การประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559 และประชุมวิชาการ
เรือ่ ง ห้องสมุดดิจทิ ลั กับการก้าวสูย่ คุ Thailand 4.0
(Digital Libraries Towards Thailand 4.0)
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 22-24 มีนาคม 2560
ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร
หลักการและเหตุผล
ประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 เป็นโมเดลหรือรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยซึ่งมีต่อเนื่องมาตั้งแต่ประเทศ
ไทย 1.0 หรื อ Thailand 1.0 โดยประเทศไทย 1.0 หรื อ Thailand 1.0 เน้ น ภาคการเกษตร ประเทศไทย 2.0 หรื อ
Thailand 2.0 เน้นอุตสาหกรรมเบา และประเทศไทย 3.0 หรือ Thailand 3.0 ซึ่งเป็นโมเดลหรือ รูปแบบปัจจุบันที่ใช้อยู่เน้น
อุ ตสาหกรรมหนั ก ส าหรับ ประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 เป็น โมเดลหรือ รูปแบบใหม่ที่ รัฐ บาลสร้า งขึ้น มาเพื่ อ ปฏิ รูป
เศรษฐกิจของประเทศและจะพาประชาชนทั้งประเทศไปให้ถึงภายใน 3-5 ปีนี้กระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศภายใต้ประเทศไทย
4.0 หรือ Thailand 4.0 มี 3 ประเด็นที่สาคัญคือ 1) เป็นจุดเริ่มต้นของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็น
ประเทศที่มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม 2) เป็น “Reform in Action” ที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ
การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อม ๆ กัน 3) เป็นการผนึกกาลังของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด
“ประชารัฐ” โดยเป็นประชารัฐที่ผนึกกาลังกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุค ลากรระดับโลก ภายใต้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของการ “รูจ้ ักเติม รู้จักพอ และรู้จักปัน”* ในส่วนของห้องสมุดและการศึกษาจะอยู่ภายใต้กระบวนทัศน์ที่
2
ด้วยเล็งเห็นความสาคัญของเรื่องดังกล่าว สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ จึงได้กาหนดจัดประชุมวิชาการประจาปี
2559 เรื่ อ ง ห้ อ งสมุ ด ดิ จิ ทั ล กั บ การก้ า วสู่ ยุ ค Thailand 4.0 เพื่ อ ให้ ห้ อ งสมุ ด ประเภทต่ า ง ๆ ผู้ ที่ อ ยู่ ในแวดวงวิ ช าชี พ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รู้จักและมีความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand
4.0 และหั วข้ อ ส าคั ญ อื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ตลอดจนวิธี ก ารก้ า วเข้ า สู่ ยุ ค ประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 โดยวิท ยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี
ผู้รับผิดชอบ
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทราบเรื่องราว ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับยุคดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 และยุคดิจิทัลกับ Thailand 4.0
2. เพือ่ ทราบถึงการก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 ของห้องสมุดประเภทต่าง ๆ
3. ผู้เข้าประชุมมีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้กัน โดยเฉพาะในเรื่องของวิธีการก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ของ
ห้องสมุด
ระยะเวลาการประชุม
วันที่ 22-24 มีนาคม 2560
สถานที่ประชุม
โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร
*สรุปจากเว็บไซต์
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ผู้เข้าประชุม
1. ผู้บริหาร บรรณารักษ์ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุด
2. คณาจารย์ในสถาบันที่จัดการศึกษาและการวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
3. ผูส้ นใจทั่วไป
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม กระเป๋าเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน และศึกษาดูงาน
ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2560
- สมาชิกสมาคมฯ คนละ 2,500 บาท ผู้สนใจ 2,700 บาท
หลังวันที่ 10 มีนาคม 2560
- สมาชิกสมาคมฯ คนละ 2,700 บาท ผู้สนใจ 2,900 บาท
กาหนดการ
วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560
09.30-11.30 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร
12.00-13.00 น. เดินทาง
13.00-16.00 น. ศึกษาดูงาน
สายที่ 1 ห้องสมุดกีฬา และพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย
สายที่ 2 หอสมุดปิยมหาราชรฦก และอาคารนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สายที่ 3 หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
และหออัครศิลปิน
สายที่ 4 ห้องสมุดโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย เขตสัมพันธ์วงศ์
วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560
07.30-08.30 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร
08.30-09.00 น. รับประทานอาหารว่าง
09.00-10.00 น. ซ้อมการรับประทานเกียรติบัตร ผู้เข้าสัมมนาพร้อมกัน ณ ห้องประชุม
10.00 น.
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
- เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมฯ
- ประทานเกียรติบัตร ผู้รับรางวัลศาสตราจารย์ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต ผู้มีอุปการคุณต่อวงการ
ห้องสมุด บุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ฯ รางวัลห้องสมุดดีเด่น รางวัลยอดนักอ่าน
และเกียรติบัตรห้องสมุดสีเขียว
10.45-11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
11.00-12.00 น. ปาฐกถาพิเศษเรื่อง ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574 กับการพัฒนาห้องสมุด
- ทิศทาง ขอบเขต และรายละเอียดของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574
- แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574 กับการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
โดย นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
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13.00-14.30 น. การบรรยายเรื่อง การศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0
- ลักษณะของการศึกษาไทยในปัจจุบัน
- การปรับปรุงการศึกษาไทย
- ลักษณะของการศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0
โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์

รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี

14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45-16.30 น. การบรรยายเรื่อง Digital Age ในศตวรรษที่ 21 และ Thailand 4.0 กับการปรับตัวของ
ห้องสมุด
- Digital Age คืออะไร
- ลักษณะและองค์ประกอบของ Digital Age ในศตวรรษที่ 21 และ Thailand 4.0
- ขอบเขตและความสาคัญของ Digital Age ในศตวรรษที่ 21 และ Thailand 4.0
- ข้อดีและข้อเสียของ Digital Age ในศตวรรษที่ 21 และ Thailand 4.0
- การปรับตัวของห้องสมุดเพื่อเข้าสู่ยุค Digital Age ในศตวรรษที่ 21 และ Thailand 4.0
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาภรณ์ เกียรติสิน

อาจารย์ประจากลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560
8.00-10.30 น. การบรรยายเรื่อง ห้องสมุดดิจิทัลกับการก้าวสู่ยุคThailand 4.0
- ลักษณะของห้องสมุดดิจิทัล
- Thailand 4.0 คืออะไร มีลักษณะอย่างไร
- วิธกี ารก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 ของห้องสมุด/ศูนย์การเรียนรู้แต่ละประเภท
 ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
 ห้องสมุดเฉพาะ
 ห้องสมุดโรงเรียน
 ห้องสมุดประชาชน
- ลักษณะของทรัพยากรสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และรูปแบบการให้บริการใน
ห้องสมุด/ศูนย์การเรียนรู้แต่ละประเภท
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุเทพ ทองงาม

ผู้อานวยการสานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นายอภิสิทธิ์ ไล่ศัตรูไกล

ผู้อานวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center-TCDC)
นายกิจจา เก่งการไถ

อดีตผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนทรายงาม จังหวัดชุมพร
นางผ่องศรี ปิยะยาตัง

ผู้อานวยการกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง
ดาเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร. น้าทิพย์ วิภาวิน

อาจารย์ประจาแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
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10.45 - 12.00 น. การบรรยายเรื่อง Startup Digital Libraries: กรณีศึกษาสานักหอสมุดแห่งชาติ และห้องสมุดมารวย
- Startup Digital Libraries คืออะไร มีลักษณะอย่างไร
- ข้อดีและข้อเสียของ Startup Digital Libraries
- ทาไมสานักหอสมุดแห่งชาติ และ ห้องสมุดมารวยจึงเป็น Startup Digital Libraries
โดย นางสาวกนกอร ศักดาเดช

ผู้อานวยการสานักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร

ดร. กฤษฎา เสกตระกูล

รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.15 น. รายงานผลการดาเนินงานกิจการของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ประจาปี
พ.ศ. 2559 โดยคณะกรรมการบริหารสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ และประกาศผลการ
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ พ.ศ. 2560-2561
14.15-14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.30-16.00 น. การบรรยายเรื่อง ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนทางด้านการศึกษาและห้องสมุด
- นโยบายการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนทางด้านการศึกษา
- ความคืบหน้าในการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนทางด้านการศึกษา
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ในการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนทางด้านการศึกษา
- ความเป็นไปได้ในการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนทางด้านห้องสมุด ตลอดจน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โดย นายศุภชัย เจียรวนนท์

กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

16.00-16.30 น. พิธีมอบวุฒิบัตรผู้ลงทะเบียนเข้าประชุมใหญ่ฯ และพิธีปิด
โดย ศาสตราจารย์พิเศษ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต

นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รับ
1. ได้รับความรู้ใหม่เกี่ยวกับยุคดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 และยุคดิจิทัลกับ Thailand 4.0
2. ห้องสมุดประเภทต่าง ๆ มีแนวทางในการก้าวสู่ยุค Thailand 4.0
3. ผู้เข้าประชุมได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้กัน โดยเฉพาะในเรื่องของวิธีการก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ของห้องสมุด
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