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การประชุมทางวิชาการระดับชาติ  

เร่ือง ร่วมมือสรรค์สร้างสังคมการเรียนรู้ (Together we create Learning Society) 

และประชุมใหญ่สามัญประจ าปี พุทธศักราช 2560 
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

วันจันทร์ท่ี 26 – วันพุธท่ี 28  มีนาคม 2561 
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 

 

หลักการและเหตุผล 
       การประกาศนโยบายไทยแลนด์ 4.0 รวมทั้งการใช้แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือน า
ประเทศไทยไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์  ได้ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในทุกมิติ โดยเฉพาะด้านการศึกษา  
ห้องสมุดในฐานะแหล่งการเรียนรู้ที่ส าคัญเพ่ือสนับสนุนการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตลอด
ชีวิต จึงต้องปรับบทบาทให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกและสังคมไทย และเป็นกลไกที่เข้มแข็ง มีส่วนร่วมและ
มีบทบาทส าคัญในการสรรค์สร้างสังคมการเรียนรู้ อันจักน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามกระบวนทัศน์และเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของโลกของสหประชาชาติ ที่จะใช้เป็นทิศทางการพัฒนาของประชาคมโลก ตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 
2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี โดยประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย (Goals) 169 
เป้าประสงค์ (Targets) 

     การมีส่วนร่วม การแบ่งปันความรู้ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นกลไกส าคัญท่ีท าให้ห้องสมุดและ
บรรณารักษ ์อาจารย์ นักวิชาการและนักวิชาชีพ ก้าวทันความเปลื่ยนแปลงเหล่านี้  และเป็นพลังขับเคลื่อนที่ส าคัญใน
การพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเตรียมทุนมนุษย์ ข้อมูล นวัตกรรม และทรัพยากรอ่ืน ๆ ให้มีความพร้อมและการ
เตรียมทรัพยากรมนุษย์ให้มีมีทักษะศตวรรษที่ 21   เพ่ือการด ารงชีวิต การศึกษา และการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล 
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมห้องสมุดและสถาบัน (IFLA) ในการสนับสนุน
และส่งเสริมห้องสมุด องค์การบริการสารสนเทศ ให้มีบทบาทส าคัญในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และร่วมเป็นส่วน
หนึ่งของชุมชน   การสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตและการบริการสารสนเทศ   เสรีภาพในการเข้าถึงสารสนเทศทุก
รูปแบบได้อย่างทั่วถึง  การพัฒนาสมรรถภาพและขีดความสามารถของบุคลากรห้องสมุดทุกระดับ ทั้งในระดับชาติ 
ระดับภูมิภาค และระดับโลก  
 

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  จึงเห็นควรจัดการประชุมวิชาการเพ่ือสร้างโอกาสให้ผู้บริหาร ครู 
อาจารย์ บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ  นักการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดทุกประเภทตระหนักถึงบทบาทของ
หอ้งสมุดและแหล่งเรียนรู้และบทบาทของบรรณารักษ์และนักสารสนเทศในยุคประเทศไทย 4.0 และดิจิทัลไทยแลนด์ 
ได้ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์และท่ีเกี่ยวข้อง การมีส่วน
ร่วมในเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือน าไปประยุกต์ในการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้และร่วมกันสรรค์สร้างสังคม
การเรียนรู้ 
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ผู้รับผิดชอบ 

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้ผู้เข้าประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และ

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งนโยบายของรัฐที่เก่ียวข้องต่อการศึกษาห้องมุด แหล่งเรียนรู้
วิชาการ และวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 

2. เพ่ือให้ผู้ประชุมได้พัฒนาความรู้และความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนมีส่วนร่วมและการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือของ ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ทุกระดับ  

3. เพ่ือให้ผู้ประชุมน าความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการศึกษา ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 
อันน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามนโยบายของชาติและสากล  

4. เพ่ือให้สมาชิกของสมาคมห้องสมุดฯได้พบปะ แลกเปลี่ยน และติดตามผลการด าเนินงานของสมาคม ฯ 
ตลอดจนสร้างเครือข่ายห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ในทุกภาคส่วน 

 

ระยะเวลา  
วันจันทร์ที่ 26 – วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 

 

สถานที่ประชุม 
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 

 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้บริหาร คร ูอาจารย์ ผู้สอน บรรณารักษ์ ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้  

ผู้สนใจทั่วไป 
 

ค่าลงทะเบียน 
ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม อาหารว่าง อาหารกลางวัน และศึกษาดูงาน 
ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2561 

สมาชิกสมาคมฯ คนละ 3,000 บาท ผู้สนใจ 3,400 บาท 
หลังวันที่  16 มีนาคม 2561 

สมาชิกสมาคมฯ คนละ 3,500 บาท ผู้สนใจ 3,900 บาท 
 
***    ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน   *** 
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ก าหนดการ   
วันจันทรท์ี่ 26 มีนาคม 2561 

10.00-11.30 น.  ลงทะเบียนและรับเอกสาร 
12.00-13.00 น.  เดินทาง อาหารกลางวันบริการบนรถบัส 
13.00-16.00 น.  ศึกษาดูงานห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้    

สายที่ 1  ศูนย์เรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย เขตพระนคร  (100 คน) 
ศูนย์เรียนรู้แห่งใหมล่่าสดุของไทย ปรับโฉมจากอาคารโรงพิมพ์ธนบัตรเดิม เพื่อฉลอง
ครบรอบ 75 ปีของธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นอาคารภาพลักษณใ์หม่ พ้ืนท่ีกว่า 
26,500 ตรม. ประกอบด้วยพิพิธภณัฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย นิทรรศการส่งเสริม
ความรู้ทางการเงิน เงินตราและธนบัตรไทย ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ พ้ืนท่ีช้ัน 2 และ 3 
จัดเป็นห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย  co-working space และสือ่มัลติมเีดีย 

สายที่ 2   ส านักหอสมดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตบางเขน  (100 คน) 
             ต้นแบบห้องสมุดสเีขียว (Green Library)ได้รับรางวัลหอ้งสมุดสเีขียวดีเด่น ประจ าปี.2559    
  จากสมาคมห้องสมดุฯ และได้รับรางวัลส านักงานสีเขียว (Green Office) ระดับเหรียญทอง 
             คะแนนสูงสุดระดับประเทศ    

สายที่ 3 หอ้งสมุดโรงเรียน ที่ได้รับรางวัลจากสมาคมห้องสมุดฯ เลือกได้ 1 แห่ง  
           (โรงเรียนละ 100 คน)  

1. หอสมุด ม.ล.ปิ่น มาลากุล  งานห้องสมุด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา   
   เขตพญาไท กทม. รางวัลห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น ประจ าปี 2534 

         2   ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม  
          เขตราษฎร์บรูณะ กทม.  ห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น ประจ าปี 2559  
    3.  ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ  

   เขตภาษีเจริญ กทม.  กิจกรรมห้องสมุดเด่น ดัง ดี 
     4.  ห้องสมุดโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)   

                    เขตวังทองหลาง กทม.  ห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น ประจ าปี 2539 

วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 
07.30-08.30 น.   ลงทะเบียนและรับเอกสาร (ส าหรับผู้ที่ไม่ได้ไปศึกษาดูงานฯ) 
08.30-09.00 น.   ลงทะเบียนและซ้อมการรับเกียรติบัตร ผู้เข้าสัมมนาพร้อมกัน ณ ห้องประชุม 
09.00-09.45 น.   ประธานเปิดการประชุมฯ  

  - มอบเกียรติบัตร รางวัลต่าง ๆ ดังนี้ 
1) รางวัล ศาสตราจารย์ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต (ด้านการพัฒนาห้องสมุด) 
2) รางวัลผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด 
3) รางวัลบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ฯ 
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4) รางวัลห้องสมุดดีเด่น  
5) รางวัลห้องสมุดสีเขียวดีเด่น 
6) รางวัลยอดนักอ่าน 

09.45-10.15 น.  ถ่ายรูปผู้รางวัลต่าง ๆ ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 
10.15 -10.30 น.  รับประทานอาหารว่าง 
10.30-12.00 น.   การบรรยาย เรื่อง “นโยบายของรัฐในการพัฒนาวัฒนธรรมการอ่านและห้องสมุดเพื่อขับเคลื่อน 
                      สู่สังคมการเรียนรู้” 
                          โดย ดร.ประชาคม จันทรชิต   
                               รองเลขาธิการ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ    
12.00-13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น.   การบรรยาย เรื่อง “ดิจิทัล ไทยแลนด์ กับการส่งเสริมห้องสมุดและสังคมแห่งการเรียนรู้” 
                          โดย ดร. กษิติธร ภูภราดัย  
                               รองผู้อ านวยการ สายงานยุทธศาสตร์และบริหาร ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล    
                               กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
14.30-14.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45-16.30 น.   การเสวนา เรื่อง “เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้” 
                              - เครือข่ายความร่วมมือส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน                                       

  โดย ดร. บุญรักษ์ ยอดเพชร  เลขาธิการ สพฐ. 
- ความร่วมมือห้องสมุดประชาชนและเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ใกล้บ้าน  

            โดย  ดร. กฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. 
- โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (Thai Library Integrated System              
  ThaiLIS)  โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ มิตะถา ผู้อ านวยการ  

            ส านักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา สกอ.   
- ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค (Provincial University Library  
  Network : PULINET) โดย นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์    

                       ประธานคณะกรรมการอ านวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 
            ด าเนินรายการ  โดย  ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล 

                                                 ผู้อ านวยการ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 
18.00 – 20.30 น.  งานเลี้ยงรับรองและแสดงมุทิตาจิตต่อสมาชิกสมาคมฯ ที่เกษียณอายุการท างาน 

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561  
08.30-10.30 น.  การน าเสนอผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ 
     ศาสตร์แนวเรื่อง”ห้องสมุด การศึกษาและวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ “ 
             วิทยากรและด าเนินรายการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. กุลธิดา ท้วมสุข 
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      คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และประธานแผนกมาตรฐานคนที่ 1 
10.30-10.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45-12.00 น.   การบรรยาย  เรื่อง ยุทธศาสตร์สมาคมห้องสมุดฯ กับเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดและ 

 แหล่งเรียนรู้ ในการร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้  
                โดย  ศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา สัจจานันท์ นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 
12.00-13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น.   ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  การรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ สมาคมห้องสมุด 

  แห่งประเทศไทย ประจ าปี 2560   
               โดย  นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ และคณะ 
          การสรรหาคณะกรรมการเสนอแนะรายช่ือกรรมการบริหารสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  

                      ชุดที่ 38  พุทธศักราช  2562-2563    
              โดย  อุปนายก สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ และคณะ 

14.-30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45-16.00 น.  Library Pitching : นานาสาระ อยากได้ อยากเห็น อยากเป็น อยากท า อยากฝัน...ในห้องสมุด    

                         โดย  - ดร. วิโรจน์ ลักขณาอดิศร  ผู้อ านวยการศูนย์การเรียนรู้ SE-ED Learning Center 
                                  บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น ผู้เขียนหนังสือ ปูทางให้ลูกไปสู่เส้นชัยที่ลูกหวัง 
                               -  นางสาวนัยน์ปพร พญาชน : อาจารย์ยุคเก่ามาดใหม่ ผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมให้แก่นักเรียน 

             ห้องสมุดโรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์)       
          -  ดร. สุกัญญา สมไพบูลย์ : จากมุมมองนักอ่าน สู่บทบาทผู้ใช้บริการ และอยากเห็นอะไร    
             ใหม่ ๆ จากห้องสมุด  
             หัวหน้าภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ ์

                                 มหาวิทยาลัย 
16.00-16.30 น.  พิธีมอบวุฒิบัตรแด่ผู้ลงทะเบียนเข้าประชุมใหญ่ฯ และพิธีปิด 
                        โดย  ศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา สัจจานันท์ นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 


