การประชุมทางวิชาการระดับชาติ
เรื่อง รวมมือสรรคสรางสังคมการเรียนรู (Together we create Learning Society)

และประชุมใหญสามัญประจําป พุทธศักราช 2560
สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันจันทรที่ 26 – วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
หลักการและเหตุผล
การประกาศนโยบายไทยแลนด 4.0 รวมทั้งการใชแผนพัฒนาดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อนํา
ประเทศไทยไปสูดิจทิ ัลไทยแลนด ไดทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในทุกมิติ โดยเฉพาะดานการศึกษา
หองสมุดในฐานะแหลงการเรียนรูทสี่ ําคัญเพื่อสนับสนุนการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตลอด
ชีวิต จึงตองปรับบทบาทใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกและสังคมไทย และเปนกลไกทีเ่ ขมแข็ง มีสวนรวมและ
มีบทบาทสําคัญในการสรรคสรางสังคมการเรียนรู อันจักนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกระบวนทัศนและเปาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของโลกของสหประชาชาติ ที่จะใชเปนทิศทางการพัฒนาของประชาคมโลก ตั้งแตเดือนกันยายน ป
2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ป โดยประกอบไปดวย 17 เปาหมาย (Goals) 169
เปาประสงค (Targets)
การมีสวนรวม การแบงปนความรู และการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ ปนกลไกสําคัญที่ทําใหหองสมุดและ
บรรณารักษ อาจารย นักวิชาการและนักวิชาชีพ กาวทันความเปลื่ยนแปลงเหลานี้ และเปนพลังขับเคลื่อนทีส่ ําคัญใน
การพัฒนาหองสมุดใหเปนแหลงเตรียมทุนมนุษย ขอมูล นวัตกรรม และทรัพยากรอื่น ๆ ใหมีความพรอมและการ
เตรียมทรัพยากรมนุษยใหมีมที ักษะศตวรรษที่ 21 เพื่อการดํารงชีวิต การศึกษา และการประกอบอาชีพในยุคดิจิทลั
สอดคลองกับวิสัยทัศนขององคกรสหพันธระหวางประเทศวาดวยสมาคมหองสมุดและสถาบัน (IFLA) ในการสนับสนุน
และสงเสริมหองสมุด องคการบริการสารสนเทศ ใหมีบทบาทสําคัญในการสรางสังคมแหงการเรียนรูและรวมเปนสวน
หนึ่งของชุมชน การสนับสนุนและสงเสริมการผลิตและการบริการสารสนเทศ เสรีภาพในการเขาถึงสารสนเทศทุก
รูปแบบไดอยางทั่วถึง การพัฒนาสมรรถภาพและขีดความสามารถของบุคลากรหองสมุดทุกระดับ ทัง้ ในระดับชาติ
ระดับภูมิภาค และระดับโลก
สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ จึงเห็นควรจัดการประชุมวิชาการเพื่อสรางโอกาสใหผูบริหาร ครู
อาจารย บรรณารักษ นักเอกสารสนเทศ นักการศึกษา และผูปฏิบัตงิ านหองสมุดทุกประเภทตระหนักถึงบทบาทของ
หองสมุดและแหลงเรียนรูและบทบาทของบรรณารักษและนักสารสนเทศในยุคประเทศไทย 4.0 และดิจทิ ัลไทยแลนด
ไดติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรและที่เกี่ยวของ การมีสวน
รวมในเครือขายความรวมมือเพื่อนําไปประยุกตในการพัฒนาหองสมุดและแหลงเรียนรูและรวมกันสรรคสรางสังคม
การเรียนรู

ผูรบั ผิดชอบ
สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเขาประชุมมีความรู ความเขาใจ และตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายไทยแลนด 4.0 และ
แผนพัฒนาดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทัง้ นโยบายของรัฐที่เกี่ยวของตอการศึกษาหองมุด แหลงเรียนรู
วิชาการ และวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรที่เกี่ยวของ
2. เพื่อใหผูประชุมไดพฒ
ั นาความรูและความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนมีสวนรวมและการสราง
เครือขายความรวมมือของ หองสมุด และแหลงเรียนรูทกุ ระดับ
3. เพื่อใหผูประชุมนําความรูและประสบการณไปประยุกตใชในการพัฒนาการศึกษา หองสมุดและแหลงเรียนรู
อันนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนตามนโยบายของชาติและสากล
4. เพื่อใหสมาชิกของสมาคมหองสมุดฯไดพบปะ แลกเปลี่ยน และติดตามผลการดําเนินงานของสมาคม ฯ
ตลอดจนสรางเครือขายหองสมุดและแหลงเรียนรูในทุกภาคสวน

ระยะเวลา
วันจันทรที่ 26 – วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561

สถานที่ประชุม
โรงแรมแอมบาสซาเดอร ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

กลุมเปาหมาย
ผูบริหาร ครู อาจารย ผูสอน บรรณารักษ ผูป ฏิบัติงาน/ผูที่เกี่ยวของกับหองสมุดและแหลงเรียนรู
ผูสนใจทั่วไป

คาลงทะเบียน
คาลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม อาหารวาง อาหารกลางวัน และศึกษาดูงาน
ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2561
สมาชิกสมาคมฯ คนละ 3,000 บาท ผูสนใจ 3,400 บาท
หลังวันที่ 16 มีนาคม 2561
สมาชิกสมาคมฯ คนละ 3,500 บาท ผูสนใจ 3,900 บาท

*** ไมรับลงทะเบียนหนางาน ***
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กําหนดการ
วันจันทรที่ 26 มีนาคม 2561
10.00-11.30 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร
12.00-13.00 น. เดินทาง อาหารกลางวันบริการบนรถบัส
13.00-16.00 น. ศึกษาดูงานหองสมุด/แหลงเรียนรู
สายที่ 1 ศูนยเรียนรู ธนาคารแหงประเทศไทย เขตพระนคร (100 คน)
ศูนยเรียนรูแหงใหมลาสุดของไทย ปรับโฉมจากอาคารโรงพิมพธนบัตรเดิม เพื่อฉลอง
ครบรอบ 75 ปของธนาคารแหงประเทศไทย เปนอาคารภาพลักษณใหม พื้นที่กวา
26,500 ตรม. ประกอบดวยพิพิธภัณฑธนาคารแหงประเทศไทย นิทรรศการสงเสริม
ความรูทางการเงิน เงินตราและธนบัตรไทย ดวยนวัตกรรมใหมๆ พื้นที่ชั้น 2 และ 3
จัดเปนหองสมุดพระองคเจาวิวัฒนไชย co-working space และสื่อมัลติมีเดีย
สายที่ 2 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตบางเขน (100 คน)
ตนแบบหองสมุดสีเขียว (Green Library)ไดรับรางวัลหองสมุดสีเขียวดีเดน ประจําป.2559
จากสมาคมหองสมุดฯ และไดรับรางวัลสํานักงานสีเขียว (Green Office) ระดับเหรียญทอง
คะแนนสูงสุดระดับประเทศ

สายที่ 3 หองสมุดโรงเรียน ที่ไดรบั รางวัลจากสมาคมหองสมุดฯ เลือกได 1 แหง
(โรงเรียนละ 100 คน)
1. หอสมุด ม.ล.ปน มาลากุล งานหองสมุด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
เขตพญาไท กทม. รางวัลหองสมุดโรงเรียนดีเดน ประจําป 2534
2 หองสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
เขตราษฎรบรูณะ กทม. หองสมุดโรงเรียนดีเดน ประจําป 2559
3. หองสมุดและแหลงเรียนรู โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
เขตภาษีเจริญ กทม. กิจกรรมหองสมุดเดน ดัง ดี
4. หองสมุดโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)
เขตวังทองหลาง กทม. หองสมุดโรงเรียนดีเดน ประจําป 2539

วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561
07.30-08.30 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร (สําหรับผูท ี่ไมไดไปศึกษาดูงานฯ)
08.30-09.00 น. ลงทะเบียนและซอมการรับเกียรติบัตร ผูเ ขาสัมมนาพรอมกัน ณ หองประชุม
09.00-09.45 น. พล.อ.ดาวพงษ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เปนประธานเปดการประชุมฯ
- มอบเกียรติบัตร รางวัลตาง ๆ ดังนี้
1) รางวัล ศาสตราจารย คุณหญิงแมนมาส ชวลิต (ดานการพัฒนาหองสมุด)
2) รางวัลผูมีอปุ การคุณตอวงการหองสมุด
3) รางวัลบุคคลดีเดนในวิชาชีพบรรณารักษศาสตรฯ
4) รางวัลหองสมุดดีเดน
5) รางวัลหองสมุดสีเขียวดีเดน
6) รางวัลยอดนักอาน
09.45-10.15 น. ถายรูปผูรบั รางวัลตาง ๆ ของสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ
10.15-10.30 น. รับประทานอาหารวาง
10.30-12.00 น. การบรรยาย เรือ่ ง “นโยบายของรัฐในการพัฒนาวัฒนธรรมการอานและหองสมุดเพื่อขับเคลื่อน
สูสังคมการเรียนรู”
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โดย นายแพทย ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. การบรรยาย เรือ่ ง “ดิจิทัล ไทยแลนด กับการสงเสริมหองสมุดและสังคมแหงการเรียนรู”
โดย ดร. กษิติธร ภูภราดัย
รองผูอํานวยการ สายงานยุทธศาสตรและบริหาร สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง
14.45-16.30 น. การเสวนา เรื่อง “เครือขายความรวมมือเพื่อการพัฒนาหองสมุดและแหลงเรียนรู”
- เครือขายความรวมมือสงเสริมนิสัยรักการอานและการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน
โดย ดร. บุญรักษ ยอดเพชร เลขาธิการ สพฐ.
- ความรวมมือหองสมุดประชาชนและเครือขายแหลงเรียนรูใกลบาน
โดย ดร. กฤตชัย อรุณรัตน เลขาธิการ กศน.
- โครงการเครือขายหองสมุดในประเทศไทย (Thai Library Integrated System
ThaiLIS) โดย รองศาสตราจารย ดร. สมศักดิ์ มิตะถา ผูอ ํานวยการ
สํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สกอ.
- ขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยในสวนภูมิภาค (Provincial University Library
Network : PULINET) โดย นางสาววรารักษ พัฒนเกียรติพงศ
ประธานคณะกรรมการอํานวยการขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค
ดําเนินรายการ โดย ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล
ผูอํานวยการ หอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล
18.00 – 20.30 น. งานเลี้ยงรับรองและแสดงมุทิตาจิตตอสมาชิกสมาคมฯ ทีเ่ กษียณอายุการทํางาน

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561
8.30-10.30 น.

10.30-10.45 น.
10.45-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.30 น.

การนําเสนอผลงานวิจัย วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ ทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตรแนวเรื่อง”หองสมุด การศึกษาและวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร “
วิทยากรและดําเนินรายการ โดย รองศาสตราจารย ดร. กุลธิดา ทวมสุข
คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ มหาวิทยาลัยขอนแกน และประธานแผนกมาตรฐานคนที่ 1
พักรับประทานอาหารวาง
การบรรยาย เรื่อง ยุทธศาสตรสมาคมหองสมุดฯ กับเครือขายความรวมมือหองสมุดและ
แหลงเรียนรู ในการรวมสรางสรรคสังคมแหงการเรียนรู
โดย ศาสตราจารย ดร. ชุติมา สัจจานันท นายกสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ประชุมใหญสามัญประจําป การรายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร สมาคมหองสมุด
แหงประเทศไทย ประจําป 2560
โดย นายกสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ และคณะ
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การสรรหาคณะกรรมการเสนอแนะรายชื่อกรรมการบริหารสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ
ชุดที่ 38 พุทธศักราช 2562-2563
โดย อุปนายก สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ และคณะ
14.-30-14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง
14.45-16.00 น. Library Pitching : นานาสาระ อยากได อยากเห็น อยากเปน อยากทํา อยากฝน...ในหองสมุด
โดย - ดร. วิโรจน ลักขณาอดิศร ผูอํานวยการศูนยการเรียนรู SE-ED Learning Center
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น ผูเขียนหนังสือ ปูทางใหลูกไปสูเสนชัยที่ลกู หวัง
- นางสาววารุณี ลํายอง : อาจารยยุคเกามาดใหม ผูขับเคลือ่ นกิจกรรมใหแกนักเรียน
หองสมุดโรงเรียนวัดนวลนรดิศ
- ดร. สุกัญญา สมไพบูลย : จากมุมมองนักอาน สูบ ทบาทผูใชบริการ และอยากเห็นอะไร
ใหม ๆ จากหองสมุด
หัวหนาภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
16.00-16.30 น. พิธีมอบวุฒิบัตรแดผูลงทะเบียนเขาประชุมใหญฯ และพิธีปด
โดย ศาสตราจารย ดร. ชุตมิ า สัจจานันท นายกสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ
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