
 
 

การประชมุใหญสามัญประจําป 2565 ชมรมหองสมุดเฉพาะสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ 

และ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
 

เรื่อง “อนาคตศึกษา...แรงบันดาลใจตอนวัตกรรมและการสรางสรรคของผูทํางานในวิชาชีพสารสนเทศ” 

(Future Studies…Inspiration for innovation and design thinking of information professionals) 
 

จดัโดย ชมรมหองสมุดเฉพาะ สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ 

รวมกบั สถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ 
 

ในวันศุกรที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ณ สถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ(มิวเซียมสยาม) ถนนสนามไชย กรุงเทพมหานคร 

 

หลักการและเหตุผล 

 ดวยปจจุบัน สถานการณและสิง่แวดลอมท้ังระดับโลกและระดับประเทศไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยา

งรวดเร็ว กอปรกับเทคโนโลยีตางๆ ท่ีเกิดข้ึน ทําใหการดํารงชีวิตประจําวันและการทํางานของพลเมืองโลกตอง

มีการปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็วเชนเดียวกัน จึงนับเปนเรื่องนาสนใจวา จากสถานการณท่ีผานมา มนุษยตองหนั

มาพ่ึงพาเทคโนโลยีมากข้ึน ในการดําเนินชีวิตประจําวัน ดังนั้น การตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงและศึกษาถึง

อนาคต เพ่ือนําไปเชื่อมโยงกับการสรางนวัตกรรมหรือรับมือกับความเปลี่ยนแปลงจึงเปนเรื่องจําเปน  

โดยเฉพาะอยางยิ่งวิชาชีพบรรณารักษและนักสารสนเทศท่ีตองปฏิบัติงานอยูทามกลางความเปลีย่นแปลงและ

เทคโนโลยใีหมๆ ท่ีจะเขามาดังนั้น ชมรมหองสมุดเฉพาะ (ชพ.) และ สถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ  

จึงเล็งเห็นวา ควรจะตองมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนี้ข้ึน เพ่ือเปนการสรางความตระหนักรู และการฝกฝนเพ่ือ

นําไปสูการสรางสรรคหรือการสรางนวัตกรรมในการบริการสารสนเทศ เพ่ือใหสอดคลองกับรูปแบบชีวิตวิถีใหม 

(New Normal) และความปกติถัดไปหลังการแพรระบาดโควิด -19 (Next Normal) อันจะนําไปสูการ

ดําเนินงานท่ีขับเคลื่อนดวยขอมูลและการวิจัยคนควา สิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตเพ่ือใหมีสวนรวมในการกําหนด

อนาคตในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงค  

 1. เพ่ือสรางความตระหนักรูและการฝกฝน ดานการคาดการณอนาคต เพ่ือนําไปสูการสรางสรรคหรือ

การสรางนวัตกรรมในการบริการสารสนเทศ เพ่ือใหสอดคลองกับรูปแบบชีวิตวิถีใหม ( New Normal) และ  

ความปกติลําดับตอไปหลังการแพรระบาดโควิด-19 (Next Normal) อันจะนําไปสูการดําเนินงานท่ีขับเคลื่อนด

วยขอมูลและการวิจัยคนควา สิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เพ่ือใหมีสวนรวมในการกําหนดอนาคตในการทํางานได

อยางมีประสิทธิภาพ 



 2. เพ่ือเปนเวทีถายทอด แลกเปลี่ยนแนวคิดเก่ียวกับการดําเนินงานหองสมุดหรือศูนยสารสนเทศท่ี

มองไปไกลถึงอนาคตขางหนา ซ่ึงจะชวยในการวางแผนการบริการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

ตอบสนองความตองการของผูใชในอนาคต 
 

เนื้อหาการประชุมวิชาการ 

 • แนวคิดของอนาคตศึกษา 

 • องคประกอบของอนาคตศึกษา 

 • ปจจัยสําคัญท่ีเก่ียวของในการศึกษาอนาคต 

 • บทบาทของการบริการสารสนเทศกับอนาคตศึกษา 

 • บทบาทบรรณารักษนักสารสนเทศ 

 • การใชประโยชนจากผลของอนาคตศึกษา 

 • แนวคิด Design Thinking เพ่ือการออกแบบนวัตกรรม 

 • องคประกอบของ Design thinking  

 • กลุมคนท่ีเก่ียวของในกระบวนการ 

 • การสงเสริมเรื่อง design thinking ใหเกิดข้ึนในองคกร 

 • การสรางคุณคาใหนวัตกรรม 
 

กลุมเปาหมาย 

 ผูบริหาร ผูอํานวยการ บรรณารักษ นักสารสนเทศ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูปฏิบัติงานหองสมุดครู 

อาจารย นิสิตนักศึกษา สมาชิกสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ และผูสนใจท่ัวไป 
 

วิธีดําเนินการ 

 การบรรยาย และการเสวนาวิชาการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถายทอดประสบการณ การฝกปฏิบัติ 
 

วิทยากร 

 

ระยะเวลาดําเนินการ ศุกรท่ี 26.สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 8.30 – 16.30 น. 
 

สถานท่ีจัดสัมมนา  หองประชุมอเนกประสงค สถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรู แหงชาติ กรงุเทพมหานคร 

 

 

 

 

            -อาจารยจามร เหลาอ่ิมจันทร วทิยากรและ Coach อิสระผูเชี่ยวชาญ 

-นายเลอชาติ ธรรมธีรเสถียร  ผูอํานวยการสํานักพัฒนาองคความรูเศรษฐกิจสรางสรรค 



การลงทะเบียนและชําระเงินกรณุาสงแบบตอบรับและโอนเงินภายใน

 คาลงทะเบียน 

วันศุกรท่ี 19 สิงหาคม2565 

สมาชกิสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ อัตราคาลงทะเบียน 1,000 บาท 

บุคคลท่ัวไป อัตราคาลงทะเบียน 1,200 บาท 

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

 

การชําระเงิน 

รับลงทะเบียนถึงวันศุกรท่ี 19 สิงหาคม2565 

1.ลงทะเบยีนท่ีลิงก https://bit.ly/3yI8G6j 
หรือตาม QR code ดานขางนี้ 

 

 

2. โอนเงินคาลงทะเบียนเขา บัญชีธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ี 113-221-9848 ชื่อบัญชี สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ 

3. สงหลักฐานการโอนเงิน (เขียนชื่อผูเขาประชุมบนใบโอนดวย)  

ทางอีเมล: dowrat.v@rsu.ac.th ติดตอ ดาวรัตน แทนรัตน 

(สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต) โทร 092-329-8787  

 
 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. ผูเขารวมประชุม/สมัมนา ไดรับความรูเก่ียวกับอนาคตศึกษาและการคาดการณอนาคต เพ่ือทําให

เกิดวิสัยทัศนในการสรางนวัตกรรมเพ่ือการปรับปรุงงาน มีมุมมองในสรางสรรคหรือการสรางนวัตกรรมในการ

บริการสารสนเทศ เพ่ือใหสอดคลองกับรูปแบบชีวิตวิถีใหม ( New Normal) และความปกติลําดับตอไปหลงั

การแพรระบาดโควิด-19 (Next Normal)  

 2. ผูเขารวมประชุม/สัมมนา สามารถดําเนินงานท่ีขับเคลื่อนดวยขอมูลและการวิจัยคนควา สิ่งท่ีจะ

เกิดข้ึนในอนาคต เพ่ือใหมีสวนรวมในการกําหนดอนาคตในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 3. ผูเขารวมประชุม/สัมมนา มีโอกาสในการถายทอดแลกเปลี่ยนแนวคิดเก่ียวกับการดําเนินงานหอง

สมุดหรือศูนยสารสนเทศท่ีมองไปไกลถึงอนาคตขางหนา ซ่ึงจะชวยในการวางแผนการบริการใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของผูใชในอนาคต 

 

 

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

 

 

 

 



กําหนดการ 
 

การประชมุใหญสามัญประจําป 2565ชมรมหองสมุดเฉพาะ สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ 

และ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “อนาคตศึกษา...แรงบันดาลใจตอนวัตกรรมและการสรางสรรคในวิชาชีพสารสนเทศ” 

(Future Studies…Inspiration for Innovation and Design Thinking of Information Professionals) 
 

ในวันศุกรท่ี 26 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. 

 ณ  หองประชุมอเนกประสงค สถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ(มิวเซียมสยาม) 

08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 

09.00 – 09.30 น พิธีเปดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ โดยนายราเมศ พรหมเย็น 

รองผูอํานวยการสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู และ 

ผูอํานวยการสถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ  

กลาวรายงานโดยนางดาวรัตน แทนรัตน 

ประธานชมรมหองสมุดเฉพาะ สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ 

09.30 – 10.15 น.  การประชมุใหญสามัญประจําป 2565ชมรมหองสมดุเฉพาะ 

10.30-12.00 น. การบรรยายเร่ือง บนเสนทาง Design Thinking สูนวัตกรรมที่ย่ังยืน 

- แนวคิด Design Thinking เพือ่การออกแบบนวตักรรม องคประกอบของ Design thinking กลุ

มคนที่เก่ียวของในกระบวนการ การสงเสริมเร่ือง design thinking ใหเกิดข้ึนในองคกร การสราง

คุณคาใหนวตักรรม 

โดย อาจารยจามร เหลาอ่ิมจันทรวิทยากรและ Coach อิสระผูเชี่ยวชาญ 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.30 น. การบรรยายเร่ือง อนาคตศึกษา...เพ่ือการทํางานที่ตอบโจทยจากปจจุบันถึงอนาคต 

 - แนวคิดของอนาคตศึกษา องคประกอบของอนาคตศึกษา ปจจัยสําคัญที่เก่ียวของในการศึกษา

อนาคตบทบาทของการบริการสารสนเทศกับอนาคตศึกษา บทบาทของวิชาชีพสารสนเทศ การใช

ประโยชนจากผลของอนาคตศึกษา 

โดย นายเลอชาติ ธรรมธีรเสถียร ผูอํานวยการสํานักพัฒนาองคความรูเศรษฐกิจสรางสรรค 

14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 

14.45-16.30 น. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง อนาคตหองสมุด..นักสารสนเทศ..กําหนดได 

- แนวทางการศึกษาอนาคตของหองสมุด/ศูนยสารสนเทศ และบทบาทอนาคต 

ของบรรณารักษ บุคลากรในวิชาชีพ(กิจกรรมระดมสมอง) 

โดย ดร.นฤมล ร่ืนไวย ผูอํานวยการสํานักสื่อสารองคกร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) 

 ศึกษาดูงาน 

 พิธีกรดําเนินการประชุม คือ นางสาวนุกุลรัตน ลวงลายทอง และนายอุทัย แสงศรี 

___________________________________ 
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