช่วยองค์กรประหยัดพลังงาน หรือ เพ่ิมความอุ่นใจในด้านความ
ปลอดภัยของระบบไอที ในอนาคตอันใกล้ จะกลายเป็นเทคโนโลยีที่ส าคัญและจะเข้ามามีบทบาทในการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการใช้งานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนั้นแล้วมีแนวโน้มการใช้งานเทคโนโลยี Cloud Computing  
ในการด าเนินการและสถาบันบริการสารสนเทศเช่นห้องสมุดด้วย 

ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา  (ชบอ.) สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ฯ  จึงจัดโครงการสัมมนาเรื่อง
เทคโนโลยี Cloud Computing เพ่ือการด าเนินงานห้องสมุด ขึน้เพื่อให้ความรู ้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างผู้ใช้บริการห้องสมุด และผู้ให้บริการ  
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบเรื่องเทคโนโลยี Cloud Computing ในปัจจุบัน 
2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องเทคโนโลยี Cloud Computing เพ่ือการด าเนินงาน 

              ห้องสมุด 
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รู้จักและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
 

ระยะเวลาการด าเนินงาน  
    วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2555 

 
สถานที ่    ห้องประชุมชั้น 7 ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 
 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอ่ืนที่ให้บริการ 
                               สารสนเทศ 100 คน 



ค่าลงทะเบียน สมาชิกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 500 บาท  บุคคลทั่วไป 600 บาท 
 
การสนับสนุน 
 1. ด้านวิทยากร และอ่ืน ๆ จากบริษัท Anise Asia (Thailand) และแหล่งอ่ืน ๆ 

2. ด้านสถานที จากศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบเรื่องเทคโนโลยี Cloud Computing ในปัจจุบัน 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องเทคโนโลยี Cloud Computing เพ่ือการด าเนินงานห้องสมุด 
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รู้จักและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

 

................................................... 
 

ก าหนดการ 
โครงการประชุมวิชาการเรื่องเทคโนโลยี Cloud Computing เพื่อการด าเนินงานหอ้งสมุด 

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2555  
ห้องประชุมชั้น 7 ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
8.30-9.00 น. ลงทะเบียน 
9.00-9.30 น. พิธีเปิด โดยผู้อ านวยการศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลา่วรายงานโดย  
  ประธานชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา 
9.30-9.50 น.    Cloud Computing for Education 

          โดย นายสุพล ตันติศิริวัฒน์ บริษัท Anise Asia (Thailand) 
9.50-10.30 น.   การหลอกลวงในโลก Internet ในปัจจุบัน 
                     โดย นายไมตรี ประสานอธิคม บริษัท Datapro Computer Systems 
10.30-10.50 น. พัก-อาหารว่าง 
10.50-11.40 น. เทคโนโลยี Cloud Computing เพ่ือการด าเนินงานห้องสมุด โดย นายอดิศร นิลวิสุทธิ์  
                     บริษัท Paramount Solutions 
11.40-12.00 น. รายงานกิจกรรม ชบอ. และการเสนอแนะรายชื่อกรรมการสรรหากรรมการบริหาร ชบอ  
                     ประจ าปี พ.ศ. 2555-2556 
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง  
13.00-14.00 น.  เสวนาเรื่อง เทคโนโลยี Cloud Computing เพ่ือการด าเนินงานห้องสมุด: แนวคิดและประสบการณ์  

โดย อ.อุดม ไพรเกษตร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น และผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการ บริษัท 
Nation Broadcasting Corporation จ ากัด (มหาชน) ร่วมเสวนาโดย นางสาวพิมลอร ตันหัน 
ห้องสมุด Stamford University BKK 

14.00-15.00 น. เรียนรู้เพื่ออยู่รอดในยุคดิจิตัล ( Staying Relevant in Digital Era)  
โดย นายอิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ บริษัทสยามอินเทลลิเจนซ์ยูนิต จ ากัด   

15.00.15.15 น. พัก-อาหารว่าง  
15.15 -16.00 น .การให้บริการสารสนเทศกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคปัจจุบัน : อยู่รอด รู้ทัน-รอบรู้  

โดย นายธรรมพล ศรีสุวรรณ พรชฎาธร ผู้จัดการศูนย์อาสาสมัคร มธ.) 
16.15–16.30 น. พิธีปิดการสัมมนา 



 

 

 

 

  
                                                                                แบบตอบรับ 

โครงการประชุมวิชาการเรื่องเทคโนโลยี Cloud Computing เพื่อการด าเนินงานหอ้งสมุด 
วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2555  

ห้องประชุมชั้น 7 ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

กรุณาเขียนตัวบรรจง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเชิญเข้าร่วมงานในโอกาสต่อไป 
 

1.  ชื่อ – สกุล ...........................................................................................................................................................  

     ต าแหน่ง ............................................................................................................ .................................................. 

     หน่วยงาน.............................................................................................................................................................  

     ที่อยู่หน่วยงาน ....................................................................................................................................................  

      ........................................................ .................................................................................................................. 

    โทรศัพท์ ........................................................โทรศัพทม์ือถือ............................................... ................................. 

    E mail address ……………..…………………………………………………..………………………………………..………..………… 

อัตราค่าลงทะเบียน   
O สมาชิกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 500 บาท         O บุคคลทั่วไป 600 บาท 
 
จ่ายค่าลงทะเบียนโดย  

O จา่ยหน้างาน  
O โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่ 402-481151-8  
ชื่อบัญชี น.ส.ปรียาพร ฤกษ์พินัย และ/หรือ น.ส. ปฤชญีน นาครทรรพ และ/หรือ นางสุปริญา ลุลิตานนท์ 

 
การส่งแบบตอบรับและหลักฐานการโอนเงิน 

O สแกนใบตอบรับและใบโอนส่งมาท่ี preeyaporn.r@chula.ac.th   
O ส่งโทรสารใบตอบรับและใบโอน มาท่ี 02-2527852 ต่อ 104 หรือ 02-2548757  
O ส่งใบตอบรับและใบโอนทางไปรษณีย์ ถึง น.ส.ปรียาพร ฤกษ์พินัย หอสมุดคณะแพทยศาสตร์  
1873 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนนพระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 

*** 
 

mailto:preeyaporn.r@chula.ac.th

