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การประชุมวิชาการระดับชาติ  เร่ือง ห้องสมุดป�จจบุัน และบรรณารักษ์ในอนาคต 

(Library Today and Librarian Tomorrow) 

และประชุมใหญ่สามัญประจำป� พุทธศักราช 2563 

สมาคมห้องสมดุแห่งประเทศไทย                                                                                        

ในพระราชูปถัมภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 

ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร  
 

หลักการและเหตุผล 

ห้องสมุดเป�นองค์กรท่ามกลางสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงแต่บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ และ

ผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุดก็สามารถพัฒนาตนเอง ปรับเปลี่ยนบทบาท ให้ห้องสมุดยังคงยืนหยัดเป�นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ สถานการณ์ความเปลี่ยนท่ีเป�นความท้าทายของห้องสมุดและบรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ ได้แก่ ท้ัง

รูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศ เทคโนโลยีในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ พฤติกรรมของผู้ใช้ ฯลฯ ล่าสุดคือ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ประจวบการกระแสสังคมในเรื่อง Disruption  
 

จากผลกระทบอย่างรุนแรงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผลให้บรรณารักษ์ นักเอก

สารสนเทศ และผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุด ตระหนักถึงวิชาชีพบรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศในป�จจุบันและ

อนาคต  การปรับเปลี่ยนทักษะ บทบาท และบริการ  เพ่ือรองรับความเสี่ยงและความเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวข้องท่ีเกิดข้ึน และกำลังจะเกิดข้ึนในอนาคตในยุค New Normal  และในยุค Digital Disruption  
 

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  จึงเห็นสมควรจัดการประชุมวิชาการเก่ียวกับ “ห้องสมุดป�จจุบันและ

บรรณารักษ์ในอนาคต”  เพ่ือความอยู่รอดของผู้บริหาร ครู อาจารย์ บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ  นักการศึกษา 

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดทุกประเภทและผู้เก่ียวข้อง ได้ตระหนักกระแสสังคมป�จจุบันและของโลก  เพ่ือพัฒนาแลก 

เปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ  เพ่ือให้บุคลากรท่ีเก่ียวข้องความตระหนักถึงความสำคัญ

ในการพัฒนาบทบาทของห้องสมุดยุค new normal และยุค Digital Disruption  พัฒนาการบริหารจัดการและ

การบริการห้องสมุด และการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับแนวโน้มการบริหารห้องสมุดจัดการเพ่ือการรองรับ

สถานการณ์ดังกล่าวท่ีเกิดข้ึนในอนาคตแก่ผู้ใช้บริการ 
 

ผู้รับผิดชอบ  

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 

วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้ผู้เข้าประชุมมีความรู้ ความเข้าใจแนวคิดเก่ียวกับบทบาทของห้องสมุดและบรรณารักษ์ นักเอก

สารสนเทศ รวมถึงผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุด ในสถานการณ์ท่ีเปลียนแปลง 
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2. เพ่ือพัฒนาห้องสมุด เครือข่ายห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ของบรรณารักษ์ นักวิชาชีพสารสนเทศ เพ่ือการ

พัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ท่ีสามารถปรับทักษะการบริการ บริหาร และรองรับความเสี่ยงตาม

สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง 

3. เพ่ือให้สมาชิกของสมาคมห้องสมุดฯ ได้พบปะ แลกเปลี่ยน และติดตามผลการดำเนินงานของสมาคมฯ 

ตลอดจนสร้างเครือข่ายห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้เพ่ือรองรับสถานการณ์อ่ืนๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
 
 

สถานท่ีประชุม  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร 
 

 

ผู้เข้าประชุม 

1. ผู้บริหาร บรรณารักษ์ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ท่ีเก่ียวข้องกับห้องสมุด 

2. คณาจารย์ในสถาบันท่ีจัดการศึกษาและการวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 

3. ผู้สนใจท่ัวไป 

 

ค่าลงทะเบียน   (รวมอาหารว่าง อาหารกลางวัน)   

• ภายในวันท่ี 7 ธันวาคม 2564  

สมาชิกสมาคมฯ คนละ 1,300 บาท ผู้สนใจ 1,500 บาท 

• หลังวันท่ี 7 ธันวาคม 2564    

สมาชิกสมาคมฯ คนละ 1,600 บาท ผู้สนใจ 1,800 บาท 
 

กำหนดการ  

วันศุกร์ท่ี 17 ธันวาคม 2564  
07.30 - 08.15 น.   ลงทะเบียนและรับเอกสาร 

08.15 - 08.30 น.   ซ้อมการรับรางวัล/เกียรติบัตร   

08.30 - 09.30 น.   พิธีเป�ดการประชุมฯ  มอบรางวัลต่างๆ ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ                      

      * รางวัลเชิดชูผู้ทำความดีเพ่ือสังคม (ด้านการพัฒนาห้องสมุด) 

      * รางวลัผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด     

      * รางวลับุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์  

      * รางวลัห้องสมุดดีเด่น        

      * รางวลัยอดนักอ่าน      

      * เกียรติบัตรห้องสมุดสีเขียว     

  โดย  นายวีระ โรจน์พจนรัตน์  

         อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  

         ประธานกรรมการสำนักงานบรหิารและพฒันาองคความรู (องศการมหาชน) และ 

         ประธานกรรมการศนูยคณุธรรม (องศการมหาชน)  

        ถ่ายรูปหมู่ผู้รับรางวัลชดุต่าง ๆ  
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09.30 - 10.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

10.30 - 12.00 น. การบรรยาย เรื่อง “อัตลักษณ์ของห้องสมุดและบรรณารักษ์กับความเปล่ียนแปลง” 

(Library & Librarian Identity and Change) 

โดย    รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน  

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอกสารสนเทศศาสตร์     

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และอุปนายก สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 

.12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 14.00 น.  การประชุมใหญ่สามัญประจำป�  การรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์       

                       สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ประจำป� 2563   

     โดย ศาสตรเมธี สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์  

                             นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  และคณะ 

     ผลการคัดเลือกคณะกรรมการบริหาร ชุดท่ี 39 ประจำป� 2564 - 2565 

    โดย  ประธานคณะกรรมการนับคะแนนบตัรเลอืกตัง้ฯ ประจำป 2564-2565  

14.00 - 15.00 น.  การบรรยาย เรื่อง “การออกแบบบริการกับประสบการณ์ของผู้ใช้ห้องสมุดในชีวิตวิถีใหม่ 

   สู่ความย่ังยืน”  

  (Service design and user experience in the new normal for sustainable) 

                        โดย   ดร.อุดม หงส์ชาติกุล  

ผู้เชี่ยวชาญและท่ีปรึกษาด้านการออกแบบการสร้างผู้นำเพ่ือการเปลี่ยนแปลง และ  

ผู้ก่อตั้ง โซเซียล แล็บ (ประเทศไทย)  

15.00 - 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

15.15 - 16.15 น. การบรรยาย เรื่อง “การปรับแบรนด์การเรียนรู้ใหม่ในชีวิตวิถีใหม่” (Rebranding  learning 

  in the new normal)   

   โดย   ดร.ศิรวัจน์ อิทธิภูริพัฒน์ 

                     ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาและจิตวิทยา สถาบันการเรียนรู้  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

16.15 - 16.30 น.  พิธีป�ดการประชุมวิชาการระดับชาติฯ และประชุมใหญ่สามัญประจำป� 2563 

   ถ่ายรูปร่วมกันเป�นท่ีระลึก  (วุฒิบัตรจัดส่งให้ทางอีเมล์)   

 

 

   


