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ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
หลักการและเหตุผล
ทุกวันนี้คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยูก่ บั สังคมออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ในการ
ติดต่อสื่อสาร เขียนเล่าเรื่องราว ประสบการณ์ บทความ รูปภาพและวิดีโอ เพื่อแบ่งบันให้กบั ผู้อื่นที่อยู่ในเครือข่ายของตน ห้องสมุด
เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่มกี ารนา Social Media มาใช้ ส่วนใหญ่จะใช้ในการประชาสัมพันธ์บริการ/กิจกรรม/ทรัพยากรใหม่ๆ รวมทั้ง
การสอดแทรกเนื้อหาสาระใน “สาร” ที่ “สื่อ” ถึงผู้ใช้
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ในฐานะเป็นแหล่งให้บริการสารสนเทศ เพื่อสนองตอบนโยบายของมหาวิทยาลัย
ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน ได้นาสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) มาใช้ในห้องสมุดเช่นเดียวกัน ที่ใช้เป็นหลักคือFACEBOOK
อย่างไรก็ตามเนื่องจากยังมีสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆอีกหลายตัวที่สามารถนามาใช้เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์
การสื่อสาร
ถึงผู้ใช้บริการ การสร้างความสัมพันธ์กับผูใ้ ช้บริการ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น Blog, Youtube,
Flickr และ Goodreads เป็นต้น ดังนั้น เพื่อพัฒนาบุคลากรในส่วนที่ดูแลรับผิดชอบห้องสมุดของโรงเรียนให้มีศักยภาพ สามารถนา
เครื่องมือใหม่ๆไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้บริการได้มากขึ้น สานักหอสมุดจึงจัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนกับเครือข่ายสังคมออนไลน์” ขึ้น
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วัตถุประสงค์ เพื่อ
พัฒนาความรู้ ความสามารถและพัฒนาทักษะของบรรณารักษ์/
บุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบห้องสมุดของโรงเรียนให้มีศักยภาพ
บรรณารั ก ษ์ / บุ ค ลากรที่ ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบห้ อ งสมุ ด ของโรงเรี ย น
ก้าวทันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในงานห้องสมุดสูช่ มุ ชน
กลุม่ เป้าหมาย
บรรณารักษ์ ครูหรือบุคลากรที่รับผิดชอบงานห้องสมุดจาก
โรงเรียนในจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง จานวน 50 คน

ขอให้ผเู้ ข้าร่วมอบรมนาคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) มาเอง
CPU เป็นแบบ Corei3 หรือ Corei5 และRAM ไม่ตากว่
่ า 4GB.
ระบบปฏิบตั กิ าร Microsoft Windows7 ใช้ Internet Explorer

ติดต่อสอบถาม
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 074-443905, 088-398-1231
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ระยะเวลาและสถานที่
27-29 สิงหาคม 2556
ห้องประชุมชัน้ 2 สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

รายละเอียดเพิม่ เติม : www.lib.tsu.ac.th

สารสนเทศอาเซียน

AEC เปิดเสรี 5 ด้าน ไทยได้เปรียบเสียเปรียบอะไรบ้าง
AEC หรือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ประเทศในอาเซียน 10 ประเทศ จะกลายเป็นตลาดเดียวกัน (single market) เป็นเขตการค้าเสรีที่ภาษี
เป็น 0% ในปี 2558 จะมีข้อตกลงร่วมกันว่าจะทาให้มกี ารเคลื่อนย้ายเสรี (free flow) 5 สาขา คือ
1. สินค้า
2. บริการ
3. การลงทุน
4 เงินทุน
5. แรงงานฝีมือ
วิเคราะห์ผลกระทบและความได้เปรียบเสียเปรียบของไทยใน 5 ด้านที่กล่าวมานี้ ก็จะพบว่า สินค้าส่งออกที่ไทยได้เปรียบ คือ ข้าวโพด ยาง
เฟอร์นิเจอร์ เสื้อผ้าสาเร็จรูป และรถยนต์ แต่ในบางรายการอาจจะเสียเปรียบ เช่น สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม อาทิ มันสาปะหลัง สิ่งทอ
เม็ดพลาสติก เป็นต้น ในกรณีที่เปรียบเทียบกับตลาด อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลปิ ปินส์...............
อ่านเพิ่มเติม www.lib.tsu.ac.th

>> ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

กรุณาส่งคืนสานักหอสมุด / ส่งที่
ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็น / ปัญหำ / ข้อคำถำม เพือ
่ สำนักหอสมุดนำไปปรับปรุง / พัฒนำ / ตอบข้อคำถำม ของท่ำนต่อไป
วิทยาเขตสงขลา
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จำก................................................ โทรศัพท์ภำยใน.................. อีเมล์.......................................................

ขอขอบคุณท่ำนในข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็น / ปัญหำ / ข้อคำถำม

