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การประชุมทางวิชาการระดับชาติ 

เรื่อง การพัฒนาห้องสมุดสู่ความยั่งยืน (Library Development Towards Sustainability) 
และประชุมใหญ่สามัญประจ าปี พุทธศักราช 2565 

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย  
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11  กรุงเทพมหานคร  

 
หลักการและเหตุผล 
 จากการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งท่ี 70 เมือ่วันท่ี 25 กันยายน 2558 ประเทศสมาชิก
สหประชาชาติ 193 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย ได้ร่วมกันลงนามรับรองวาระการพัฒนาท่ียั่งยืน ค.ศ. 2030 (2030 
Agenda for Sustainable Development) ซึ่งจะใช้เป็นกรอบร่วมกันในการพฒันาทางสังคม เศรษฐกิจ และ
ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลังภายในปี ค.ศ. 2030 โดยก าหนดให้มีเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยนื 
(Sustainable Development Goals: SDGs) เป็นแนวทางให้ประเทศต่าง ๆ ด าเนินการร่วมกัน ‘ห้องสมุด’ ใน
ฐานะเป็นแหล่งความรู้ และแหล่งเรียนรู้ท่ีจะช่วยกระจายความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาท่ียั่งยืน และใน
ขณะเดียวกันห้องสมุดก็ต้องพัฒนาตัวเองให้สอดคล้องกับเปา้หมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและด ารงอยู่ได้อย่างมี
ความยัง่ยืนด้วย ด้วยเหตุดังกล่าวสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ จึงเห็นสมควรจัดการประชุมวิชาการเพื่อให้
ผู้บริหาร ครู อาจารย์ บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ นักการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดทุกประเภท และ
ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบแนวทางในการพัฒนาห้องสมุดสู่ความยั่งยืน เพื่อน าไปประยุกต์ในการพัฒนาการบริหารจัดการ
และการบริการห้องสมุดสู่ความยั่งยืนตามความเหมาะสมต่อไป 
ผู้รับผิดชอบ 

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้รับความรู้ และแนวทางการพัฒนาห้องสมุดสู่ความยั่งยืนท่ีสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ได้  
2. เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้ทราบข้อมูลใหม่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาห้องสมุดสู่ความยั่งยืน  
3. เพื่อให้สมาชิกของสมาคมห้องสมุดฯ ได้พบปะ แลกเปล่ียน และติดตามผลการด าเนินงานของสมาคมฯ 

ตลอดจนสร้างเครือข่ายห้องสมุดสู่ความยั่งยืนท่ีจะก้าวเดินร่วมกันต่อไป 
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ผู้เข้าประชุม  
1. ผู้บริหาร บรรณารักษ์ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับห้องสมุด   
2. คณาจารย์ในสถาบันที่จัดการศึกษาและการวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์  
3. ผู้สนใจท่ัวไป  

  

ค่าลงทะเบียน  ค่าลงทะเบียนการประชุมทางวิชาการฯ รวมอาหารว่าง อาหารกลางวัน   
 ภายในวันที่  15  มีนาคม 2566 

สมาชิกสมาคมฯ คนละ 1,300 บาท ผู้สนใจ 1,500 บาท 
 หลังวันที่   15 มีนาคม 2566 

สมาชิกสมาคมฯ คนละ 1,600 บาท ผู้สนใจ 1,800 บาท 
 

 

ก าหนดการ 
วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 
07.30-08.30 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร  
08.30-09.00 น. ลงทะเบียนและซ้อมการรับเกียรติบัตร ส าหรับผู้รับรางวัลต่าง ๆ  
09.00-10.15 น. พิธีเปิดและมอบรางวัลต่าง ๆ ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์  

▪ รางวัลผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด  

▪ รางวัลบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์  

▪ รางวัลห้องสมุดดีเด่น  

▪ รางวัลยอดนักอ่าน  

▪ เกียรติบัตรห้องสมุดสีเขียว  
โดย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์  
      อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  

10.15-10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.30-11.15 น. การบรรยายเรื่อง หองสมุดและการพัฒนาสูความยั่งยืน : แนวคิด รูปแบบ และการปฏิบัติ  

จากระดับสากล สู่ภูมิภาค และประเทศไทย 
       โดย Economic and Social Commissions for Asia and the Pacific, Bangkok 
11.15-12.00 น. การบรรยายเรื่อง หองสมุดสีเขียวในประเทศไทย : รูปแบบบการพัฒนาสคูวามยั่งยืน 
       โดย ดร. อารีย์ ธัญกิจจานุรักษ์  
                                ประธานคณะกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดสีเขียว สมาคมห้องสมุดฯ 
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-13.45 น. การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี การรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ สมาคม 

ห้องสมุดแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2565 
    โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา หาญพล  

นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  และกรรมการบริหาร  
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13.45-14.30 น. การบรรยาย เรื่อง หองสมุดและศูนย์เรียนรู้ : แหลงเรียนรู้ท่ียั่งยืนสู่ชุมชนแห่งความยั่งยืน 
                         โดย ศาสตรเมธีสุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์  
                               ผู้อ านวยการ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ และอุปนายกสมาคมห้องสมุดฯ 
                               นางสาวสุจิตร สุวภาพ  

หัวหน้าโครงการศูนย์เรี่ยนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยนื สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 
14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45-16.15 น. การอภิปรายเรื่อง เร่ืองเลาจากหองสมุดและศูนย์เรียนรู้...การพัฒนาสู่ความยั่งยืน 
                         โดย  อาจารย์บรรเลง  สินต๊ะ  

 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนสา 
 นางเตือนจิตร วงศ์สวัสด์ิ  
 บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

                                ผศ.ดร.สุทธินันท์ ช่ืนชม  

    หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

    คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่    

 ดร. สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ 
              หัวหน้าสถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

    หัวหน้าส่วนงานการจัดการความรู้ด้านเทคนิค 

    บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร ์เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

16.15-16.30 น. พิธีปิดการประชุมทางวิชาการฯ และประชุมสามัญประจ าปี ถ่ายรูปร่วมกันเป็นท่ีระลึก  
         โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา หาญพล  
                      นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 
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