การประชุมทางวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
เรื่อง บทบาทใหม่ของห้องสมุดในยุคการศึกษาแบบเปิด
(New library's roles in the open education era)
และประชุมใหญ่สามัญประจาปี พุทธศักราช 2561
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันพุธที่ 20 – วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม โดยเทคโนโลยีดิจิทัลได้หลอมรวมเข้ากับวิถชี ีวิต การทางาน การศึกษาและการเรียนรู้ และ
เป็นกลไกสาคัญในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ในทุกๆด้าน การปฏิรูประบบและกระบวนการทางธุรกิจ การ
ผลิต สินค้า การค้า และการบริการ และกระบวนการทางสังคมอื่นๆ เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และคุณค่าทาง
สังคมอย่างยั่งยืน
อันจะนาพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนและการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
การศึกษาแบบเปิด (open education) เป็นแนวโน้มและความจาเป็นของโลกและของประเทศไทย
ตามแนวคิด การสร้างโอกาสในการเข้าถึง และความเท่าเทียมกันทางการศึกษา คุณภาพและประสิทธิภาพทางการ
ศึกษา การตอบสนองต่อความต้องการของสังคม และการมุ่งสร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สอดคล้องกับ
วาระเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมาย ค.ศ.2030 ของสหประชาชาติ “ไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง” (leaving no one
behind) และการพัฒนาทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด หนังสือเรียน ตารา แบบเปิด บทเรียนแบบเปิด (Open
Courseware) การพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบเปิดบนฐาน MOOC (Massive Open Online Course) การ
จัดทาคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (Open Educational Resources –OER) สาหรับการศึกษาทุกระดับ ทั้ง
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยมิได้ถูกจากัดด้วยพื้นที่ ระยะทาง ระยะเวลา
รูปแบบหรือระบบการศึกษา
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้ทั้งใน
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทัง้ การจัด
การศึกษาสาหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส การร่วมสร้างสรรค์แบ่งปันความรู้ ร่วมส่งเสริมสังคมการเรียนรู้ที่ตอบรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสู่ไทยแลนด์ 4.0 ดังตัวอย่างที่สาคัญคือ โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้
ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2
เมษายน 2558 แหล่งการเรียนรู้ขนาดใหญ่นักเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา สายอาชีพ นักศึกษา และ
บุคคล โดยการดาเนินการของ สวทช และหน่วยงานเครือข่าย
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การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ของการจัดการศึกษาในยุคการศึกษาแบบเปิดทาให้ห้องสมุดต้องปรับ
เปลี่ยนบทบาทและกระบวนทัศน์ใหม่ ในการบริหารจัดการและการบริการสารสนเทศและทรัพยากร การศีกษา
แบบเปิด และห้องสมุดแบบเปิด (open library) ให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมการเรียนรู้ใหม่ และพฤติกรรม
การเรียนรู้ของผู้เรียนยุคไทยแลนด์ 4.0 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ จึงเห็นสมควรจัดการประชุมวิชาการ
เพื่อให้ผู้บริหาร ครู อาจารย์ บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ นักการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดทุกประเภทและ
ผู้เกี่ยวข้องได้พัฒนาความรู้ และประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ สร้างความตระหนักถึงการพัฒนาบทบาท
ใหม่ของห้องสมุด ครู อาจารย์ บรรณารักษ์ นักวิชาการ และนักวิชาชีพ ในสภาวะแวดล้อมการศึกษาแบบเปิด ใน
ยุคประเทศไทย 4.0 สามารถนาไปประยุกต์ในการพัฒนาการบริหารจัดการและการบริการห้องสมุด และการจัด
การศึกษา ให้สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและเทคโนโลยี ในระดับ ชาติและสากล
ผู้รับผิดชอบ
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบเปิดและสังคมแบบ
เปิดที่ส่งผลกระทบต่อบทบาทใหม่ของห้องสมุดในสังคมแบบเปิด
2. เพื่อพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ของบรรณารักษ์ นักวิชาชีพสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน
แนวคิดและการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ในยุคการศึกษาแบบเปิด
3. เพื่อให้สมาชิกของสมาคมห้องสมุดฯ ได้พบปะ แลกเปลี่ยน และติดตามผลการดาเนินงานของสมาคมฯ
ตลอดจนสร้างเครือข่ายห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ในยุคการศึกษาแบบเปิด
ระยะเวลาการประชุม
วันพุธที่ 20 – วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562
สถานที่ประชุม
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
ผู้เข้าประชุม
1. ผู้บริหาร บรรณารักษ์ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุด
2. คณาจารย์ในสถาบันที่จัดการศึกษาและการวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
3. ผู้สนใจทั่วไป
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ค่าลงทะเบียน
1. ค่าลงทะเบียนประชุมวิชาการรวมเอกสารประกอบการประชุม อาหารว่าง อาหารกลางวัน
และศึกษาดูงาน
ภายในวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 สมาชิกสมาคมฯ คนละ 3,000 บาท ผู้สนใจ 3,400 บาท
ภายหลังวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 สมาชิกสมาคมฯ คนละ 3,500 บาท ผู้สนใจ 3,900 บาท
2. ค่าลงทะเบียนการประชุมนานาชาติ เฉพาะวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 9.00-15.30 น.
ณ สานักหอสมุดแห่งชาติ (วันเดียว : บรรยายภาษาอังกฤษ โดยวิทยากรต่างประเทศ)
สมาชิกสมาคมฯ คนละ 700 บาท ผู้สนใจ 1,000 บาท
ผู้ลงทะเบียนประชุมวิชาการเข้าร่วมประชุมนานาชาติได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กรณีที่ไม่ศึกษา
ดูงานห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้

กาหนดการ
วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562
10.00-11.30 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
(ไม่รวมผู้ฟังบรรยายภาษาอังกฤษ)
11.30 น.
เดินทาง อาหารกลางวันบริการบนรถบัส
13.00-16.00 น. (1) ศึกษาดูงานห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้***
สายที่ 1 (100 คน) ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตประสานมิตร ฝ่ายมัธยมศึกษา
(100 คน) ห้องสมุดโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สายที่ 2 (100 คน) ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ ณ ไปรษณีย์กลางบางรัก
สายที่ 3 (100 คน) หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร และนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
สายที่ 4 (100 คน) ศูนย์การเรียนรู้ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
(ยกเลิก) สายที่ 5 ( 50 คน) Co-Learning Space @ ศูนย์การค้า The Street
*** สถานทีศ่ ึกษาดูงานอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
สาหรับผู้ลงทะเบียนวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 (วันเดียว : บรรยายภาษาอังกฤษ)
9.00 – 15.30 น.(2) Seminar on “Open culture in libraries”
by International Speaker
At National Library of Thailand, Bangkok
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วันพฤหัสที่ 21 มีนาคม 2562
07.30-08.30 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร
08.30-09.00 น. ลงทะเบียนและซ้อมการรับประทานเกียรติบัตร สาหรับผู้รับรางวัลต่าง ๆ
09.00-10.15 น. พิธีเปิดและประทานรางวัล่างๆ
ต ของสมาคมห
่องสมุดแห
่งประเทศไทย ในพระราชูปถัม่ภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
▪ รางวัลผู้ทาความดี เพื่อสังคมด้านการพัฒนาห้องสมุด
▪ รางวัลผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด
▪ รางวัลบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์
▪ รางวัลห้องสมุดดีเด่น
▪ รางวัลยอดนักอ่าน และเกียรติบัตรห้องสมุดสีเขียว
10.15 -10.30 น. รับประทานอาหารว่าง
10.30-12.00 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “จาก Spring Up Thailand 4.0 สู่ National e-Library :
Open Mind, Open Book”
โดย ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล
รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. การบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ :
รูปแบบและต้นแบบ”
โดย รศ. ยืน ภู่วรวรรณ
รองประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45-16.30 น. การบรรยาย เรื่อง “ ห้องสมุดแบบเปิดในสังคมการศึกษาแบบเปิด : ความท้าทาย
การพัฒนา และรูปแบบการบริการ”
โดย รศ. ดร. วนิดา แก่นอากาศ ผู้อานวยการสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันศุก่ที
ร ่ 22 มีนาคม 2562
09.00-10.30 น. การเสวนางานวิจัย ทางบรรณารักษศาสตร
์และสารสนเทศศาสตร
์ หัว์อ
ข
”ห
่องสมุดแบบเป
่ด (Open Library) : การศึกษา การวิจัย และวิชาชีพบรรณารักษศาสตร
่
และสารสนเทศศาสตร
่“
โดย รศ. ดร. น้าทิพ่ย วิภาวิน
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร
์ สาขาวิชาศิลปศาสตร
์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล
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ภาควิชาบรรณารักษศาสตร
์ คณะอักษรศาสตร
์ จุฬาลงกรณ
์มหาวิทยาลัย
อาจารย
่บุญเลิศ อรุณพิบูล่ย
์อ
ผู านวยการ์ายบริ
ฝ การความรู
์วิทยาศาสตร
์และเทคโนโลยี
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
์และเทคโนโลยีแ์งชาติ
ห
(สวทช.)
ดาเนินรายการ โดย ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล
์อ
ผู านวยการห
์องสมุดและคลังความรู
์ มหาวิทยาลัยมหิดล
10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว
์าง
10.45-12.00 น. การบรรยาย เรื่อง “ร
่วมแบ
่งป
่นความรู
่ผ
่านสังคมการอ
่าน :่องสมุ
ห
ดและ
วิชาชีพบรรณารัก่”
ษ
โดย ดร. ชัยวัฒ่น วิบูล่สวั
ย สดิ์
อดีต์ว
ผู์าการธนาคารแห
์งประเทศไทย และ
ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพ์แห
ย ์งประเทศไทย
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. การประชุมใหญ
์สามัญประจาป
์ การรายงานผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร
์
สมาคมห
์องสมุดแห
์งประเทศไทย ประจาป
์ 2561
โดย ศาสตราจารย
่ ดร.ชุติมา สัจจานัน่ท นายกสมาคมห
์องสมุดแห
์งประเทศไทยฯ
และคณะกรรมการบริหารฯ สมาคมห
์องสมุดแห
์งประเทศไทยฯ
การประกาศรายชื่อกรรมการบริหารสมาคมห
์องสมุดแห
์งประเทศไทยฯ ชุดที่ 38
พุทธศักราช 2562-2563
โดย ประธานคณะกรรมการตรวจนับคะแนนคณะกรรมการบริหารสมาคมห
์องสมุดฯ
14.-30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว
์าง
14.45-16.00 น. การบรรยาย เรื่อง “ข
่อมูลแบบไหน? ที่คนไทยอยากได
่”
โดย รองศาสตราจารย
่ ดร.สุขุม เฉลยทรัพ่ย
ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
16.00-16.30 น. พิธีมอบวุฒิบัตรแก
์ผู
์ลงทะเบียนเข
์าประชุมใหญ
์ฯ และพิธ์ด
ีป
โดย ศาสตราจารย
่ ดร. ชุติมา สัจจานัน่ท นายกสมาคมห
์องสมุดแห
์งประเทศไทยฯ
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