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การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2554 และประชุมวิชาการของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 
เร่ือง ก้าวใหม่ของห้องสมุด 

(Libraries on the Move) 
วันท่ี 18-20 มกราคม 2555 
ณ โรงแรมอะเดรียตกิพาเลซ 

 
 

ค่าลงทะเบียน 
 คา่ลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชมุ กระเป๋าเอกสาร อาหารวา่ง และอาหารกลางวนั 
ภายในวนัท่ี 10 มกราคม 2555 
- สมาชิกสมาคมฯ คนละ 2,200 ผู้สนใจ 2,400 บาท  
หลงัวนัท่ี 10 มกราคม 2555 
- สมาชิกสมาคมฯ คนละ 2,400 ผู้สนใจ 2,600 บาท  
 

ก าหนดการ 
วันพุธที่ 18 มกราคม 2555 
7.30-8.30 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร 
8.30-9.00 น.  ปฐมนิเทศ/ซ้อมรับเกียรตบิตัร 
9.00-9.30 น. พิธีเปิด และมอบโลเ่กียรติคณุ 
  -  ประธานในพิธีจดุธูปเทียนบชูาพระรัตนตรัย 
  -  นายกสมาคมห้องสมดุฯ กลา่วรายงาน 
  -  นายกสมาคมห้องสมดุฯ กลา่วรายงาน 

-  อปุนายกสมาคมห้องสมดุฯ คนท่ี 1 อา่นรายนามผู้ มีอปุการคณุตอ่วงการห้องสมดุ 
   บคุคลดีเดน่รางวลั ศ.คณุหญิงแม้นมาส  ชวลิต  บคุคลดีเดน่ในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์    
   และสารสนเทศศาสตร์ เข้ารับโลป่ระกาศเกียรติคณุ 
- อปุนายกสมาคม คนท่ี 2 อา่นรายนามห้องสมดุดีเดน่ ประจ าปี 2554 เข้ารับโลป่ระกาศ  
   เกียรติคณุ 
- ประธานกลา่วเปิดการประชมุ 
- นายกสมาคมห้องสมดุฯ มอบของท่ีระลกึแดป่ระธาน 

9.30-10.45 น. การบรรยายเร่ือง บทบาทของบรรณารักษ์และห้องสมุดในการพัฒนาคนสู่สังคมแห่ง 
การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืนตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ 
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
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- สรุปยอ่สาระส าคญัของแผนพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัท่ี 11  
- ยทุธศาสตร์การพฒันาคนสูส่งัคมแหง่การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยัง่ยืนเป็นอยา่งไร 
- บทบาทของบรรณารักษ์และห้องสมดุในการพฒันาคนสูส่งัคมแหง่การเรียนรู้ตลอดชีวิต

อยา่งยัง่ยืนควรเป็นอยา่งไร 
10.45-11.00 น. พกัรับประทานอาหารว่าง 
11.00-12.15 น. การบรรยายเร่ือง กรุงเทพมหานคร “เมืองหนังสือโลก ปี 2556” (World Book Capital 2013) 

 -     World Book Capital คืออะไร 
- วิสยัทศัน์ พนัธกิจ ภารกิจหลกัของการเป็น World Book Captial คืออะไร 
- ท าอย่างไรกรุงเทพมหานครจึงได้เป็น World Book Capital ปี 2556 
- บรรณารักษ์และห้องสมดุท่ีไมไ่ด้สงักดักรุงเทพมหานครจะมีสว่นร่วมและสนบัสนนุการ

เป็น World Book Capital ของกรุงเทพมหานครได้อยา่งไรบ้าง 
12.15-13.30 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.30-14.00 น. รายงานผลการด าเนินงานกิจการของสมาคมประจ าปี พ.ศ. 2554 และเสนอรายช่ือ

คณะกรรมการเสนอแนะผู้มีสิทธิรับเลือกตัง้เป็นกรรมการบริหารสมาคมฯ ปี พ.ศ. 
2556-2557 

14.00-16.30 น. การอภิปรายเร่ือง แนวปฏิบัตทิี่ดีในการจัดกิจกรรมและส่งเสริมการอ่านเชิงรุก 

- แนวปฏิบตัท่ีิดี (best practices) ในการจดักิจกรรมห้องสมดุ 
- แนวทางการสง่เสริมการอ่านอยา่งมีประสิทธิภาพ 
- วิธีการรณรงค์ให้รักการอา่น 
- วิธีการสง่เสริมการอา่นเชิงรุก 
- ตวัอยา่งการรณรงค์และสง่เสริมการอ่านเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพ 

15.00-15.15 น. พกัรับประทานอาหารว่าง 
15.15-16.30 น. การอภิปรายเร่ือง แนวปฏิบัตทิี่ดีในการจัดกิจกรรมและส่งเสริมการอ่านเชิงรุก (ตอ่) 
17.00-18.30 น. งานแสดงมุทติาจิตบรรณารักษ์ครบเกษียณอายุ 

 

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2555 
8.30-10.00 น. การบรรยายเร่ือง การเตรียมบรรณารักษ์และห้องสมุดเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

- ประชาคมอาเซียนคืออะไร มีความส าคญัอยา่งไร 
- ประชาคมอาเซียนเก่ียวข้องกบัการศกึษาและห้องสมดุอย่างไร 
- สถาบนัการศกึษา ห้องสมดุและบรรณารักษ์ควรเตรียมความพร้อมอย่างไรตอ่การท่ีไทย

เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน 
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10.00-10.15 น.. พกัรับประทานอาหารว่าง 
10.15-12.15 น. การบรรยายเร่ือง การใช้งานลิขสิทธ์ิส าหรับบรรณารักษ์ห้องสมุด 

- กฎหมายลิขสิทธ์ิส าคญัอยา่งไร 
- กฎหมายลิขสิทธ์ิเก่ียวข้องกบัห้องสมดุอย่างไร 
- การให้บริการห้องสมดุท่ีมีแนวโน้มละเมิดลิขสิทธ์ิ 
- การจดัท าคูมื่อลิขสิทธ์ิส าหรับผู้ปฏิบตังิานห้องสมดุโดยเฉพาะ 
- เนือ้หาของคูมื่อลิขสิทธ์ิส าหรับงานห้องสมดุ 

12.15-13.15 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.15-14.45 น. การบรรยายเร่ือง การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการสงวนรักษาทรัพยากรสารนิเทศของ 

ห้องสมุด 
- การสงวนรักษาทรัพยากรสารนิเทศของห้องสมดุมีความส าคญัและจ าเป็นอยา่งไร 
- วิธีการสงวนรักษาทรัพยากรสารนิเทศอยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน 
- การน าเทคโนโลยีสมยัใหมม่าใช้ในการสงวนรักษาทรัพยากรสารนิเทศของห้องสมดุ 

14.45-15.00 น. พกัรับประทานอาหารว่าง 
15.00-16.20 น. การอภิปรายเร่ือง ห้องสมุดกับการให้บริการนวนิยายไทยอิเล็กทรอนิกส์ (e-novel) 

- ความเป็นมาของนวนิยายไทยในรูปอิเล็กทรอนิกส์ 
- การท าสญัญาอนญุาตให้ผลิตนวนิยายไทยในรูปอิเล็กทรอนิกส์ระหวา่งนกัเขียนกบั

ส านกัพิมพ์ 
- ความพร้อมของห้องสมดุกบัการให้บริการนวนิยายไทยอิเล็กทรอนิกส์ 

16.20-16.30 พิธีปิด 
 

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2555 
8.30-16.30 น. การศกึษาดงูาน (เลือกสายใดสายหนึง่) 
  1. ห้องสมดุเทศบาลทา่โขลง (ถนนพหลโยธิน จ.ปทมุธานี) และ หอสมดุป๋วย อึง๊ภากรณ์ 

                             มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ศนูย์รังสิต 

  2. ห้องสมดุโรงเรียนบางกะปิ และ ส านกับรรณสารการพฒันา สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
  3. โรงเรียนจิตรลดา พิพิธภณัฑ์สะพานวงแหวนอตุสาหกรรม (สะพานภมูิพล 1 และ 2) และ  

    โครงการประตรูะบายน า้คลองลดัโพธ์ิอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 


