
           
       
 
ที่  ช.บ.อ. 2563/008 

21  ตุลาคม  2563 
 

เรื่อง    ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจําปี 2563 ชมรมบรรณารกัษ์สถาบันอุดมศึกษา  
          สมาคมห้องสมุดแหง่ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์  
เรียน    ผู้บรหิาร ผู้อํานวยการ หัวหน้าห้องสมดุ บรรณารกัษ์ นักเอกสารสนเทศ  ครู อาจารย์  และผู้สนใจทั่วไป 
ส่ิงที่ส่งมาดว้ย     รายละเอียดโครงการ กําหนดการ 

 
   ด้วยชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา (ช.บ.อ.) สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่

สําคัญประการหน่ึง  คือ การพัฒนาวิชาชีพและวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จึงเห็นความสําคัญที่ 
จะจัดประชุมวิชาการประจําปี 2563  เร่ือง “ห้องสมุดกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จากวิสัยทัศน์ สู่แนวปฏิบัติ.”  
ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563  เวลา 8.30 – 16.00 น.  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ แนวปฏิบัติ สามารถปรับบทบาท
ห้องสมุดให้สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังรายละเอียดตามเอกสารของโครงการท่ีแนบมาพร้อมนี้ 

   ในการน้ีเพื่อเป็นการเผยแพร่กิจกรรมวิชาการดังกล่าว  ชมรมฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
และพิจารณาอนุมัติให้บุคลากรในสังกัดหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยถือเป็นการปฏิบัติราชการ 
และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนได้ อัตราค่าลงทะเบียน คือ สมาชิกสมาคมห้องสมุดฯ คนละ 1,000 บาท ผู้สนใจทั่วไป คนละ 
1,300 บาท  นักศึกษา และ ผู้เกษียณอายุงาน คนละ  800 บาท (กรุณาแนบบัตรประจําตัวฯ) โดยจะปิดรับและโอนเงิน
ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2563 
 

          จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย จกัเป็นพระคุณยิ่ง และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้
 

        ขอแสดงความนับถือ 

    
  

                   (นางสาวปรียาพร ฤกษ์พินยั) 
          ประธานชมรมบรรณารกัษส์ถาบันอุดมศึกษา 

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชมรมบรรณารกัษ์สถาบันอุดมศึกษา  
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์  

๑๓๔๖  ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น  บางกะปิ  กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ 



 
 
 
 

 

โครงการประชุมสามัญ และประชุมวิชาการประจําปี 2563 ชมรมบรรณารกัษ์สถาบันอุดมศึกษา 
เร่ือง ห้องสมุดกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยัง่ยนื จากวสิัยทัศน์ สู่แนวปฏิบัติ  

SDG from Vision to Librarian Action 
จัดโดย ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา ชมรมบรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศนานาชาติ  

ชมรมผู้สอนวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ร่วมกับ  สํานักงานวิทยทรัพยากร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วันศุกร์ท่ี 18 ธันวาคม 2563  เวลา 8.30 – 16.00 น. 

     ณ ห้องประชุมชั้น 7  อาคารสํานักงานวิทยทรัพยากร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

หลักการและเหตุผล 
ในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) องค์การสหประชาชาติ (United Nations) เสนอวาระการพัฒนา 2030 (Agenda 2030) ในการ

ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ซ่ึงวาระการพัฒนาระดับโลกนี้ คือ การร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) ภายในปี พ.ศ. 2579 หรือ ค.ศ. 2030 ซ่ึงได้รับการเห็นชอบและลงนามรับรองโดยประเทศสมาชิกท้ังหมด 
193 ประเทศ ในวันท่ี 25 กันยายน พ.ศ.2558 และประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งท่ีลงนามรับรองวาระการพัฒนาดังกล่าว  

เป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน  ประกอบด้วยเป้าหมายหลัก 17 เป้าหมายและเป้าประสงค์ 169 ข้อ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น
กรอบการพัฒนาท่ีมุ่งสร้างความเสมอภาค เท่าเทียม และย่ังยืนร่วมกันของมวลหมู่ประชาคมโลก ครอบคลุมท้ังการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม และสังคม โดยมีหลักการสําคัญว่า “จะไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง (no-one left behind)”    
 ในปี ค.ศ.2015 สหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด (International Federation of Library 
Associations and Institutions : IFLA) ได้ให้ความสําคัญต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืนของสหประชาชาติ โดยหยิบยกเรื่องดังกล่าว
ข้ึนเป็นประเด็นสําคัญท่ีจะต้องถ่ายทอดและส่งเสริมให้สมาชิกสมาคมห้องสมุดท่ัวโลก ได้ตระหนักในบทบาทการดําเนินงานท่ีสนับสนนุ
เป้าหมายของการพัฒนาอย่างย่ังยืน ตลอดจน กระตุ้นให้สมาชิกห้องสมุดท่ัวโลกนําเสนอเร่ืองราวของการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ท่ีย่ังยืน (SDG Stories) ผ่านเว็บไซต์ของ IFLA ท่ีชื่อว่า “Library Map of the World”  

นอกจากนี้  สมาคมห้องสมุดชั้นนําของโลก อาทิเช่น สมาคมห้องสมุดอเมริกัน (American Library Association : ALA) และ
สมาคมห้องสมุดและสารสนเทศแห่งออสเตรเลีย  (The Australian Library and Information Association : ALIA) ต่างให้ความสําคัญต่อ
บทบาทของห้องสมุดในการสนับสนุนเป้าหมายที่พัฒนาอย่างย่ังยืน ได้จัดต้ังคณะทํางานเฉพาะกิจเพ่ือศึกษา วิจัยและส่งเสริมบทบาท
ของห้องสมุดในการพัฒนาอย่างย่ังยืนมาอย่างต่อเนื่อง  

ด้วยความตระหนักถึงบทบาทและความสําคัญของห้องสมุด ในการเป็นองค์หนึ่งท่ีจะช่วยสนับสนุนความสําเร็จของการพัฒนา
อย่างย่ังยืนตามเป้าหมายของสหประชาชาติ  ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา (ช.บ.อ.) ชมรมบรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศ
นานาชาติ (ช.น.ช.) ชมรมผู้สอนวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (ช.ส.บ.) สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  และ
สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จึงเห็นสมควรจัดการประชุมวิชาการเพ่ือให้บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ 
ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุด ได้รับความรู้ แนวปฏิบัติ สามารถปรับบทบาทห้องสมุดให้สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืนต่อไป 
  

วัตถุประสงค์ และ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงบทบาทและวิสัยทัศน์ระดับนานาชาติและระดับประเทศต่อเป้าหมายการ

พัฒนาอย่างย่ังยืน พร้อมแนวทางท่ีห้องสมุดจะมีส่วนร่วมในการสนับสนุน 
2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แนวปฏิบัติท่ีดีจากมหาวิทยาลัย ห้องสมุด และผู้สอนหลักสูตรด้านบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์ท่ีดําเนินการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืนเพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ 
3. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รู้จัก ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
สมาชิกสมาคมห้องสมุดแหง่ประเทศไทย  บรรณารกัษ์  นกัเอกสารสนเทศ ผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษา 

รวมถงึผู้สนใจ และหน่วยงานอืน่ที่ให้บริการสารสนเทศ  90 คน 
 

ระยะเวลาการดําเนินงาน 
    วันศุกรท์ี่ 18 ธันวาคม  2563 เวลา 8.30 – 16.00 น. 



สถานที ่     ห้องประชุมชั้น 7  สํานักงานวิทยทรัพยากร  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
                 (ชื่อเดิม สถาบันวิทยบริการ, ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
 

ค่าลงทะเบียน 
สมาชิกสมาคมห้องสมุดแหง่ประเทศไทย ฯ        อัตราค่าลงทะเบียน 1,000 บาท 

           บุคคลทั่วไป                                      อัตราค่าลงทะเบียน 1,300 บาท 
นักศึกษา และ ผู้เกษียณอายงุาน               อัตราค่าลงทะเบียน   800 บาท (กรณุาแนบบัตรประจําตัวฯ) 

 

การลงทะเบียน กรุณาลงทะเบียนและโอนเงินภายใน วันที่ 14 ธันวาคม 2563 
1. ลงทะเบียนและส่งหลักฐานการโอนเงิน ที่ http://www.tla.or.th/i-regist/  

หรือ ทางอเีมล dowrat.v@rsu.ac.th หรือ โทรสาร 02-737-9021 หรือ ID Line: tla2497 
2. บัญชีสําหรับโอนเงินค่าลงทะเบียน บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์   

เลขที่ 113-221-9848 ช่ือบัญชี สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 
 

ข้อมูลการเดินทาง  รถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานสียาม หรือ สนามกีฬาแหง่ชาต ิ   รถใต้ดิน MRT ลงที่สถานีสามย่าน    
                         รถยนต์ส่วนบุคคลกรุณาจอดทีอ่าคารจามจุรี 9 มีค่าบริการชั่วโมงละ 10 บาท 
 

ข้อมูลเพิ่มเติม ดาวรัตน์ แท่นรตัน์  dowrat.v@rsu.ac.th  โทรศัพท์ 092-3298787 
  ระเบียบ แสงจนัทร ์ rabiab@car.chula.ac.th  โทรศัพท ์ 02-218 2936 โทรสาร 02-2548757 

................................................... 
 

กําหนดการ 
8.30-9.00 น. ลงทะเบียน 
9.00-9.15 น. พิธีเปิด โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร เพชรสม  
                                     ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
9.15-10.15 น. การบรรยายเรือ่ง “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สู่เป้าหมายต้นแบบมหาวิทยาลัยแห่งความยัง่ยนืในทกุมิติ” 

                     โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล  
                                      รองอธิการบดี ฝ่ายความย่ังยืนและบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
10.15-10.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
10.30-11.15 น. การบรรยายเรือ่ง “นนทบุรีศึกษา บทบาทห้องสมุด มสธ. กับการจดัการสารสนเทศจากภูมปิัญญาท้องถิ่น  
                                             สู่ชุมชนยั่งยืน” 
                               โดย   นางวรนุช สุนทรวินติ อดีตผู้อํานวยการ สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 
11.15-12.00 น. การบรรยายเรือ่ง “บริการห้องสมุด เพื่อส่งเสรมิโอกาสในการเรียนรูอ้ย่างยั่งยนื” 
                               โดย   นางวันทนา กติิศรีวรพันธุ์  อดีตผู้อํานวยการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา  
                                      บุคคลดีเด่นในวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย  
                                         ในพระราชูปถัมภ์ ประจําปี 2562 
12.00-13.00 น.  อาหารกลางวัน 
13.00-13.45 น.  การประชุมสามัญประจําปี 2563 ของ ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา ชมรมบรรณารกัษ์และ 
                        นักเอกสารสนเทศนานาชาติ  และชมรมผู้สอนวิชาบรรณารักษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์ 
13.45-14.45 น. การบรรยายเรือ่ง “การรู้ดิจทิัลเพื่อพัฒนาพลเมืองวิวัฒน์สู่ความยั่งยืน” 
                              โดย   อาจารยเ์กวลี รังษีสุทธาภรณ์ หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์  
                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
14.45-15.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
15.00-16.00 น.  การบรรยายเรื่อง “ความยัง่ยนื บริบทโลก บทบาทเรา” 
                              โดย   ดร. มลิวัลย์ ประดิษฐธ์ีระ   ผูอํ้านวยการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต  
                                        ประธานชมรมบรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศนานาชาต ิ

พิธีกรดําเนินการประชุม  นางระเบียบ แสงจันทร์  สํานักงานวิทยทรพัยากร จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
                              และนางดาวรัตน์ แท่นรัตน์ สํานกัหอสมุดมหาวทิยาลัยรังสิต 


