การประชุมทางวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
เรื่อง บทบาทใหม่ของห้องสมุดในยุคการศึกษาแบบเปิ ด
(New library's roles in the open education era)
และประชุมใหญ่สามัญประจาปี พุทธศักราช 2561
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันพุธที่ 20 – วันศุกร์ท่ี 22 มีนาคม 2562
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขมุ วิท 11 กรุงเทพมหานคร
หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยเริม่ เข้าสูย่ ุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ลั ตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาดิจทิ ลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ได้หลอมรวมเข้ากับวิถชี วี ติ การทางาน การศึกษาและการ
เรียนรู้
และเป็ นกลไกสาคัญในการปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์ใหม่ในทุกๆด้าน การปฏิรูประบบและ
กระบวนการทางธุรกิจ การผลิต สินค้า การค้า และการบริการ และกระบวนการทางสังคมอื่นๆ เพื่อสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจ และคุณค่าทางสังคมอย่างยังยื
่ น อันจะนาพาประเทศไปสู่ความมันคง
่ มังคั
่ ง่ และยังยื
่ น
และการยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน
การศึกษาแบบเปิ ด (open education) เป็ นแนวโน้มและความจาเป็ นของโลกและของประเทศ
ไทย ตามแนวคิด การสร้างโอกาสในการเข้าถึง และความเท่าเทียมกันทางการศึกษา คุณภาพและ
ประสิทธิภาพทางการศึกษา การตอบสนองต่อความต้องการของสังคม และการมุ่งสร้างสังคมคุณภาพด้วย
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั สอดคล้องกับวาระเพื่อการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น เป้ าหมาย ค.ศ.2030 ของสหประชาชาติ “ไม่ทง้ิ
ใครไว้เบือ้ งหลัง” (leaving no one behind) และการพัฒนาทรัพยากรการศึกษาแบบเปิ ด หนังสือเรียน
ตารา แบบเปิ ด บทเรียนแบบเปิ ด (Open Courseware) การพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบเปิ ดบนฐาน
MOOC (Massive Open Online Course) การจัดทาคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิ ด (Open Educational
Resources –OER) สาหรับการศึกษาทุกระดับ ทัง้ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ซึ่งสามารถ
เข้าถึงได้โดยมิได้ถูกจากัดด้วยพืน้ ที่ ระยะทาง ระยะเวลา รูปแบบหรือระบบการศึกษา เพิม่ โอกาสทาง
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ ขยายโอกาสการเรียนรูท้ งั ้ ในการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
การศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรูต้ ลอดชีวติ รวมทัง้ การจัดการศึกษาสาหรับกลุม่ ผูด้ อ้ ยโอกาส การ
ร่วมสร้างสรรค์แบ่งปั นความรู้ ร่วมส่งเสริมสังคมการเรียนรูท้ ต่ี อบรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสูไ่ ทย
แลนด์ 4.0 ดังตัวอย่างทีส่ าคัญคือ โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรูท้ างไกลเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
แหล่งการเรียนรูข้ นาดใหญ่นกั เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา สายอาชีพ นักศึกษา และบุคคล โดย
การดาเนินการของ สวทช และหน่วยงานเครือข่าย
1

การปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์ใหม่ของการจัดการศึกษาในยุคการศึกษาแบบเปิ ดทาให้หอ้ งสมุด
ต้องปรับ
เปลีย่ นบทบาทและกระบวนทัศน์ใหม่
ในการบริหารจัดการและการบริการสารสนเทศและทรัพยากร
การศึกษา แบบเปิ ด และห้องสมุดแบบเปิ ด (open library) ให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมการเรียนรูใ้ หม่
และพฤติกรรมการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนยุคไทยแลนด์ 4.0 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ จึงเห็นสมควร
จัดการประชุมวิชาการเพื่อให้ผบู้ ริหาร ครู อาจารย์ บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ นักการศึกษา
ผูป้ ฏิบตั งิ านห้องสมุดทุกประเภทและ
ผูเ้ กีย่ วข้องได้พฒ
ั นาความรู้ และประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ สร้างความตระหนักถึงการพัฒนา
บทบาทใหม่ของห้องสมุด ครู อาจารย์ บรรณารักษ์ นักวิชาการ และนักวิชาชีพ ในสภาวะแวดล้อม
การศึกษาแบบเปิ ด ในยุคประเทศไทย 4.0 สามารถนาไปประยุกต์ในการพัฒนาการบริหารจัดการและการ
บริการห้องสมุด
และการจัดการศึกษา
ให้สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงทางการศึกษาและ
เทคโนโลยี ในระดับ ชาติและสากล
ผูร้ บั ผิดชอบ
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผเู้ ข้าประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับแนวคิดเกีย่ วกับการจัดการศึกษาแบบเปิ ดและ
สังคมแบบเปิ ดทีส่ ่งผลกระทบต่อบทบาทใหม่ของห้องสมุดในสังคมแบบเปิ ด
2. เพื่อพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดและแหล่งเรียนรูข้ องบรรณารักษ์ นักวิชาชีพสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน
แนวคิดและการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรูใ้ นยุคการศึกษาแบบเปิ ด
3. เพื่อให้สมาชิกของสมาคมห้องสมุดฯ ได้พบปะ แลกเปลีย่ น และติดตามผลการดาเนินงานของ
สมาคมฯ ตลอดจนสร้างเครือข่ายห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ในยุคการศึกษาแบบเปิ ด
ระยะเวลาการประชุม
วันพุธที่ 20 – วันศุกร์ท่ี 22 มีนาคม 2562
สถานที่ประชุม
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขมุ วิท 11 กรุงเทพมหานคร
ผูเ้ ข้าประชุม
1. ผูบ้ ริหาร บรรณารักษ์ ผูป้ ฏิบตั งิ าน และผูท้ ่เี กีย่ วข้องกับห้องสมุด
2. คณาจารย์ในสถาบันทีจ่ ดั การศึกษาและการวิจยั ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
3. ผูส้ นใจทัวไป
่
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ค่าลงทะเบียน
1. ค่าลงทะเบียนประชุมวิชาการรวมเอกสารประกอบการประชุม อาหารว่าง อาหารกลางวัน
และศึกษาดูงาน
ภายในวันจันทร์ท่ี 4 มีนาคม 2562 สมาชิกสมาคมฯ คนละ 3,000 บาท ผูส้ นใจ 3,400 บาท
ภายหลังวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 สมาชิกสมาคมฯ คนละ 3,500 บาท ผูส้ นใจ 3,900
บาท
2. ค่าลงทะเบียนการประชุมนานาชาติ เฉพาะวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 9.00-15.30 น.
ณ สานักหอสมุดแห่งชาติ (วันเดียว : บรรยายภาษาอังกฤษ โดยวิทยากรต่างประเทศ)
สมาชิกสมาคมฯ คนละ 700 บาท ผูส้ นใจ 1,000 บาท
ผูล้ งทะเบียนประชุมวิชาการเข้าร่วมประชุมนานาชาติได้ โดยไม่มคี ่าใช้จ่ายเพิม่ เติม กรณีทไ่ี ม่
ศึกษา
ดูงานห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้

กาหนดการ
วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562
10.00-11.30 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
(ไม่รวมผูฟ้ ั งบรรยายภาษาอังกฤษ)
11.30 น.
เดินทาง อาหารกลางวันบริการบนรถบัส
13.00-16.00 น. (1) ศึกษาดูงานห้องสมุด/แหล่งเรียนรู*้ **
สายที่ 1 (100 คน) ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตประสานมิตร ฝ่ ายมัธยมศึกษา
(100 คน) ห้องสมุดโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สายที่ 2 (100 คน) ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ ณ ไปรษณียก์ ลางบางรัก
สายที่ 3 (100 คน) หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร และนิทรรศน์รตั นโกสินทร์
สายที่ 4 (100 คน) ศูนย์การเรียนรู้ ห้องสมุด พิพธิ ภัณฑ์ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
(ยกเลิก) สายที่ 5 ( 50 คน) Co-Learning Space @ ศูนย์การค้า The Street
*** สถานทีศ่ กึ ษาดูงานอาจเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
สาหรับผูล้ งทะเบียนวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 (วันเดียว : บรรยายภาษาอังกฤษ)
9.00 – 15.30 น.(2) Seminar on “Open culture in libraries”
by International Speaker
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At National Library of Thailand, Bangkok

วันพฤหัสที่ 21 มีนาคม 2562
07.30-08.30 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร
08.30-09.00 น. ลงทะเบียนและซ้อมการรับประทานเกียรติบตั ร สาหรับผูร้ บั รางวัลต่าง ๆ
09.00-10.15 น.
พิ ธีเปิ ดและประทานรางวัลต่างๆ ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
▪ รางวัลผูท้ าความดี เพือ่ สังคมด้านการพัฒนาห้องสมุด
▪ รางวัลผูม้ อี ุปการคุณต่อวงการห้องสมุด
▪ รางวัลบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์
▪ รางวัลห้องสมุดดีเด่น
▪ รางวัลยอดนักอ่าน และเกียรติบตั รห้องสมุดสีเขียว
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 เรือ่ ง “การพัฒนาคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิ ดเพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ :
รูปแบบและต้นแบบ”
โดย รศ. ยืน ภู่วรวรรณ
รองประธานมูลนิธกิ ารศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45-16.30 น. การบรรยาย เรือ่ ง “ ห้องสมุดแบบเปิ ดในสังคมการศึกษาแบบเปิ ด : ความท้าทาย
การพัฒนา และรูปแบบการบริ การ”
โดย รศ. ดร. วนิ ดา แก่นอากาศ ผูอ้ านวยการสานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันศุกร์ท่ี 22 มีนาคม 2562
09.00-10.30 น. การเสวนางานวิจัย ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หัวข้อ
”ห้องสมุดแบบเปิด (Open Library) : การศึกษา การวิจัย และวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์
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และสารสนเทศศาสตร์“
โดย รศ. ดร. น้าทิพย์ วิภาวิน
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
ผู้อานวยการ ฝ่ายบริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ดาเนินรายการ โดย ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล
ผู้อานวยการหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 น. การบรรยาย เรื่อง “ร่วมแบ่งปันความรู้ผ่านสังคมการอ่าน : ห้องสมุดและ
วิชาชีพบรรณารักษ์”
โดย ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และ
ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. การประชุมใหญ่สามัญประจาปี การรายงานผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ประจาปี 2561
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
และคณะกรรมการบริหารฯ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
การประกาศรายชื่อกรรมการบริหารสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ชุดที่ 38
พุทธศักราช 2562-2563
โดย ประธานคณะกรรมการตรวจนับคะแนนคณะกรรมการบริหารสมาคมห้องสมุดฯ
14.-30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45-16.00 น. การบรรยาย เรื่อง “ข้อมูลแบบไหน? ที่คนไทยอยากได้”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์
ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
16.00-16.30 น. พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ลงทะเบียนเข้าประชุมใหญ่ฯ และพิธีปิด
โดย ศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา สัจจานันท์ นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
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