การประชุมทางวิชาการระดับชาติ
เรื่อง ห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Strong Library in Innovative Society for Sustainable Development Goals)
และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2562
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยเริ่ ม เข้ า สู่ ยุ ค ระบบเศรษฐกิ จ และสั งคมดิ จิ ทั ล ตามยุ ท ธศาสตร์ข องแผนพั ฒ นาดิ จิ ทั ล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเทคโนโลยีดิจิทัลได้หลอมรวมเข้ากับวิถีชีวิต การทำงาน การศึกษาและการเรียนรู้ และ
เป็นกลไกสำคัญในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ใหม่ในทุก ๆ ด้าน การปฏิรูประบบและกระบวน การทางธุรกิจ
การผลิต สินค้า การค้า และการบริการ และกระบวนการทางสังคมอื่นๆ เพื่ อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และคุณค่า
ทางสังคมอย่างยั่งยืนอันจะนำพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือตัวย่อว่า SDGs) เป็นเป้าหมาย
เกี่ยวกับการพัฒนาสังคมโลกซึ่งจัดทำขึ้นโดยองค์กรสหประชาชาติ เป้าหมายโลกแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนนี้ได้เผยแพร่
โดย SDGs เป็นทิศทางการพัฒนาตั้งแต่ปี 2558 - 2573 ประกอบด้วยเป้าหมายหลัก 17 เป้าหมายและเป้าประสงค์
169 ข้อ และสหพันธ์นานาชาติแห่งสถาบันและสมาคมห้องสมุด (IFLA) ได้จัดทำ SDG Stories Map – IFLA Map
of the World เพื่อเผยแพร่เรื่องราวของห้องสมุดเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืนในแต่ละประเทศ
ห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงเป็นแนวทางของห้องสมุดทั่วโลกใน
การสนับสนุนการพัฒ นาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ จึงเห็นสมควรจัดการ
ประชุมวิชาการเพื่อให้ผู้บริหาร ครู อาจารย์ บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ นักการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดทุก
ประเภทและผู้ เกี่ ย วข้ อ งได้ พั ฒ นาความรู้ และประสบการณ์ ท างวิ ช าการและวิ ช าชี พ สร้า งความตระหนั ก ถึ ง
การพัฒนาบทบาทใหม่ของห้องสมุด ครู อาจารย์ บรรณารักษ์ นักวิชาการ และนักวิชาชีพ ในสังคมนวัตกรรมเพื่อ
เป้ าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน ในยุ คประเทศไทย 4.0 สามารถนำไปประยุกต์ในการพัฒ นาการบริห ารจัดการและ
การบริการห้องสมุด และการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและเทคโนโลยี
ในระดับชาติและสากล
ผู้รับผิดชอบ
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าประชุมมีความรู้ ความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน
2. เพื่อพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ของบรรณารักษ์ นักวิชาชีพสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนแนวคิด
และการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ที่เข้มแข็งเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. เพื่อให้สมาชิกของสมาคมห้องสมุดฯ ได้พบปะ แลกเปลี่ยน และติดตามผลการดำเนินงานของสมาคมฯ
ตลอดจนสร้างเครือข่ายห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ที่เข้มแข็งเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ระยะเวลา วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563
สถานที่ประชุม โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
ผู้เข้าประชุม
1. ผู้บริหาร บรรณารักษ์ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุด
2. คณาจารย์ในสถาบันที่จัดการศึกษาและการวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
3. ผู้สนใจทั่วไป
ค่าลงทะเบียน ค่าลงทะเบียนสัมมนาวิชาการฯ รวมอาหารว่าง อาหารกลางวัน
ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2563
สมาชิกสมาคมฯ คนละ 1,300 บาท ผู้สนใจ 1,500 บาท
หลังวันที่ 28 สิงหาคม 2563
สมาชิกสมาคมฯ คนละ 1,600 บาท ผู้สนใจ 1,800 บาท

2

กำหนดการ
วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร และซ้อมการรับรางวัล/เกียรติบัตร
08.30 - 09.30 น. พิธีเปิดการประชุมฯ มอบรางวัลต่างๆ ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
* รางวัลผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด
* รางวัลบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์
* รางวัลห้องสมุดดีเด่น
* รางวัลยอดนักอ่าน
* เกียรติบัตรห้องสมุดสีเขียว
โดย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์
ประธานกรรมการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และ
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
พิธีมอบรางวัลผู้ทำความดีเพื่อสังคม ด้านการพัฒนาห้องสมุด “รางวัลศาสตราจารย์
คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต” ประจำปี 2562 พร้อมเงินสด คนละ 100,000 บาท
โดย ผู้แทน มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถ่ายรูปหมู่ผู้รับรางวัลชุดต่าง ๆ
09.30 - 09.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
09.45 - 11.00 น. การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาองค์ความรู้กับการสร้างสังคมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน”
(Knowledge Development and Innovative Community for Sustainability)
โดย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์
ประธานกรรมการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และ
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
11.00-12.00 น. การประชุมใหญ่สามัญประจำปี การรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2562
โดย ศาสตรเมธี สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์
นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ และคณะ
การลงนามความร่วมมือระหว่างสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราขูปถัมภ์
และสำนักวิทยบริการฯ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 7 แห่ง
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”
(Developing Innovative Society for SDGs)
โดย ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์
รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนา ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
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14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 - 16.15 น. การเสวนา เรื่อง “การพัฒนาห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน” (Strong Library in Innovative Society for SDGs)
โดย ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนมีชัยพัฒนา ลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน : Re-Learning Space @ Library
ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
16.15 - 16.30 น. พิธีปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี และการสัมมนาทางวิชาการระดับชาติฯ ประจำปี 2562
มอบวุฒิบัตร ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก
******************
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