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การประชุมทางวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ 

เรื่อง ห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
(Strong Library in Innovative Society for Sustainable Development Goals) 

และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2562  
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย  

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ระหว่างวันพุธที่ 25 – วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 

ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11  กรุงเทพมหานคร  
 

หลักการและเหตุผล 
   ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  ตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม โดยเทคโนโลยีดิจิทัลไดห้ลอมรวมเข้ากับวิถชีีวิต การทำงาน การศึกษาและการเรียนรู้ และเป็น
กลไกสำคัญในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ในทุกๆด้าน การปฏิรูประบบและกระบวน การทางธุรกิจ การผลิต 
สินค้า การค้า และการบริการ  และกระบวนการทางสังคมอ่ืนๆ เพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และคุณค่าทางสังคม
อย่างยั่งยืนอันจะนำพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือตัวย่อว่า SDGs) เป็นเป้าหมายเก่ียวกับการ
พัฒนาสังคมโลกซึ่งจัดทำขึ้นโดยองค์กรสหประชาชาติเป้าหมายโลกแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนนี้ได้เผยแพร่โดย SDGs เป็น
ทิศทางการพัฒนาตั้งแต่ปี 2558 - 2573 ประกอบด้วยเป้าหมายหลัก 17 เป้าหมายและเป้าประสงค์ 169 ข้อ และ
สหพันธ์นานาชาติแห่งสถาบันและสมาคมห้องสมุด (IFLA) ได้จัดทำ SDG Stories Map – IFLA Map of the World 
เพ่ือเผยแพร่เรื่องราวของห้องสมุดเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืนในแต่ละประเทศ 

ห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพ่ือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงเป็นแนวทางของห้องสมุดทั่วโลกใน
การสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  จึงเห็น สมควรจัดการ
ประชุมวิชาการเพ่ือให้ผู้บริหาร ครู อาจารย์ บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ  นักการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดทุก
ประเภทและผู้เกี่ยวข้องได้พัฒนาความรู้ และประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ สร้างความตระหนักถึงการพัฒนา
บทบาทใหม่ของห้องสมุด  ครู อาจารย์ บรรณารักษ์ นักวิชาการ และนักวิชาชีพ ในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในยุคประเทศไทย 4.0 สามารถนำไปประยุกต์ในการพัฒนาการบริหารจัดการและการบริการห้องสมุด 
และการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและเทคโนโลยี ในระดับชาติและสากล 

 

ผู้รับผิดชอบ  
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้เข้าประชุมมีความรู้ ความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพ่ือเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน 
2. เพ่ือพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ของบรรณารักษ์ นักวิชาชีพสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนแนวคิด

และการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ที่เข้มแข็งเพ่ือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
3. เพ่ือให้สมาชิกของสมาคมห้องสมุดฯ ได้พบปะ แลกเปลี่ยน และติดตามผลการดำเนินงานของสมาคมฯ 

ตลอดจนสร้างเครือข่ายห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ที่เข้มแข็งเพ่ือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

ระยะเวลา 
วันพุธที่ 25 – วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 

 

สถานที่ประชุม 
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร 

 

ผู้เข้าประชุม 
1. ผู้บริหาร บรรณารักษ์ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุด 
2. คณาจารย์ในสถาบันที่จัดการศึกษาและการวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
3. ผู้สนใจทั่วไป 

 

ค่าลงทะเบียน   (กรุณาเลือกแบบใดแบบหนึ่ง)  
1. ค่าลงทะเบียนสัมมนาวิชาการฯ รวมอาหารว่าง อาหารกลางวัน และศึกษาดูงาน (จำนวน 3 วัน) 
      ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2563  

สมาชิกสมาคมฯ คนละ 3,000 บาท ผู้สนใจ 3,400 บาท 
      หลังวันที่ 4 มีนาคม  2563     

สมาชิกสมาคมฯ คนละ 3,500 บาท ผู้สนใจ 3,900 บาท 
2. ค่าลงทะเบียนสัมมนาวิชาการฯ  รวมอาหารว่าง อาหารกลางวัน  (จำนวน 2 วัน) 
     ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2563  

สมาชิกสมาคมฯ คนละ 2,300 บาท ผู้สนใจ 2,700 บาท 
     หลังวันที่ 4 มีนาคม  2563    

สมาชิกสมาคมฯ คนละ 2,800 บาท ผู้สนใจ 3,200 บาท 
 

 
 
 
 
 



3 

 

กำหนดการ  

วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563  (สำหรับผู้ศึกษาดูงาน เลือกศึกษาดูงาน 1 เส้นทาง) 
08.00 - 09.00 น.  ลงทะเบียน ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กทม. 
09.00 - 17.00 น.  ศึกษาดูงานห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้ 
     เส้นทางที่ 1  ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
                                        ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
     เส้นทางที่ 2  ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. (EGAT Learning Center)  

         หอสมุดกฎหมายมหาชน พิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง และห้องเกาหลี (K Lounge) 
     เส้นทางที่ 3  ห้องสมุดวชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต 
            ห้องสมดุและพิพิธภัณฑ์โรงเรียนเซนต์คาเบรียล เขตสามเสน 
     เส้นทางที่ 4  หอ้งสมุดและพิพิธภัณฑ์โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก  เขตบางรัก 

         ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
        

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 
07.30 - 08.30 น.   ลงทะเบียนและรับเอกสาร 
08.30 - 09.00 น.   ลงทะเบียนและซ้อมการรับรางวัล/เกียรติบัตร   
09.00 - 10.30 น.   พิธีเปิดการประชมุฯ มอบรางวัลต่างๆ ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ                      

* รางวัลผู้ทำความดีเพ่ือสังคม ด้านการพัฒนาห้องสมุด  
* รางวัลผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด  
* รางวัลบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์    
* รางวัลห้องสมุดดีเด่น   
* รางวัลยอดนักอ่าน และ 
* เกียรติบัตรห้องสมุดสีเขียว 
การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายประชารัฐกับการสร้างสังคมนวัตกรรมเพื่อความย่ังยืน” 
(Civil State Policy and Innovative Community for Sustainability) 
โดย  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  

                              นายกรัฐมนตรี  
10.30 - 10.45 น.  รับประทานอาหารว่าง 
10.45 - 12.00 น.  การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ 

   ยั่งยืน” (Developing Innovative Society for SDGs) 
                        โดย   นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ 
             รฐัมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.00 น.  การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถาบันการศึกษาเพื่อเป้าหมาย 
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  การพัฒนาที่ยั่งยืน” (Developing Learning Centers in Education Institutes for SDGs) 
                           โดย  นายณัฐพล ทีปสุวรรณ  
                                 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
14.00 - 14.15 น.   พักรับประทานอาหารว่าง 
14.15 - 16.30 น.   การบรรยาย เรื่อง “แนวปฏิบัติที่ดีของห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมาย  
                   การพัฒนาที่ยั่งยืน”(Best Practices of Strong Library in Innovative Society for SDGs) 

       โดย นายกิตติรัตน์ ปิตพิานิช  
             ผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK Park ... 

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 
09.00 - 10.30 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง สังคมสารสนเทศกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ”  

  (Information Society and Sustainable Development Goals)               
       โดย นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์  

  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วย 
  การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (Thai National  
  Commission for UNESCO)  

10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 - 12.15 น. การเสวนา เรื่อง  “การพัฒนาห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการ 

            พัฒนาที่ยั่งยืน” (Strong Library in Innovative Society for SDGs)   
         โดย ห้องสมุดโรงเรียนมีชัยพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ 
               ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กทม. 
               ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

12.15 - 13.15 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.15 - 14.15 น.  การประชุมใหญ่สามัญประจำปี  การรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์       

   สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2562   
       โดย ศาสตรเมธี สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์  

นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  และคณะ 
14.15 - 14.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
14.30 - 16.00 น.  การบรรยาย เรื่อง  นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Digital Innovation for  

  Sustainable Development) 
       โดย  นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์   
             รฐัมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

16.00 - 16.30 น.  พิธีปิดการสัมมนาทางวิชาการฯ และประชุมสามัญประจำปี ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก 
                         โดย ศาสตรเมธี สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์   
                               นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 


