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ที่ ชพ. 02/2563 

   30ตุลาคม 2563  
 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามญัประจําปี 2563 ชมรมห้องสมุดเฉพาะสมาคมห้องสมุดแห่ง

ประเทศไทยฯ และการประชุมวิชาการ 
เรียน ผู้บริหาร ผู้อํานวยการ หัวหน้าห้องสมุด บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ  คร ูอาจารย์  และผู้สนใจทั่วไป 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. โครงการและกําหนดการ จํานวน 1 ชุด 
2. แบบตอบรับ จํานวน 1 ชุด 

 
ด้วยชมรมห้องสมุดเฉพาะสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯกําหนดจัดจัดการประชุมใหญ่สามัญ

ประจําปี 2563 และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “อนาคตศึกษา...แรงบันดาลใจต่อนวัตกรรมและการ
สร้างสรรค์ของผู้ทํางานในวิชาชีพสารสนเทศ” (Future Studies…Inspiration for innovation and design 
thinking ofinformation professionals)ในวันศุกร์ที่ 27พฤศจิกายน2563 เวลา 08.30 น.- 16.30 น. 
ณ ห้องประชุม@BOT อาคาร B ศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการธนาคารแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความตระหนักรู้และการฝึกฝน ด้านการคาดการณ์อนาคต เพ่ือนําไปสู่การ
สร้างสรรค์หรือการสร้างนวัตกรรมในการบริการสารสนเทศ เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (New 
Normal) อันจะนําไปสู่การดําเนินงานที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและการวิจัยค้นคว้า สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการกําหนดอนาคตในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเวทีถ่ายทอด แลกเปลี่ยน
แนวคิดเก่ียวกับการดําเนินงานห้องสมุดหรือศูนย์สารสนเทศที่มองไปไกลถึงอนาคตข้างหน้าซึ่งจะช่วยในการวาง
แผนการบริการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในอนาคต 

ในการน้ีชมรมห้องสมุดเฉพาะ (ชพ.) มีความประสงค์ขอเชิญท่านเข้าร่วมฟังการเสวนาดังกล่าว 
ตามกําหนดการท่ีแนบมาพร้อมน้ี และขอขอบคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสน้ี  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางกัญญา กิติศรีวรพันธ์ุ) 
ผู้อํานวยการหอสมุดกฎหมายมหาชน 

สํานักงานศาลปกครอง 
ดํารงตําแหน่ง ประธานชมรมห้องสมุดเฉพาะ 

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 

ชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชปูถัมภ์  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
1346 ถนนอาคารสงเคราะห์ 5 คลองจั่น บางกะป ิกรุงเทพฯ 10240 
โทร. 02-734-9022-3โทรสาร 02-734-9021    
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เนื้อหาการประชุมวิชาการ 
 แนวคิดของอนาคตศึกษา 
 องค์ประกอบของอนาคตศึกษา 
 ปัจจัยสําคัญที่เก่ียวข้องในการศึกษาอนาคต  
 บทบาทของการบริการสารสนเทศกับอนาคตศึกษา 
 บทบาทบรรณารักษ์นักสารสนเทศ  
 การใช้ประโยชน์จากผลของอนาคตศึกษา 
 แนวคิด Design Thinking เพ่ือการออกแบบนวัตกรรม  
 องค์ประกอบของ Design thinking 
 กลุ่มคนที่เก่ียวข้องในกระบวนการ  
 การส่งเสริมเรื่อง design thinking ให้เกิดขึ้นในองค์กร 
 การสร้างคุณค่าให้นวัตกรรม 

 
กลุ่มเป้าหมาย  

ผู้บริหาร  ผู้อํานวยการ  บรรณารักษ์ นักสารสนเทศ  นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 
ครู  อาจารย์  นิสิตนักศึกษา สมาชิกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ และผู้สนใจทั่วไป 
 
วิธีดําเนินการ  

การบรรยาย และการเสวนาวิชาการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถ่ายทอดประสบการณ์  การฝึกปฏิบัติ 
 
วิทยากร  

- นายเลอชาติ ธรรมธีรเสถียร ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาองค์ความรู้สร้างสรรค์ศูนย์สร้างสรรค์งาน
ออกแบบ(TCDC)  
-  อาจารย์จามร เหล่าอ่ิมจันทร์ วิทยากรและ Coach อิสระผู้เช่ียวชาญ 

ระยะเวลาดําเนินการ   
วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  เวลา 8.30 – 16.30 น. 

 
สถานที่จัดสัมมนา 
 ณ ห้องประชุม@BOT อาคาร B ศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการธนาคารแห่งประเทศไทย  
ถนนสามเสน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
 
การลงทะเบียนและชําระเงิน 
 ค่าลงทะเบียน 
   สมาชิกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ                         อัตราค่าลงทะเบียน 1,000 บาท 
   บุคคลทั่วไป                    อัตราค่าลงทะเบียน 1,200 บาท 
 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และนักเรียน นิสิต นักศึกษา (แสดงบัตร)      อัตราค่าลงทะเบียน 800 บาท 

รับลงทะเบียนถึงวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 
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การชําระเงิน 
1. โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้า บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 113-221-9848 

 ช่ือบัญชี สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 
2. ลงทะเบียนและส่งหลักฐานการโอนเงิน (เขียนช่ือผู้เข้าประชุมบนใบโอนด้วย)มาที่ 

http://www.tla.or.th/i-regist/ หรือ ทางอีเมล: dowrat.v@rsu.ac.th ติดต่อ ดาวรัตน์ แท่นรัตน์ 
(สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยรงัสิต) โทร 092-329-8787, 081-373-2330  

หรือ ติดต่อสมาคมห้องสมุดฯ โทรศัพท์ 089-893-9397โทรสาร 02-737-9021. ID Line: tla2497
กรุณาสง่แบบตอบรับและโอนเงนิภายในวันที่23พฤศจิกายน 2563 
 
ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 

1. ผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนา ได้รับความรู้เก่ียวกับอนาคตศึกษาและการคาดการณ์อนาคต เพ่ือทําให้
เกิดวิสัยทัศน์ในการสร้างนวัตกรรมเพ่ือการปรับปรุงงาน มีมุมมองในสร้างสรรค์หรือการสร้าง
นวัตกรรมในการบริการสารสนเทศ เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 

2. ผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนา สามารถดําเนินงานที่ขับเคล่ือนด้วยข้อมูลและการวิจัยค้นคว้า สิ่งที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการกําหนดอนาคตในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนา มีโอกาสในการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนแนวคิดเก่ียวกับการดําเนินงาน
ห้องสมุดหรือศูนย์สารสนเทศที่มองไปไกลถึงอนาคตข้างหน้าซึ่งจะช่วยในการวางแผนการบริการ
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในอนาคต 

--------------------------------------------------- 
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กําหนดการการประชุมใหญส่ามัญประจําปี 2563 

ชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ และ การสมัมนาเชงิปฏิบัติการ 
เรื่อง  “อนาคตศึกษา...แรงบันดาลใจต่อนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ของผู้ทํางานในวิชาชีพสารสนเทศ” 
(Future Studies…Inspiration for Innovation and Design Thinking of Information Professionals) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที ่27พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 09.30 น. พิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ โดย 

นายนรศิ พุกกะมาน ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 
กล่าวรายงานโดย นางกญัญา กติิศรีวรพันธุ์ประธานชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมห้องสมุดแหง่ประเทศไทยฯ 

   09.30 – 10.15น. การประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2563ชมรมหอ้งสมุดเฉพาะ 
  10.15 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.30 – 12.00 น. การบรรยายเร่ือง อนาคตศึกษา...เพื่อการทาํงานที่ตอบโจทยจ์ากปัจจุบันถึงอนาคต 

- แนวคิดของอนาคตศึกษาองค์ประกอบของอนาคตศึกษาปจัจัยสําคัญที่เกีย่วข้องในการศึกษาอนาคต  
บทบาทของการบรกิารสารสนเทศกับอนาคตศึกษาบทบาทของวิชาชีพสารสนเทศ การใช้ประโยชน์จากผลของ
อนาคตศึกษา 
โดย นายเลอชาติ ธรรมธีรเสถยีร ผูอ้ํานวยการฝ่ายพฒันาองค์ความรู้สร้างสรรค์ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
(TCDC) 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.0 – 14.30 น. การบรรยายเร่ืองบนเส้นทาง Design Thinking สู่นวัตกรรมที่ยั่งยืน 

- แนวคิด Design Thinking เพื่อการออกแบบนวัตกรรมองค์ประกอบของ Design thinking กลุ่มคนที่เกีย่วข้องใน
กระบวนการการส่งเสริมเรื่อง design thinking ให้เกดิขึ้นในองค์กรการสร้างคุณค่าให้นวตักรรม 
โดยอาจารย์จามรเหล่าอิ่มจันทร์วิทยากรและ Coach อิสระผู้เชี่ยวชาญ 

14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45 - 16.30น. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง อนาคตห้องสมุด...อนาคตนักสารสนเทศ..กาํหนดได้จากอะไร  

(กิจกรรมระดมสมอง) 
-  แนวทางการศึกษาอนาคตของห้องสมุด/ศูนย์สารสนเทศ และบทบาทอนาคตของบรรณารักษ์ บุคลากรในวิชาชีพ 
โดย  ดร.นฤมล ร่ืนไวย์ ผู้อํานวยการสํานักสือ่สารองค์กร สถาบันวิจัยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย (วว.)  

16.00-16.30 ศึกษาดงูานศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 * พิธกีรดําเนินการประชุม  คือ นางดาวรัตน์ แท่นรัตน์ และนางสาวพิณทิพย์ เกิดผลานันท ์
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แบบตอบรับ 
การประชุมวิชาการเรื่อง“อนาคตศึกษา...แรงบันดาลใจต่อนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ของผู้ทํางานใน

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

 
 

ข้อมูลผูล้งทะเบียน และสําหรับออกใบเสร็จรับเงนิ(กรุณาเขียนตัวบรรจง เพ่ือความถูกต้องในการออกใบเสร็จรับเงิน) 
ช่ือ/นามสกุล........................................................................ตําแหน่ง................................................................. 
มือถือ........................................อีเมล................................................Line ID....................................................... 
ช่ือหน่วยงาน......................................................................................................................................................... 
ที่อยู่เลขที่...................  ถนน...................................ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต...........................
จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์......................เลขประจําตัวผู้เสียภาษี13หลัก............................. 
 
ข้อมูลการเลือกประเภทอาหาร  ปกติ    มุสลิม                   มังสวิรัติ 
 
ค่าลงทะเบียน (การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เม่ือชําระเงินแล้ว และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าลงทะเบียน)รวมอาหารว่าง 
อาหารกลางวัน 

สมาชิกสมาคมหอ้งสมุด ฯอตัราค่าลงทะเบียน  1,000 บาท 
 บุคคลทัว่ไป                            อตัราค่าลงทะเบียน 1,200 บาท 

นกัศึกษา และ ผูเ้กษียณอายงุาน อตัราค่าลงทะเบียน 800 บาท (กรุณาแนบบตัรประจาํตวัฯ)   
 

วิธีการชาํระเงนิค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์   
เลขที่ 113-221-9848ชื่อบัญชีสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 

 
วิธีการลงทะเบียน :โอนเงินภายใน วนัที ่23 พฤศจิกายน 2563 

ลงทะเบียนและส่งหลกัฐานการโอนเงิน ท่ี http://www.tla.or.th/i-regist/ 
หรือ ทางอีเมล dowrat.v@rsu.ac.th หรือ โทรสาร 02-737-9021หรือ ID Line: tla2497 

 
สอบถามรายละเอียดที่ : 089-893-9397 หรือ ID Line:tla2497 

 
 
 

 


