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การประชุมทางวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ 

เรื่อง หองสมุดเขมแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน  

(Strong Library in Innovative Society for Sustainable Development Goals) 

และประชุมใหญสามัญประจำป พุทธศักราช 2562  

สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย  

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ระหวางวันพุธที่ 25 – วันศุกรท่ี 27 มีนาคม 2563 

ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร สุขุมวิท 11  กรุงเทพมหานคร  
 

หลักการและเหตุผล 

   ประเทศไทยเริ่มเขาสูยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  ตามยุทธศาสตรของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม โดยเทคโนโลยีดิจิทัลไดหลอมรวมเขากับวิถีชีวิต การทำงาน การศึกษาและการเรียนรู และเปน

กลไกสำคัญในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนใหมในทุกๆดาน การปฏิรูประบบและกระบวน การทางธุรกิจ การผลิต 

สินคา การคา และการบริการ  และกระบวนการทางสังคมอื่นๆ เพ่ือสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ และคุณคาทางสังคม

อยางยั่งยืนอันจะนำพาประเทศไปสูความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือตัวยอวา SDGs) เปนเปาหมายเก่ียวกับการ

พัฒนาสังคมโลกซึ่งจัดทำขึ้นโดยองคกรสหประชาชาติเปาหมายโลกแหงการพัฒนาที่ยั่งยืนนี้ไดเผยแพรโดย SDGs เปน

ทิศทางการพัฒนาตั้งแตป 2558 - 2573 ประกอบดวยเปาหมายหลัก 17 เปาหมายและเปาประสงค 169 ขอ และ

สหพันธนานาชาติแหงสถาบันและสมาคมหองสมุด (IFLA) ไดจัดทำ SDG Stories Map – IFLA Map of the World 

เพื่อเผยแพรเรื่องราวของหองสมุดเปาหมายในการพัฒนาที่ย่ังยืนในแตละประเทศ 

หองสมุดเขมแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงเปนแนวทางของหองสมุดทั่วโลกใน

การสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ  จึงเห็น สมควรจัดการ

ประชุมวิชาการเพื่อใหผูบริหาร ครู อาจารย บรรณารักษ นักเอกสารสนเทศ  นักการศึกษา ผูปฏิบัติงานหองสมุดทุก

ประเภทและผูเก่ียวของไดพัฒนาความรู และประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ สรางความตระหนักถึงการพัฒนา

บทบาทใหมของหองสมุด  ครู อาจารย บรรณารักษ นักวิชาการ และนักวิชาชีพ ในสังคมนวัตกรรมเพ่ือเปาหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืนในยุคประเทศไทย 4.0 สามารถนำไปประยุกตในการพัฒนาการบริหารจัดการและการบริการหองสมุด 

และการจัดการศึกษา ใหสอดคลองกับแนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและเทคโนโลยี ในระดับชาติและสากล 
 

ผูรับผิดชอบ  

สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
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วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหผูเขาประชุมมีความรู ความเขาใจแนวคิดเก่ียวกับหองสมุดเขมแข็งในสังคมนวัตกรรมเพ่ือเปาหมาย

การพัฒนาที่ย่ังยืน 

2. เพื่อพัฒนาเครือขายหองสมุดและแหลงเรียนรูของบรรณารักษ นักวิชาชีพสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนแนวคิด

และการพัฒนาหองสมุดและแหลงเรียนรูที่เขมแข็งเพ่ือเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 

3. เพื่อใหสมาชิกของสมาคมหองสมุดฯ ไดพบปะ แลกเปลี่ยน และติดตามผลการดำเนินงานของสมาคมฯ 

ตลอดจนสรางเครือขายหองสมุดและแหลงเรียนรูที่เขมแข็งเพื่อเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

ระยะเวลา 

วันพุธที่ 25 – วันศุกรท่ี 27 มีนาคม 2563 
 

สถานที่ประชุม 

โรงแรมแอมบาสซาเดอร สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร 
 

ผูเขาประชุม 

1. ผูบริหาร บรรณารักษ ผูปฏิบัติงาน และผูที่เกี่ยวของกับหองสมุด 

2. คณาจารยในสถาบันที่จัดการศึกษาและการวิจัยทางบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 

3. ผูสนใจทั่วไป 
 

คาลงทะเบียน   (กรุณาเลือกแบบใดแบบหนึ่ง)  

1. คาลงทะเบียนสัมมนาวิชาการฯ รวมอาหารวาง อาหารกลางวัน และศกึษาดูงาน (จำนวน 3 วัน) 

      ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2563  

สมาชิกสมาคมฯ คนละ 3,000 บาท ผูสนใจ 3,400 บาท 

      หลังวันท่ี 4 มีนาคม  2563     

สมาชิกสมาคมฯ คนละ 3,500 บาท ผูสนใจ 3,900 บาท 

2. คาลงทะเบียนสัมมนาวิชาการฯ  รวมอาหารวาง อาหารกลางวัน  (จำนวน 2 วัน) 

     ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2563  

สมาชิกสมาคมฯ คนละ 2,300 บาท ผูสนใจ 2,700 บาท 

     หลังวันที่ 4 มีนาคม  2563    

สมาชิกสมาคมฯ คนละ 2,800 บาท ผูสนใจ 3,200 บาท 
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กำหนดการ  

วันพุธท่ี 25 มีนาคม 2563  (สำหรับผูศึกษาดูงาน เลือกศึกษาดูงาน 1 เสนทาง) 

08.00 - 09.00 น.  ลงทะเบียน ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร กทม. 

09.00 - 17.00 น.  ศึกษาดูงานหองสมุด/แหลงเรียนรู 

     เสนทางที่ 1  หองสมุดคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

                                        หองสมุดคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

     เสนทางที่ 2  ศูนยการเรียนรู กฟผ. (EGAT Learning Center)  

         หอสมุดกฎหมายมหาชน พิพิธภัณฑศาลปกครอง และหองเกาหลี (K Lounge) 

     เสนทางที่ 3  หองสมุดวชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต 

            หองสมุดและพิพิธภัณฑโรงเรียนเซนตคาเบรียล เขตสามเสน 

     เสนทางที่ 4  หองสมุดและพิพิธภัณฑโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก  เขตบางรัก 

         หองสมุดและพิพิธภัณฑโรงเรียนเทพศิรินทร เขตปอมปราบศัตรูพาย 

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 

07.30 - 08.30 น.   ลงทะเบียนและรับเอกสาร 

08.30 - 09.00 น.   ลงทะเบียนและซอมการรับรางวัล/เกียรติบัตร   

09.00 - 10.30 น.   พิธีเปดการประชุมฯ มอบรางวัลตางๆ ของสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ                      

* รางวัลผูทำความดีเพื่อสังคม ดานการพัฒนาหองสมุด  

* รางวัลผูมีอุปการคุณตอวงการหองสมุด  

* รางวัลบุคคลดีเดนในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร    

* รางวัลหองสมุดดีเดน   

* รางวัลยอดนักอาน และ   * เกียรติบัตรหองสมุดสีเขียว 

การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การพัฒนองคความรูกับการสรางสังคมนวัตกรรมเพื่อความย่ังยืน” 

(Knowledge Development and Innovative Community for Sustainability) 

  โดย  นายวีระ โรจนพจนรัตน   

                              ประธานกรรมการสำนักงานบริหารและพัฒนาองคความรู และ 

                  อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม   

10.30 - 10.45 น.  รับประทานอาหารวาง 

10.45 - 12.00 น.  การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาสังคมนวัตกรรมเพื่อเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน” 

  (Developing Innovative Society for SDGs) 

                        โดย   ดร.อาภารัตน มหาขันธ  

             รองผูวาการวิจัยและพัฒนา ดานการพัฒนอยางยั่งยืน  

           สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) 

12.00 – 12.15 น.  ลงนามความรวมมือระหวางสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย (TLA) และ สมาคมบรรณารักษ 

             แหงประเทศฟลิปปนส (PLAI)  
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12.15 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 14.00 น.  การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาแหลงเรียนรูในสถาบันการศึกษาเพื่อเปาหมาย 

  การพัฒนาที่ยั่งยืน” (Developing Learning Centers in Education Institutes for SDGs) 

                           โดย นายอำนาจ วิชยานุวัติ 

             เลขาธิการ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 

14.00 - 14.15 น.   พักรับประทานอาหารวาง 

14.15 - 16.30 น.   การบรรยาย เรื่อง “แนวปฏิบัติท่ีดีของหองสมุดเขมแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเปาหมาย  

                   การพัฒนาที่ย่ังยืน”(Best Practices of Strong Library in Innovative Society for SDGs) 

       โดย นายกิตติรัตน ปติพานชิ  

             ผูอำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู TK Park ... 

วนัศุกรท่ี 27 มีนาคม 2563 

09.00 - 10.30 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง สังคมสารสนเทศกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ”  

  (Information Society and Sustainable Development Goals)               

       โดย นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน  

  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแหงชาติวาดวย 

  การศกึษาวิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (Thai National  

  Commission for UNESCO)  

10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 

10.45 - 12.15 น. การเสวนา เร่ือง  “การพัฒนาหองสมุดเขมแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเปาหมายการ 

            พัฒนาท่ีย่ังยืน” (Strong Library in Innovative Society for SDGs)   

         โดย ศูนยเรียนรูโรงเรียนมีชัยพัฒนา ลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย 

               ศูนยเรียนรูตอเนื่องอยางยั่งยืน : Re Learning Space @ Library  

               ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

12.15 - 13.15 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.15 - 14.15 น.  การประชุมใหญสามัญประจำป  การรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร       

   สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ ประจำป 2562   

       โดย ศาสตรเมธี สุวคนธ ศิริวงศวรวัฒน  

นายกสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ  และคณะ 

14.15 - 14.30 น.  พักรับประทานอาหารวาง 

14.30 - 16.00 น.  การบรรยาย เรื่อง  นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Digital Innovation for  

  Sustainable Development) 

       โดย  นายพุทธิพงษ ปุณณกันต   

             รัฐมนตรวีาการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  

16.00 – 16.30 น.  พิธีปดการสัมมนาทางวิชาการฯ และประชุมใหญสามัญประจำป ถายรูปรวมกันเปนที่ระลึก 


