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การประชุมทางวชิาการระดบัชาต ิและนานาชาติ 

เร่ือง บทบาทใหม่ของห้องสมุดในยุคการศึกษาแบบเปิด  
(New library's roles  in the open education era) 

และประชมุใหญ่สามญัประจ าปี พุทธศกัราช 2561 
สมาคมหอ้งสมดุแห่งประเทศไทยในพระราชปูถมัภ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

วนัพุธที ่20 – วนัศกุรท์ี ่22 มนีาคม 2562 
ณ  โรงแรมแอมบาสซาเดอร ์สุขมุวทิ 11 กรุงเทพมหานคร  

 
หลกัการและเหตุผล 
 

      ประเทศไทยเริม่เขา้สูยุ่คระบบเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั  ตามยุทธศาสตรข์องแผนพฒันาดจิทิลั
เพื่อเศรษฐกจิและสงัคม โดยเทคโนโลยดีจิทิลัไดห้ลอมรวมเขา้กบัวถิชีวีติ การท างาน การศกึษาและการ
เรยีนรู ้  และเป็นกลไกส าคญัในการปรบัเปลีย่นกระบวนทศัน์ใหม่ในทกุๆดา้น การปฏริูประบบและ
กระบวนการทางธุรกจิ การผลติ สนิคา้ การคา้ และการบรกิาร  และกระบวนการทางสงัคมอื่นๆ เพื่อสรา้ง
มูลค่าทางเศรษฐกจิ และคุณคา่ทางสงัคมอย่างยัง่ยนื  อนัจะน าพาประเทศไปสู่ความมัน่คง มัง่ค ัง่ และยัง่ยนื
และการยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน 

    การศกึษาแบบเปิด (open education) เป็นแนวโน้มและความจ าเป็นของโลกและของประเทศ
ไทย  ตามแนวคดิ การสรา้งโอกาสในการเขา้ถงึ และความเท่าเทยีมกนัทางการศกึษา คุณภาพและ
ประสทิธภิาพทางการศกึษา การตอบสนองตอ่ความตอ้งการของสงัคม และการมุ่งสรา้งสงัคมคุณภาพดว้ย
เทคโนโลยดีจิทิลั สอดคลอ้งกบัวาระเพื่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนื เป้าหมาย ค.ศ.2030 ของสหประชาชาต ิ “ไม่ทิง้
ใครไวเ้บือ้งหลงั” (leaving no one behind)   และการพฒันาทรพัยากรการศกึษาแบบเปิด หนงัสอืเรยีน 
ต ารา แบบเปิด บทเรยีนแบบเปิด (Open Courseware)  การพฒันาบทเรยีนออนไลน์แบบเปิดบนฐาน  
MOOC (Massive Open Online Course) การจดัท าคลงัทรพัยากรการศกึษาแบบเปิด (Open Educational 
Resources –OER)  ส าหรบัการศกึษาทุกระดบั ทัง้ประถมศกึษา มธัยมศกึษา และอุดมศกึษา ซึ่งสามารถ
เขา้ถงึไดโ้ดยมไิดถู้กจ ากดัดว้ยพืน้ที ่ ระยะทาง ระยะเวลา  รูปแบบหรอืระบบการศกึษา เพิม่โอกาสทาง
การศกึษาดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่ขยายโอกาสการเรยีนรูท้ ัง้ในการศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ 
การศกึษาตามอธัยาศยั และการเรยีนรูต้ลอดชวีติ รวมทัง้การจดัการศกึษาส าหรบักลุม่ผูด้อ้ยโอกาส   การ
ร่วมสรา้งสรรคแ์บ่งปันความรู ้  ร่วมส่งเสรมิสงัคมการเรยีนรูท้ีต่อบรบัการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมสูไ่ทย
แลนด ์ 4.0  ดงัตวัอย่างทีส่ าคญัคอื โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรยีนรูท้างไกลเฉลมิพระเกยีรติ
สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารใีนโอกาสฉลองพระชนมาย ุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558  
แหล่งการเรยีนรูข้นาดใหญ่นกัเรยีนในระดบัประถมศกึษา มธัยมศกึษา สายอาชพี นกัศกึษา และบุคคล โดย
การด าเนินการของ สวทช และหน่วยงานเครอืขา่ย 
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การปรบัเปลีย่นกระบวนทศัน์ใหม่ของการจดัการศกึษาในยคุการศกึษาแบบเปิดท าใหห้อ้งสมดุ
ตอ้งปรบั 

เปลีย่นบทบาทและกระบวนทศัน์ใหม่ ในการบรหิารจดัการและการบรกิารสารสนเทศและทรพัยากร 
การศกึษา แบบเปิด  และหอ้งสมุดแบบเปิด (open library) ใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะแวดลอ้มการเรยีนรูใ้หม ่
และพฤตกิรรมการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนยุคไทยแลนด ์ 4.0  สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ  จงึเหน็สมควร
จดัการประชมุวชิาการเพื่อใหผู้บ้รหิาร ครู อาจารย ์ บรรณารกัษ์ นกัเอกสารสนเทศ  นกัการศกึษา 
ผูป้ฏบิตังิานหอ้งสมดุทุกประเภทและ 
ผูเ้กีย่วขอ้งไดพ้ฒันาความรู ้ และประสบการณ์ทางวชิาการและวชิาชพี สรา้งความตระหนกัถงึการพฒันา
บทบาทใหมข่องหอ้งสมุด  คร ู อาจารย ์ บรรณารกัษ์ นกัวชิาการ และนกัวชิาชพี ในสภาวะแวดลอ้ม
การศกึษาแบบเปิด ในยคุประเทศไทย 4.0 สามารถน าไปประยุกตใ์นการพฒันาการบรหิารจดัการและการ
บรกิารหอ้งสมุด และการจดัการศกึษา ใหส้อดคลอ้งกบัแนวโน้มการเปลีย่นแปลงทางการศกึษาและ
เทคโนโลย ีในระดบั ชาตแิละสากล 
 
ผูร้บัผิดชอบ  

สมาคมหอ้งสมดุแห่งประเทศไทย ในพระราชปูถมัภ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี
 
วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหผู้เ้ขา้ประชมุมคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิเกีย่วกบัการจดัการศกึษาแบบเปิดและ
สงัคมแบบเปิดทีส่่งผลกระทบต่อบทบาทใหมข่องหอ้งสมุดในสงัคมแบบเปิด 

2. เพื่อพฒันาเครอืขา่ยหอ้งสมุดและแหล่งเรยีนรูข้องบรรณารกัษ์ นกัวชิาชพีสารสนเทศ เพื่อสนบัสนุน
แนวคดิและการพฒันาหอ้งสมดุและแหล่งเรยีนรูใ้นยุคการศกึษาแบบเปิด 

3. เพื่อใหส้มาชกิของสมาคมหอ้งสมุดฯ ไดพ้บปะ แลกเปลีย่น และตดิตามผลการด าเนินงานของ
สมาคมฯ ตลอดจนสรา้งเครอืขา่ยหอ้งสมุดและแหล่งเรยีนรู้ในยคุการศกึษาแบบเปิด 

 
ระยะเวลาการประชมุ 

วนัพุธที ่20 – วนัศกุรท์ี ่22 มนีาคม 2562 
 
สถานท่ีประชมุ 

โรงแรมแอมบาสซาเดอร ์สุขมุวทิ 11 กรุงเทพมหานคร 
 
ผูเ้ข้าประชมุ 

1. ผูบ้รหิาร บรรณารกัษ์ ผูป้ฏบิตังิาน และผูท้ี่เกีย่วขอ้งกบัหอ้งสมดุ 
2. คณาจารยใ์นสถาบนัทีจ่ดัการศกึษาและการวจิยัทางบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารนิเทศศาสตร์ 
3. ผูส้นใจทัว่ไป 
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ค่าลงทะเบียน 

1. ค่าลงทะเบยีนประชมุวชิาการรวมเอกสารประกอบการประชมุ อาหารวา่ง อาหารกลางวนั 
และศกึษาดูงาน 

     ภายในวนัจนัทรท์ี ่4 มนีาคม 2562 สมาชกิสมาคมฯ คนละ 3,000 บาท ผูส้นใจ 3,400 บาท 
     ภายหลงัวนัจนัทรท่ี์ 4 มีนาคม  2562   สมาชกิสมาคมฯ คนละ 3,500 บาท ผูส้นใจ 3,900 

บาท 
2. ค่าลงทะเบยีนการประชมุนานาชาต ิเฉพาะวนัพธุท่ี 20 มีนาคม 2562 เวลา 9.00-15.30 น.  

ณ ส านกัหอสมดุแห่งชาต ิ (วนัเดยีว : บรรยายภาษาองักฤษ โดยวทิยากรต่างประเทศ) 
     สมาชกิสมาคมฯ คนละ 700 บาท ผูส้นใจ 1,000 บาท 

              ผูล้งทะเบยีนประชมุวชิาการเขา้ร่วมประชมุนานาชาตไิด ้ โดยไม่มคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ กรณทีีไ่ม่
ศกึษา           ดูงานหอ้งสมุด/แหล่งเรยีนรู ้
 
 
 

ก าหนดการ  
วนัพธุท่ี 20 มีนาคม 2562 

10.00-11.30 น.  ลงทะเบยีนและรบัเอกสาร ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร ์
                      (ไม่รวมผูฟั้งบรรยายภาษาองักฤษ) 
11.30 น.          เดนิทาง อาหารกลางวนับรกิารบนรถบสั 
13.00-16.00 น. (1)  ศกึษาดูงานหอ้งสมุด/แหล่งเรยีนรู*้**    

     สายที ่1  (100 คน)  หอ้งสมุดโรงเรยีนสาธติประสานมติร ฝ่ายมธัยมศกึษา  
                 (100 คน)  หอ้งสมุดโรงเรยีนบดนิทรเดชา (สงิห ์สงิหเสนี) 
     สายที ่2  (100 คน)  ศนูยส์รา้งสรรคก์ารออกแบบ ณ ไปรษณยีก์ลางบางรกั 
     สายที ่3  (100 คน)  หอสมุดเมอืงกรุงเทพมหานคร และนิทรรศน์รตันโกสนิทร ์
     สายที ่4  (100 คน)  ศนูยก์ารเรยีนรู ้หอ้งสมุด พพิธิภณัฑ ์ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 

                     (ยกเลกิ)     สายที ่5  ( 50  คน)  Co-Learning Space @ ศนูยก์ารคา้ The Street 
                  *** สถานทีศ่กึษาดูงานอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

 
ส าหรบัผูล้งทะเบยีนวนัพุธที ่20 มนีาคม 2562 (วนัเดยีว : บรรยายภาษาองักฤษ)   
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   
 
 
 
 

วนัพฤหสัท่ี 21 มีนาคม 2562 
07.30-08.30 น.   ลงทะเบยีนและรบัเอกสาร 
08.30-09.00 น.   ลงทะเบยีนและซ้อมการรบัประทานเกยีรตบิตัร  ส าหรบัผูร้บัรางวลัต่าง ๆ  
09.00-10.15 น.    พิธีเปิดและประทานรางวลัต่างๆ ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์ 
                      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

▪ รางวลัผูท้ าความด ีเพือ่สงัคมดา้นการพฒันาหอ้งสมดุ  
▪ รางวลัผูม้อีุปการคุณต่อวงการหอ้งสมุด  
▪ รางวลับุคคลดเีด่นในวชิาชพีบรรณารกัษศาสตร ์   
▪ รางวลัหอ้งสมุดดเีด่น   
▪ รางวลัยอดนกัอา่น และเกยีรตบิตัรหอ้งสมุดสเีขยีว 

10.15 -10.30 น.  รบัประทานอาหารวา่ง 
10.30-12.00 น.   การบรรยายพเิศษ เรื่อง “จาก Spring Up Thailand 4.0 สู่ National e-Library :   

            Open Mind, Open Book”  
                           โดย   ดร.กอบศกัด์ิ ภตูระกลู  
       รฐัมนตรปีระจ าส านกันายกรฐัมนตร ี
12.00-13.00 น.   พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 
13.00-14.30 น.   การบรรยาย เรือ่ง “การพฒันาคลงัทรพัยากรการศึกษาแบบเปิดเพ่ือสนับสนุนการ
เรียนรู้ : 
                      รปูแบบและต้นแบบ”  
                           โดย  รศ. ยืน ภู่วรวรรณ  
                                รองประธานมูลนิธกิารศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม ในพระราชปูถมัภ์ฯ  
                                 ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
14.30-14.45 น.   พกัรบัประทานอาหารวา่ง 
14.45-16.30 น.   การบรรยาย เรือ่ง “ ห้องสมุดแบบเปิดในสงัคมการศึกษาแบบเปิด : ความท้าทาย  

  การพฒันา และรปูแบบการบริการ”   
       โดย  รศ. ดร. วนิดา แก่นอากาศ  ผูอ้ านวยการส านกัหอสมุด 

มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 
 
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. น ้าทิพย์ วิภาวิน  
                                แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์  สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
                                ผศ.ดร.สมศักด์ิ ศรีบริสุทธิ์สกุล   
 
                                ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
                                อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์  
                                ผู้อ านวยการ ฝ่ายบริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
                                ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
               ด าเนินรายการ โดย ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล  
                               ผู้อ านวยการหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล 
10.30-10.45 น.     พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45-12.00 น.     การบรรยาย เรื่อง “ร่วมแบ่งปันความรู้ผ่านสังคมการอ่าน : ห้องสมุดและ 

    วิชาชีพบรรณารักษ์”                        
                             โดย   ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสด์ิ  
                                    อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และ 

     ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
12.00-13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น.   การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  การรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
                       สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2561   
       โดย  ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  
    และคณะกรรมการบริหารฯ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 

            การประกาศรายช่ือกรรมการบริหารสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ชุดท่ี 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 
                                  ประธานท่ีปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
16.00-16.30 น.  พิธีมอบวุฒิบัตรแกผู้่ลงทะเบียนเข้าประชุมใหญ่ฯ และพิธีปิด 
                           โดย  ศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา สัจจานันท์ นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 
 


