
                          
 
ประธาน : ดร.นฤมล รื่นไวย ์ โทร. 081-7951221 narumolrw@gmail.com     
รองประธาน : นางสาวเอมอร ตันเถียร  โทร.081-686-2958  taimorn@icloud.com    
รองประธาน : นางสาวปรียาพร ฤกษ์พินัย โทร. 084-115-4998  preeyaporn.r@chula.ac.th     
 
ที่ ชพ. 010/2560 

      17 ตุลาคม 2560 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ    
ของชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 

เรียน   อธิการบด/ีคณบด/ีผู้อ านวยการ/ผู้จัดการ/หัวหน้าบรรณารักษ์/หัวหน้าห้องสมุด/หัวหน้าศูนย์สารสนเทศ/ 
         บรรณารักษ์/นักเอกสารสนเทศ/เจ้าหน้าท่ีบริการสารสนเทศ/เจ้าหน้าท่ีห้องสมุด และผู้สนใจ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  โครงการการประชุมวิชาการ เรื่อง “ห้องสมุดไทยจะก้าวไปกับไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างไร” (Thai    
         Library in Digital Era of Thailand 4.0) พร้อมแบบตอบรับ 
 
  ด้วยชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินท

รวิโรฒก าหนดจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง ““ห้องสมุดไทยจะก้าวไปกับไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างไร” (Thai Library in  Digital 
Era of Thailand 4.0) ใน วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.   ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร .  
สุดใจ เหล่าสุนทร  ช้ัน 2 ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 

 การประชุมวิชาการครั้งนีเ้ป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และการสร้างความตระหนักรู้ อันจะน าไปสู่การ
ก าหนดทิศทางในอนาคตของห้องสมุดไทยในทุกภาคส่วน ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ท าให้การ
พัฒนาด้านการบริการห้องสมุดและสารสนเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในยุคดิจิทัล
ด้วยเช่นกัน กลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้อ านวยการ บรรณารักษ์    นักสารสนเทศ    นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ครู อาจารย์ นิสิตนักศึกษา สมาชิกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ และผู้สนใจทั่วไป 

ในการนี้ ชมรมห้องสมุดเฉพาะฯ เห็นว่า เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจกรรมวิชาการดังกล่าว จึงขอความอนุเคราะห์ ในการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บุคลากรในสังกัดหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว 
โดยถือเป็นการปฏิบัติราชการ และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆได้ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่กค 0409.7/
ว. 51 ลงวันท่ี 18 มีนาคม 2548  อัตราค่าลงทะเบียน สมาชิกสมาคมห้องสมุดฯ คนละ 1,000 บาท ผู้สนใจทั่วไป คนละ 
1,200 บาท ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไปและนักเรียน นิสิต นักศึกษา (แสดงบัตร ) คนละ 800 บาท ปิดรับลงทะเบียน ในวันศุกร์ที่ 17 
พฤศจิกายน 2560 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย 

                
              ขอแสดงความนับถือ 
 
    

  (นางสาวนฤมล รื่นไวย)์ 
ประธานชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 

 
 

 
 

ชมรมห้องสมุดเฉพาะ  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
1346 ถนนอาคารสงเคราะห์ 5 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  
โทร. 02-734-9022-3 โทรสาร 02-734-9021    
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การประชุมใหญสามัญประจําป 2560 
 ชมรมหองสมุดเฉพาะ สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ และ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง  “หองสมุดไทยจะกาวไปกับไทยแลนด 4.0 ไดอยางไร” (Thai Library in Digital Era of 
Thailand 4.0) 

จัดโดย ชมรมหองสมุดเฉพาะ สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ  รวมกับ 
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ในวันศุกรท่ี 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.  
ณ หองประชุม ศาสตราจารย ดร.สุดใจ เหลาสุนทร ช้ัน 2 สํานักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  กรุงเทพมหานคร 
 

 

หลักการและเหตุผล  
 ปจจุบัน นโยบายไทยแลนด 4.0 ของรัฐบาลเปนท่ีกลาวถึงกันอยางกวางขวางทุกวงการ สําหรับ

หองสมุดแลว ประเด็นท่ีเก่ียวของนาจะไดแกในเรื่องของการนําเครื่องมือ อุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบ
เครื่องกลท่ีใชระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุม  มาใชงาน รวมท้ังตองกาวใหทันกับ เทคโนโลยีดิจิทัล ท่ีมี
อินเทอรเน็ตเปนสื่อในการเชื่อมตอและบังคับอุปกรณตางๆ หรือจําพวก ปญญาประดิษฐและเทคโนโลยีสมอง
กลฝงตัว  และนโยบายไทยแลนด 4.0 ยังเนนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการท่ีมี
มูลคาสูง   ประเด็นตางๆ เหลานี้ ทําใหเกิดคําถามวา บทบาทของหองสมุดหรือบรรณารักษไทยจะอยูตรงไหน 
และควรกาวไปแนวโนมการเปลี่ยนแปลงนี้อยางไร 
 ดังนั้น ชมรมหองสมุดเฉพาะ (ชพ.) และ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึง
เล็งเห็นวา ควรจะตองมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนี้ข้ึน เพ่ือเปนการสรางความตระหนักรู อันจะนําไปสูการ
กําหนดทิศทางในอนาคตของหองสมุดไทยในทุกภาคสวน ซ่ึงมีความเชื่อมโยงกับนโยบายไทยแลนด 4.0 ของ
รัฐบาล ทําใหการพัฒนาดานการบริการหองสมุดและสารสนเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนอง
ความตองการของผูใชในยุคดิจิทัลดวยเชนกัน 
 
วัตถุประสงค  

1. เพ่ือสรางความตระหนักรูเก่ียวกับทิศทางการพัฒนาในอนาคตของหองสมุดไทยในทุกภาคสวน ซ่ึงมี
ความเชื่อมโยงกับนโยบายไทยแลนด 4.0 ของรัฐบาล  

2. เพ่ือเปนเวทีถายทอด แลกเปลี่ยนแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาดานการบริการหองสมุดและ
สารสนเทศ เพ่ือใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของผูใชในยุคดิจิทัลอยางตรงจุด  

 
เนื้อหาการประชุมวิชาการ 

• ทิศทางการพัฒนาในอนาคตของหองสมุดไทยในยุคดิจิทัล 

• นวัตกรรมและเทคโนโลยี ใหม กับหองสมุดดิจิ ทัล  - Mobile Application ท่ีนํ ามา
ประยุกตใชในหองสมุด 

• การจัดการสารสนเทศดิจิทัล / การบริหารจัดการหองสมุดดิจิทัล  

  



• Digital Literacy   

• การพัฒนาศักยภาพของบรรณารักษใหสอดคลองกับพฤติกรรมผูใชท่ีเปลี่ยนไป 

• Soft skills สําหรับบรรณารักษและบุคลากรทางสารสนเทศ 
 
กลุมเปาหมาย   

ผูบริหาร  ผูอํานวยการ  บรรณารักษ นักสารสนเทศ  นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูปฏิบัติงานหองสมุด 
ครู  อาจารย  นิสิตนักศึกษา สมาชิกสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ และผูสนใจท่ัวไป 
 
วิธีดําเนินการ   

การบรรยาย และการเสวนาวิชาการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถายทอดประสบการณ  การฝกปฏิบัติ 
 
วิทยากร   
 - ดร.จอมขวัญ ผลภาษี  ผูชวยอธิการบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
กลาง มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
 - นายเลอชาติ ธรรมธีรเสถียร ผูอํานวยการฝายพัฒนาองคความรูสรางสรรค ศูนยสรางสรรคงาน
ออกแบบ (TCDC)  
           - นางสาวอมรรัตน ศรีสุรภานนท  ผูจัดการศูนยเครือขายหองสมุดดิจิทัล สํานักวิทยทรัพยากร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 - ผศ.ดร.อารีย ชื่นวัฒนา ผูอํานวยการศูนยเรียนรูและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

- ดร.ปฐมสุดา อินทุประภา กองพัฒนาและจัดการความรูองคกร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) 
ระยะเวลาดําเนินการ   

วันท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  เวลา 8.30 – 16.30 น. 
 
สถานท่ีจัดสัมมนา   
  หองประชุม ศาสตราจารย ดร.สุดใจ เหลาสุนทร ชั้น 2 สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวโิรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร   
 
การลงทะเบียน และชําระเงิน 
 คาลงทะเบียน    
    สมาชิกสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ                         อัตราคาลงทะเบียน 1,000 บาท 
   บุคคลท่ัวไป                                        อัตราคาลงทะเบียน 1,200 บาท 
  ผูมีอายุ 60 ปข้ึนไป และนักเรียน นิสิต นักศึกษา (แสดงบัตร)   อัตราคาลงทะเบียน   

800 บาท    
1. รับลงทะเบียนถึงวันศุกร ท่ี 17 พฤศจิกายน 2560 
2. โอนเงินคาลงทะเบียนเขา บัญชีออมทรัพย ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาศูนยเอน

เนอรย่ีคอมเพล็กซ ช่ือบัญชี ชมรมหองสมุดเฉพาะฯ บัญชีเลขท่ี 402 - 295959 – 8  
3.. เม่ือโอนเงินแลว กรุณาสงแบบตอบรับและหลักฐานการโอนเงิน (เขียนชื่อผูรวมกิจกรรมบนใบโอน

ดวย) 



ทางอีเมล  dowrat.v@rsu.ac.th  ติดตอ ดาวรัตน แทนรัตน (มหาวิทยาลัยรังสิต) โทร.  092-329-8787, 
081-373-2330  
ทางโทรสาร หมายเลข 02-143-8266 ติดตอพิภัชกร บุญยิ้ม (สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม) โทร. 02-141-
5313 
  
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูเขาประชุมไดรับความรูเก่ียวกับทิศทางการพัฒนาในอนาคตของหองสมุดไทย  ซ่ึงมีความ
เชื่อมโยงกับนโยบายไทยแลนด 4.0 ของรัฐบาล และสามารถนําไปประยุกตในการทํางานได 

2. ผูเขาประชุมมีโอกาสในการถายทอด แลกเปลี่ยน และรับทราบแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาดานการ
บริการหองสมุดและสารสนเทศ เพ่ือใหสามารถนําไปปรับใชกับการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความตองการของผูใชในยุคดิจิทัลอยางตรงจุด  

---------------------------------------------------                                                                                                 
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กําหนดการการประชุมใหญสามัญประจําป 2560 
 ชมรมหองสมุดเฉพาะ สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ และ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

  เรื่อง  “หองสมุดไทยจะกาวไปกับไทยแลนด 4.0 ไดอยางไร” 
(Thai Library in Digital Era of Thailand 4.0)  

 
 
 
 

วันท่ี 24 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 09.10 น. พิธีเปดการสัมมนาเชิงปฏิบตัิการฯ โดย  

อาจารยสาโรช เมาลานนท  ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
กลาวรายงานโดย ดร.นฤมล ร่ืนไวย ประธานชมรมหองสมุดเฉพาะ สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ 

   09.10 – 9.30 น. การประชุมใหญสามญัประจาํป 2560 ชมรมหองสมุดเฉพาะ 
   09.30- 10.30 น.  การบรรยายเร่ือง ยุคน้ี อะไรๆ ก็ดิจิทัล 

- ทิศทางการพฒันาในอนาคตของหองสมุดไทยในยุคดิจิทลั 
- ยุทธศาสตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล / การบริหารจัดการหองสมุดดิจิทัล 
โดย ดร. ดร.จอมขวัญ ผลภาษี  ผูชวยอธิการบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
10.45 – 12.00 น. การเสวนา เร่ือง  นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมกับหองสมุดดิจิทัล  

- Mobile Application ที่นาํมาประยุกตใชในหองสมุด 
- คลังความรูและสารสนเทศขององคกร (Institutional Repository) 
- นวัตกรรมหองสมุดที่เอ้ือตอการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม (innovation culture) 
โดย นายเลอชาติ ธรรมธีรเสถียร ผูอํานวยการฝายพฒันาองคความรูสรางสรรค ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ 
(TCDC)  
และ นางสาวอมรรัตน ศรีสุรภานนท  ผูจัดการศูนยเครือขายหองสมุดดิจิทัล สํานักวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั ดําเนินรายการโดย นายเมฆินทร ลิขิตบุญฤทธิ์ รองผูอํานวยการฝายพฒันาความรูการเงินข้ันพื้นฐาน. 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. การบรรยายเร่ือง  Digital Literacy    

- วิเคราะหเจาะลึกพฤติกรรมผูใช (Users)  
- การพัฒนาศักยภาพของบรรณารักษ (Providers)ใหสอดคลองกับพฤติกรรมผูใชที่เปลี่ยนไป 
โดย ผศ.ดร.อารีย ชื่นวฒันา ผูอํานวยการศูนยเรียนรูและหอสมดุ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย  

14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
14.45 - 16.30 น. การบรรยายเชิงปฏิบัติการ เร่ือง Pitching your library 

- Soft skills สําหรับบรรณารักษและบุคลากรทางสารสนเทศ 
โดย ดร.ปฐมสุดา อินทปุระภา กองพัฒนาและจัดการความรูองคกร สถาบันวิจัยวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย (วว.) 

 * พิธีกรดําเนินการประชุม  คือ นางสาวกรัณฑรัตน ประเสริฐธนากุล นางสาวนพรัตน พนอพฒันาชัย และนางดวง
ชีวัน กาญจนารักษ 
 



แบบตอบรับ  

การประชุมวิชาการ เรื่อง “หองสมุดไทยจะกาวไปกับไทยแลนด 4.0 ไดอยางไร” 
(Thai Library in Digital Era of Thailand 4.0)  

 

1.  ชื่อ – สกุล ............................................................................................................................................................. 

     หนวยงาน.............................................................................................................................................................. 

     ท่ีอยูหนวยงาน/ โทร............................................................................................................................................... 

     E mail: ….……………………………………………………………………. อัตราคาลงทะเบียน ............................................. 

2.  ชื่อ – สกุล .............................................................................................................................................................. 

     หนวยงาน............................................................................................................................................................... 

     ท่ีอยูหนวยงาน/ โทร............................................................................................................................................... 

      E mail ……………………………………………………………………… อัตราคาลงทะเบียน ............................................. 

3.  ชื่อ – สกุล .............................................................................................................................................................. 

     หนวยงาน............................................................................................................................................................... 

     ท่ีอยูหนวยงาน/ โทร............................................................................................................................................... 

    E mail …………………………………………………………………………………… อัตราคาลงทะเบียน ................................... 
 

 

คาลงทะเบียน  รับลงทะเบยีนถึงวันศุกรที่  17 พฤศจิกายน 2560 หรือเมื่อมีผูสมัครครบ 100 
คน 
    สมาชิกสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ            อัตราคาลงทะเบียน 1,000  บาท 
    บุคคลท่ัวไป                          อัตราคาลงทะเบียน 1,200  บาท 

   ผูมีอายุ 60 ปข้ึนไป (แนบสําเนาบัตรประชาชน)   อัตราคาลงทะเบียน   800  บาท  

   นักเรียน นิสิต นักศึกษา (แนบสาํเนาบัตรฯ)     อัตราคาลงทะเบียน   800  บาท 

 

หรือลงทะเบียนออนไลน  ไดท่ี  https://goo.gl/MTD8xX 
 
 

ขอจํากัดอาหาร  อาหารท่ัวไป    อาหารอิสลาม  อ่ืน ๆ ระบุ ..................................... 
 * ท้ังนี้ สําหรับผูเดินทางจากตางจังหวัด   กรุณาจองท่ีพักดวยตนเอง 

 
ทานสามารถติดตามความคืบหนาการประชุมไดทาง Facebook fanpage ชมรมหองสมุดเฉพาะ สมาคม
หองสมุดแหงประเทศไทยฯ : https://www.facebook.com/thaispeciallibgroup/   

 
 

หมายเหตุ: กรุณาใชแบบฟอรมในหนาถัดไป สําหรับแจงมายัง ชพ. หลังจากโอนเงินเขาบัญชีแลว 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/thaispeciallibgroup/?ref=bookmarks


 

กรุณาใชแบบฟอรมนี้สวนนี้สําหรับแจงการโอนเงินเขาบัญชี 
การประชุมวิชาการเรื่อง “หองสมุดไทยจะกาวไปกับไทยแลนด 4.0 ไดอยางไร” 

(Thai Library in Digital Era of Thailand 4.0)  
 

โอนเงินเขา บัญชีออมทรัพย ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาศูนยเอนเนอรย่ีคอมเพล็กซ 
ช่ือบัญชี  ชมรมหองสมุดเฉพาะฯ  บัญชีเลขท่ี  402 - 295959 – 8  
 
วันเดือนปท่ีโอน ..........................................          จํานวนเงินท่ีโอน 

.......................................................................... 
(......................................................................................................................................................) 

 
ชื่อผูรวมประชุม   
   1...................................................................................................... จํานวนเงิน..................................บาท 
   2...................................................................................................... จํานวนเงิน..................................บาท 
   3...................................................................................................... จํานวนเงิน..................................บาท 
 
 
เม่ือโอนเงินแลว กรุณาสงแบบตอบรับและหลักฐานการโอนเงินขางตนมาท่ี 
ทาง  E-mail:  dowrat.v@rsu.ac.th ติดตอ ดาวรัตน แทนรัตน (มหาวิทยาลัยรังสิต)  
Mobile:  092-329-8787, 081-373-2330  
หรือทางโทรสารหมายเลข: 02-143-8266 ติดตอพิภัชกร บุญยิ้ม (สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม)  
โทร. 02-141-5313 
 


