
 

 

 

การประชุมใหญสามัญประจำป 2562 

ชมรมหองสมุดเฉพาะ สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ และ การประชุมวิชาการ 

เรือ่ง “ทักษะวิชาชีพบรรณารักษในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก” 

(Professional Librarian Development and Disruptive Technologies) 

จัดโดย ชมรมหองสมุดเฉพาะ สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ รวมกับ 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ในวันศุกรที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา08.30 – 16.30 น. 

ณ หองประชุม B603 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยถนน รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร 

 

 

หลักการและเหตผุล 

 เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหมๆ ที่ทำใหเทคโนโลยีเดิมๆ หยุดชะงัก 

(Disruptive technologies) ประเด็นตางๆ เหลานี้ ทำใหเกิดคำถามวา บทบาทของหองสมุดหรือบรรณารักษไทยจะอยู

ตรงไหน และทักษะใดที ่จำเปนสำหรับวิชาชีพบรรณารักษในศตวรรษที่ 21 และรัฐบาลไทยเองมีการมุงเนนนโยบาย

การศึกษาและพัฒนาทักษะพลเมือง ที่ตองมีการ Unlearn, Relearn หรือ Reskill และ Upskill 

 ดังนั้น ชมรมหองสมุดเฉพาะ (ชพ.) และ มูลนิธิตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจึงเล็งเห็นวา ควรจะตองมีการ

ประชุมวิชาการนี้ขึ้น เพื่อเปนการสรางความตระหนักรู อันจะนำไปสูการพัฒนาทักษะของวิชาชีพบรรณารักษ ซึ่งมีความ

เชื่อมโยงกับนโยบายไทยแลนด 4.0 ของรัฐบาล ทำใหการพัฒนาดานการบริการหองสมุดและสารสนเทศเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของผูใชในยุคดิจิทัลดวยเชนกัน 

 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อสรางความตระหนักรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive technologies) ซึ่งเขามามีบทบาทกับ

บริบทของวิชาชีพบรรณารักษและสังคมไทยโดยรวม 

2. เพื่อเปนเวทีถายทอด แลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะของวิชาชีพบรรณารักษ เพื่อนำไปสูการ

บริการหองสมุดและสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

 

เนื้อหาการประชุมวิชาการ 

 - การปรับตัวและการเรยีนรูของสังคมในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก 

 - ความเปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกที่มีผลตอวิชาชีพบรรณารักษ 

 - วิถีใหมของการเรียนรูและพัฒนาทักษะวิชาชีพบรรณารักษ (Unlearn- Relearn- Reskill- Upskill) 

 - อยางไรคอืการเรียนรูตลอดชีวิต (กรณีศึกษาและนวัตกรรม) 

 

 

 



กลุมเปาหมาย  

ผูบริหาร ผูอำนวยการ บรรณารักษ นักสารสนเทศ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูปฏิบัติงานหองสมุด ครู อาจารย  

นิสิตนักศึกษา สมาชิกสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ และผูสนใจทั่วไป 

 

วิธีดำเนินการ  

การบรรยาย และการเสวนาวิชาการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถายทอดประสบการณ  การฝกปฏิบัติ 

 

วิทยากร  

 -  ผูบริหาร ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย    

 -  นาย ณัฐวุฒิ เกียรติไชยากร  บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  

 -  นางสาวนพรัตน พนอพัฒนาชัย  สำนักงานคณะกรรมการสิทธ-ิมนุษยชนแหงชาต ิ

 -  นายเมฆินทร ลิขิตบุญฤทธิ์  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 -  ดร.นฤมล รื่นไวย สถาบันวิจยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 

 

ระยะเวลาดำเนินการ  วันที่ 1 พฤศจิกายน เวลา 8.30 – 16.30 น. 

 

สถานที่จัดสัมมนา 

หองประชุม B603 ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร 

 

การลงทะเบียนและชำระเงิน 

 คาลงทะเบียน 

   สมาชิกสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ          อัตราคาลงทะเบียน 1,000 บาท 

   บุคคลทั่วไป                     อัตราคาลงทะเบียน 1,200 บาท 

 ผูมีอายุ 60 ปข้ึนไป และนักเรียน นิสิต นักศึกษา (แสดงบัตร) อัตราคาลงทะเบียน 800 บาท 

1. รับลงทะเบียนถึง 25 ตุลาคม 2562 

2. กรอกขอมูลของทานในแบบตอบรับที่แนบมาพรอมนี้  

3. โอนเงนิเขาบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย  เลขที่ 113-221-9848 ชื่อบัญชี (สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. ผูเขาประชุมเกิดความตระหนักรูเกี ่ยวกับเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive technologies) ซึ่งเขามามี

บทบาทกับบรบิทของวิชาชีพบรรณารักษและสังคมไทยโดยรวม 

2. ผูเขาประชุมมีโอกาสถายทอด แลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะของวิชาชีพบรรณารักษ เพื่อ

นำไปสูการบรกิารหองสมุดและสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ  

--------------------------------------------------- 

 

 

 



กำหนดการการประชุมใหญสามัญประจำป 2562 และการประชุมวิชาการ เรื่อง 

“ทักษะวิชาชีพบรรณารักษในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก” 

(Professional Librarian Development and Disruptive Technologies) 

ชมรมหองสมุดเฉพาะ สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ โดยความรวมมือกับ 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

วันศกุรที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ หองประชุม B603 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

วันที ่1 พฤศจิกายน 2562 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 09.10 น. พิธีเปดการประชุมวิชาการ 

กลาวรายงาน 

โดย นางกัญญา กิติศรีวรพันธุ ประธานชมรมหองสมุดเฉพาะ สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ 

   09.10 – 9.15น. กลาวเปด โดย  ผูบริหาร ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย    

   09.15- 10.15 น.  การบรรยายเรื่อง  การปรับตัวและการเรียนรูของสังคมในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก 

-  สถานการณเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกกับบริบทของสังคมไทย 

-  การปรับตัวและการเรยีนรูของสังคมไทย 

โดย วิทยากรจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย    

10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารวาง 

10.30 –12.00น. การเสวนา เรื่อง  ความเปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกที่มีผลตอวิชาชีพบรรณารักษ 

 -  วิถีใหมของการเรียนรูและพัฒนาทักษะวชิาชีพบรรณารักษ  (Unlearn- Relearn- Reskill- Upskill) 

โดยนาย ณัฐวุฒิ เกียรติไชยากรAssociate Director, Dep. Human Resources / Center of People Growth 

& Careบริษัท ทร ูคอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  

-  อยางไรคอืการเรียนรูตลอดชวิีต (กรณีศึกษาและนวัตกรรม) 

โดย นางสาวนพรัตน พนอพัฒนาชัย นักสารสนเทศ ศูนยสารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชน 

ดำเนินรายการโดยนายเมฆินทร ลิขิตบุญฤทธิ์ รองผูอำนวยการหนวยงาน ฝายพฒันาความรูการเงินขั้นพื้นฐาน 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

12.00– 12.30 การประชุมใหญสามญัประจำป 2562 ชมรมหองสมุดเฉพาะ 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.30 – 14.30 น.  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง บรรณารักษจะกาวไปกับเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกไดอยางไร 

  (กลุมยอย) 

ดำเนินรายการโดย ดร.นฤมล รื่นไวย ผูอำนวยการสำนักดิจิทัลและสารสนเทศ สถาบนัวิจัยวทิยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) 

14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 

14.45 - 16.30น.  การเสนอผลงานกลุม และตอบขอซักถาม 

* พิธีกรดำเนินรายการ  คือ นางสาวกรัณฑรัตน ประเสรฐิธนากุล และ นางสาวพิณทิพย เกิดผลานันท 



แบบลงทะเบียนการประชุมวิชาการ เรื่อง“ทักษะวิชาชีพบรรณารักษในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก” 

(Professional Librarian Development and Disruptive Technologies) 

 

ช่องทางที 1 (ช่องทางหลกั) : ลงทะเบียนออนไลนผ์า่นเวบ็ไซต ์www.tla.or.th 

ช่องทางที 2 กรอกขอ้มูลลงแบบลงทะเบียนและส่งกลบัมาทีสมาคมห้องสมุดฯ 
 

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน (แบบฟอร์มละ  ท่าน) 

ชือ/นามสกุล.................................................................................ตาํแหน่ง......................................................................

ชือทีอยูห่น่วยงาน............................................................................................................................................................... 

โทรศพัทมื์อถือ...............................................................อีเมล.์.......................................................................................... 
 

ข้อมูลสําหรับออกใบเสร็จรับเงิน(กรุณาเขียนตัวบรรจง เพือความถูกต้องในการออกใบเสร็จรับเงนิ) 

ชือบุคคล/ชือหน่วยงาน..................................................................................................................................................... 

เลขประจําตัวผู้เสียภาษ ี13 หลัก (กรณีหน่วยงาน)............................................................................................................. 

เลขที................................  ถนน.............................................................ตาํบล/แขวง.......................................................... 

อาํเภอ/เขต.........................................................จงัหวดั............................................รหสัไปรษณีย.์.................................. 

 

ข้อมูลการลงทะเบียน (การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมือชาํระเงินแลว้ และขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าลงทะเบียน) 

 สมาชิก       อตัรา 1,000 บาท  

 บุคคลทวัไป      อตัรา 1,200 บาท  

 ผูมี้อายุ  ปีขึนไป (แนบสาํเนาบตัรประชาชน)  อตัรา 800 บาท  

 นกัเรียน นิสิต นกัศึกษา (แนบสาํเนาบตัรฯ)  อตัรา 800 บาท 

 

ข้อมูลการเลือกประเภทอาหาร   ปกติ    มุสลิม                   มงัสวิรัติ 
 

* ทั้งนี้ สำหรับผูเดนิทางจากตางจังหวัด กรุณาจองที่พักดวยตนเอง * 

 

ข้อมูลการชําระค่าลงทะเบียนการชําระเงนิโดย  

โอนเงินเขา้บญัชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคลองจัน  เลขที 113-221-9848 

ชือบัญชี (สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ-ธุรกิจ) 

 

กรณีลงทะเบียนออนไลน์ในช่องทางหลกักรุณาแนบไฟลห์ลกัฐานการชาํระเงินผา่นระบบลงทะเบียน 

กรณีลงทะเบียนในช่องทางที 2โปรดส่งขอ้มูลระบุ ชือ นามสกุล และหมายเลขโทรศพัท ์พร้อมส่งขอ้มูลมายงัสมาคมฯ  

Fax : 02-734-9021E-Mail : tla2497@yahoo.comหรือ LINE: tla2497 

 

ทานสามารถติดตามความคบืหนาการประชุมไดทาง Facebook fanpage ชมรมหองสมุดเฉพาะ สมาคมหองสมุดแหง

ประเทศไทยฯ : https://www.facebook.com/thaispeciallibgroup/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่  

คุณกรัณฑรัตน ประเสริฐธนากุล โทร 086-518-5189 


